
OKRESNY URAD ZIAR I\AD HRONOM
odbor starostlivosti o Životné prostredie
Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom

ě. s.: OU-ZH-OSZP -20|6l004223-N
ě. záznamu: 2a16l00 19579

iari nad Hronom
16.05 .2016

ROZHODNUTIE

okresnf ttal Žiat nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné proshedie, ako
príslušnf orgiín štátnej správy na tiseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podl'a $
56 písm. b) zakona č. 2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení
neskorších predpisov, v srilade s $ 5 ods. l zákonaNR sR č,. 52512003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o Životné prostredle v znení neskorších predpisov, ako príslušnf orgán štítnej
správy na základe predloženého zámeru navrhovanej činnosti ,, Zimovisko dobytka _
Kunešov * ( ďďej \en,,zétmer.. ), ktoqf predložil navrhovateť JASEŇ, s. r. o.' Penhfbel240,
966 74YeÍké Pole, IČo 367|9293, zastripenf spoločnostbu INECO, s.r.o.' so sídlom
Mladfch budovateťov 2, 974 |l Banská Bystrica, vykonal zistbvacie konanie podťa $ 29
ods. 1 zákona NR sR č:.2412006 Z, z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v
anení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zái<on.. ) vydáva podl'a $ 29 zákona toto
rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť ,, Zimovisko dobytka - Kunešov .. rieši vybudovanie nového
kravína pre ustajnenie 304 ks hovádzieho dobytka v zimnom období, na hospodrírskom
dvore v obci Kunešov, na pozemkoch par. č.232l|

sa nebude posu dzov ať

podl'a zékona. Pre uveden činnosto je možné požiadať o povolenie podťa osobitrrfch
predpisov.

il. V procese konania o povolení ěinnosti podťa osobitn!,ch predpisov je potrebné
zohťadniť a v plnej miere rešpektovat, pripomienlry, ktoré uyplynuli zo stanovísk
doručen!,ch k zdmeru:

Dodržať a realizovať opatrenia na zmiernenie nepriaznivych vplyvov navrhovanej činnosti
na životné prostredie navrhnuté v kapitole 4.9 zdmeru.
V dohlmentdcií pre zemné konanie reálne zhodnotiť poveternostn situticiu v predmetnej

lokalite a navrhované opatrenia počas prev dzlcy doplniť o opatrenia na minimaliz ciu
emisií NHs,CHaa pachovj,ch l tok

r.

T.
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Od6vodnenie

Navrhovateť JeSEŇ, s. r. o.' Penhfbel 240,966 74 Veťké Pole, IČo 367|9293
zast penf spoločnosťou INECo' s.ť.o.' so sídlom Mladfch budovatel'ov 2, 974 |1 Banská
Bystrica požiada| dřa 16.03.2016 okresnf urad Žiat nad Hronom, odbor starostlivosti
o Životné prostredie, o posridenie zátrcteru činnosti ,, Zimovisko dobytka - Kunešov.. v k. .

Kunešov napozemku par.ě. 232l|.

Nawhovaná činnosť je podťa prílohy č. 8 k ziíkonu o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie zaradená do kapitoly ll. Polhohospodarska alesná v;froba, pol. č. la)
Zariadenia na intenzívnu živočíšnu qfrobu wátane depÓnií vedťajších produkÍov s kapacitou
hospodarskychmierut la) od l00 VDJ v časti B zisťovacie konanie av zmysle $ 18 ods.2
písm. b) zríkona podlieha zisťovaciemu konaniu podlia $ 29 zákona.

Posudzoyany zámet je vypracovan;f v jednom variante. Nawhovateť listom zo ďÍta

08.02.2016 požiadal príslušn;f orgán podlia $ 22 ods. 6 zákona oupustenie od požiadavky
variantného riešenia zámeru. Príslušnf orgán listom pod ě. s.: OU.ZH-OSZP-20161002501
( é. zéunamu: 2016/0006180 ) dřa I8.02.20t6 žiadosti vyhovel žiadatel]ovi aupustil od
požiadavky variantného riešenia zámeru činnosti.

Zětmet činnosti bude realizovan;f v Banskobystrickom kraji, v okrese Žiat nadHronom,
v zastavanom rizemí obce Kunešov v existujricom o areáli hospodarskeho dvora na
pozemku par. č. 232lI. Navrhovaná činnosť rieši vystavbu nového kravína K 300 na zimné
ustajnenie poťnohospodarskych zvierat o celkovej kapacite 304 ks hovádzieho dobytka.
objekt kravína je nawhnuff jednoloďoqf ptizemny o pÓdorysnfch rozmeroch 120, 4 x27,l m
a vfšky 8,37 m, zastrešenf pultovou strechou. Ustajnenie zvietat je nawhnuté vol'né
s podstielkovjm systémom v kotercoch. Dispozične bude objekt rozdelen;f na 8 kotercov.
odvoz hnoja z objektu bude zabezpečen;f zhrriovacím mechanizmom na vleěku a odtial' na
hnojisko. objekt bude napojeny na inžinierske siete vybudované v areáli hospodiírskeho
dvora. Zamestnanci budri vnržívať existujťrce hygienické zénemie vybudované v areáli.

