
KÓPIA

Číslo spisu Por.č.záznamu Číslo záznamu Typ záznamu Forma originálu
OU-PB-OSZP-2020/000807 020 0002959/2020 Externý odoslaný záznam hodnoverná elektronická

OKRESNÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Centrum 1 1
017 01 Považská Bystrica____________________________________________________________________________________

1 / 8

Číslo spisu
OU-PB-OSZP-2020/000807-020

Vybavuje

Považská Bystrica
24. 01. 2020

ROZHODNUTIE
vydané v zisťovacom konaní

Popis konania / Účastníci konania

Výrok rozhodnutia
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 „Terénne úpravy
Rozkvetovej jamy v k. ú. Považská Teplá“, ktorý predložil navrhovateľ KOŠÚT s.r.o., Horný Lieskov 33, 018 21
Dolný Lieskov IČO 44 883 889, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť „Terénne úpravy Rozkvetovej jamy v k. ú. Považská Teplá“ navrhovateľa KOŠÚT s.r.o., Horný
Lieskov 33, 018 21 Dolný Lieskov IČO 44 883 889, predmetom, ktorej sú teréne úpravy, ktoré spočívajú v zrovnaní
terénu na parcelách, na ktorých sa nachádza terénna priehlbeň, ktorá je pravdepodobne pozostatkom po ťažbe štrkov,

