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č. j. OÚ-PB-OSZP–2019/002850-21-  ZK 2 – A10                V Považskej Bystrici 15. 04. 2019 

Vybavuje: Ing. Daniela Benčová 
 

 
 

 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

 

      Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania 

vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán štátnej  správy starostlivosti o životné 

prostredie v zmysle § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z.          

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva podľa § 29 zákona na základe zámeru „IBV 

Šurabová - Zákvašov, predĺženie ochrannej hrádze“, ktorý predložil navrhovateľ FORKLIFT  

GROUP  s. r. o., Zakvášov 2313, 017 01 Považská Bystrica IČO 51085194, po ukončení 

zisťovacieho konania  toto rozhodnutie: 

 

     Navrhovaná činnosť „IBV Šurabová - Zákvašov, predĺženie ochrannej hrádze“ 

navrhovateľa FORKLIFT  GROUP  s. r. o., Zakvášov 2313, 017 01 Považská Bystrica IČO 

51085194, predmetom, ktorej je vybudovanie predĺženia ochrannej hrádze na ľavom brehu toku 

Domanižanky v rkm 5,00, v dĺžke 76 m ako ochrana budúcej zástavby IBV v lokalite Šurabová – 

Zákvašov 

 

 

s a  n e b u d e  p o s u d z o v a ť  
 

 

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných 

predpisov. 

 

 

     Podmienky rozhodnutia podľa § 29 ods. 13 zákona na eliminovanie a zmiernenie vplyvu na 

životné prostredie: 

 

 

1. Navrhovateľ je povinný pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie (napr. 

zemné práce) využiť technicky dostupné  prostriedky na obmedzenie vzniku týchto 

prašných emisií (napr. zariadenia na výrobu, úpravu a hlavne dopravu prašných 

materiálov je treba prekryť, práce vykonávať primeraným spôsobom                                   

a primeranými prostriedkami). Počas suchého obdobia zabezpečiť polievanie staveniska   

a jeho okolia, aby sa zabránilo zvýšenej prašnosti na okolité objekty. 
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2. Pravidelne čistiť prístupové komunikácie na stavenisko, pri výjazde vozidiel na verejnú 

komunikáciu musia byť vozidlá očistené. 

3. Spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií. 

4. Odpad z údržby hrádze kompostovať. 

5. Realizáciu výstavby bude potrebné vykonávať v mimovegetačnom  a mimohniezdnom 

období väčšiny druhov vtáctva (od 1.10. do 30.3.). 

6. Minimalizovať prípadné výruby, v čo najväčšom rozsahu zrealizovať presadenie krovín   

a mladých jedincov stromov, uprednostniť náhradnú výsadbu pred finančnou 

kompenzáciou, výrub realizovať v období (1.10. – 30.3.), počas výkopových prác bude 

potrebné stromy, v blízkosti ktorých budú práce prebiehať chrániť debnením, aby 

nedošlo k poškodeniu kmeňa. Výkopové práce musia byť        v takýchto prípadoch 

urobené ručne a prípadne poškodené korene ihneď ošetriť a tým zamedziť ich 

presychaniu v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana 

stromovej vegetácie. 

7. Sadové úpravy realizovať v súlade s príslušnými normami STN 83 7016 Rastliny a ich  

výsadba, STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie. 

8. Navrhovateľ je povinný zabezpečiť, aby strojné vybavenie bolo vo vyhovujúcom 

technickom stave s pravidelnými emisnými kontrolami.  

9. Zásahy do samotného toku budú vylúčené. 

10. Výstavbu organizovať tak, aby boli minimalizované vplyvy hluku na okolitú zónu. 

Stavbu vykonávať iba v pracovných dňoch, maximálne do 20.00 hod, príp. v sobotu max. 

do 14.00 hod; 

11. Pravidelne vykonávať priebežné technické prehliadky a údržbu stavebných 

mechanizmov. 

12. Mať na stavenisku pohotovostnú zásobu sorbentu a príslušné náradie na okamžitý 

sanačný zásah v prípade havárie alebo poruchy a úniku ropných látok na terén.  

13. Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku 

znečisťujúcich  látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. 

14. Navrhovateľ je povinný  urobiť také opatrenia, aby nedošlo k výrazným zmenám 

fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík vodného toku (narušenie dna koryta 

vodného toku, narušenie ľavého brehu vodného toku), ktoré by mohli viesť k dočasným 

zmenám bentickej fauny vodného toku a k dočasnému zhoršovaniu ekologického stavu 

útvaru povrchovej vody. 

15. Navrhovateľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách 

(vodný zákon). 

16. Pri realizácii činnosti vykonať minimálny zásah do jestvujúcej sprievodnej vegetácie 

vodného toku a v rámci projektu návrh jej dotvorenia geograficky a stanovištne 

pôvodnými druhmi na predmetnom úseku od konca hrádze po križovanie s komunikáciou 

III/1986.  

 

 
     Navrhovateľ zabezpečí zapracovanie a vyhodnotenie podmienok tohto rozhodnutia do  ďalších 

stupňov projektovej dokumentácie. 
 

     Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : 

Námietky neboli podané. 
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O d ô v o d n e n i e. 
 

       Navrhovateľ, FORKLIFT  GROUP  s. r. o., Zákvašov 2313, 017 01 Považská Bystrica IČO 

51085194 predložil Okresnému úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné 

prostredie (ďalej len úrad) podľa § 22 zákona dňa 08.02.2019 zámer „IBV Šurabová - Zakvášov, 

predĺženie ochrannej hrádze“.  

 

       Navrhovateľ, FORKLIFT  GROUP  s. r. o., Zákvašov 2313, 017 01 Považská Bystrica IČO 

51085194 predložil Okresnému úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné 

prostredie (ďalej len úrad) podľa § 22 zákona dňa 08.02.2019 zámer „IBV Šurabová - Zákvašov, 

predĺženie ochrannej hrádze“.  

 

     Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa úrad podľa § 22 ods. 6 zákona upustil od 

požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OÚ-PB-OSZP–2019/001966-2-  ZK 2 – A10 

zo dňa 31. 01. 2019.  

 

     Posudzovaná činnosť, ktorá  je zaradená v rámci prílohy 8 zákona pod kapitolu č. 10 – Vodné 

hospodárstvo, pol. číslo 7. Objekty protipovodňovej ochrany - Časť B (zisťovacie konanie bez 

limitu) podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré úrad vykonal podľa § 29 ods. 2 zákona.   

 

     Navrhovaná činnosť bude vykonávaná v Trenčianskom kraji, v okrese Považská Bystrica, 

mimo  zastavaného územia obce Považská Bystrica, na pozemkoch KN – C parcelné číslo 

2710/41, 2710/43, 2710/44, 2710/47, 2710/48, 2710/51 v katastrálnom území  Považská Bystrica. 

Druh pozemkov: orná pôda. Navrhovaná činnosť sa nachádza v juhovýchodnej časti 

katastrálneho územia Považskej Bystrice. Navrhovaná ochranná hrádza nadväzuje na už 

vybudovanú ochrannú hrádzu na ľavom brehu toku Domanižanky. Cieľom výstavby je ochrana 

budúcej zástavby IBV v lokalite Šurabová – Zákvašov. Lokalita sa nachádza medzi cestou 

II/517, prístupovou cestou III/1986 a tokom Domanižanky.  

 

     V mieste plánovanej zástavby je navrhované vytvorenie ochrannej ľavobrežnej hrádze        

0,60 - 0,67 m vysokej so šírkou v korune 3,0 m. Celková dĺžka predĺženia hrádze predstavuje 

76,0 m. Ochranná hrádza zabezpečí prevedenia prietoku v koryte Domanižanky v mieste 

navrhovanej úpravy do kapacity Q100 36,0 m3/s. Ochranná hrádza – bude vybudovaná pozdĺž 

celej budúcej zástavby v súbehu s potokom ako jednostranná s výškou Q100 + s prevýšením min. 

0,65 m nad Q100. Samotná realizácia výstavby ochrannej hrádze nevyžaduje napojenie na 

inžinierske siete. Trávne porasty budú vysiate zmesou vhodného zloženia na medzi brehovou 

hranou a okrajom záhozu. Svahy koryta prietočného profilu budú zahumusované a osiate v 

miestach, kde namáhanie drnov proti účinkom prúdiacej vody nepresiahne dovolené namáhanie 

(τ má byť max. 60-80 Pa). 

 

     Dotknuté pozemky sú vedené ako orná pôda, označená ako poľnohospodárska pôda                     

s definovanými BPEJ 0894002 (skupina kvality 8). Trvalý záber predstavuje cca 525 m
2
.            