Ked'že zámer obsahoval všetky náleŽitosti podťa $ 22 ods. 3 zékona, príslušnj orgán

oznámil listom pod ě. s.: OU-ZH.OSZP.20I61004223 (č. zázrtamu: 2016100|0932,

20|6l0ot}925 ) zo día22.03.20l6 začatie správneho konania podl'a $ 18 ods. 3 správneho

poriadku.

v rámci zisťovacieho konania príslušnf organ podťa $ 23 ods. 1 ziíkona
o posudzovaní zas|a| zémer dotknutej obci, rezortnému orgánu, povoťujricemu orgrínu

a dotknutym orgiínom. Sričasne v zmysle $ 23 ods. 1 zverejnil na webovom sídle
http://www.enviroportal.slďsVeia a na http://www.minv.sV?odbor-starostlivosti_o-zivotrre-
prostredie.49. oznámenie o predloženi zétmeru a informáciu pre verejnosť bola zverejnená na

uradnej tabuli okresného uradu Žíu nadHronom.
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Dotknutá obec Kunešov, informovala verejnosť podl'a $ 23 ods. 3 zákona, spÓsobom
v mieste obvyklfm, vyvesením na riradnej tabuli a webovej stránke obce.

Do termínu vydania tohto rozhodnutia podťa $ 23 ods. 4 zákona sa k navrhovanej
ěinnosti vyjadril rezorbr;f orgiín, dotknuté orgány, povoťujtici orgán a dotknutá obec
nasledovné ( stanoviska sri uvedené v skrátenom znení):

1. Ministerstvo pÓdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ( list ě. |096412016 zo dřa
22.04.2016 ), sekcia poťnohospodrírstva k zámeru uvádza nasledovnri pripomienku:
Nawhovatet uvátďza kapacitu zimoviska 304 kusov dobytka, konkrétne kráv. KeďŽe ide
o systém másovej produkcie, resp. chov dojěiacich kráv, predpokladá, Že s kravami bud
v maštali umiestnené aj teťatá. Tie však navrhovateť neuvádza v zámere ako samostatnri
kategÓriu. Ak sa počíta s obdobím telenia január _ mÍrrec a pobytom ntierat v maštali do
konca apn|a, do návrhu odporuča v rámci vypoětu produkcie hnoja ( str. 37 zénrteru ) počítať
aj s kategÓriou v zmysle prílohy č. 1 zákona ě. 13612000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších
predpisov. Vystavba zimoviska sa má uskutočniť na parcele klasifikovanej ako zastavané
plochy a nádvoria, rca|izáciou zátmeru teda nedÓjde k záberu poťnohospodárskej pÓdy.

Ministerstvo pozitívne hodnotí cieť nawhovateťa zabezpeěiť vhodné prostredie pte zvieratá
v zimnom období, pričom je potrebné rešpektovať príslušné právne predpisy ťfkajťrce sa
zdravia adobrjch.Životnfch podmienok zvierut. Zároveí berie na vedomie skutočnosť, Že

kataster obce Kunešov nepatri medzi zraniteťné oblasti podťa Nariadenia vlády sR ě.

61712004 Z. z. , ktorjm sa ustanovujri citlivé oblasti azranitel'né oblasti. Vuvedenych
dÓvodov odporuěa, aby predloženy zámer nebol posudzovany podťa zákona o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie.

Príslušn!, orgán považuje pripomienlat, korá vyp ua z platnllch právnych predpisov
a poťuj ci orgán sa úou bude zaoberať v lananí pri povoťovaní činnosti, bez ohťadu na to, či
sa predmetná činnosti bude ďalej posudzovat',

1. Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštrukt ry ( list č. SEMď.18-
72612016 zo dřa 29,04.2016 ) nemá kpredloženému záttneru žiadne pripomienky.
Nawhovaná ěinnosť nie je v kolízií so záujmami obrany štátu.

2. Banskobystriclcf samosprávny kra, oddelenie regionálneho rozvoja ( list č.

06885/2016/ODDRR.2, t2330l20l6 zo dřa 06.04,20|6 ) kpredloženému zámeru, ako
dotknuff orgán nemá pripomienky. PredloŽenf zétmer nie je v rozpore so závaznou časťou
ÚpN vÚc Banskobystrickf kraj v platnom zneni. Váťadom k tomu, že zétmet sa má
rea\izovať vjestvujricom areáli arieši vystavbu kravína K300 mimo zastavaného rizemia
obce odporuča, aby nebol ďalej posudzovanf po{ťa zii<ona.
4. Regionálny rirad verejného zdravotníctvao Ziar nad' Hronom ( list č. Hl20|6l00623.
2 zo dťta07.04.20|6) vydávak predloženej návrhu srihlasné závázné stanovisko. Predloženy
zámere činnosti nie je potrebné posudzovat' podťa zékona č,. 2412006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie. Navrhuje, aby povol'ovaoí orgiín v ďalšom štádiu konania
zavíaza|nawhovateťa: Vodan ktorá bude používaná v zariadení pre osobnrí hygienu
spířala požiadavky NV sR č. 35412006 Z. z., ktorfm sa ustanovujri požiadavky na vodu
rrrčenri na ťudskri potrebu a kontrolu kvality vody určenej na l'udskri spotrebu a kontrolu
kvality vody určenej na l'udskri spotrebu v znení Nariadenia vlpd1 SR !. 49612010 Z. z.,
kto4fm sa mení a doplřa NV SR č,.35412006 Z. z, Pracovisko splřďo požiadavky NV SR č.