sa nebude posudzovať

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 dbať, aby neboli devastované okolité plochy.
2. Pri realizácii činnosti nebude zasahované do Nadregionálneho hydrického biokoridoru Nrbk –Váh.
3. Odstránenie náletových drevín a krovín na predmetnej lokalite bude realizované v mimovegetačnom a
mimohniezdom období (od. 1.10 do 31.3 príslušného kalendárneho roku) a bude vykonávané minimálne v dvoch
etapách – I. etapa – od nadobudnutia právoplatnosti povolenia do 31.03.2020, II. etapa – od 01.10.2020 do
31.03.2021.
4. Existujúca vodná plocha bude zasypávaná taktiež v etapách a v poslednej etape zasýpania existujúcej vodnej
plochy je povinnosťou investora zabezpečiť výlov rýb a ich premiestnenie do najbližšieho štrkoviska alebo vodného
toku (odborný výlov rýb vykoná Správa CHKO Strážovské vrchy).
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5. Pri ťažbe nebude okolité prírodné prostredie nadmieru poškodzované, ani zaťažované ropnými a inými produktmi
a odpad vzniknutý ťažbou bude likvidovaný.
6. Po ukončení činnosti plochu o výmere 12593 m2 zatrávniť a následne prihnojiť – nepoužíť viaczložkové hnojivo
(NPK) nakoľko je územie vzhľadom ku geologickej stavbe ohodnotené vysokým stupňom ohrozenia podzemnej
vody, bez tesniaceho pokryvu štrkových sedimentov.
7. V uvedenej lokalite doporučujeme uskutočniť náhradnú výsadbu, nakoľko dôjde k odlesneniu rozsiahlej plochy
krovín a náletových drevín, na náhradnú výsadbu odporúčame výsadbu nasledovných drevín: jelša lepkavá, jaseň
štíhly, lipa malolistá a veľkolistá, jarabina vtáčia v odrastených veľkostiach s cieľom vytvorenia solitérov; v prvom
roku vysadenia je nevyhnutná fixácia a zálievka, počet odrastených stromov bude minimálne 30 jedincov a budú
roztrúsené po celej lokalite bez akéhokoľvek sponu.
8. Z dôvodu záberu mokrade realizovať zmierňujúce opatrenia v podobe postavenia malej pozorovateľne vodného
vtáctva na okolitých vodných plochách, osadenia stojana pre ekovýchovný a informačný panel o vodnom vtáctve,
financovanie samotného panela (Výstavbu a obsah informačného panela zabezpečí ŠOP SR, Správa CHKO
Strážovské vrchy po dohode s navrhovateľom).
9. Navrhovateľ je povinný pri vykonávaní predloženej činnosti postupovať a dodržiavať platnú právnu úpravu v
oblasti odpadového hospodárstva, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
10. Navrhovateľ je povinný organizovať práce tak, aby negatívne vplyvy na okolie minimalizovali.
11. Navrhovateľ je povinný zemné práce prevádzať len za vhodného počasia, aby sa dopravou nedevastovalo okolie
staveniska.
12. Navrhovateľ je povinný oboznámiť sa pracovníkov, že je zakázané vzďaľovať sa z dotknutého územia, z dôvodu
rušenia zveri a poškodzovania porastov.
13. Navrhovateľ je povinný dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných zdrojoch tokov a plôch.
14. Navrhovateľ je povinný zabezpečiť, aby pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť
ich čistenie.
15. Znečistenie komunikácie okamžite odstraňovať.
16. Zabezpečiť kropenie staveniska a kropenie a čistenie príjazdových komunikácií.
17. Eliminovať nepriaznivé vplyvy počas realizácie navrhovanej činnosti, pracovnou disciplínou, vylúčením
pracovnej činnosti počas dní pracovného pokoja, počas večerných a nočných hodín, využívať kapotové zariadenia
na prevoz sypkého materiálu. Hlučné stavebné činnosti vykonávať počas pracovného týždňa, max. do 19.00 hod.
Pri prácach používať iba zariadenia, ktoré neprodukujú nadmerný hluk a v prípade ich nevyhnutného použitia ich
opatriť kapotážou, prípadne použiť dočasné protihlukové steny.
18. Stavebný odpad triediť podľa druhu a charakteru odpadu v zmysle Zákona o odpadoch.
19. Všetky práce na stavbe sa musia riadiť všeobecne platnými predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia, najmä
zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20. Pred začiatkom prác na realizácii zámeru navrhovateľ zabezpečí poučenie pracovníkov o ochrane zdravia a
bezpečnosti práce. Pri práci musia používať predpísané ochranné a pracovné pomôcky.
21. Ochranné pásmo vodného toku je v zmysle STN 75 2102 10,0 m od brehovej čiary. V ochrannom pásme nie
je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám,
výstavba súbežných inžinierskych sietí.Brehová čiara je v zmysle STN 75 0120 (terminológia Hydrotechnika)
priesečnica brehu a maximálnej hladiny vody, ktorá ešte stačí pretekať korytom bez toho, aby sa vyliala do priľahlého
územia.
22. Prebytočnú zeminu a navážky počas realizácie neukladať a neskladovať v korytách a prietočnom profile vodných
tokov.
23. V zmysle zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, navrhovateľ zabezpečí vypracovanie
povodňového plánu zabezpečovacích prác pre činnosť v inundačnom území vodného toku pred jej zahájením.
24. Pri činnosti dbať o ochranu vodného toku, nepoškodzovať brehy, neukladať predmety a výkopovú zeminu do
vodného toku, neznečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu a zdržať sa iných činností, ktoré sú v rozpore so
zákonom NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách.
25. Pri zasýpaní zemníka (Rozkvetovej jamy) nepoužívať zhutňovacie zariadenia ani mechanizmy spôsobujúce
vibrácie, ktoré by mohli poškodiť kolmatáciu (utesnenie jemnozrnným materiálom) vodnej nádrže Považská Teplá.
Zhutnenie nasypaných zemín vykonávať len pojazdom nákladných automobilov.
26. Pri zásypových prácach použiť stroje a strojné zariadenia s dobrým technickým stavom tak, aby nedošlo k úniku
škodlivých (ropných) látok do prírodného prostredia t. z. do pôdy a podzemných vôd.
27. Opravy a údržbu stavebných mechanizmov nevykonávať v okolí zemníka.
28. Parkovanie mechanizmov a nákladných vozidiel mimo pracovnej doby vykonávať mimo územia zemníka, resp.
v prípade krátkodobého parkovania v tomto území umiestniť pod motorovú časť nepriepustné vane.
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29. Počas zásypových prác je potrebné mať k dispozícii vhodný sorbent (napr. VAPEX) na okamžitú likvidáciu
prípadného havarijného úniku ropných látok.
30. Prípadný kontaminovaný materiál ropnými látkami uložiť do nepriepustného kontajnera a odviezť ho na miesto
k tomu určené, resp. oprávnenému subjektu na likvidáciu ropných látok.
31. V prípade, že by došlo počas prác k havárii na pracovnom stroji, prípadne iným spôsobom by došlo k sekundárnej
kontaminácii odťažovaných zemín je potrebné urobiť okamžité nápravné opatrenia, t. j. čo možno najskôr odťažiť
kontaminované zeminy a zabezpečiť ich odvoz na skládku nebezpečného odpadu a následne na to oprávnenou
osobou uskutočniť prieskum kontaminácie v zmysle platnej legislatívy.
32. Všetky odpady vznikajúce pri zasypávaní musia byť odvezené z územia zemníka a jeho okolia a odovzdané na
likvidáciu oprávneným subjektom
33. Potrebné je upozorniť pracovníkov vykonávajúcich zasypávanie, že pri zanedbaní platných postupov a
predpisom môže dôjsť ku kontaminácii podzemných vôd a urobiť s nimi školenie zamerané na ochranu podzemných
vôd.
34. Pre zasýpanie časti zemníka nachádzajúcej sa pod hladinou podzemnej vody prednostne využívať hrubozrnnejší
materiál s koeficientom filtrácie vyšším ako n .10-6 m.s-1 , t. j. v rozsahu n. 10-2 - n .10-5 m.s-1.
35. Zachovať ochranné pásmo 25 -30 m od brehov rybníka.
36. Pravidelne vykonávať priebežné technické prehliadky a údržbu stavebných mechanizmov.
37. Monitoring pozdemných vôd bude stanovený orgánom štátnej vodnej správy v povolení podľa zákona 364/2004
Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
v platnom znení .

