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

Č.j. OU-PO-OSZP3-2019/012982-12/ZM

Prešov 31. 05. 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 oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Logistické centrum Malý Šariš – 4.etapa
výstavby – parkovisko“ predloženého navrhovateľom Vector Parks Prešov (Malý Šariš) a.s.,
Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 44029951, v zast. Kmeť – stavebný ateliér s.r.o., Hájova 21,
851 10 Bratislava, IČO: 35 923 458, 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, „Logistické centrum Malý Šariš – 4.etapa výstavby - parkovisko“,
uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti, situovaná v Prešovskom kraji,
okrese Prešov, katastrálne územie Malý Šariš, predmetom ktorej je výstavba parkovacích stojísk pre
Logistické centrum Malý Šariš
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 .
Zo stanovísk doručených k zámeru vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k zmene
navrhovanej činnosti, ktoré je potrebné zohľadniť v procese konania o povolení zmeny navrhovanej
činnosti podľa osobitných predpisov:
1. Parkovacie plochy ozeleniť výsadbou stromov v pomere minimálne 1 strom na 4 parkovacie
miesta. Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene počas výstavby aj počas prevádzky stavby.
2. Vypracovať projekt sadových úprav , ktoré prispejú k zvýšeniu ekologickej stability územia.
V rámci sadových úprav realizovať verejne prístupný lokálny park vhodný pre daný typ územia
s použitím prvkov zelenej infraštruktúry na podporu infiltračnej kapacity územia, (napr.
zrealizovať dažďovú záhradu).
3. Po obvode parkovacích plôch realizovať výsadbu zelene s rešpektovaním existujúcich
a navrhovaných inžinierskych sietí a ich ochranných pásiem.

4. Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť úniku nebezpečných látok do pôdy,
podzemných a povrchových vôd. Minimalizovať riziko vzniku havarijných situácií spôsobenej
ropnými látkami.
5. Dažďové vody z parkoviska a spevnených plôch odvádzané dažďovou kanalizáciou prečistiť
v odlučovači ropných látok.
6. Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie a v zariadeniach, v ktorých sa dopravujú,
vykladajú , nakladajú alebo skladujú prašné látky, je potrebné využiť technicky dostupné
prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií.
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 :
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, na základe žiadosti Vector Parks Prešov (Malý Šariš) a.s., Laurinská 18, 811 01 Bratislava,
IČO: 44029951, v zast. Kmeť – stavebný ateliér s.r.o., Hájova 21, 851 10 Bratislava, IČO: 35 923 458
(ďalej len „navrhovateľ“), doručenej okresnému úradu dňa 19.02.2019, začal podľa § 18 ods. 3
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa §
18 ods. 2 psím. d) v spojení s § 29 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP správne konanie.
Podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP v rámci zisťovacieho konania
okresný úrad zaslal listom č. OU-PO-OSZP3-2019/012982-02 zo dňa 20.02.2019 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 dopravy a výstavby SR, Ministerstvo hospodárstva SR),
povoľujúcemu orgánu (Obecný úrad Malý Šariš), dotknutým orgánom (Okresný úrad Prešov, odbor
krízového riadenia, Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, , OR Hasičského a záchranného zboru v Prešove,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Krajský pamiatkový úrad Prešov, MO
SR, Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov, Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný
odbor, Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií) a dotknutej obci (obec
Malý Šariš). Združenie domových samospráv v zast. Marcelom Slávikom potvrdilo svoju účasť
v konaní elektronicky (prostredníctvom e-mailu na adresu oszp.po@minv.sk), avšak v súlade s § 19
ods. 1 správneho poriadku nebolo v lehote troch dní toto písomné podanie zabezpečené autorizáciou
podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci alebo doručené v listinnej
podobe na adresu okresného úradu. Tým, že nebol dodržaný zákonom stanovený postup, nebolo
Združenie domových samospráv v zast. Marcelom Slávikom legitimizované ako účastník oznámeného
správneho konania.
Zverejnenie navrhovanej zmeny
Okresný úrad v súlade s § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP zverejnil dňa
20.02.2019 oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na webovom sídle Ministerstva životného
prostredia SR:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/logisticke-centrum-maly-saris-4-etapa-parkovisko
a na úradnej tabuli okresného úradu dňa 20.02.2019.
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
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ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kedy, 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.
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.
Základné údaje o pôvodnej navrhovanej činnosti:
Pôvodná navrhovaná činnosť bola posudzovaná v procese zisťovacieho konania v roku 2007,
výsledkom ktorého bolo rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Prešove, č.
1/2007/01074-013 zo dňa 24.9.2007 so záverom, že navrhovaná činnosť „IPEC POINT – Prešov“
(pôvodný názov činnosti) sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
Zámer svojimi parametrami bol zaradený podľa v tom čase platného zákona o posudzovaní
vplyov na ŽP podľa prílohy č. 8 zákona do Kategórie č. 8, Ostatné priemyselné odvetvia, Položka č.
10 – Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách 1 – 9 s výrobnou plochou od 1 000 m2,
Kategórie č. 7, Strojársky a elektrotechnický priemysel – položka č.7 – strojárska výroba,
elektrotechnická výroba s výrobnou plochou od 3000m2,
Kategórie č. 9 – Infraštruktúra, položka č. 14j – Projekty rozvoja obcí vrátane parkovísk alebo
komplexu parkovísk od 100 do 500 stojísk
Navrhovaná činnosť, „IPEC POINT - Prešov“ bola plánovaná v Prešovskom kraji, okrese
Prešov, katastri obce Malý Šariš , parc. č. 958/4. Záujmový pozemok je ohraničený z južnej strany
rozostavanou diaľnicou a zo severnej strany štátnou cestou I/18. Areál bude zaberať plochu o celkovej
výmere 3,2, ha, zastavaná plocha pod výrobnou halou bude cca 1 ha. V rámci areálu bude vytvorené
parkovisko pre 102 vozidiel.
Účelom predloženého zámeru bola výstavba novej viacúčelovej výrobno – skladovej plochy,
ktorá bude rozčlenená na 3 približne rovnaké časti. V prvej časti bude umiestnená výroba bubnových
bŕzd, ktorej výrobný proces pozostáva z mechanických operácií spracovania oceľových a hliníkových
prvovýrobkov, bez povrchových úprav. V druhej časti bude umiestnená strojárska výroba –
kovovýroba, t.j. výroba kovových dielov, slúžiacich pre „zakapotovanie“ rôznych, prevažne
kancelárskych strojov. Výrobný proces pozostáva z rezania na CNC laseroch, ohraňovaní na CNC
ohraňovacích lisoch, dierovaní na CNC dierovacích lisoch. V tretej časti bude výroba plastových
výrobkov na vstrekolisoch určených ako súčiastky pre automobilový priemysel a do bielej techniky.
Hlavným výrobným procesom je spracovanie granulovaných plastov vo vstrekovacích lisoch.
Technologický postup výroby začína sušením granulátu suchým vzduchom. Vlastné lisovanie
prebieha roztavením vysušeného granulátu v taviacej zóne lisu a jeho vstreknutím do formy. Forma sa
pomocou chladiacej vody ochladí a tuhý výrobok sa z formy vyberie. Súčasťou výrobného areálu budú
skladové priestory, potrebné technické a administratívne zázemie, vnútorné komunikácie a parkoviská.
Základné údaje o zmene navrhovanej činnosti
Vybudované nové parkovisko bude slúžiť pre zamestnancov firmy VALEO, ktorá má výrobnú
prevádzku v logistickom centre Malý Šariš. Firma VALEO vyrába brzdové komponenty do osobných
aut. V roku 2020 bude rozširovať výrobu a s tým je spojené zvýšenie počtu zamestnancov o cca 200250 osôb.
Navrhované parkovisko bude pokrývať zvýšenú potrebu parkovacích miest pre nových
pracovníkov firmy VALEO.
Stavba parkoviska bude realizovaná v tesnej blízkosti areálu logistického centra Malý Šariš,
ktorý bol vybudovaný v rámci 1. a 2.etapy výstavby. Tam boli vybudované prípojky všetkých
inžinierskych sietí a areálové siete potrebné pre napojenie 4.etapy a príjazdová komunikácia napojená
na cestu 1.triedy I/18 (E50)
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Porovnávacia tabuľka základných parametrov stavieb:
predtým
52.723 m2
18.350 m2
16.400 m2
17.973 m2
103