39112006 Z. z. o minimálnych bezpeěnostn;fch azdtavotnych požiadavkách na pracovisko.
Uvedené závázné stanovisko bude slrižiť, ako podklad k ďalšiemu konaniu v pÓsobnosti
príslušného orgánu.

Príslušnj, orgán považuje pripomienlE, horé wlyvaj z platnllch právnych predpisov
a poťujtici orgán sa nimi bude zaoberať v konaní pri povolbvaní činnosti'
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5. Regionálna veterinárna a potravinová správa v Ziari nad Hronom ( list č.355120|6
zo d a I|.04.2016 ) k predloženému zámeru ma tieto pripomienky: V ěasti 4.2.4,2. odpady
vznikajrice poěas preváďzky, spÓsob nakladania s odpadmi počas prevádzky ( str. 39 zrímeru )
je uvedené cit: ,, Vzhťadom na predkladarui zmenu na prevádzlre hospodárskeho dvora
v lolralite Veťké Pole dÓjde vplyvov zui;,šenia množstva hovrjdzieho dobytlra k nárastu
množstva odpadov vo forme hnoja ( vrátane močovice a močovlql /.. koniec citácie. Zětmet
navrhovanej činnosti rieši ustajnenie hovádzieho dobytka v lokalite Kunešov, nie Veťké Pole.
V bode 8. Miesto a čas r.rypracovania zémeru je na str. 52 uvedené cit:. ,, Banslai Bystrica,

február 20]6, koniec citácie. Na titulnej strane zérneru ako i hlaviěke na kažďej strane zálmeru
je uvedeny časovy ridaj marec 20|6. K ostatnym častiam zámerunavrhovanej činnosti nemá
pripomienky.

Uvedené pripotnienlcy príslušrr!, orgán dáva do pozornosti spracovateťa navrhovanej
činnosti _ zrejmé cllyby v písaní je potrebné odstrániť.
6. okresnf Úrad Žiar nad Hronom' pozemkovy a lesnf odbor ( list č. OU.ZH-PLO .

20t6l004735 zo dťra 07.04.2016): Vzhl'adom k uvedenej skutoěnosti, že pted|oženy zétmet

činnosti je nawhovany na parcele C . KN č. 232lt v katastrálnom zemí Kunešov, ktorá je

evidovaná v druhu pozemku zastavaná plocha, tunajší odbor ako príslušnf organ ochrany
poťriohospodarskej pÓdy s navrhovan:Ím riešením s hlasí bez pripomienok a k spracovanej
dokumentácií nemá pripomienky.
7. okresné riaditel'stvo hasičského azáchranného zboru v Žian nad Hronom ( list č.

ORHZ _ ZH|-243l20t6 zo dťta2t.04.20|6) z hťadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá
vzrrik negatívnych vplyvov na životné prostredie.
8. okresnf Ú.r:ad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie . štátna
správa ochrany ovzdušia ( list č. OU.ZH.OSZP -20|6l004650/J zo d a 19.04.2016) s hlasí
s nawhovanou ěinnosťou a neodporr'iča zěmet na ďalšie posudzovanie. V rrímci nasledného
spracovania projektovej dokumentácie štátny orgán ochrany ovzdušia poŽaduje predloŽiť:

Zhodnotiť poveternostnri situáciu reálnejšie na danri lokalitu, kde sa navrhovaná činnosť bude
realizovať. Nawhované opatrenia počas prevádzky je potrebné doplniť o opatrenia na
minimalizáciu emisií NH:' CH+ a pachovfch látok. Pri chove hospodarskych zvierat je
potrebné dodrŽiavať technické poŽiadavky a podmienky prevádzkovania pre nové zariadenia
uvedené vo vyhláške MŽP SR č. 4|0120|2 Z. z. , ktorou sa vykonávajri niektoré ustanovenia
zákona oovzduší vznení neskorších predpisov, Príloha č. 7, ěasť F bod 9 - Chovy
hospodarskych zvierat.

Prístušn!, orgán uvederui pripomienku uviedol vo wrohl tohto rozhodnutia pod bodom

II. 2. Uvedenou pripomienkou sa orgán štdtnej správy ochrany ovzdušia bude zaoberať

v konaní pri povoťovaní činnosti. Navrhovateť je povinn t to pripomienku akceptovať

v projehovej dokumentácií pre povolenie činnosti.
9. okresnf rad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna

správa odpadového hospodárstva ( list č. oU.ZH.osZP-20l6l004598 zo d a05.04.20l6):
Z hťadiska odpadového hospodrárstva nepožaduje nawhovan činnosť postupiť na ďalšie
posudzovanie podl'a zákona ě,2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životrré prostredie.