Navrhovateľ zabezpečí zapracovanie a vyhodnotenie podmienok tohto rozhodnutia do ďalších stupňov projektovej
dokumentácie.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :
Námietky neboli podané.

Odôvodnenie
Navrhovateľ, KOŠÚT s.r.o., Horný Lieskov 33, 018 21 Dolný Lieskov IČO 44 883 889 predložil Okresnému úradu
Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len úrad) podľa § 22 zákona dňa 29. 11. 2019
zámer „Terénne úpravy Rozkvetovej jamy v k. ú. Považská Teplá“.

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa úrad podľa § 22 ods. 6 zákona upustil od požiadavky variantného riešenia
zámeru listom č. OÚ-PB-OSZP–2019/011650-2 ZK 2 – A10 zo dňa 10. 09. 2019.

Posudzovaná činnosť, ktorá je zaradená v rámci prílohy 8 zákona pod kapitolu č. 9 – Infraštruktúra, pol. číslo 12.
Zneškodňovanie odpadov (nezahrnuté v položkách 1 až 5 a 7) - 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, mesto Považská Bystrica,
mimo zastavaného územia na pozemkoch KN – C parcelné číslo 1715/1, 1715/3, 1716/1,1716/11, 1718/5 a 1723/3
v katastrálnom území Považská Teplá.
Druh pozemkov: trvalý trávnatý porast, ostatná plocha a vodná plocha. Navrhovaná činnosť sa nachádza v aluviálnej
nive rieky Váh Považská Bystrica v miestnej časti Považská Teplá približne 50 m od starého koryta rieky Váh.