K záberu lesných pozemkov (LP) nedochádza. V súvislosti s navrhovanou činnosťou vzniká 

potreba vody iba počas výstavby (prevažne na čistenie vozidiel stavby pred výjazdom na 

pozemné komunikácie), ktorá bude pokrytá zo zdrojov dodávateľa stavby. Počas prevádzky 

nároky na vodu nevznikajú. Realizácia výstavby ani prevádzka ochrannej hrádze nevyžaduje 

žiadne nároky na teplo, elektrickú energiu, a ostatné surovinové a energetické zdroje. Dopravne 
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bude hrádza počas výstavby a prevádzky (údržby) napojená z jestvujúcej cesty III/1986               

a existujúcej hrádze. Počet pracovníkov   na stavbe sa predpokladá v počte max. 5. 

 

     Počas výstavby budú vplývať na okolité ovzdušie stavebné mechanizmy a motorové vozidlá 

jednak výfukovými plynmi zo spaľovania motorovej nafty a tiež emisiami prachu pohybom 

vozidiel po komunikáciách.  Zdrojom znečisťovania ovzdušia počas údržby bude kosenie hrádze 

motorovou kosačkou 2-3x ročne. Prevádzkou hrádze nebudú vznikať odpadové vody. Odpad 

počas výstavby- 17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 170505 O. Počas údržby hrádze 

vznikne odpad - 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O (odpad z údržby zelene). V súvislosti 

s výstavbou a údržbou hrádze je potrebné počítať so zdrojmi hluku - stavebné stroje a prejazdy 

vozidiel počas výstavby,  hluk počas údržby. Charakter a zameranie navrhovanej činnosti nie je 

zdrojom žiarenia ani zápachu do vonkajšieho prostredia. 

 

     Vzhľadom na charakter činnosti, pomerne krátke obdobie výstavby (3 mesiace) nie je 

predpoklad zhoršenia stavu emisií znečisťujúcich látok, ani zhoršenia hlukových pomerov           

v porovnaní so súčasným zaťažením územia. Uvedená činnosť v spomínanom rozsahu len 

minimálne a len dočasne počas výstavby môže predstavovať určitý rušivý činiteľ pre 

obyvateľstvo žijúce v blízkosti posudzovanej činnosti – samotná plocha s rodinnými domami 

južne od Domanižanky, ako aj rodinné domy v časti Zakvášova severne od Domanižanky. 

Pozitívom posudzovanej činnosti je protipovodňová ochrana navrhovanej IBV na plochách od 

Domanižanky južne po cestu II/517. 

 

     K navrhovanému projektu predĺženia ochrannej hrádze bolo vypracované stanovisko 

Výskumného ústavu vodného hospodárstva (ďalej len VÚVH) Bratislava (14.12.2018) v súlade    

s ustanovením § 16a ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. Posúdenie významnosti vplyvu 

realizácie nových rozvojových projektov na stav útvarov povrchovej a podzemnej vody bolo 

realizované vo vzťahu k plneniu environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) o vodách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý je 

transpozíciou čl. 4.7 rámcovej smernice  o vodách (RVS). Z hľadiska požiadaviek článku 4.7 

RVS bolo posúdené (VÚVH, 2018), či realizácia navrhovanej činnosti (počas výstavby                

a prevádzky) nespôsobí zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru 

povrchovej vody SKV0192 Domanižanka ako aj zmeny hladiny dotknutých útvarov 

podzemných vôd SK1000400P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov dolného 

toku Váhu a prítokov a SK2001800F Puklinové podzemné vody západnej časti flyšového pásma 

a Podtatranskej skupiny. Z hľadiska ohrozenia kvality povrchových a podzemných vôd v období 

výstavby pripadajú do úvahy úniky látok zo stavebných a dopravných mechanizmov, vrátane 

potenciálnych havarijných únikov. Na základe stanoviska VÚVH Bratislava (2018) nie je 

predpoklad ovplyvnenia hydrologického režimu ani morfologických podmienok riečneho koryta, 

ani vplyv na fyzikálno-chemické prvky kvality vody. Realizácia navrhovanej činnosti nespôsobí 

zhoršenie ekologického stavu povrchovej vody Domanižanky. Počas výstavby sa nepredpokladá 

ovplyvnenie obehu a režimu podzemných vôd (VÚVH, 2018). 

 

      Vplyvy na ovzdušie sú časovo obmedzené a sú spojené predovšetkým so zvýšeným 

pohybom nákladných automobilov a stavebných mechanizmov. Sprievodným javom stavebnej 

činnosti môže byť zvýšená prašnosť a tvorba emisií. Táto sa bude prejavovať jednak v samotnom 

mieste výstavby a jednak na prístupových komunikáciách. Nepredpokladá zhoršenie kvality 

ovzdušia    v porovnaní so súčasným stavom. 

 

     Počas výstavby, ktorá bude prebiehať v bezprostrednej blízkosti toku môže dôjsť k dočasným 

zmenám fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík vody, zakaleniu toku, čo sa môže 
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lokálne prejaviť narušením bentickej fauny a ichtyofauny, nakoľko tieto prvky sú citlivé na 

hydromorfologické zmeny. Vplyvy na fytobentos sa nepredpokladajú. Po ukončení výstavby 

možno predpokladať, že fyzikálne (hydromorfologické) charakteristík vody, sa vrátia do 

pôvodného stavu a nedôjde k zhoršeniu ekologického stavu Domanižanky (VÚVH, 2018). Počas 

prevádzky posudzovanej činnosti nedôjde k hydromorfologickým zmenám ani zmenám 

ekologického stavu Domanižanky.V riešenom území neboli identifikované biotopy európskeho   

a národného významu. 

 

     Realizáciou zámeru nebudú dotknuté žiadne záujmy ochrany prírody nakoľko do riešeného 

územia nezasahuje žiadne chránené územie, resp. ochranné pásmo prvkov národnej príp. 

európskej sústavy chránených území. V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody          

a krajiny v platnom znení tu platí I. stupeň ochrany. V záujmovom území sa chránené stromy 

nenachádzajú a tak nebudú výstavbou dotknuté. Tok Domanižanky je v rámci ÚPN mesta 

vyčlenený ako regionálny biokoridor. Vzhľadom na charakter stavby a použité materiály sa 

nepredpokladá negatívne ovplyvnenie biokoridorovej funkcie toku a jeho funkcie ostanú plne 

zachované. Zásahy do samotného toku budú vylúčené. Vplyvy na dopravu sa nepredpokladajú. 

V súčasnosti nie je známe, že by sa na lokalite vyskytovali archeologické lokality. Posudzovaná 

činnosť počas výstavby a prevádzky nepredstavuje žiadne zdravotné riziko pre obyvateľstvo 

žijúce v blízkosti lokality. Výstavba ochrannej hrádze vzhľadom na svoj charakter a dostatočnú 

vzdialenosť od hraníc s ČR nebude mať vplyvy presahujúce štátne hranice Slovenskej republiky. 

     V rámci zisťovacieho konania úrad  zaslal zámer podľa § 23 ods. 1 zákona rezortnému 

orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci. V zákonom stanovenom  

termíne doručili na úrad  svoje písomné  stanoviská nasledovné subjekty: 

 

 

Mesto Považská Bystrica  - zámer  nie je v rozpore s verejným záujmom a nie je v rozpore 

s Územným plánom mesta Považská Bystrica. Mesto netrvá na  posudzovaní predloženého 

zámeru podľa zákona. 

 

Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín – súhlasí s navrhovanou činnosťou, keďže uvedený 

zámer nie je v rozpore so Zmenami a doplnkami č. 3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja. 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica súhlasí  s navrhovanou 

činnosťou. 

Okresný úrad  Považská Bystrica odbor krízového riadenia, Okresný úrad  Považská 

Bystrica odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, 

úsek štátnej správy odpadového hospodárstva nepožadujú posudzovanie podľa zákona.  

 

Okresný úrad  Považská Bystrica odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 

vodnej správy súhlasí s navrhovanou činnosťou za dodržania podmienok : 

Navrhovateľ je povinný zabezpečiť potrebné opatrenia, aby nedošlo k úniku ropných                   

a znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd. Počas úpravy vodného toku 

(odstránenie vegetácie a kríkov z koryta toku, úprava svahu, jeho zahumusovanie a osiatie            

v miestach, kde namáhanie drnov proti účinkom prúdiacej vody nepresiahne dovolené 

namáhanie) budú práce prebehať priamo v koryte útvaru povrchovej vody vodného toku 

Domanižanka. Z tohoto dôvodu je potrebné urobiť také opatrenia, aby nedošlo k výrazným 

zmenám fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík vodného toku (narušenie dna koryta 

vodného toku, narušenie ľavého brehu vodného toku), ktoré by mohli viesť k dočasným zmenám 

bentickej fauny vodného toku a k dočasnému zhoršovaniu ekologického stavu útvaru povrchovej 
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vody. Pripomienky sú zapracované v podmienkach č. 13 a 14 tohto rozhodnutia. Ďalej 

upozorňuje, že predĺženie ochrannej hrádze má podľa § 52 ods. 1 charakter vodnej stavby z tohto 

dôvodu je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu 

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona. Pri akomkoľvek stínaní a odstránení stromov a krov                 

v koryte vodného toku, na pobrežnom pozemku vodného toku a v inundačnom území vodného 

toku, je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie povolenia na niektoré činnosti podľa § 23 ods. 

1 vodného zákona. Z hľadiska ochrany vodných pomerov nepožaduje predložený zámer ďalej 

posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie               

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy 

vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja v stanovisku zo dňa 11.03.2019 pod č. 

OU-TN-OSZP2-2019/009442 uviedol, že  predmetná činnosť sa týka lokality, kde platí prvý 

stupeň ochrany podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov, zasahuje do regionálneho hydrického biokoridoru Domanižanka, ktoré sú 

evidované v rámci RÚSES, ktorý bol schválený v rámci ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja v znení 

aktuálnych zmien a doplnkov. Pri realizácii činnosti požaduje minimálny zásah do jestvujúcej 

sprievodnej vegetácie vodného toku  a v rámci projektu návrh jej dotvorenia geograficky             

a stanovištne pôvodnými druhmi na predmetnom úseku od konca hrádze po križovanie                 

s komunikáciou III/1986. Pripomienka rešpektovaná v podmienke č. 16 tohto rozhodnutia. 

Nepožaduje pri rešpektovaní uvedených pripomienok ďalšie posudzovanie predmetnej činnosti. 

 

Ministerstvo životného prostredia SR vo svojom stanovisku pod č. j. 10599/2019 zo dňa 08. 

03. 2019  – nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona, po zohľadnení pripomienky vo veci 

uplatnenia postupu podľa § 16a vodného zákona. Pripomienka je splnená. Okresný úrad Trenčín, 

odbor starostlivosti o životné prostredie v predmetnej veci vydal dňa 26. 02. 2019 pod č. OU-

TN-OSZP2-2019/003530 rozhodnutie, že navrhovaná činnosť IBV Šurabová - Zákvašov, 

predĺženie ochrannej hrádze nie je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. 

 

     Tunajší úrad vyzval účastníkov konania, na oboznámenie sa k podkladmi rozhodnutia, oznámil 

im,  že podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku ako účastník konania má možnosť pred vydaním 

rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladom i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich 

doplnenie. Dokumentáciu týkajúcu sa predmetného konania tvoria doklady, z ktorých správny 

orgán bude vychádzať pri vydaní prvostupňového rozhodnutia. Oznámil im, že predmetná 

dokumentácia je k dispozícii k nahliadnutiu a oboznámiť sa s ňou môžu na Okresnom úrade 

Považská Bystrica, odbore starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská 

Bystrica, v lehote do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy. 

 

     Tunajší úrad sa zaoberal stanoviskami dotknutých orgánov a zapracoval ich podľa právnej 

úvahy do tohto rozhodnutia. 

 

      Úrad v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu 

navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia 

a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné 

prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou  dokumentáciou a  úrovne 

spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných 

subjektov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  
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     Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v zámere, je 

ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu           

s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení 

činnosti podľa osobitných predpisov.  

 

     Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli niektoré 

konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti. Všetky podmienky tohto rozhodnutia 

musia byť zohľadnené v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.  

 

     Podľa § 29 ods. 13 zákona rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní obsahuje   v odôvodnení 

dôvody, na ktorých sa zakladá, vyhodnotenie kritérií podľa § 29 ods. 3  a vyhodnotenie stanovísk 

doručených § 23 ods. 4 zákona.  

 

     Účelom zákona je včasne a účinne zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia 

zistiť, opísať a  vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovanej činnosti na životné 

prostredie, objasniť a porovnať výhody a nevýhody navrhovanej činnosti vrátane ich variantov    

a to aj v porovnaní s nulovým variantom, určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu  

životného  prostredia,  zmiernia  znečisťovanie  životného  prostredia  alebo zabránia 

poškodzovaniu životného prostredia, získať odborný podklad  na vydanie rozhodnutia o povolení 

činnosti podľa osobitných predpisov.  

 

     Podľa § 29 ods.12 zákona rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa 

navrhovanej činnosti, ktorá musí byť predmetom zisťovacieho konania podľa § 18 ods. 2 zákona, 

podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti, ak v rozhodnutí príslušný 

orgán určil, že sa navrhovaná činnosť nemá posudzovať podľa tohto zákona.  

 

     Podstatou zisťovacieho konania je posúdenie navrhovanej činnosti, na základe čoho príslušný 

správny orgán podľa kritérií stanovených zákonom rozhodne, či sa navrhovaná činnosť bude 

alebo nebude posudzovať podľa tohto zákona. Rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní sa 

uskutočnenie navrhovanej činnosti ani umiestnenie zámeru nepovoľuje ani nezakazuje. Takéto 

rozhodnutie teda nezbavuje navrhovateľa povinnosti obstarať si pred realizáciou svojho zámeru 

všetky súhlasy a povolenia vyžadované osobitnými právnymi predpismi a splniť všetky 

podmienky stanovené právnym poriadkom. Potrebné súhlasy  a povolenia musí navrhovateľ 

získať v samostatných povoľovacích konaniach, pričom až v týchto konaniach budú príslušné 

orgány rozhodovať o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach dotknutých 

subjektov.  

 

     Na účely zákona posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti je postup uvedený v tretej časti 

tohto zákona, v priebehu ktorého sa hodnotia pravdepodobné vplyvy navrhovanej činnosti alebo 

jej zmeny na životné prostredie vrátane vplyvov na zdravie ľudí, pričom pri  všetkých  fázach  

postupu je zabezpečená účasť verejnosti, konzultovanie   s  verejnosťou a dotknutými orgánmi. 

 

     Realizácia navrhovanej činnosti nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by 

v značnej miere ohrozoval životné prostredie a zdravie obyvateľov, nie je v rozpore so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredie a zdravie 

obyvateľov. Rizikám uvedeným v zámere je možné predchádzať opatreniami navrhnutými 

v zámere na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie 

v kapitole 10. Príslušný orgán vzhľadom na uvedené výsledky, závery zisťovacieho konania 

a doručené stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní, ako aj na základe kritérií pre 

http://www.epi.sk/zz/2006-24#f3279115
http://www.epi.sk/zz/2006-24#f3279038
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zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona, 

rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia                                                         

 

Na  základe  vyššie  uvedeného rozhodol tunajší úrad v predmetnej veci tak, ako je uvedené 

vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

Upozornenie:  

Podľa § 29 ods. 16  zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí 

verejnosť spôsobom v mieste obvyklým. 

 

 

Poučenie. 
 

      Podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať 

odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia. Odvolanie sa podáva na Okresný  úrad 

Považská Bystrica, odbor  životného prostredia. 

 

      Verejnosť má právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu  aj vtedy, ak nebola 

účastníkom zisťovacieho konania. Podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia pri 

podaní takéhoto odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia  rozhodnutia vydaného 

v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona. 

 

     Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Ing. Pavel Petrík  

        vedúci    

 

         

                                                           

Doručuje sa: 

Účastníci konania :  

1. FORKLIFT  GROUP  s. r. o., Zakvášov 2313, 017 01 Považská Bystrica IČO 51085194 

2. Mesto Považská Bystrica 

Na vedomie: 

3. Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1,812 35 Bratislava 

4. Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ulica Slovenských partizánov 1130/50, Pov. 

Bystrica  

6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pov. Bystrici, Stred 46/6,  017 01 

Pov. Bystrica 

7. Okresný úrad Považská Bystrica, OCDPK 

8. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor pozemkový a lesný 

9. Okresný úrad Trenčín,  odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných 

zložiek životného prostredia kraja 
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10. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ochrany prírody a 

krajiny 

11. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy 

12. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ochrany ovzdušia 

13. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ochrany odpadového 

hospodárstva 

14. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia  

 

 

 

 

 