V priebehu rca\izětcie zátmeru je potrebné dodržiavať ustanovenia ziákona č:. 79120|5 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektoqfch zákonov. Realizáciou stavby podťa

predkladaného zámeru sa predpokLadá, že počas vystavby ako aj pri prevádzke vzniknri
odpady zaradené podl'a vyhlášky MŽP sR č,. 365120|5 Z. z., ktorou sa ustanovuje KatďÓg

odpadov, ako ostatrr;f a nebezpeč4y odpad.
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Príslušn!, orgán považuje pripomienht s visiacu s konaním o povoťovaní činnosti a
nie je predmetotn posudzovania vplyvov na životné prostredie.
10. okresny rad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna
správa ochrana prírody a krajiny ( list č. oU.ZH-osZP -20|61004494 zo d a 12.04.20|6 )
nemá námietlcy k činnosti posudzovanej v predloŽenom zitlnere. Uvedená činnosť sa bude
vykonávat' v jestvujricom areáli v zastavanom zemí obce na pozemku paÍ. č. 23211, drlh
pozemku zastavaná plocha, kde podťa zikona oochrane prírody a krajiny platí pnrj stupeĎ
rizemnej ochrany. Reďizáciou predmetnej ěinnosti nedÓjde k v!rubu drevín. Navrhovaná
ěinnosť nezasďruje do vel'koplošného chráneného liozemia a nie je sričasťou ,(:zemia

eurÓpskeho vyznamll ani chrráneného r4áčieho rizemia. TieŽ nezasahuje do maloplošného
chraneného i:rrcmia nrárodného vyznamu. Na vybranej ploche neboli evidované chránené
rastlinné a Živoěíšne druhy, ani záujmové biotopy eurÓpskeho a narodného vyznamu.
11. okresnf rad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie . štátna
vodná správa ( list č. oU-ZH.osZP.20|6l004627 zo d a 13.04.2016): So zámerom stavby
srihlasí za dodrŽania nasledovného: 1. Zh|adiska ochrany podzemn;fch apovrchovfch vÓd

dodržať navrhnuté opatrenia na zmiernenie nepriaznivych vplyvov poěas realízácie, ale aj

počas ptevádzky stavby. 2. Ďalší stupeř projektovej dokumentácie predložiť orgiínu štátnej

vodnej správy na vyjadrenie podťa $ 28 vodného ziíkona. So zreteťom na povahu a rozsah
navrhovanej činnosti, miesto vykonávania, ochranu poskytovanri podťa osobitnfch predpisov
avyntam oěakávanfch vplyvov nepovažuje za potrebné ďalšie posudzovanie vplyvov
činnosti na životné prostredie podťa zákona č,. 2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životrré prostredie a o anene a doplnení niektoqfch zákonov a z hťadiska ochrany
podzemn;fch a powchovych vÓd.

Príslušnj, orgán považuje pripomienlE s visiace s konaním o povoťovaní činnosti.
Tieto pripomienlry nie s predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie,
12. obec Kunešov ( list č. 146120|6 zo dňra 01.04.2016 ): Verejnosť bola so zámerom
obozniímená na intemetovej striínke obce www'kunesov.sk, ako aj oznamom na riradnej tabuti
obce po dobu 21 dní, s moŽtosťou k nahliadnutiu na obecnom urade Kunešov. V ďalšom
konaní je potrebné obci Kunešov predložiť všetky doklady o vodotesnosti žumpy, spresniť
likvidáciu všetk;fch odpadov. So zreteťom na povahu a rozsah nawhovanej činnosti,
nepovažuje za potrebné ďalšie posudzovanie vplyvov ěinnosti naživotné prostredie.

Uvedená pripomienlE stivisí s konaním o povoťovaní činnosti a nie je predmetom
posudzovania vplyvov na životné prostredie'

obci Kunešov neboli písomne doruěené žíadnenámietky a pripomienky v danej veci.
V stanovenom termíne sa nikto osobne ani in;fm spÓsobom o predmetnom zétmere

neinformoval.

Verejnost' sa v priebehu zisťovacieho konania v zmysle $ 23 ods. 4 zžkona mohla
vyja{riť k navrhovanej činnosti do 21 dní od doby zverejnenia zětmeru na webovom sídle
ministerstva a okresného uradu a od zverejnenia oznámenia dotknutou obcou.

Zainteresovaná verejnost'n právnická osoba podťa s 24 b) alebo 27 zálkona

o posudzovaní sa vyjadrila k predloženému zámeru:

13. ZdraŽenie domovfch samospráv, Rovniankova 14, P.o.BoX 218, 850 00 Bratislava
( list zo dŤnII.04.2016 ) K predstavenému dokumentu maj nasledovné pripomienky:
t. Žiada podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj

celkovri organizitciu dopravy v zemí s visiacom s nawhovanou činnosťou v srilade

s príslušnymi normami STN a Technic(fmi podmienkami TP 0912008, TP 10/2008.
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2. Žiada doplniť dopravno _ kapacitné posridenie v srilade s príslušn;fmi normami STN
ametodikami ( STN 73 6102, sTN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010, Metodika
dopravno - kapacitného posudzovania vplyvov vel'\fch investičnfch projektov ) pre
existujrice križovatky ovplyrmené zqfšenou dopravou nawhovanej stavby a zohl'adniť širšie
vďahy vychádzajttce zvyvoja dopravnej situácie vdotknutom t:r;emí, zjej sriěasného stavu
aaj z koncepčn;fch materiálov mesta zaoberajircich sa vlvojom dopravy v budricnosti ( 20
rokov od uvedenia stavby do prevádzky ).
s. Žiaaa overiť vfpočet potrebného počtu parkovacích miest vsrilade saktuálnym znením
príslušnej nonny s TN 73 6110.
4. Žiada, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemnych gatáži pod objekrni
bytovjch domov apovrch tuemia upraveny ako lokrálny parčík, maximálne priprišťa využitie
striech parkovacích domov ako zatrávnenych ihrísk či outdoorovfch cviěísk. V prípade
nevyhnutnosti powchovych státí požaduje pouŽitie vegetačnych dielcov, ktoré zabezpeěia
minimálne 80 % podiel priesakovej ptochy preukiízateÍne zadržania minimálne 8 l vody/ď
po dobu prvych 15 min. daŽďaaznížiatepelné napátie v danom izemí.
s. Žiada vyhod.rrotiť sťrlad qfstavby aprevádzky navrhovanej činnosti sochranou zelene
v sulade s nortnou sTN 83 7010 ochrana prírody
a.Žiaaado&Žať ustanoveniazékonač,.36412004 Z.Z. o vodách ( vodnf zríkon ).
l, Žiada dbať oochranu podzemn;fch apovrchovfch vÓd azabténiť nežiaducemu uniku
škodlivfch látok do pÓdy, podzemnlch a povrchoqfch vÓd.
8. Žiada definovať najbližšiu existujricu obytnri, event. inri zástavbu s dlhodoblm pobytom
osÓb v okolí nawhovanej ěinnosti, vo viizbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologiclf
posudok a svetlotechnickf posudok.
9. V;fškovo aj funkčne zosriladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
10. V okolí zámeru nawhujri rcalizovať lokálny parčík ako samostatn;f stavebnf objekt, ktorf
po realizácií bude prísfupnf širokej verejnosti.
11. Požaduj , aby vprípade kladného odporučacieho stanoviska bol rea|izovan! park ako
verejnj mests$ park a vhodne zaě|eneny do okolitého rizemia a voťne prístupn;f zo všeth.fch
smerov.
12. Náhradn vfsadbu žiada riešiť vjlučne vfsadbou vzrastlych stromov v danej lokalite.
Nestihlasia s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
13. Nráhradn qfsadbu a lokálny parěík žiadajn riešiť tak, aby prispievďi k zlepšeniu lokrílnej
mikroklímy a jej bilancie.
14. Statiku stavby Žiada overiť nezávislym oponentskym posudkom.
15. Vyhodnotiť zámer vo vďahu sgeolÓgiou ahydrogeolÓgiou vdotknutom zemí,
Požadujri spracovať aktuálny geologic\f a hydrogeologickf prieskum a spracovaním ana|yzy
reálnych vplyvov a uvedené zistenia pouŽiť ako podklad pre spracovanie ana|fzy vplyvov
nawhovaného posudzovaného zátrneru v oblasti geolÓgie a hydrogeolÓgie.
16. Žiada overiť náwh ěinnosti s rizemn;fm plrínom za predpokladu ma:<imálnych intenzít
predpokladanfch činnosti aj v okolitom zemí. V tomto duchu následne preveriť aj všetky
predchádzajrice body vyjadrenia. Pri posudzovani hodnotení sťrladu s rizemn;fm plránom je
dÓležité zohl'adniť nielen stanovené regulatívy, ktoré sa tjkaj technickfch riešení, aLe aj
ďďšie atribrity sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru zemia a navrhovaného
zátmeru.
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tl. Žiadaspracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízoqfch situácií a havrírií.
18. Vzhťadom na splnenie podmienok uvedenych v $ 24 ods. 2 zákona č. 2412006 Z. z. je
Zdrvženie domovych samospráv častrríkom ďalších povoťovacích konaní ( rizemné konanie,
rizemné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie ) a preto Žiada, aby bol ako
znánÁy riěastník konania v zmysle $$ 24 a 25 správneho poriadku o zaěati ťfchto konaní
písomne upozornení, aby mohli uplatĚovať svoje práva. Vzhl]adom na uvedené poŽaduje, aby
pripomienky z tohto stanoviska boli zohl'adnené a v zmysle $ 29 ods. 3 zákona ě,2412006 Z.
z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zátmeru prostredníctvom správy o hodnotení,
verejného prerokovania, odborného posridenia so spracovaním závercčného stanoviska, ktoré
navrhovan;f zámer komplexne posridi a prípadne nawhne kompenzačné opatrenia.

Príslušn!,org n k jednotliu!,m bodom stanoviska uvddza:
K bodu 1: Realizáciou navrhovanej činnosti sa napojenie na jediru) prístupov lr,omunikáciu

v obci nemení. Na základe uvedeného nie je potrebné pre posudzovan činnosti rozpracovať
dopravné napojenie a ani celkovti organizdciu dopravy v zmysle pripomienlE. Dopravné
napojenie navrhovanej činnosti bude realizované napojenírn na vn troareálov jestvujticu

komunikácií, Z uvedeného dtvodu hodnotíme pripomienku ako nedivodn a príslušn!,
orgdnju zamieta

K bodu 2: Vllstavba navrhovanej činnosti bude mať vplyv na dočasné nyšenie počtu

automobilov, hlavne nákladn ch áut prepravujticich stavebnll materiál a zeminu. Toto

n šenie dočasne'zaťaží aj prístupov cestu kareálu, avšakpredpokladané zaťaženie nebude

predstavovať signifikantn!, príspevok k sthčasnému dopravnému zaťaženiu. Počas zimného
^obdobia 

kedy áobytok buáe istainení všettcy lcrmiva sa budtj dovážať z usklad ovacích
priestorov hospodárskeho dvora. Všetlcy vedťajšie živočíšne produkty sa budti skladovať vo

vn tri posudzovaného areálu, preto sa nepredpokladá zvyšenie dopravného zaťaženia mimo

posudzovany areál. obec Kunešov je z hťadiska dopravy konečná obec a v bud cnosti sa

nepredpokladá nárast dopravy z dÓvodu realizácie predmetnej činnosti, Na základe uvedená

pripomienka sa zamieta a nie je dÓvod zaoberať sa v danej lolralite s ujuojom dopravy
v horizonte 20 roknv.