Predmetom navrhovanej činnosti sú teréne úpravy, ktoré spočívajú v zrovnaní terénu na parcelách, na ktorých sa
nachádza terénna priehlbeň, ktorá je pravdepodobne pozostatkom po ťažbe štrkov. Na posudzovanej ploche bolo
vyhotovené posúdenie ťažby štrkopiesku, z ktorého vyplynulo, že sú vyťažené. Tretina pozemkov je lokalizovaná
ako vodná plocha, pravdepodobne vytvorená ťažobnou činnosťou a zostávajúca plocha bola kopanou sondou
vyhodnotená ako navážka stavebným odpadom. Zarovnanie terénu bude zrealizované výkopovou zeminou získanou
pri iných stavbách. Navezený materiál, ktorým budú vykonané úpravy podľa kategorizácie odpadov a v zmysle
vyhlášky MŽP SR č .366/2015 Z .z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov bude nasledovný:
• 170504 – zemina a kamenivo iné ako je uvedené 170503
• 170506 – výkopová zemina iná ako uvedená v 170505
Oba druhy odpadu sú kategorizované ako nie nebezpečné odpady.
Celkový objem uloženej zeminy bude 44 780 m3 na ploche 12 593 m2.
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Vzhľadom na hĺbku jamy, ktorá zasahuje pod hladinu podzemnej vody nachádzajúcej sa cca na kóte 280,50 m n.
m., budú zaplavené miesta, kde sa nachádza odkrytá vodná hladina, zasýpane po úroveň 281,00 m n. m. nesúdržnou
zeminou, tak aby bolo možné následné zhutnenie a zachované prúdenie spodných vôd. Ako finálna vrstva sa
navezie ornica hrúbky 200 mm a povrch sa zatrávni. Všetky plochy pod budúcimi zásypmi, musia byť ešte pred
začatím vlastných zemných prác vyčistené od stromov, pňov, krovia, travín a iných objektov. Zároveň sa odstránia
všetky nevhodné a odpadové materiály, zeminy s väčším obsahom organických látok a ďalšie prekážky tak, aby sa
zamedzilo ich prípadnému zabudovaniu do násypového telesa. Podľa zamerania sa na území nenachádzajú stromy
podliehajúce povoleniu na výrub. Navrhovaná činnosť je prístupné po nespevnenej ceste, ktorá sa napája na miestnu
komunikáciu vedúcu k železničnej stanici Považská Teplá. Ďalej sa miestna komunikácia napája po cca 400 m na
štátnu cestu I. triedy číslo I/ 61 odkiaľ pokračuje na smer Považská Bystrica, alebo na smer Žilina, vo vzdialenosti
cca 2,5 km sa napája na privádzač na diaľnicu D1 Žilina - Bratislava. Musí sa vykonať skrývka kultúrnej vrstvy
pôdy, táto sa predpokladá v hrúbke 150 mm na ploche cca 8 900 m2. Zemina sa odvezie na dočasnú skládku
do 500 m odkiaľ bude spätne použitá na zahumusovanie. Chýbajúce množstvo ornice bude dovezené zo skládky
určenej navrhovateľom. Spôsob uloženia zeminy musí vyhovovať STN 73 3050. Zemné teleso sa zhotoví v súlade s
vytýčenými prvkami a vzorovým priečnym rezom podľa projektovej dokumentácie stavby. Sypanina sa musí ukladať
po vrstvách na celú technologickú šírku a na takú dĺžku, ktorá umožní nasadenie mechanizmov na rozhrňovanie a
hutnenie vrstiev o jednotnej hrúbke, zodpovedajúcej charakteru materiálu a účinnosti hutniacich prostriedkov. Pri
sypaní konštrukcií z rôznych druhov sypaním sa stanoví skladba jednotlivých vrstiev tak, aby nedochádzalo k ich
premiešaniu, ak to nie je z dôvodu budovania zemného telesa žiadúce. Vlhkosť rozprestretej zeminy sa pred začatím
zhutňovacích prác nesmie odlišovať od hodnoty optimálnej vlhkosti stanovenej skúškou PS o viac ako 3 % (pri
zeminách s Ip 17 o viac ako 5 %). Celkovo bude do územia uložené 44 780 m3 zeminy a 2 520m3 ornice.
Po ukončení stavebnej činnosti je potrebné pripraviť plochu pre založenie nových vegetačných prvkov, odstránia
sa pozostatky stavebnej činnosti. Po vyčistení bude plocha o výmere 12 593 m2 upravená a to rozprestretím ornice
v hrúbke 200 mm.