Plocha staveniska:
Zastavaná plocha budovami:
Spevnené plochy:
Sadové úpravy:
Počet parkovísk pre osobné autá
Celková plocha parkoviska:
Z toho:
Spevnené plochy:
Sadové úpravy:
Počet parkovacích miest:

teraz
57.676 m2
18.350 m2
20.803 m2
18.523 m2
298

4953 m2
4403 m2
550 m2
195 osobných aut

ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY
SO 41
SO 42
SO 43
SO 44
SO 45
SO 46

Parkovisko
Vodovod
Dažďová kanalizácia
Silnoprúdové rozvody a osvetlenie
Oplotenie
Prekládka optického kábla

SO 41 – PARKOVISKO
Parkovisko je navrhnuté na voľných pozemkoch mimo areálu logistického centra Malý Šariš,
vedľa príjazdovej komunikácie a chodníku ku centru. Poloha je veľmi výhodná, parkovisko bude
v tesnom dotyku so štátnou cestou I/18, vjazd a výjazd z parkoviska bude na prístupovú komunikáciu
k areálu Logistického centra Malý Šariš vo vzdialenosti 136m od napojenia na cetu I/18.
Parkovisko je riešené so stojiskami 2,5m x 5,0m, s kolmým radením vozidiel. Obslužné
komunikácie na parkovisku budú šírky 6 m, 6,5 m a 7,0m. Rozmery sú v súlade s STN 73 6056
Odstavné a parkovacie plochy pre cestné vozidlá pre osobné vozidlá (skupina 1) podskupiny O2.
Vozovka komunikácie bude s povrchom z cementového betónu, parkovacie stojiská budú
s povrchom z betónovej dlažby. Návrh konštrukcie bude obsahom ďalšieho stupňa projektovej
dokumentácie.
Odvedenie dažďových vôd zo spevnených plôch bude do uličných vpustov napojených na
navrhovanú dažďovú kanalizáciu.
SO 42 – VODOVOD
Pre navrhované parkovisko je navrhnutá nová vodovodná prípojka DN32, ktorá sa napojí na
existujúci areálový vodovod DN90 v logistickom centre.
Voda bude slúžiť na polievanie zelene, na oplach spevnených plôch v prípade potreby, pre
čistenie zariadení dažďovej kanalizácie atď. Nepredpokladá sa pravidelný odber vody.
Napojenie sa urobí vsadením odbočky s uzáverom a zemnou súpravou. Potrubie bude vedené
v zemi na pozemkoch stavebníka.
Materiál vodovodného potrubia je navrhnutý z rúr PE DN32. Dĺžka prípojky vodovodu je
76,0m.
SO 43 – DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
Dažďová kanalizácia bude odvádzať dažďové vody z navrhovaných spevnených plôch
parkoviska do areálovej dažďovej kanalizácie v logistickom centre ktorá je zaústená do
odvodňovacieho kanála pod diaľnicou pri obci Vydumanec.
Dažďové vody z parkoviska budú vyčistené v odlučovači olejov KLARTEC KL65/1.
Potom budú vyčistené vody zaústené do retenčnej nádrže KLARTEC KL RN 51 s objemom
51m3, ktorá zabezpečí akumuláciu vody v prípade prívalového dažďa po dobu 15 minút.
Za retenčnou nádržou budú vypúšťané do prečerpávacej šachty ČSD odkiaľ budú
prečerpávané do vyššie položeného areálu Logistického centra, do revíznej šachty a potrubia DN300.
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V prečerpávacej šachte sa osadia dve čerpadlá, pričom jedno bude 100% záloha.
Materiál navrhovanej dažďovej kanalizácie bude z rúr kanalizačných, hrdlových, PVC,
hladkých, DN 200-300. Na navrhovanej kanalizácii budú vybudované revízne kanalizačné šachty
typové zo skruží DN1000mm. Zaústenie kanalizačného potrubia DN 300 sa urobí do existujúcej
revíznej šachty na dažďovej kanalizácii 1.etapy.
SO 44 – SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY A OSVETLENIE
Silnoprúd bude zabezpečovať chod parkovacieho systému, osvetlenia parkoviska
a prečerpávacieho systému dažďovej vody.
Napojenie bude na existujúci rozvod osvetlenia, na skriňu R5 pri vrátnici v Logistickom
centre, ktorá je napojená z areálových rozvodov logistického centra.
Vonkajšie osvetlenie bude riešené svietidlami s LED svetelným zdrojom 36W, inštalovanými
na stožiaroch výšky 8 m. Tienidlá svietidiel budú v prevedení s neoslňujúcim rovným sklom.
Celková osvetlenosť vonkajších plôch okolo projektovaných objektov je navrhnutá na
30luxov.
Vonkajšie osvetlenie bude napojené z rozvádzača R VO kábelovým vedením typ CYKY
5Cx16mm2..
SO 45 – OPLOTENIE
Po obvode areálu bude vybudované oplotenie z pletiva, vysoké 1,6 m.
V mieste vstupu budú súčasťou objektu automatické závory pre kontrolovaný vjazd a výjazd.
SO 46 – PREKLÁDKA DIAĽKOVÉHO OPTICKÉHO KÁBLA
Objekt rieši preložku DOK T-Com trasovaného cez parcelu 958/232.
Kábel sa pretrasuje na parcelu 959/1 popri hranici s parcelou 958/232 v celkovej dĺžke 77m.
Požiadavky na vstupy
Záber pôdy
Stavenisko sa rozprestiera na parcelách 958/232, 958/241 - v katastrálnom území Malý Šariš.
Pozemky sú evidované ako ostatná plocha. Nedôjde ku záberu poľnohospodárskej pôdy.
Nároky na odber vody
Pre navrhované parkovisko je navrhnutá nová vodovodná prípojka DN32, ktorá sa napojí na
existujúci areálový vodovod DN90 v logistickom centre.
Voda bude slúžiť na polievanie zelene, na oplach spevnených plôch v prípade potreby, pre
čistenie zariadení dažďovej kanalizácie atď. Nepredpokladá sa pravidelný odber vody.
Ročná potreba vody – odhad::

Qr = 400 m3 /rok

Nároky na surovinové zdroje
Prevádzka parkoviska nevyžaduje žiadne surovinové zdroje.
Nároky na pracovné sily
Prevádzka parkoviska nevyžaduje stálych pracovníkov. Potrebné činnosti budú zabezpečené
pracovníkmi logistického centra – zamestnancami a údržbármi správcovskej firmy.
Zásobovanie plynom a tepelná energia
Nároky na tieto energie nie sú žiadne.