Kbodu 3: Prevádzku navrhovanej činnosti budti zabezpečovať pracovníci vpočte 5
zjestvuj ceho hospodárskeho dvora, Zuvedeného dÓvodu nedÓjde krealizácií novlch
parkovacích plÓch pre osobrui ani n kladru|dopravu, Uvedená pripomienka sa zamieta.

K bodu 4: Posudzovan zámer činnosti nerieši objekty bytoulch domov a parkovacie

priestory ani s nimi nes visí. Uvedená pripomienlra sa net!,ka tohto zámeru činnosti.

Z avedeného dÓvodu hodnotíme pripomienku ako nedivodn a príslušn!, org n ju
zamieta.

K bodu 5: Navrhovaná činnosť bude realizovaná v areáli jestvujticeho hospodárskeho

dvora, na pozemktt, hory je veden ako zastayaná plocha, Ce$, areáI hospodárslreho dvora

;ie situovai!, v zemí s trávnatym porastom, l lql a pasienlE vhodné pre chov hovtjdzieho

dobythl. Podťa zákona o ochrane prírody a |vajiny v danom zemí platí prv! stupeil zemnej

ochrany so všeobecnou ochranou, Z dÓvodu realizácie predmetného zárneru činnosti nedÓjde

ku!,rubu drevín. Uveden pripomienka sa zamieta.

K bodu 6 a 7: K navrhovanej činnosti sa vyjadrit obesn!, rad Žiar nad Hronom, odbor

starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy z hťadiska jeho sledovart!,ch

zdujmov. Uvedené stanovisko je s hlasné a jeho pripomienlE príslušn!, orgán vyhodnotil alco

pripbmientE vyp$uaj ce zo zákona o vodách a s visia s povoťovaním činnosti a orgán
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štátnej vodnej spr vy ich vyhodnotí pri povoťovaní činnosti. Na zdklade uvedeného príslušn!,
orgán uvedené ndmietky zamieta, nakoťko sti všeobecné a nemaj povahu očakdvanj,ch
vplyvov na povrchové a podzemné vody v predmetnom zemí

K bodu 8 a 9: Zástupca ,, Združenia ....,., nebol dostatočne oboznámeny s posudzovanllm
zátnerom činnosti, lrde by zistil, že uvedená činnosť bude realizovaná už v jestvuj com
hospoddrslrom areáli, kde je sa nachádza existujtici chov hovcjdzieho dobytla, Tak ako bolo
uvedené na in!,ch miestach tohto rozhodnutia k uvedenej činnosti sa vyjadril Regionálrty rad
verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom, ktorého stanovisko je s hlasné a vplyv
navrhovanej činnosti vo vcjzbe na hlukové pomery s dostatočne rozpracované na str, 36.

Negatívny vplyv hlufu bude iba dočasnll . hluk zo staveniska bude vznikať len počas
v stavby, horá je časovo obme,dzená. Zdroje hluku v zimovislat dobytka sil relatívne slabé
a tlmené, Najvdčší zdroj hluktl a vibrácií predstavuj dopravné mechanizmy, ltoré budti

zabezpečovať prepravu lcrmovín ahnojovice. Vzhťadom na polohu areálu nebude ndrast
hlu|at pÓsobiť rušivo na obyvateťov obec Kunešov. Dendrologicb!, a svetlotechnicb!, posud|cy

s v danom prípade vzhťadom na polohu jestluj ceho areálu vo vzťahu kvzdialenosti od
zástavby rodinn!,ch domov bezpredmetné, Na uÍklade uvedeného príslušn!,org n ndmietku

zamieta.

K bodu 10 až 13: Zrejrné uvedené ndvrhy, ť laj ce sa vybudovania parčílra s prevzaté
z iného posudzovaného zámeru činnosti. Vybudovanie parčíku v danom hospodárslrom areáli
je nedÓvodné. Na základe deJinovaného zemia ( jesnuj ci hospodársly dvor ) nevyplynula
potreba spracovania dendrologického posudlw zo žiadneho zo stanovísk. Pripomienka
ť!,traj ca sa náhradnej vysadby za vy, bané dreviny je nedÓvodná, nalrolko kulrubu drevín
nedÓjde, Zámer činnosti na str, 46 v bode 4.9.I.4 uvádza, že po ukoněení stavebnllch pr c

bud vykonané náhradné rekultivdcie a sadové pravy v predmetnom zemí, Na zdklade

wedeného sa n mietky zamietaj .