Zámer neprináša negatíva oproti súčasnému stavu.
Zámer nezasahuje do územia Natura 2000 riešeného územia. Podľa zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny sa v dotknutom území ani jeho blízkom okolí nenachádzajú žiadne veľkoplošné ani maloplošné chránené
územia prírody ani chránené stromy, vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov a ohrozené biotopy. Navrhovaná
činnosť sa nachádza v území nadregionálneho hydrického biokoridoru rieky Váh. Biokoridor je viazaný na samotnú
rieku Váh, jej brehové porasty a ďalšie ekosystémy na nive rieky aj trávobylinné porasty protipovodňových hrádzí.
Do riešeného územia poľnohospodárske a lesohospodárske aktivity nezasahujú.
Zdrojom hluku v posudzovanom území bude predovšetkým nákladná automobilová doprava počas zasypávania
zemníka Rozkvetovej jamy.
Podzemná voda v Rozkvetovej jame a povrchová voda vo vodnej nádrži Považská Teplá spolu nekomunikujú, čo
dôkazom je rozdielna hladina cca 3-4 m.Úsek tunela Milochová, z ktorého bude pochádzať predmetná zemina určená
na zasýpanie, sa nachádza v prostredí s nízkymi antropogémymi tlakmi, navyše ide o materiál z podzemia, kde
nie je predpoklad kontaminácie. Preto nie je odôvodnené predpokladať, že použitím týchto zemín na zasypanie
predmetného zemníka Rozkvetovej jamy, dôjde k negatívnemu ovplyvneniu podzemnej vody.
Navrhovaná činnosť si nevyžaduje záber poľnohospodárskej pôdy. Vzhľadom na to, že z časti vyťažená jama, nebola
vyňatá z PP, po jej biologickej rekultivácií dôjde k jej obnoveniu funkcie poľnohospodárskej pôdy.
Zámer nemá nároky na zastavané územie, na zásobovanie pitnou vodou, na surovinové ani energetické zdroje.
Počas zásypu Rozkvetovej jamy zdrojom znečistenia ovzdušia bude samotná Rozkvetová jama počas zasypávania,
buldozér - rozhŕňač ako aj samotné nákladné automobily autá navážajúcu zeminu na zasyp Rozkvetovej jamy.
Odpadové vody nebudú vynikať. Počas realizácie činnosti sa predpokladá vznik odpadov kategórie: ostatný – O
(Obaly z papiera a lepenky, Obaly z plastov, Obaly z dreva, Obaly z kovov, Drevo, Výkopová zemina iná ako uvedená
v 17 05 05, Zmesový komunálny odpad, po realizácii činnosti - Biologicky rozložiteľný odpad.