Nároky na elektrickú energiu
Silnoprúd bude zabezpečovať chod parkovacieho systému, osvetlenia parkoviska
a prečerpávacieho systému dažďovej vody.
Areál parkoviska bude napojený na existujúci rozvod osvetlenia, na skriňu R5 pri vrátnici
v Logistickom centre, ktorá je napojená z areálových rovodov logistického centra.
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Max.inštalovaný príkon:
Súčasne odoberaný max.príkon:
Súčasnosť
Celková spotreba elektrickej energie:

Pi = 10 kW
Pp = 3 kW
Beta = 0,3
5 000 kWh/rok

Doprava a infraštruktúra
Dopravné napojenie navrhovaného parkoviska pre osobné vozidlá je riešené vjazdom a
výjazdom na prístupovú účelovú komunikáciu k areálu Logistického centra Malý Šariš, ktorá je
napojená na cestu I/18 (E50).
Navrhované parkovisko bude slúžiť pre zamestnancov firmy VALEO, ktorá má výrobnú
prevádzku v hale 01 v logistickom centre Malý Šariš. V roku 2020 bude rozširovať výrobu a s tým je
spojené zvýšenie počtu zamestnancov o cca 200 - 250 osôb.
Navrhované parkovisko bude pokrývať zvýšenú potrebu parkovacích miest pre nových
pracovníkov firmy VALEO, prípadne sa môže použiť na ďalší rozvoj areálu.
Parkovacie stojiská pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na tomto
parkovisku nebudú vytvorené. Takéto parkoviská sú vytvorené priamo v areáli Logistického centra.
Pohyb na parkovisku bude závislý od zmennosti vo výrobnom závode VALEO. Najväčší
pohyb bude v čase striedania pracovných zmien, medzi 6-7 hod, 14-15 hod, 22-23 hod.
Posúdenie statickej dopravy v zmysle STN 73 6110/Z2 čl. 16.3.10
Súčinitele pre riešenú lokalitu
kmp = 1,0 (regulačný koeficient mestskej polohy, ostatné územie)
kd
= 1,0 (súčiniteľ vplyvu deľby prepravnej práce 40:60, IAD : ostatná doprava)
Kapacitné údaje pre potreby posúdenia statickej dopravy
Druh objektu – zariadenia výroby
1) výrobná hala
- počet zamestnancov v dvoch zmenách
- počet návštevníkov

250
15

Základné ukazovatele pri návrhu odstavných a parkovacích stojísk
Druh objektu
„zariadenie
výroby“

1)

zamestnanci
návštevníci

Účelová
jednotka

1 stojisko pripadá
na jednotku

počet
počet

4
7

Parkovacie
stojiská

Parkovacie
stojiská

Po

Po

dlhodobé

krátkodobé

250:4=62,5
-

15:7=2,14

Celkový počet stojísk
N = 1,1 x Oo + 1,1 x Po x kmp x kd = 1,1 x 0 + 1,1 x 64,64 x 1,0 x 1,0 = 71,1 ~ 72
Potrebný počet parkovacích stojísk
Navrhnutý počet parkovacích stojísk

72
195

Úpravy terénu - sadové úpravy
Stavenisko je oproti susedným upraveným plochám utopené o cca 3,5 – 4,5 m. Preto sa
zrealizuje HTU, ktorou sa pripraví podklad pre budovanie spevnených plôch staveniska.
Na násypy HTU sa použije zemina ktorá sa odkope v logistickom centre v mieste plánovanej
3.etapy výstavby, na parcele 958/5.
Nová úroveň spevnených plôch parkoviska bude na úrovni cca 307,9 m n.m. BPV.
Parkovacie stojiská a obslužné komunikácie parkoviska budú tvoriť spevnené plochy, prevažne
zo zámkovej dlažby.
Medzi parkovacími stojiskami budú ostrovčeky zelene s vysadenými stromami, ktoré po cca 5
rokoch budú zabezpečovať tienenie.
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Po obvode parkoviska, v dotyku s cestou I/18 a s prípojnou komunikáciou ku logistickému
centru, budú zatrávnené zelené plochy vysadené stromami a nízkymi kríkmi, ktoré budú tvoriť bariéru
medzi parkoviskom a komunikáciami.
Výsadby budú vyberané z drevín nenáročných (listnaté opadavé, listnaté stálozelené ozdobné
listom, kvetom a plodmi).
Návrh druhovej skladby vegetácie bude vychádzať z pôvodných domácich druhov drevín
prirodzene sa vyskytujúcich v danom vegetačnom pásme.
Výsadby zelene budú rešpektovať existujúce a navrhované inžinierske siete a ich ochranné
pásma.
Plocha staveniska:
Spevnené plochy:
Zeleň – sad

4943 m2
4438 m2
505 m2

Údaje o výstupoch
Zdroje znečistenia ovzdušia
Počas realizácie stavby parkoviska možno očakávať zvýšenie prašnosti a znečistenie ovzdušia
spôsobené pohybom stavebných mechanizmov v priestore staveniska. Zhotoviteľ je zodpovedný za
udržanie všetkých spevnených povrchov v čistom stave. Samotná organizácia stavby bude rozčlenená
tak, aby boli minimalizované vplyvy prašnosti na okolie.
Počas prevádzky parkoviska budú do ovzdušia emitované výfukové plyny z osobných
automobilov. Výfukové plyny obsahujú vodu, tuhé znečisťujúce látky, CO, CO2, nespálené
uhľovodíky, NOx, SO2, aldehydy, ketóny, ťažké kovy- zlúčeniny olova, sadze- vznikajú nedokonalým
spaľovaním bohatých zmesí.
Zloženie a teda aj škodlivosť výfukových plynov závisí nielen od konštrukcie a typu motora, ale aj od
jeho technického stavu a nastavenia. Pre osobné automobily platia predpisy a emisné limity, ktoré
musia spĺňať, aby nedochádzalo k znečisťovaniu ovzdušia. Predpokladá sa, že znečisťovanie ovzdušia
bude minimálne, nakoľko bez emisnej a technickej kontroly nie je možná prevádzka automobilov.
Zdroje znečistenia povrchových a podzemných vôd
Počas realizácie navrhovanej činnosti budú vznikať odpadové vody zo stavebnej činnosti.
Počas prevádzky parkoviska budú vznikať odpadové vody dažďové. Odvodnenie spevnených
plôch parkoviska je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom a zvedením vôd do uličných vpustov
dažďovej kanalizácie.
Kanalizácia je riešená ako jednotná sústava s odvádzaním iba povrchových dažďových vôd,
pričom dažďové povrchové vody z týchto miest budú prečisťované v odlučovači ropných látok a po
prečistení zaústené do existujúcej retenčnej nádrže umiestnenej pod existujúcim parkoviskom.
Navrhovaná stoková sieť pozostáva z kanalizačného potrubia, na ktorom sú v rozsahu trasy osadené
vstupné, lomové a revízne šachty, dažďové vpuste. Každý dažďový vpust bude vybavený košom na
zachytávanie unášaných splavenín dažďovou vodou.
Kanalizačné potrubie bude z hladkých rúr PVC, profilu DN 200, DN 300.
Dažďové vody budú vyčistené v odlučovači olejov KLARTEC KL65/1 a potom budú
zaústené do retenčnej nádrže KLARTEC KL RN 51 s objemom 51m3, ktorá zabezpečí akumuláciu
vody v prípade prívalového dažďa po dobu 15 minút.
Za retenčnou nádržou budú vypúšťané do prečerpávacej šachty ČSD odkiaľ budú
prečerpávané do dažďovej kanalizácie v areáli logistického centra.
Výpočet množstva dažďových vôd z územia:
Odvodňovaná plocha:
S=4438 m2 = 0,4438 ha
Max.intenzita dažďa:
q=157 l/s ha
Odtokový súčiniteľ:
Ψ=0,75
Množstvo dažď.vôd z parkoviska:
QC = 0,4438 x 157 x 0,75 = 52,2 l/s
Ročný úhrn zrážok v oblasti:
Ročné množstvo dažďových vôd:

R=762,5mm
Qdr = 3.384 m3 /rok
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Objem retenčnej nádrže:
Bude navrhnutý na prívalový dážď po dobu 15 minút.
Objem retenčnej nádrže:
V=52,5 l/s x 0,06 x 15min = 47,25 m3
Typ nádrže: Klartec KL RN 51
Lapač ropných látok a olejov:
Odlučovač ropných látok Klartec KL65/1 s rozmermi 3600 x 2600 x 1750 mm s menovitým
prietokom (výkonom) 65 l.s-1 je dimenzovaný pre odvodnenú plochu o rozlohe 4 900 m2. Výstupná
hodnota vyčistenej vody z ORL je deklarovaná do 5 mg/l NEL.
Odpadové hospodárstvo
Odpady počas výstavby:
Pri výstavbe vzniknú nasledovné druhy odpadov v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a vyhlášky 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
Číslo skupiny,
podskupiny
a druhu odpadu
17 01 07
17 04 05
17 04 11
17 06 04
15 01 01
15 01 02
15 01 03
20 03 01
R1
R3
R4
D1
D 10

Názov skupiny, podskupiny
a druhu odpadu
Zmesi betónu, tehál, dlaždíc
Železo, oceľ
Káble iné ako v 170410
Izolačné mat. iné ako 17 06 03
Obaly z papiera a lepenky
Obaly z plastov
Obaly z dreva
Zmesový komunálny odpad

Kategória
odpadu

Množstvo

O
O
O
O
O
O
O
O

2t
50 kg
20 kg
2 m3
40 kg
30 kg
85 kg
70 kg

Spôsob
zhodnocovania
resp. zneškod.
D1
R4
R4
D1
R3
R3
R1
D10

- využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom
- recyklácia alebo spätné získavanie organických látok
- recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín
- uloženie do zeme alebo na povrchu (napr. skládka odpadov)
- spaľovanie na pevnine

Odpady, ktoré budú vznikať v priebehu realizácie stavby, budú prechodne zhromažďované v
zodpovedajúcich zhromažďovacích prostriedkoch , oddelene podľa kategórie a druhov. Miesta
zhromažďovania odpadov budú riadne označené názvami, číselnými kódmi odpadu a kategóriami
podľa Katalógu odpadov.
Nahromadené odpady budú priebežne odvážané oprávnenou osobou na ďalšie využitie
(zhodnotenie) alebo zneškodnenie. Tento postup bude zabezpečený zmluvne so všetkými súvisiacimi
náležitosťami (spôsob a frekvencia odvozu odpadov). Vlastná manipulácia s odpadmi vznikajúcimi pri
výstavbe bude zabezpečená technicky tak, aby boli minimalizované prípadné negatívne dopady na
životné prostredie (zamedzenie prášenia, technické zabezpečenie vozidiel prepravujúcich odpady a
pod.).
Doklady o odovzdaní odpadov budú predložené príslušnému orgánu odpadového
hospodárstva pri kolaudácii stavby.
Miesta likvidácie odpadu:
- zemina - s odvozom zeminy zo staveniska sa neuvažuje.
- stavebný odpad ostatný - skládka – skládka TKO Cemjata (2 km), skládka Hanušovce nad
Topľou - Petrovce
- stavebný odpad pevný recyklovateľný (betón, železobetón, asfalt) - recyklačný závod
Pušovce (cca 18 km)
- nebezpečný odpad - spalovňa – firma Fecupral Prešov
Odpad z prevádzky:
Počas prevádzky parkoviska budú vznikať odpady, v zmysle Vyhlášky č. 365/2015 MŽP SR,
bližšie špecifikované v nižšie uvedenej tabuľke.
8

Domový odpad:
Domový odpad bude v minimálnom množstve. Na parkovisku bude rozmiestnených niekoľko
košov na odpadky. Vyberanie týchto košov bude zabezpečovať správca logistického centra, odpadky
sa budú sústreďovať v kontajneroch v logistickom centre. Odtiaľ bude vyvážaný firmou TSM Prešov
na riadenú skládku .
Znečistená náplň z odlučovačov tukov a olejov:
Počas prevádzky parkoviska budú vznikať nebezpečné odpady z odlučovača ropných látok, v
ktorom dochádza k zachytávaniu nepolárnych extrahovateľných látok (NEL). Podľa vyhlášky MŽP
SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, je možné
odpady z odlučovačov ropných látok zaradiť podľa katalógových čísel, uvedených v podskupine 13 05
odpady z odlučovačov oleja z vody.
Nebezpečné odpady si vyžadujú osobitné podmienky nakladania uvedené v § 25a § 26 zákona
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Likvidácia nebezpečných odpadov bude zabezpečená podľa zákona o odpadoch zmluvným
oprávneným odberateľom. Komunálny odpad bude zneškodňovaný na základe zmluvy s obcou.
U zmluvného dodávateľa bude zabezpečené pravidelné čistenie, podľa potreby bude
vykonávané 1x za 3 mesiace. V zmysle STN 858-2 je predpísané čistenie 4x ročne.
V zmysle vyhl.79/2015 Zb. zabezpečí stavebník vypracovanie a schválenie programu
odpadového hospodárstva pred kolaudáciou stavby.
Špecifikácia odpadov podľa vyhl.365/2015 Zb. - odhad za mesiac
Číslo skupiny,
Názov skupiny, podskupiny
Kategória
podskupiny
a druhu odpadu
odpadu
a druhu odpadu
13 05 02
Kaly z odlučovačov oleja z vody
N
20 03 01
Zmesový komunálny odpad
O

Množstvo

Spôsob
likvidácie

100l/rok
30kg/mesiac

C
A

Poznámka – spôsob likvidácie:





A - uloženie v kontajneri a odvoz na skládku alebo do spaľovne firmou
Technické služby mesta Prešov
B - triedenie a separácia odvoz firmou Technické služby mesta Prešov
C - triedenie a separácia D - v pravidelných intervaloch bude zabezpečovať odvoz a likvidáciu
špecializovaná oprávnená firma zazmluvnená pred kolaudáciou stavby napr.
firma FECUPRAL Prešov

Zdroje hluku, vibrácií a žiarenia, tepla a zápachu
Počas výstavby navrhovanej činnosti sa zvýši hluková hladina. Hodnotenie nárastu hlukovej
hladiny je závislé od organizácie výstavby, rozsahu nasadenia stavebnej techniky a dĺžky činnosti.
Počas realizácie navrhovanej činnosti možno uvažovať s orientačnými hodnotami hluku spôsobeného
jednotlivými strojmi:
- 89 dB (A)
- 86 dB (A)
- 89 dB (A)
Počas prevádzky parkoviska budú vjazdy a výjazdy osobných vozidiel zamestnancov
zaťažovať komunikácie a priľahlé okolie hlukom hlavne pred začiatkom a po ukončení pracovných
zmien. Najvyššie prípustné hodnoty hluku z dopravy pre kategóriu územia III. sú pre denné a večerné
obdobie 60 dB a pre nočné obdobie 50 dB. Hluk z dopravy neovplyvní vzdialené obytné zóny.
Prevádzka areálu nebude produkovať žiadne vibrácie, žiarenie, teplo a zápach.

9

Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a možné
riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie (dotknuté organizácie)
Plánovaná stavba predstavuje samostatný celok, je situovaná v mieste ktoré je oddelené od
existujúcich prevádzok logistického centra Malý Šariš.
Hodnotenie zdravotných rizík
Riziká počas výstavby
Priame zdravotné riziká vznikajú počas výstavby len v súvislosti s vlastnou stavebnou
činnosťou. Jedná sa predovšetkým o nebezpečenstvo úrazu pri doprave a manipulácii s materiálom, pri
stavebných prácach, pri práci s elektrickými zariadeniami, a pod. Tieto riziká je možné eliminovať len
pracovnou disciplínou a dodržiavaním zásad ochrany zdravia pri práci. Vzhľadom k tomu, že
realizácia investičného zámeru bude len vo vyhradenom priestore, nie je predpoklad vzniku reálnych
zdravotných rizík ani iných dôsledkov na obyvateľstvo.
Riziká počas prevádzky
Prevádzka parkoviska nepredstavuje priame zdravotné riziká. Zdravotné riziko s možným
širším záberom nie je reálne.
Navrhovateľ zámeru neplánuje využitie parkoviska pre odstavenie vozidiel dopravujúce látky
škodiace vodám, jedy, chemikálie, výbušniny, resp. iné látky s nebezpečnými, alebo rizikovými
vlastnosťami. Touto skutočnosťou sa riziko havárií výrazne znižuje.
Možným rizikom znečistenia je tiež znečistenie povrchu únikom ropných látok na parkovisku.
Tento scenár je minimalizovaný technickými opatreniami.
Z reálnych rizík vyplývajúcich z charakteru prevádzky môžu byť počas prevádzky v prípade
poruchy odlučovačov RL (havarijný stav) ohrozené povrchové vody odvodňovacieho kanála. Tieto
riziká sa dajú minimalizovať len pravidelnou kontrolou odlučovacích zariadení ropných látok a taktiež
pravidelnou kontrolou kvality vody pred a za odlučovacím zariadením. Riziko znečistenia
podzemných vôd počas bežnej prevádzky môže vzniknúť len v prípade nepredvídaných udalostí
(porucha mechanizmov, havarijná situácia), ktoré môžu byť minimalizované dodržiavaním prísnej
technologickej a pracovnej disciplíny a bezpečnostnými opatreniami.
Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia vrátane zdravia
ľudí
Charakteristika prírodného prostredia
Stavenisko sa rozprestiera na parcelách 958/232, 958/241 - v katastrálnom území Malý Šariš.
Pozemky sú evidované ako ostatná plocha
Stavenisko je ohraničené štátnou cestou I/18 a príjazdovou komunikáciou ku logistickým
areálom SP TRANS a LC Malý Šariš.
Oproti susedným kumunikáciám je stavenisko utopené o cca 3,5-4,5m a je v spáde, stúpa
smerom na východ.
Pozemky staveniska sú cca 10 rokov nevyužívané a za ten čas zarástli burinou a náletovými
rastlinami.
V tesnom okolí sa nachádzajú priemyselné areály, diaľnica a dve benzínové pumpy
s odpočívadlami na diaľnici. Nenachádzajú sa tu žiadne hodnotné prírodné alebo chránené územia.
Celé okolie je poznačené charakterom uvedených stavieb a nedávnou stavebnou činnosťou.
Obytná zástavba sa v blízkosti nenachádza, najbližšia obytná stavba je na druhej strane štátnej
cesty, vo vzdialenosti cca 200m.
V blízkosti staveniska bol v roku 2007 vykonaný podrobný inžinierskogeologický prieskum.
Podľa neho je územie do hĺbky 5,60 - 6,90 m p.t. budované svahovými sedimentmi, prevažne ílmi so
strednou plasticitou, menej ílmi s vysokou plasticitou a nízkou plasticitou. Konzistencia jemnozrnných
zemín je do hĺbky 4,0 m p.t. tuhá, hlbšie pevná a v hĺbke pod 6,0 m ojedinele mäkká a tvrdá.
Predkvartérne podložie je tvorené paleogénnymi sedimentmi – ílovcami a prachovcami, ktoré
sú na styku s kvartérnymi zeminami silne zvetrane – majú charakter jemnozrnných zemín pevnej a
tvrdej konzistencie, hlbšie majú charakter poloskalných hornín.
Podzemná voda bola narazená v hĺbke 5,70–6,90 m p.t., po narazení sa ustálila v hĺbke 1,65–
3,60 m p.t.
Podľa STN 731215 „Betónové konštrukcie. Klasifikácia agresívnych prostredí“
charakterizujeme vodu ako neagresívnu na betónové konštrukcie.
Podľa STN 038375 „Ochrana kovových potrubí uložených v pôde alebo vo vode proti
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korózii“ voda pôsobí na kovové materiály veľmi vysokou agresivitou. Faktorom spôsobujúcim
agresivitu je vodivosť.
Pri plošnom zakladaní bude základová pôda tvorená zeminami triedy F6 , ktoré sú pomerne
málo únosné a silne a nerovnomerne stlačiteľné, pri styku s vodou sú nestabilne. Základové škáry v
týchto zeminách je nutné chrániť pred poveternostnými vplyvmi a mechanickým porušením
(zabránením prítoku zrážkových vôd, dočistením až tesne pred položením podkladového betónu.).
Pri náročnejších objektoch pri ich hĺbkovom založení môžu tvoriť vhodnú základovú pôdu pre
prenesenie zaťaženia paleogénne ílovce.
Zeminy v dosahu terénnych úprav zatrieďujeme v rámci 10. skupín z hľadiska vhodnosti ako
podložia do skupiny VIII až X. Poskytujú málo vhodné podložie. Zeminy sú nebezpečne namŕzavé pri
napojení vodou nestabilné a rozbriedavé. Je potrebné zamedziť prístup vody k podložiu.
Z hľadiska vhodnosti do násypov v rámci 4 skupín zaraďujeme tieto zeminy na základe 19
obdobných kritérií ako pre podložie do skupiny málo vhodných až nevhodných zemín.
Hydrogeologické pomery daného územia nie sú priaznivé pre vsakovanie vôd z povrchového
odtoku do horninového prostredia.
Na študovanej lokalite nie je prekročená odvodená zásahová úroveň, preto nie je potrebné
vykonať opatrenia proti prenikaniu radónu z podložia stavby.
Seizmicita územia
Podľa Labáka a Broučka (1996) z hľadiska ohrozenia makroseizmickou intenzitou nepatrí
záujmové územia medzi výrazne anomálne. Vystupuje na okraji územia zaradeného do stupňa 7 (škála
MSK-64). Toto ohrozenie bolo vypočítané pre 90% pravdepodobnosť nepresiahnutia udanej hodnoty
počas 50 rokov (pre periódu návratnosti 475 rokov), čo v rámci východnej časti Slovenska, ale ani
Slovenska samotného nepredstavuje žiadnu výraznú anomalitu (Labák a Brouček, 1996).
Podľa mapy epicentier zemetrasení bolo v oblasti Prešova zaznamenané zemetrasenie v
historických dobách (do roku 1870) o magnitúde 4-5. V oblasti Prešova je očakávaná maximálna
makroseizmizmická intenzita 4° makroseizmickej stupnici MSK-64 a minimálna je 2,9° MSK-64.
Podľa STN 73 0036 „Seizmické zaťaženie stavebných konštrukcií“ predmetné územie leží v
zdrojovej oblasti seizmického rizika 3, ktorej odpovedá základné seizmické zrýchlenie ar=0,6 m.s -2.
Klimatické pomery
Navrhovaná lokalita patrí do klimatickej oblasti mierne teplej (M), klimatického okrsku M3 –
mierne teplého, mierne vlhkého, pahorkatinného až vrchovinného. Z hľadiska klimaticko –
geografického, územie je zaradené do typu kotlinovej klímy a subtypu teplej kotlinovej klímy.
Dominantné sú vetry severných a južných smerov, pričom v porovnaní s inými oblasťami
Slovenska má oblasť okolia Prešova pomerne nízku početnosť dní bezvetria. Pomerne široké údolie
Torysy nevytvára možnosti pre dlhodobé stagnácie chladného vzduchu. Inverzné polohy sú v nízko
položených miestach v okolí Torysy.
Hydrologické pomery
Z hydrologického hľadiska územie patrí do čiastkového povodia Hornádu, základného
povodia Torysy. Územie je odvodňované pravostranným prítokom Torysy, a to tokom Župčiansky
potok a Šarišský potok, ktoré pramenia nad obcou Župčany.
Vodné toky dotknutého územia môžeme podľa režimu odtoku zaradiť do vrchovinno-nížinnej
oblasti s dažďovo-snehovým režimom odtoku. Najvyššie vodné stavy sú v čase výdatných zrážok s
najvyššími priemernými hodnotami v mesiacoch február až apríl, najnižšie vodné stavy sú v mesiaci
september.
Vzhľadom na to že sa nejedná o vodohospodársky významné toky, tieto toky nie sú
kvalitatívne a kvantitatívne monitorované. V bližšom okolí navrhovanej lokality sa nenachádzajú
žiadne vodné plochy.
Podľa hydrogeologickej regionalizácie Slovenskej republiky sa dotknuté územie nachádza v
hydrogeologickom rajóne – QP 120 Paleogén Spišsko-šarišského medzihoria, Bachurne a Šarišskej
vrchoviny v povodí Torysy. Väčšie množstvá podzemných vôd sú viazané na stredne zvodnené
pieskovcové, konglomerátové a mikrokonglomerátové súvrstvia, ktoré spolu s bazálnym súvrstvím
tvoria samostatný čiastkový rajón. Na navrhovanej lokalite nebola prieskumnými prácami overená
hladina podzemnej vody.
Najbližšie k lokalite navrhovanej činnosti (cca 2 km južne) sa nachádzajú premene v lokalite
Cemjata, z ktorých najvýdatnejší má výdatnosť 9 l.s-1 s výverom vápenato – horečnato - uhličitej
vody. V bližšom okolí mesta Prešov sa nachádza viacero minerálnych prameňov. Najvýznamnejšie
sústredenie týchto prameňov je juhozápadne od mesta Prešov (pramene Borkút a Malý Borkút) s
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vývermi slabo mineralizovanej vápenato – horečnatej vody s výdatnosťou 11 l.s-1. V dotknutom
území sa nenachádza vodárenský zdroj, prípadne ochranné pásmo vodárenského zdroja.
Odpadové vody z obce sú odvádzané splaškovou kanalizáciou do ČOV vybudovanej v obci.
Pedologické pomery
Z hľadiska rozšírenia pôdnych typov na dotknutom území prevládajú - hnedozeme
pseudoglejové a pseudogleje zo sprašových a polygenetických hlín v severnej časti dotknutého územia
a čiastočne kambizeme prevažne nasýtené.
Flóra
Podľa fytogeografického členenia (Futák, J., In: Atlas SSR,1980) patrí rastlinstvo
hodnoteného územia do oblasti západokarpatskej flóry, obvodu východobeskydskej flóry, okresu
Východné Beskydy, podokresu Šarišská vrchovina.
Z fytocenologického hľadiska majú klimaxové spoločenstvá charakter karpatských dubovohrabových lesov.
Z hľadiska súčasného stavu vegetácie predstavuje hodnotené územie z časti urbanizované
plochy a záhrady ale v prevažnej väčšine ide o zmiešané lesy s prevahou listnatých drevín. Dotknuté
územie je v priamom kontakte s cestnou komunikáciou, poľnohospodársky nevyužívanými plochami a
zastavaným územím obce. Časť má charakter trvalého trávneho porastu s prevahou druhov
synantropnej ruderálnej vegetácie.
Fauna
V dotknutom území sa vzhľadom na charakter lokality môžu vyskytovať antropotolerantné
druhy živočíchov a živočíchy viažúce sa na poľné biotopy a ruderálne trávnaté biotopy. Ako napr. z
cicavcov myška drobná (Micromys minutus), hraboš poľný (Microtus arvalis). Z vtákov môžu z
okolitých plôch zalietavať za potravou havrany čierne (Corvus frugilegus), straky obyčajné (Pica
pica), vrabce (Passer spp.), stehlíky (Carduelis spp.), strnádky (Emberiza spp.), drozdy (Turdus spp.),
bociany biele (Ciconia ciconia), myšiaky hôrne (Buteo buteo), atď.
Keďže predmetná lokalita je otvorená k priemyselným objektom, je možný prienik
synantropných druhov živočíchov, ktoré sa adaptovali na takto pozmenené lokálne podmienky.
Chránené územia
Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa v posudzovanom území
nenachádzajú žiadne chránené územia prírody.
Štruktúra krajiny a krajinný obraz
V širšom okolí navrhovanej lokality sa nachádzajú krajinnoekologické komplexy tvorené
teplými predhorskými pahorkatinami s hnedými pôdami nasýtenými a dubohrabinou až bučinou
(južná časť k. ú.). Lokalita predstavuje odlesnený pahorok s prevahou ornej pôdy, okrajovo trvalým
trávnatým porastom.
Ochranné pásma
Do posudzovaného územia zasahuje 50m ochranné pásmo štátnej cesty 1.triedy I/18.
VPLYVY NA OBYVATEĽSTVO
Vplyvy počas výstavby
Počas výstavby budú priame nepriaznivé vplyvy vnímať najmä pracovnĺci stavebných firiem,
zabezpečujúcich samotnú výstavbu objektu, kedy sa predpokladá:
-zvýšená sekundárna prašnosť,
-zvýšené emisie z výfukových plynov stavebnej techniky,
-zvýšená hlučnosť súvisiaca s prevádzkou stavebných mechanizmov,
-zvýšená intenzita dopravy v území,
-riziko úrazov
Záujmové územie sa nachádza mimo zastavaného územia obce v dostatočnej vzdialenosti od
trvalo žijúceho obyvateľstva. Najbližší rodinný dom je vzdialený cca 200m.
Na základe uvedeného nebudú realizáciou zmeny navrhovanej činnosti dotknuté hlukové,
rozptylové ani svetlotechnické pomery trvalo žijúceho obyvateľstva.
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Pri vlastnej stavbe je nutné plniť všetky existujúce predpisy o ochrane zdravia pri vykonávaní
všetkých prác. Stavenisko bude riadne zabezpečené proti vstupu nepovolaných osôb. Stavba bude
vykonávaná dodávateľsky, na základe výberového konania investora. Stavebné práce nebudú
vykonávané v nočných hodinách a v dňoch pracovného pokoja.
Stavba bude realizovaná podľa spracovanej projektovej dokumentácie, pri dodržaní
príslušných platných noriem, predpisov, smerníc, nariadení a TP. Je nutné sa zamerať predovšetkým
na plnenie všetkých súčasných predpisov o bezpečnosti práce pri stavebnej výrobe.
Stavebné úpravy nebudú vykonávané za mimoriadnych okolností.
Všetky práce budú prebiehať v súlade s platnými zákonmi, vyhláškami a predpismi, najmä so
zákonom č.124/2006Z. z - Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhláškou č.147/2013Z.
z.
Vplyvy počas prevádzky
Najvýraznejším dopadom pri prevádzke parkoviska je dopravný ruch vozidiel zamestnancov,
návštevníkov a zásobovacích a obslužných vozidiel. Tento je spojený s tvorbou hluku a emisií.
Pohyb na parkovisku bude závislý od zmennosti vo výrobnom závode VALEO. Najväčší
pohyb bude v čase striedania pracovných zmien, medzi 6-7 hod, 14-15 hod, 22-23 hod.
Tento vplyv nepriamo závisí od zvýšenia počtu nových zamestnancov vo firme VALEO.
Nejako sa musia dostať do zamestnania a parkovisko vyrieši problém nekontrolovateľného
a chaotického parkovania na okrajoch ciest alebo na nespevnených pozemkoch v okolí logistického
centra.
VPLYVY NA PRÍRODNÉ PROSTREDIE
Vplyvy na horninové prostredie
Realizácia zmeny navrhovanej činnosti je navrhnutá tak, aby v maximálnej možnej a známej
miere eliminovala možnosť kontaminácie horninového prostredia. Prijaté stavebné, konštrukčné a
prevádzkové opatrenia minimalizujú možnosť kontaminácie horninového prostredia v etape výstavby,
ale aj prevádzky. V dôsledku toho, realizácia zmeny nebude spojená s významnými vplyvmi na
horninové prostredie.
Pri stavebných prácach nevznikajú žiadne škodliviny alebo zvláštne odpadové látky. Na
stavenisku sa nepredpokladá výskyt nebezpečného odpadu. S prípadným nebezpečným odpadom bude
na stavenisku zaobchádzať podľa zákona, nebude tu skladovaný a bude okamžite odvezený na
ekologickú likvidáciu na príslušné miesto.
Odpadový materiál zo staveniska bude dôsledne kategorizovaný, bude roztriedený a uložený v
súlade so zákonnými predpismi o nakladaní s odpadmi. Po dokončení nebude stavba nijako negatívne
ovplyvňovať okolité pozemky a stavby.
Na základe uvedeného výstavba ani prevádzka zmeny navrhovanej činnosti pri dodržaní
všetkých bezpečnostných predpisov nebude mať negatívne vplyvy na horninové prostredie a reliéf,
pričom navrhovaná činnosť nevyvolá v území zhoršenie jestvujúceho stavu horninového prostredia.
Vplyvy na povrchové a podzemné vody
Vybudovaním parkoviska pre osobné automobily nie je predpoklad ovplyvnenia
hydrologických a hydrogeologických pomerov v dotknutom území.
Z hľadiska vodných zdrojov realizácia zámeru nepredpokladá žiadne zásahy do kvalitatívnych
ani kvantitatívnych parametrov. Odvod dažďových vôd je zabezpečený kanalizačným systémom do
retenčnej nádrže po prečistení v odlučovači ropných látok.
Dažďové vody zo spevnených plôch parkoviska budú vypúšťané z retenčnej nádrže do recipienta
prečistené a v stanovenom objemovom prietoku.
V štandardných prevádzkových podmienkach nie je predpoklad kontaminácie podzemných ani
povrchových vôd. Akékoľvek riziko havárie, ktorá by spôsobila znečistenie týchto vôd je
nepravdepodobné. Rovnako sa nepredpokladá závažný negatívny vplyv činnosti na režim, kvalitu a
obeh podzemnej a povrchovej vody.
Produkcia iných odpadových vôd, napr. odpadových vôd s obsahom nebezpečných látok sa
nepredpokladá.
Vplyv prevádzky na vodohospodárske pomery dotknutého územia možno považovať za málo
významný.
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Vplyvy na ovzdušie
Realizáciou parkoviska nedôjde k zmene ani závažnému ovplyvneniu klimatických pomerov v
dotknutom území v porovnaní so súčasným stavom.
Z hľadiska kvality ovzdušia bude navrhovaná činnosť emitovať znečisťujúce látky do
ovzdušia predovšetkým v dôsledku pohybu automobilov pri výstavbe ako aj počas prevádzky
parkoviska. Líniovým zdrojom znečisťovania ovzdušia bude doprava zamestnancov v čase striedania
pracovných zmien- výfukové plyny z osobných automobilov. Prírastky výfukových plynov budú, ale
nie v nadlimitnom rozsahu.
Navrhovaná činnosť nebude mať počas prevádzky negatívny vplyv na emisnú situáciu v
dotknutom území, ani jeho najbližšom okolí.
Závažný vplyv navrhovanej činnosti na ovzdušie v obytnej zóne sa z dôvodu jej umiestnenia
(200 m od okraja obytnej zóny) nepredpokladá a taktiež nespôsobí významnejšiu zmenu kvality
ovzdušia v dotknutom území, preto vplyv na kvalitu ovzdušia v hodnotenej lokalite možno hodnotiť
ako málo významný.
Vplyvy na pôdu
Vybudovanie parkoviska si nevyžiada trvalý záber poľnohospodárskej pôdy, ani nebude mať
vplyv na kvalitu pôdy v dotknutom území. Hodnotená činnosť je navrhovaná na parcele v areáli
navrhovateľa, ktorá je vedená ako ostatné plochy. Po vybudovaní parkoviska bude okolitá pôda
zrekultivované a zatrávnená.
Počas prevádzky sa nebudú emitovať také emisie, ktoré by spôsobili zhoršenie kvality okolitej
poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy. Preto vplyv na pôdu možno považovať za málo
významný.
Vplyv na genofond, biodiverzitu a okolitú krajinu
Vzhľadom na dostatočnú priestorovú vzdialenosť významných prírodných ekosystémov od
lokality zámeru nie je predpoklad priameho negatívneho ovplyvnenia genofondu a biodiverzity
širšieho záujmového územia. Môže dôjsť len k nepriamemu negatívnemu ovplyvneniu lokalít
významných z hľadiska ochrany genofondu a biodiverzity prostredníctvom znečistenia ovzdušia.
Tento dopad bude však minimálny.
Z dôvodu výstavby nebude potrebný výrub drevín.
Súčasná štruktúra krajiny širšieho záujmového územia predstavuje silne antropogénne
pozmenenú urbánnu krajinu. Výstavba parkoviska bude realizovaná v priemyselnej zóne, v areáli
výrobného závodu. Realizácia zámeru neovplyvní charakter daného územia, ani štruktúru a scenériu
krajiny.
VPLYVY NA OBYVATEĽSTVO A JEHO AKTIVITY
Vplyvy na kultúrne hodnoty
Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nebudú dotknuté žiadne kultúrne a historické
pamiatky ani paleontologické a archeologické náleziská.
Vplyvy na poľnohospodársku výrobu
Navrhovaná zmena činnosti nebude negatívne vplývať na poľnohospodársku výrobu.
Záujmové územie nie je poľnohospodársky využívané.
Vplyvy na priemyselnú výrobu
Zmena nebude mať priamy vplyv na priemyselnú výrobu.
Vplyvy na služby, rekreáciu a cestovný ruch
Realizácia stavebného zámeru sa priamo nedotkne žiadnych objektov služieb. Rozvoj
zamestnanosti a migrácia zamestnancov z okolia bude znamenať oživenie služieb. Preto môžeme v
tomto smere hovoriť o pozitívnom vplyve realizácie zámeru v uvedenej lokalite.
Vplyvy na dopravu a infraštruktúru
Zmena navrhovanej činnosti má pozitívny vplyv na dopravu, oproti pôvodnému zámeru sa
zvýši počet parkovacích miest pre zamestnancova a parkovisko vyrieši problém nekontrolovateľného
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a chaotického parkovania na okrajoch ciest alebo na nespevnených pozemkoch v okolí logistického
centra.
Vplyvy na infraštruktúru - menia sa minimálne spotreby vody a elektriky v logistickom centre
Malý Šariš.
Zmena navrhovanej činnosti nemôže vyvolať s prihliadnutím na súčasný stav životného
prostredia žiadne významnejšie súvislosti. Zmena navrhovanej činnosti môže len teoreticky spôsobiť
priamo na lokalite drobné lokálne znečistenie ovzdušia.
K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti sa v zákonom stanovenej lehote vyjadrili:
(stanoviská môžu byť v skrátenej forme)
- 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-OSZP3-2019/014999-02/ZO zo dňa 11.3.2019) uviedol, že z hľadiska
štátnej správy ochrany ovzdušia nemá pripomienky.
- 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-OSZP3-2019/014971-02/AG zo dňa 12.03.2019) uviedol, že nemá
pripomienky, žiada v územnom a stavebnom konaní postupovať podľa zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch.
Vyjadrenie okresného úradu - dodržiavanie všetkých zákonov a noriem je nevyhnutné bez
ohľadu na rozhodnutie zo zisťovacieho konania
- 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-OSZP3-2019/014997-02/PG zo dňa 7.3.2019) uviedol, že z hľadiska ochrany vodných
pomerov má pripomienku
 Pripojenie na areálový rozvod vody a na areálové potrubie dažďovej kanalizácie treba
odsúhlasiť s ich správcom, resp.majiteľom.
Vyjadrenie okresného úradu – pripomienka sa akceptuje.
- 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-OSZP3-2019/014969-02/AS zo dňa 10.04.2019) uviedol, že z hľadiska
ochrany prírody a krajiny je výstavba parkoviska navrhovaná v území s prvým stupňom ochrany
podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, t.j.
neposkytuje sa mu osobitná ochrana. Žiada venovať pozornosť sadovým úpravám stromovej
a kríkovej zelene (kde je možná) a zhodnocovania dažďovej odpadovej vody z okolitých stavieb
a pevných plôch v dotknutom území.
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove – dotknutý orgán (list č.
ORHZ-PO2-2019/000183-018 zo dňa 17.05.2019) uviedol, že z hľadiska ochrany pred požiarmi
nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.
- Ministerstvo hospodárstva SR – rezortný orgán (list č. 17343/2019-4210-30992 zo dňa
20.05.2019) uviedol, že nemá pripomienky, nepožaduje posudzovať podľa zákona o posudzovaní
vplyvov na ŽP.
- Krajský pamiatkový úrad Prešov – dotknutý orgán (list č. KPUPO-2019/12496-2/36966/Jur zo
dňa 20.05.2019) 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 zámeru podmieňuje len zabezpečením ochrany nepredvídaných archeologických
nálezov v procese územného a stavebného konania.
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – dotknutý orgán (list č
2019/02431-02/B14 zo dňa 17.05.2019)uviedol, že so zmenou navrhovanej činnosti súhlasí.
- Ministerstvo dopravy a výstavby
Slovenskej republiky – rezortný orgán (list č.
7243/2019/IDP/44885 zo dňa 30.05.2019) uviedol, nasledovné pripomienky:
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-

-

-

všetky dopravné parametre žiadame navrhnúť v súlade s príslušnými platnými STN a
technickými predpismi;
vzhľadom na situovanie navrhovanej činnosti v blízkosti cesty I/18 a vzhľadom na jej
pripojenie na cestu I/18, žiadame predmetný zámer zaslať na posúdenie Slovenskej správe
ciest GR a jej stanovisko rešpektovať v plnom rozsahu;
v textovej a grafickej časti odstrániť označenie cesty I/18 ako medzinárodnej cesty E50;
na ochranu ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného útvaru
obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce dodržať
cestné ochranné pásmo cesty I/18 podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov;
o stanovisko k pripojeniu na účelovú komunikáciu logistického areálu je potrebné
požiadať správcu, resp. vlastníka účelovej komunikácie.

MDV SR súhlasí s ukončením procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovanej
zmeny činnosti „Logistické centrum Malý Šariš, 4. etapa výstavby - parkovisko“ podľa zákona č.
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, po uskutočnení zisťovacieho konania, za podmienky
rešpektovania uvedených požiadaviek.
Vyjadrenie okresného úradu – pripomienky sa 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.
Vyhodnotenie
Okresný úrad v rámci zisťovacieho konania posúdil zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska
povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti,
najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu
očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, pričom vzal do úvahy súčasný stav
životného prostredia v dotknutom území. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k oznámeniu
o zmene navrhovanej činnosti 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.
Stavba Logistického areálu Malý Šariš bola posudzovaná v zisťovacom konaní, v roku 2007.
Obvodný úrad životného prostredia v Prešove rozhodol 24.9.2007rozhodnutím 1/2007/01074-013, že
sa stavba nebude posudzovať.
Na parcelách, ktoré sú predmetom výstavby parkoviska, bola v roku 2010 vyprojektovaná
DUR stavby skladovacieho objektu a maloobchodnej predajne a následne bolo vydané územné
rozhodnutie. To znamená, že na tomto stavenisku už bola povolená výstavba priemyselného
charakteru.
Z dôvodu hospodárskej krízy nastal útlm v rozvoji Logistického parku a preto v tejto
plánovanej stavbe nebolo pokračované a stavba sa nezrealizovala.
V súčasnej dobe sa zmenila situácia a je potreba riešiť zvýšený podiel výroby na úkor
skladovania v Logistickom parku. S tým súvisí vyšší počet pracovníkov, ktorí sa na pracovisko
potrebujú dostať osobnou dopravou. Predpokladá sa, že v roku 2020 sa zvýši počet pracovníkov vo
firme VALEO o cca 200 až 250 ľudí. Vzhľadom na to, že ich pracovisko je mimo dosahu IMHD
Prešov, je potrebné vytvoriť možnosť individuálnej dopravy osobnými autami a možnosť zaparkovať
blízko pracoviska.
Umiestnenie parkoviska je v súlade s platným územným plánom obce Malý Šariš z roku 2009
a v zmysle neskorších zmien a doplnkov z roku 2016, ktorý bol schválený všetkými dotknutými
orgánmi štátnej správy a samosprávy. Predmetné pozemky sú vyčlenené ako priemyselný park –
plochy pre výrobu a sklady.
Územie výstavby je obkolesené logistickými a výrobnými areálmi, dopravnými tepnami.
Pozemky sú evidované ako ostatné plochy, stavba nebude realizovaná na poľnohospodárskej pôde.
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Navrhovaná zmena činnosti je umiestnená v katastrálnom území Malý Šariš. Celkové
negatívne vplyvy na zložky prírodného prostredia sú veľmi malé až zanedbateľné, pričom z hľadiska
využívania týchto zložiek tieto vplyvy nevytvárajú priame hrozby. Účinok možných negatívnych
vplyvov bude eliminovaný prevádzkovými opatreniami. Písomné stanoviská od subjektov, ktoré ich
nedoručili v lehote podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP sa považujú za súhlasné.
Okresný úrad dospel k záveru, že činnosť nespôsobí vážny alebo podstatný vplyv na
jednotlivé zložky životného prostredia v dotknutom území, ako aj v území samotnej obce Malý Šariš
a rozhodol, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní
vplyvov na ŽP. Vzhľadom na umiestnenie, rozsah a charakter zmeny 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 navrhovanej činnosti, po zohľadnení podmienok
uvedených vo výroku tohto rozhodnutia, je prijateľná z hľadiska celkových (negatívnych
i pozitívnych) vplyvov na životné prostredie.
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.
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 požiadavky,
ktoré odporúčame zohľadniť pri príprave projektovej dokumentácie pre následné povolenia podľa
osobitných predpisov:








Zabezpečiť ochranu nepredvídaných archeologických nálezov v procese územného
a stavebného konania.
Pripojenie na areálový rozvod vody a na areálové potrubie dažďovej kanalizácie treba
odsúhlasiť s ich správcom, resp.majiteľom.
S odpadmi vznikajúcimi počas realizácie činnosti nakladať v súlade so zákonom č.
79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
Všetky dopravné parametre žiadame navrhnúť v súlade s príslušnými platnými STN a
technickými predpismi;
Vzhľadom na situovanie navrhovanej činnosti v blízkosti cesty I/18 a vzhľadom na jej
pripojenie na cestu I/18, žiadame predmetný zámer zaslať na posúdenie Slovenskej
správe ciest GR a jej stanovisko rešpektovať v plnom rozsahu;
V textovej a grafickej časti odstrániť označenie cesty I/18 ako medzinárodnej cesty
E50;
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Na ochranu ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného útvaru
obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce dodržať
cestné ochranné pásmo cesty I/18 podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov;
O stanovisko k pripojeniu na účelovú komunikáciu logistického areálu je potrebné
požiadať správcu, resp. vlastníka účelovej komunikácie.

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.
2.

Vector Parks Prešov (Malý Šariš) a.s., Laurinská 18, 811 01 Bratislava
Obec Malý Šariš, Hlavná 73, 080 01 Prešov

Zasiela sa podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP:
Povoľujúci orgán:
1.
Obecný úrad Malý Šariš, 080 01 Prešov
Rezortný orgán:
1.
Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava
2.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám.slobody 6, 810 05 Bratislava

Dotknutý orgán:
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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
Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek ŠSOO, Nám.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
Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

19