K bodu 14: Uvedená pripomienka je odborná a nes visí s predmetom posudzovania činnosti.
Bude postidená všeobecnlm stavebnym radorn pri povoťovacom lronaní. N mietka sa
zamieta.

K bodu 15: Geologické a hydrogeologicke daje s uvedené v zámere činnosti na str' ]2 _

16, Údaie o predpokladan!,ch priamych a nepriamych vplyvoch navrhovanej činnosti. na

životné prostredie vrátane hydrogeolÓgie a geolÓgie sti dostatočne uvedené na str, 40 a 4]
posudzovaného zámeru činnosti. Pre vzťah posudzovanej činnosti ku geologicbj,m

a lry dr o ge ol o gi c b!,n p o dmi enkam navr hov anej č inno s ti pl at í na s l e dov an é :

Vplyvy počas uj,stavby: (Jvedenou činnosťou nebud ovplyvžtované žiadne geodynamické a
geomorfologictrc javy v dotlcnutom zemí. Vplw na horninové prostredie sa predpokladaj

až v dÓsledhl odstránenia polcryvnej vrstvy, kedy sa zmenia podmienlE pre prienik povrchovej
kontaminácie. Možno očakávať zvyšené riziko kontaminácie horninového prostredia
spÓsobené pri u!,stavbe o\orením ciest pre vznik sekundárnych kontaminantov z povrchu

nilrom palív a olejov sa bude predchddzať preventívnymi technicblmi opatreniami a

dodržiavaním a kontrolou technologiclrej. Nepriazniu!, vplyv na reliéf lrajiny bude pÓsobiť

počas u!,stnby a to len pri vytváraní depÓnie hutnusovej vrstvy a nahromadeného stavebného

materiálu. Vplyv bude pisobiť lcrátkodobo, Pri dodržiavaní stavebn!,ch technolÓgií a
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ostatn!,ch stanovenllch technicbj,ch parametrov nehrozia v priebehu stavby žiadne vyznamné
rizilai, príp. havárie' To sa tyka aj dodržiavania predpisov a nariadení pre prepravu
materiálov a predchádzaní nikov ropnllch látok do priestoru stavby a jej olalia ( nilcy z
ndkladnych vozidiel pri pohybe v olrolí). Extrémny prípad havarijného stavu mÓže byt
spÓsoben! ich nikrni v dÓsledku havárie spÓsobenej ludslcym faktorom alebo poruchou
obslužnej technilE.
Vplyvy počas prevádzlE: V r mci prevádz|covania navrhovanej činnosti nie s reálne priame
vplwy na horninové prostredie. Stavba je navrhnutá talc, aby v mascimálnej možnej a známej
miere eliminovala možnosť kontaminácie horninového prostredia. Prijaté stavebné,
lronštrukčné a prevádzkové opatrenia minimalizuj možnosť lcontaminácie horninového
prostredia v etape vystavby, ako aj v etape prevádzlql,
opatrenia na elimináciu dÓsledkov takéhoto stavu budti následne obsiahnuté v havarijnom
plán.e.

Vzhťadom na skutočnosť, že navrhovaná činnosti bude umiestnená v rovnakom
hospoddrslrom areáli, na rovnaké pedologické, geologiclre aj hydrogeologické podložie, ako
aj sohťadom na fakt, že vpďvodnom procese posudzovania vplyvov boli identifikované
uvedené vplyvy pokladáme požiadavht na vypracovanie geologickeho a hydrogeologickeho
posudla4 nepodložen žiadnym dÓvodom na ichvypracovanie, za neopodstatnerui.
Na z klade uvedeného príslušn!,orgdn ndmietku zamieta.

K bodu 16: Pie'oblasť rizemného pldnovania je platr!, $ I I ods. 2 písm. b ) ztikona č,

50/1976 o zemnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej
stavebn!, zálron ), podťa Horého mestá a obce s viac a|ro 2 000 obyvatelmi s povinné maÍ
zemnil plán obce. ostatné obce s povinné mať zemny plán obce, ak to vyp$ua zo závtiznej

časti zemného plánu regiÓnu, najmci na splnenie medzinárodn!,ch závtizlav alebo na
umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia zemia celoštdtneho ,$lznamu.

Podl:a uvedeného pre obec Kunešov povinnosť mať platn!, zemny plán obce a potreba
vypracovať pre obec z platnej legislatívy nevyp$va. Strety prípadnych verejnilch záujmov
bud predmetom zemného konania pri povoťovaní činnosti, Námietka sa zamieta.

K bodu 17: Nakoťlro príslušnému orgánu nebolo doručené stanovisko olcresného radu Žiar
nad Hronom, odboru bízového riadenia, považuje ho za s hlasné. Ndmietka sa zamieta.

K bodu 18: V s lade s ustanoveniami $ 24 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov má
Združenie domovilch samospráv postavenie častnílra ďalších povoťovacích konaní ( zemné
konanie, zemné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie ) postavenie časníkn
správneho lanania podťa ss 24 a 25 správneho poriadku _ príslušná požiadavke prigmo
wplwa zo zákona a povolujtice orgány s povinné akceptovať práva častníkov konania
vrátane zainteresovanej verejnosti v zmysle z kona.
Pre rozsah apovahu posudzovanej činnosti a zo stanovísk doručenllch od rezortného
a dotkttutych orgánov neboli vznesené, také pripomienlry pre ktoré by bolo potrebné
predložerui činnosť v zámere posudzovať podťa zákona o posudzovaní vplyvov, príslušny
orgán rozhodol ojej ukončení vydaním rozhodnutie v zisťovacom konaní a zmenu činnosti
ďalej neposudzovať podťa zdkona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,
Uveden n mietka sa dot ka prdv častníka konania uyp$,vaj ce z príslušn!,ch pr vnych
predpisov. Z tohto dÓvodu príslušn!, org n považuje t to n mietku za nedÓvodn .

okresn;f urad Žiat nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie v riímci
zisťovacieho konania posridil navrhovan činnosť z hl]adiska povahy a rozsahu nawhovanej
činnosti, miesta jej vykonávania, najmá jeho rinosného zaťaŽenia a ochranu poskytovanri
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podťa osobitnych predpisov a podťa vyznamu očakávan;fch vplyvov na životné prostredie
azdravie obyvateťstva a rirovne spracovania zárrcru. Zpredbežného zhodnotenia vplyvov
zmeny nawhovanej činnosti na Životné prostredie vyplyva, že sa počas jej reahizácie
aprevádz|cy nepredpokladajri také negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok qfznamne
ďroršenie stavu životného prostredia azdtavia obyvateťov v záujmovom zemí oproti
s časnému a povolenému stav. Príslušn;f orgán na posudzovanie prihliadal na stanoviska,
pripomienky a námietky doručené k zámeru od rezortného orgiínu, povoťujriceho orgrínu a
dotknulfch orgánov, obce a zainteresovaná verejnosť a nakoťko neboli vznesené také
pripomienky a námietky pre ktoré by bolo potrebné stanovit' rozsah hodnotenia a následne
posridiť Znenu činnosti podl'a zdkona, príslušn;f orgiín upustil od vypracovanie správy
o hodnotení a rozhodol tak, akoje uvedené vo vyrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej ěinnosti sri váěšie ako sa uvádza
v zámerc je ten, kto činnosť vykonáva, povinn1f zabezpeěiť opatrenia na zos ladenie
skutočného vplyvu s vplyvom uveden;fm v zétnete a v srilade s podmienkami urěen;fmi
v rozhodnutí o povolení činnosti podťa osobitn;fch predpisov.

Na základe preskrimania a zhodnotenia navrhovanej činnosti uvedenej v zámere
s použitím kÍitérií pre zisťovacie konanie uveden;fch v prílohe č. l0 zákona s prihliadnutím
na stanoviská podl'a $ 23 ods. 4 zákona, príslušnf orgiín nepredpok|adávyznam očakávanfch
vplyvov z nawhovanej činnosti takf, aby bolo potrebné posudzovanie podl'a zákotta a
rozhodol tak, akoje uvedené vo vyrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie:
Podl'a $ 29 ods. 16 zékona dotknutá obec bezodkladne informuj o tomto rozhodnutí

verejnosť spÓsobom v mieste obvyklym.

Poučenie
Proti tomuto rozlrodnutiu možno podať odvolanie podlla $ 53 a $ 54 zríkonaě.7|/|967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na okresnominade Žiar
nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie v lehote l5 dní odo dřa doručenia
roáodnutia riěastníkovi konania. V prípade verejnosti podl'a $ 24 ods. 4 zžú<ona sa za deĎ
doručenia rozhodnutia povaŽuje 15. deri zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom
konaní podťa $ 29 ods. 15 zákona. Toto roáodnutie je presk matel'né sridom podťa zákona
č,. 9911963 Zb. oběiansky sridny poriadok v meni neskorších predpisov po vyčerpaní
riadnych opravn;fch prostriedkov.

\. lí.Ing. 
Dušan Berkeš

veduci odboru'\.,_
\\*
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Doručuje sa:
l. ngÉco, s.r.o.' so sídlom Mladjch budovateťov 2,97411 Banská Bystrica

2. Ministerstvo pÓdohospodiírstva SR, Dobrovičova 12, 81l 09 Bratislava

3. Ministerstvo obrany sR, Agentura správy majetku, DP Stred, ČSA 7, 974 3t B. Bystrica

4. Banskobystrickf samosprávny kraj, od. RR, Nám. sNP'ě. 23,9740l Banská Bystrica

5. Regionálny urad verejného zdravotrríctva so sídlom v Zían nad Hronom, Cyrila

a MetÓda 357123,965 01 Žiat nad Hronom
6. okresné riaditeťstvo hasičského azác\tanrtého zboru v Žiannad Hronom, SNP l57,

965 01 ŽiarnadHronom
7. Regionálnapotravinová a veterinárna správa" Ul. SNP |27'965
8. obec Kunešov _ stavebnf urad, Kunešov 1, 967 0t Kremnica
g, okresnf iradŽiat nad Hronom, pozemkoqf a lesná odbor, Nám.

ot Žiar nad Hronom
10. okresn;f 6radŽiar nad Hronom, odbor krízového riadenia, Nám.

01Žiar nad Hronom
r r. člr.'.'"y iraaŽiatnad Hronomo odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna vodná

správ4 štátna,správa ochrany prírody a krajiny, štatrra správa odpadového hospodarstva,

štatna správa ochrany ovzdušia

01 Ziar nad Hronom
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