Terénne úpravy Rozkvetovej jamy sú v území novou činnosťou. Od zastavaného územia sú vzdialené približne 300
m, od intravilánu obce Považská Teplá je činnosť oddelená železnicou a cestou I/61 Žilina. Za relatívne nepriaznivé
vplyvy možno považovať zvýšený prejazd v území nákladných automobilov. Zvýši sa sekundárna prašnosť, zvýšia
sa emisie z výfukových plynov nákladných automobilov, zvýši sa hlučnosť v území. Vplyvy na obyvateľstvo počas
zásypu Rozkvetovej jamy sú dočasné.
V lokalite realizovanej navrhovanej činnosti sa nenachádzajú žiadne kultúrne a historické pamiatky, paleontologické
náleziská, či významné geologické lokality, ktoré by mohli byť ovplyvnené realizáciou zámeru.
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Rovnako nepredpokladáme ani vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy.
Prvky urbánneho komplexu (rekreácia, vodné hospodárstvo, poľnohospodárstvo a pod.) nebudú realizáciou zámeru
negatívne dotknuté.
Vplyvom navrhovanej činnosti nedôjde k zmene mikroklímy. Navrhovaná činnosť bude mať v území pozitívny
vplyv na mikroklimatické zmeny tým, že vytvorí zelená plocha, ktorá umožní vsakovanie dažďových vôd.
Činnosť nebude mať vplyv na ložiská nerastných surovín, geomorfologické pomery a geodynamické javy.
Navrhovaná činnosť teréne úpravy Rozkvetovej jamy nepredpokladá vplyv na podzemné vody. Zasypanie zemníka
môže mať vplyv na kvalitu a množstvo vody povrchovej nádrže Považská Teplá – rybársky revír – rybársky revír
3 -5590-11. Prevádzka stavby neovplyvní hydrologické a hydrogeologické pomery dotknutého územia a nebude
mať významný vplyv na kvalitatívne a kvantitatívne pomery povrchových a podzemných vôd. Na stavenisku je
potrebné zachovávať čistotu a prísne rešpektovať predpisy s dôrazom na ochranu spodných vôd a zamedzením úniku
ropných látok odkvapom. Možný vplyv sa predpokladá pri úniku ropných lázok z použitých mechanizmov počas
zasypávania zemníka. Navrhovaná činnosť nebude mať negatívny dopad na tok Váhu ani povrchové vodné plochy
v širšom území. Negatívny vplyv na pôdu nepredpokladáme, skôr vplyv pozitívny, že dôjde k prinavráteniu zelenej
plochy do poľnohospodárskej pôdy.
Vplyvy navrhovanej činnosti na faunu, flóru a ich biotopy sú málo významné. Časť Rozkvetovej jamy má charakter
mokrade, na ktoré sa viažu mokraďové spoločenstvá. Okresný úrad Trenčín na základe žiadosti navrhovateľa,
vydal súhlas na pozemky KNC parc. č. 1715/1,1715/3 a 1716/11 na zmenu stavu mokrade v súvislosti s terénnymi
úpravami Rozkvetovej jamy. Vplyv mokradí v území navrhovanej činnosti je negatívny.
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 činnosti nie je v
rozpore so Zmenami a Doplnkami č. 3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, ktoré sú v súčasnosti platnou a aktuálnou
územnoplánovacou dokumentáciou TSK.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica súhlasí s navrhovanou činnosťou.
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, úsek
štátnej správy ochrany ovzdušia, Okresný úrad Považská Bystrica odbor krízového riadenia, Okresný úrad Považská
Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, súhlasia s navrhovanou činnosťou a nepožadujú
posudzovanie podľa zákona.

Okresný úrad Považská Bystrica odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny súhlasí s
navrhovanou činnosťou za dodržania podmienok :
• pri realizácii činnosti nebude zasahované do Nadregionálneho hydrického biokoridoru Nrbk –Váh,
• odstránenie náletových drevín a krovín na predmetnej lokalite bude realizované v mimovegetačnom a
mimohniezdom období (od. 1.10 do 31.3 príslušného kalendárneho roku) a bude vykonávané minimálne v dvoch
etapách – I. etapa – od nadobudnutia právoplatnosti povolenia do 31.03.2020, II. etapa – od 01.10.2020 do
31.03.2021.
• existujúca vodná plocha bude zasypávaná taktiež v etapách a v poslednej etape zasýpania
• existujúcej vodnej plochy je povinnosťou investora zabezpečiť výlov rýb a ich premiestnenie do najbližšieho
štrkoviska alebo vodného toku (odborný výlov rýb vykoná Správa CHKO Strážovské vrchy),
• pri terénnych úpravách Rozkvetovej jamy budú využívané len nasledovné druhy odpadov: 170504 zemina a
kamenivo iné ako je uvedené v 170503 a 170506 – výkopová zemina iná ako uvedená v 170504,
• pri ťažbe nebude okolité prírodné prostredie nadmieru poškodzované, ani zaťažované ropnými ainými produktmi
a odpad vzniknutý ťažbou bude likvidovaný,
• po ukončení stavebnej činnosti je plánované plochu o výmere 12593 m2 zatrávniť a následne prihnojiť –
nesúhlasíme s použitím viaczložkového hnojiva (NPK) nakoľko je územie vzhľadom ku geologickej stavbe
ohodnotené vysokým stupňom ohrozenia podzemnej vody, bez tesniaceho pokryvu štrkových sedimentov,
• v uvedenej lokalite doporučujeme uskutočniť náhradnú výsadbu, nakoľko dôjde k odlesneniu rozsiahlej plochy
krovín a náletových drevín, na náhradnú výsadbu odporúčame výsadbu nasledovných drevín: jelša lepkavá, jaseň
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štíhly, lipa malolistá a veľkolistá, jarabina vtáčia v odrastených veľkostiach s cieľom vytvorenia solitérov; v prvom
roku vysadenia je nevyhnutná fixácia a zálievka, počet odrastených stromov bude minimálne 30 jedincov a budú
roztrúsené po celej lokalite bez akéhokoľvek sponu,
• z dôvodu záberu mokrade požadujeme zmierňujúce opatrenia v podobe
o postavenia malej pozorovateľne vodného vtáctva na okolitých vodných plochách,
o osadenia stojana pre ekovýchovný a informačný panel o vodnom vtáctve,
o financovanie samotného panela (Výstavbu a obsah informačného panela zabezpečí ŠOP SR, Správa CHKO
Strážovské vrchy po dohode s navrhovateľom).
Predložený „Zámer“ nepožaduje posudzovať podľa zákona. Uvedené pripomienky sú akceptované v podmienkach
č. 2 – až 8 tohto rozhodnutia a v predloženom zámere v kap. II.8.

Súhlas podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. na zmenu stavu mokrade (s podmienkami
vykonávania činnosti povolenej rozhodnutím) vydal Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o
životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín dňa 18.09.2018.
.
Okresný úrad Považská Bystrica odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy súhlasí s
navrhovanou činnosťou . K predmetnej činnosti vydal povolenie na zasypávanie odkrytých podzemných vôd
rozhodnutím č. OU-PB-OSZP-2018/006884-3/ZA1 zo dňa 26. 09. 2018, v ktorom sú zapracované podmienky
realizácie činnosti z pohľadu záujmov sledovaných štátnou správou na úseku ochrany vôd. Predložený zámer
nepožaduje ďalej posudzovať podľa zákona.

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany nepožaduje posudzovanie zámeru v zmysle zákona.
Pripomienky k činnosti sú zapracované v podmienkach tohto rozhodnutia.

Verejnosť neuplatnila pripomienky k zámeru.

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.
Lehota márne uplynula.

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.

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.
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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 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. Daniela Benčová
poverená vedením odboru
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Doručuje sa

KOŠÚT s. r. o.
Horný Lieskov 33
018 21 Horný Lieskov
Slovenská republika

Mesto Považská Bystrica
Centrum 3
017 13 Považská Bystrica
Slovenská republika

Ministerstvo životného prostredia Bratislava
Námestie Ľudovíta Štúra 35/1
812 35 Bratislava
Slovenská republika

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282 20A
911 01 Trenčín
Slovenská republika

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica
Slovenských partizánov 50 1130
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici
Stred 46 6
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín
Slovenská republika

Slovenský vodohospodársky podnik š. p., riaditeľstvo odštepného závodu Piešťany
Nábrežie I. Krasku 3 834
921 80 Piešťany
Slovenská republika

Okresný úrad Považská Bystrica
Centrum 1
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika


