Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

Číslo: OU-BB-OSZP3-2018/023898-020

Banská Bystrica 01.10.2018

ROZHODUTIE
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej "tunajší
úrad") ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 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, v súlade so zákonom č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán
podľa § 3 písm. k) a § 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 o EIA“)
vydáva
podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov a podľa § 29 zákona o EIA, pre oznámenia o zmene navrhovanej činnosti
„Rozšírenie výrobných priestorov v spoločnosti BURGMAIER Precision Slovakia, s.r.o.",
predložené navrhovateľom:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Prevádzka:
Kraj:
Okres:
Obec:
Parcely číslo KN C:
Katastrálne:
územie

BURGMAIER Precision Slovakia, s.r.o.
Technická ulica 6
974 01 Banská Bystrica
36 030 686
Banskobystrický
Banská Bystrica
Banská Bystrica
1228/31, 1228/32, 1228/67, 1228/106, 1228/107, 1228/6, 1228/68
Šalková
toto rozhodnutie:

navrhovaná činnosť uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti
„Rozšírenie výrobných priestorov v spoločnosti BURGMAIER Precision Slovakia, s.r.o.“ sa
nebude posudzovať podľa zákona EIA. Pre uvedenú navrhovanú zmenu je možné požiadať
o povolenie činnosti podľa osobitných predpisov a rešpektovať nasledovné pripomienky, ktoré
vyplynuli zo stanovísk:
-

v prípade, že sa meraniami počas skúšobnej prevádzky preukáže, že emisie hluku do
vonkajšieho prostredia prekročia hranicu normového hluku pre lokality priemyselných
parkov, požadujeme vykonať dodatočné opatrenia na redukciu šírenia hluku do okolitého
prostredia;
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-

podľa úrovne a charakteru všetkých faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu
ovplyvniť zdravie zamestnancov zhodnotiť zdravotné riziká a zabezpečiť opatrenia na
zníženie expozície zamestnancov na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň v súlade s/so:


zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
v platnom znení;



nariadením vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami
súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v platnom znení;



nariadením vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných
a bezpečnostných požiadavkách ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi
s expozíciou hluku.

- zároveň zabezpečiť pracovisko podľa nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z.z.
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
- navrhovateľa upozorňujeme, že pri výstavbe a prevádzke zariadenia je potrebné
dodržiavať všetky platné právne predpisy v oblasti odpadového hospodárstva a štátnej
vodnej správy.
Odôvodnenie:
Navrhovateľ BURGMAIER Precision Slovakia, s.r.o., v zastúpení spoločnosťou INECO
s.r.o., Mladých budovateľov 2, Banská Bystrica, doručila dňa 23.07.2018 Okresnému úradu
Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 18 ods. 2 písm. d) a podľa
§ 29 ods. 1 písm. b) zákona o EIA oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie
výrobných priestorov v spoločnosti BURGMAIER Precision Slovakia, s.r.o.“, vypracovanej
podľa Prílohy č. 8a k zákonu o EIA:
Podľa prílohy č. 8a zákona o EIA sa jedná o činnosť: 7. Strojársky a elektrotechnický priemysel
Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Pol. Činnosť, objekty a zariadenia
Prahové hodnoty
číslo
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Strojárska výroba,
s výrobnou plochou

elektrotechnická

výroba

Časť A

Časť B

(povinné hodnotenie)

(zisťovacie konanie)
od 3 000 m2

Spracovateľom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je spoločnosť INECO s.r.o.,
Mladých budovateľov 2, Banská Bystrica – Ing. Juraj Musil, ktorý vypracovala 07/2018,
v Banskej Bystrici. Navrhovateľ uvádza, že cieľom zmeny navrhovanej činnosti je v rámci
jestvujúcej prevádzky spoločnosti BURGMAIER Precision Slovakia, s.r.o. v Banskej Bystrici
rozšírenie jej výrobných priestorov. Zmena navrhovanej činnosti predstavuje rozšírenie o nové
výrobné priestory (nová výrobná hala –2. etapa), s celkovou plochou 4 970 m2 (úžitková plocha
objektu predstavuje 5 972,85m2). Spoločnosť BURGMAIER Precision Slovakia, s.r.o. sa z
hľadiska svojej činnosti zaoberá presným obrábaním kovových dielcov valcového tvaru pre bielu
techniku, automobilový priemysel a ložiská. V novovybudovaných výrobných priestorov bude
prebiehať totožná výrobná činnosť ako v jestvujúcej časti prevádzky.
Popis súčasného stavu:
Stavba je funkčne i hmotovo členená na dva prepojené objekty - jednopodlažná výrobná
hala a dvojpodlažná administratívna budova s hygienickým a technickým zázemím. Výrobný
objekt sa skladá zo zásobovacej priečnej haly a trojlodnej hlavnej výrobnej haly. Produkcia je
zameraná na výrobu precíznych sústružených kovových dielcov valcového tvaru pre bielu
techniku, automobilový priemysel a ložiská s priemerom tyče od 5 do 52 mm. Hlavný vstup pre
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zamestnancov a návštevníkov je na prízemí administratívnej časti (12 x54 m), je tu umiestnená
recepcia a hygienické zariadenie. Nachádzajú sa tu aj miestnosti majstrov, kancelárie , zasadačka
a školiaca miestnosť. Na poschodí tohto bloku sa nachádzajú spoločenská miestnosť pre
zamestnancov (jedáleň), hygienické a šatňové priestory. Z 2.NP je priamy prechod po schodisku
do výrobných priestorov. Približne jedna polovica 2.NP je vyčlenená ako rezerva pre ďalší
rozvoj firmy, prístupná je aj po vonkajšom schodisku, ktoré vedie až na strechu haly. Prízemie
objektu má zabezpečený bezbariérový prístup. Administratívna budova je orientovaná na
severnú stranu haly, aby umožnila investorovi v budúcnosti rozširovať výrobu a pristavovať
ďalšie moduly výrobnej haly na voľnom pozemku južným smerom.
Popis navrhovanej zmeny činnosti:
Spoločnosť BURGMAIER Precision Slovakia, s.r.o. plánuje rozšíriť svoju výrobu na
pozemku, ktorý je v jej vlastníctve a priamo susedí s jej výrobnou halou s administratívou
postavenou pred 7 rokmi v priemyselnom areáli Šalková v Banskej Bystrici. Už v rámci
predchádzajúcej 1. etapy sa uvažovalo s prípadným rozšírením prevádzky a preto je skelet
jestvujúcej haly navrhnutý na možné rozšírenie južným smerom. Výrobná plocha sa približne
zdvojnásobí a pribudne nová dvojpodlažná sociálna budova na južnej fasáde výrobnej haly.
Architektonicko-technické riešenie, ktoré je predmetom zmeny navrhovanej činnosti vychádza z
objektovej skladby 1. etapy stavby BURGMAIER – výrobná hala s administratívou.
Podstata zmeny navrhovanej činnosti je v stručnosti zdokumentovaná v nasledujúcej prehľadovej
tabuľke:
Ukazovateľ
Zmena navrhovateľa

Zastavaná plocha

Jestvujúci stav
HORNEX, a.s., Agátová 1, 841 01
Bratislava (po zmene v zápise v
obchodnom registri od 16.10.2012 s
adresou Agátová 4D, Bratislava 841
01)
IČO: 35802 570
BURGMAIER Precision Slovakia,
s.r.o.
Prevádzkovanie výrobne zameranej
na presné obrábanie kovových
dielcov valcového tvaru pre bielu
techniku, automobilový priemysel a
ložiská v rámci výrobnej haly 1.
etapy.
5473 m2

Spotreba pitnej vody
Spotreba elektrickej energie

17580 l/deň
3,0GWh/rok

Spotreba zemného plynu
Spotreba surovín

60000m3/rok
Východiskovým materiálom sú
automatová
oceľ,
legované
nástrojové ocele, šedá liatina adural
(hliníková liatina), pričom ťažiskom
produkcie je práve spotreba
automatovej alegovanej nástrojovej
ocele.
150 zamestnancov

Užívateľ
Podstata zmeny navrhovanej
činnosti

Pracovníci
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Riešená zmena
BURGMAIER Precision Slovakia,
s.r.o., Technická ulica 6, Banská
Bystrica 974 01
IČO: 36 030686

BURGMAIER Precision Slovakia,
s.r.o.
Rozšírenie výrobných priestorov
prevádzky,
v
ktorej
bude
vykonávaná totožná činnosť ako v
jestvujúcej
prevádzke–2. etapa
projektu. Súčasná výrobná plocha sa
približne zdvojnásobí.
5 564 m2(nová hala –4 970 m2;
sociálna budova 594 m2).
25410 l/deň
Podľa požiadaviek inštalovaných
zariadení (približne zdvojnásobenie
súčasnej spotreby).
145000 m3/rok
Očakáva
sa
približne
zdvojnásobenie súčasnej spotreby
surovín (pri plnej prevádzke
obidvoch etáp).

218 zamestnancov (do r. 2021)

Statická doprava

40 parkovacích stojísk

98
parkovacích
(38zachovaných z1. etapy)

stojísk

Nákladná doprava

4 nákladné vozidlá/deň

8 nákladných vozidiel/deň

Vykurovanie

2 plynové kondenzačné kotle s
celkovým MTP = 0,464 MW

4 plynové kondenzačné kotle (spolu
2kotolne) s celkovým MTP =
0,954MW

Splašková odpadová voda

4007,50 m3/rok

9274 m3/rok

Produkcia odpadov

1 120 t/rok 20161 277 t/rok 2017

2550 t/rok (pri plnej prevádzke)

Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov:
Rozhodnutie o umiestnení stavby a stavebné povolenie podľa zákona č.50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Údaje o predpokladaných vplyvoch zmeny činnosti:
Ovzdušie
Realizačné práce
Bodové zdroje znečistenia počas výstavby sa nepredpokladajú.
Líniové zdroje znečistenia budú predstavované činnosťou stavebnej techniky, pri terénnych
úpravách staveniska, navážaní stavebného materiálu a podobne. Táto etapa bude trvať len
obmedzený čas. Odhad emisií z líniových zdrojov v celej etape výstavby nie je možné
spoľahlivo predikovať.
Plošné zdroje –za dočasný plošný zdroj znečistenia je možné považovať vlastný priestor
staveniska, ktorý môže byť zdrojom sekundárnej prašnosti. Jedná sa predovšetkým o niektoré
druhy prác –napr. skrývkové práce, či dočasné skládky sypkých materiálov. Pre tieto zdroje s
ohľadom na ich charakter je obtiažne stanoviť množstvo emitujúcich látok, či dobu ich
pôsobenia.
Vzhľadom ku charakteru výstavby jednotlivých objektov a ich umiestnenia je potrebné
zdôrazniť, aby v etape výstavby dodávateľ stavby zaistí účinnú techniku na čistenie komunikácií
a zaistí vykonávanie riadnej údržby a zjazdnosti ním využívaných prístupových ciest po celú
dobu stavebných prác.
Stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia
Z hľadiska výrobného procesu a spôsobu čistenia odsávanej vzdušniny od obrábacích
zariadení, resp. od procesu odmasťovania výrobkov dôjde k rozšíreniu týchto prevádzkových
súborov (odsávacie a filtračné zariadenie KAPPA A.I.R. a práčka PERO) avšak z pohľadu emisií
znečisťujúcich látok nenastanú žiadne zmeny. Jediným zdrojom emisií do okolitého prostredia
bude naďalej vykurovanie afugitívne emisie zo vzduchotechniky –filtračného zariadenia
KAPPA). S výstavbou novej výrobnej haly asociálnych priestorov dôjde k vytvoreniu novej
plynovej kotolne. Vykurovanie objektu bude teplovodné s núteným obehom vykurovacej vody.
Zdroj tepla a príprava TV bude v plynovej kotolni v samostatnej miestnosti. Inštalovaný výkon
kotolne bude 475 kW, menovitý tepelný príkon 490 kW. Navrhuje sa kaskáda dvoch plynových
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teplovodných kondenzačných kotlov 2x250 typ Buderus Logano plus KB372 o výkone 2x 237,5
kW s horákmi na spaľovanie zemného plynu. Účinnosť kotlov je 97%. Horáky sú určené pre
spaľovanie zemného plynu naftového o výhrevnosti 33,6 MJ/Nm s prevádzkovým tlakom 2 kPa.
Líniové a plošné zdroje znečisťovania ovzdušia
Zmenou navrhovanej činnosti dôjde k nárastu počtu parkovacích miest (statickej
dopravy) v okolí výrobných hál a tým aj narastie veľkosť tohto priestoru ako potenciálneho
plošného zdroja emisií znečisťujúcich látok.
Líniové zdroje znečistenia budú predstavovať všetky dopravné prostriedky pohybujúce sa
po príjazdových komunikáciách a obslužných komunikáciách do/z predmetného výrobného
areálu. Prejazd dopravných mechanizmov, predovšetkým ťažkej nákladnej automobilov dopravy
(celkom sa predpokladá po zmene 16 prejazdov denne) sa prejaví na zvýšenej miere prašnosti v
okolí vozoviek a tiež čiastočným nárastom exhalátov
Odpadové vody
Splašková odpadová voda –stav po zmene
Hydrotechnické parametre v oblasti produkcie splaškových odpadových vôd po zmene
navrhovanej činnosti dokumentuje nasledovná tabuľka:
Produkcia splaškových odpadových vôd -stav po zmene

Parameter
Denný odtok
Ročné množstvo splaškových vôd
Maximálny odtok

Hodnota parametra
25,41 m3/deň
9274 m3/rok
2,10 l/s

Dažďová odpadová voda –stav po zmene
Zmenou navrhovanej činnosti dôjde ku prekládke jestvujúcej retenčnej nádrže a časti
dažďovej kanalizácie SO 03 vedenej pod komunikáciou na južnej strane jestvujúcej výrobnej
haly. Hydrotechnický výpočet dažďovej kanalizácie dokumentuje nasledujúci tabuľkový
prehľad:
Bilancia dažďových odpadových vôd –stav po zmene

Parameter
Strechy existujúce
Strechy navrhované
Komunikácie a spevnené plochy
existujúce
Komunikácie a spevnené plochy
navrhované
Zeleň
Spolu

Hodnota parametra
80,97 l/s
90,51 l/s
39,29 l/s
49,82 l/s
3,57 l/s
264,16 l/s

Technologické odpadové vody
Časť odpadových vôd z olejového hospodárstva a kompresorovne je charakterizovaná
ako zaolejovaná. Odpadové vody budú z objektu vyvedené samostatne a prečisťované v
odlučovači ropných látok a následne odvádzané do splaškovej areálovej kanalizácie podľa
projektu vonkajších sietí. Na odmasťovanie výrobkov sa používa práčka PERO, súčasťou ktorej
je destilačné zariadenie a chladič. Odmasťovací cyklus je úplne automatizovaný a uzavretý. V
procese výroby v súčasnosti ani po zmene navrhovanej činnosti nebude dochádzať k vlastnej
produkcii technologických odpadových vôd.
Odpadové vody počas realizačných prác
Počas výstavby novej výrobnej haly(2. etapa)budú vznikať odpadové vody z nasledujúcich
činností:
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•
•
•

• z umývania stavebných mechanizmov a zariadení;
• z betonážnych a asfaltérskych prác;
• splaškové vody z objektov sociálnych zariadení staveniska.

Kvantitatívne a kvalitatívne parametre týchto odpadových vôd nie je možné v súčasnosti
predikovať.
Odpady
V súvislosti s posudzovanou investičnou činnosťou je potrebné riešiť nakladanie s
odpadmi v dvoch časových horizontoch. V prvej etape realizačných prác a následne v druhej
etape, kedy pôjde o odpady z budúcej rozšírenej prevádzky.
Odpady počas prevádzky–stav po zmene
Presné množstvá vyššie uvedených vznikajúcich odpadov z prevádzky zmeny
navrhovanej činnosti nie je možné v súčasnom štádiu projektu presne kvantifikovať. Pri plnej
prevádzky obidvoch etáp projektu sa množstvo produkovaných odpadov približne zdvojnásobí
oproti jestvujúcemu stavu, tzn. že bude dochádzať ku produkcii cca 2550 ton odpadu za rok. Z
hľadiska sortimentu vznikajúcich odpadov sa predpokladá rovnaké zloženie aké dokumentuje
Tab. 23tohto dokumentu.
Spoločnosť BURGMAIER má uzatvorené zmluvné dohody s firmami, ktoré zabezpečujú
zneškodňovanie všetkých odpadov, ktoré vznikajú v súčasnom závode a budú ich zneškodňovať
aj po rozšírení výroby. V areáli bude zriadené vyhradené miesto pre zhromažďovanie odpadov.
Odpady vznikajúce vo väčšom rozsahu budú uložené vo veľkoobjemových kontajneroch –
kartóny, fólie. Ostatný odpad bude zhromažďovaný v nádobách alebo paletách. Nebezpečný
odpad bude zhromažďovaný v samostatnom uzatvorenom sklade. V areáli bude uložený
kontajner so záchytnou vaňou. Kontajner spĺňa požiadavku na uskladnenie odpadov a je
uzamykateľný. V kontajneri budú uložené jednotlivé druhy odpadov separovane. Prevádzkovateľ
je povinný vykonávať evidenciu množstva a druhov vzniknutých odpadov a zasielať hlásenia na
príslušný okresný úrad. Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi má navrhovateľ udelený platný
súhlas orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve, ktorý bude po realizácii predmetnej
činnosti aktualizovaný. Odpady sa zhromažďujú priebežne v mieste vzniku utriedené podľa
jednotlivých druhov na vyhradených miestach. Ďalšie nakladanie s odpadmi je zabezpečené tak,
aby sa odpady prednostne zhodnocovali a v prípade že to nie je možné tak sa zabezpečuje ich
zneškodňovanie na základe zmluvných vzťahov s oprávnenými subjektmi, ktoré prevádzkujú
environmentálne bezpečné zariadenia na zhodnocovanie odpadov resp. zariadenia na
zneškodňovanie odpadov. V súčasnosti sa nebezpečné odpady odovzdávajú zmluvnej oprávnenej
spoločnosti ENVI-GEOS Nitra.
Hluk a vibrácie
Rozšírením posudzovaného areálu nepredpokladáme výraznú zmenu hlukových pomerov
záujmového územia. Nárast hlukovej záťaže dopravou a prevádzkou novej výrobnej haly možno
v danej oblasti pre najbližšiu obytnú zástavbu vzhľadom na jej vzdialenosť asi 530 až 600 m
považovať za akceptovateľný.
Zdroje hluku počas výstavby
Počas realizačných prác možno očakávať zvýšenie hluku spôsobené pohybom
stavebných mechanizmov. Tento vplyv však bude obmedzený na priestor stavby a časovo
obmedzený na dobu výstavby. Vzhľadom na dočasný charakter uvedeného hluku, lokalizáciu
zmeny navrhovanej činnosti v priemyselnom areáli a vzdialenosť najbližších obytných jednotiek,
pokladáme uvedený negatívny vplyv za významný, dočasný a celkovo prijateľný pre riešené
územie.
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Zápach a iné výstupy
V riešenej prevádzke nie sú a ani nebudú inštalované také zariadenia, ktoré by mohli byť
zdrojom intenzívneho tepla alebo elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia, resp.
zápachu.
Iné očakávané vplyvy (napr. vyvolané investície)
V súčasnej fáze projektu nie sú známe žiadne iné očakávané vplyvu, resp. vyvolané
investície.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný
orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie, podľa § 3 ods. 1
písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 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 podľa § 56 písm. b) zákona o EIA, informoval podľa § 29 ods. 6
zákona o EIA dotknutú obec, dotknuté orgány, povoľujúce orgány, rezortné orgány a všetkých
známych účastníkov, že začal podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov správne konanie vo veci posudzovania
predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom doručenia oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti navrhovateľom. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo zverejnené
na webovom stránke Okresného úradu Banská Bystrica, a na webovej stránke:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia.
V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia, doručili na
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie svoje písomné
stanoviská v rámci zisťovacieho konania nasledovné subjekty:
1. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia, list č. OU-BB-OKR1/2018024136-002 zo dňa 26.07.2018, konštatuje:
K predloženému zámeru navrhovanej činnosti z hľadiska záujmov civilnej ochrany
odboru krízového riadenia Okresného úradu Banská Bystrica, nemáme pripomienky.
2. Združenie domových samospráv, predseda Marcel Slávik, mail zo dňa 26.07.2018,
konštatuje:
K predstavenému dokumentu máme nasledovné pripomienky:
1. Predložené *.PDF dokumenty sú ťažko čitateľné pre sadzačské chyby a rozpadnutosť
testu, žiadame zverejniť opravené podklady.
2. Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj
celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s
príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008. Z
predložených podkladov nie je zrejmý spôsob zapojenia do verejnej cestnej siete.
3. Žiadame doplniť dopravno-kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a
metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010, Metodika
dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre
existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť
širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej
súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom
dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).
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4. Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná
zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti.
5. Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym
znením príslušnej normy STN 73 6110.
6. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektmi
stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie
striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.
7. Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú,
spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s
koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie
pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem,
technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej
infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým
pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú
prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej
infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na
webovom sídle Slovenskej správy ciest - www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisyrezortu.ssc. Žiadame rešpektovať Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť
9 – Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické podmienky projektovania
odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách ako aj ostatné spomínané
technické predpisy v plnom rozsahu.
8. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené
vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby , ktoré zabezpečia minimálne
80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu
prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál
Národnej
recyklačnej
agentúry
SR
www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf.
Tieto
materiály
spĺňajú
technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok.
9. Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK
č.543/2002 Z.z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
10. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou
zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou,
STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.
11. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
12. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku
škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Osobitne požadujeme
správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd,
povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné
prostredie (stav vodných útvarov)
13. Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č.
2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku
4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej
slovenská
transpozícia
je
právne
záväzná
(http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/)
14. . Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým
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pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy,
dendrologický posudok a svetlotechnický posudok
15. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
16. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného
objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
17. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný parčík
vhodne začlenený do okolitého územia a podľa možnosti voľne prístupný zo všetkých
smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov
a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z
hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav,
ktorý vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia.
18. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej
lokalite. Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty
19. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu
lokálnej mikroklímy a jej bilancie
20. Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie
adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený
uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších
opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. povinný
zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru.
 Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie:
v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú
veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na
zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov,
spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením
týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú
vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu
oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento
rozdiel 5 až 10 %. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak
z dôvodu, že v urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký
percentuálny podiel, je prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne
poznačený. Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice
samotného sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane
fauny aj flóry v priľahlom povodí.
 Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav: • Zabezpečiť zvyšovanie
podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest •
Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad
vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienením
transparentných výplni otvorov • Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové
povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre •Zabezpečiť a podporovať: aby boli
dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim
sa klimatickým podmienkam •Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v
sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch
zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny
 Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric: Zabezpečiť a podporovať
implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých
plotov, aplikáciu prenosných zábran
 Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: Podporovať a zabezpečiť opätovné
využívanie dažďovej a odpadovej vody
 Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok: • Zabezpečiť a podporovať
zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých
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ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú
zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním
štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne
a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových
nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí • Zabezpečiť a
podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd
v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať renaturáciu
a ochranu tokov a mokradi.
21. Alternatívou k bodom 15 až 19 by bolo realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť použité
aj vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok.
Zatrávnená strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je
prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.
22. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s
klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5
zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v
oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná
problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne
aj
technické
parametre,
viac
k
tejto
téme
napr.:
http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-vmestach. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad.
23. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.
24. Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych
variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č.24/2006 Z.z.
„objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a
navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom“.
25. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území.
Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním
analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie
analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a
hydrogeológie.
26. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a
odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
27. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych
intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne
preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení
súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa
týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej
vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru.
28. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z. Zhrnutie povinností
vyplývajúce
zo
zákona
o
odpadoch
je
napr.
tu:
https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela
29. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve
zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
- komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
- kovov označeného červenou farbou
- papiera označeného modrou farbou
- skla označeného zelenou farbou
- plastov označeného žltou farbou
- bio-odpadu označeného hnedého farbou
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30. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov;
sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a
majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.
31. Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR
(http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpadyaobaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom
navrhovaných opatrení.
32. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií
33. Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v
podobe fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné
umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a
pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu
nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj
marketingovo.
34. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z.
35. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie
nevyhnutnosti takéhoto záberu.
36. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality
príslušného katastrálneho územia.
37. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je
Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné
konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame,
aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o
začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje
práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods.2 zákona
č.24/2006 môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to
minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok.
Vzhľadom na uvedené požadujeme, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené
a v zmysle §29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru
„Rozšírenie výrobných priestorov v spoločnosti BURGMAIER Precision Slovakia s.r.o.“ podľa
tohto zákona prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného
posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi
a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia; v takomto prípade žiadame naše pripomienky v
podmienkach záverečného stanoviska akceptovať.
V prípade, že príslušný orgán napriek našej požiadavke vydá rozhodnutie zo zisťovacieho
konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov zámeru „Rozšírenie výrobných priestorov v
spoločnosti BURGMAIER Precision Slovakia s.r.o“ na životné prostredie podľa zákona EIA,
žiadame zapracovanie jednotlivých bodov nášho vyjadrenia do výroku rozhodnutia podľa §29
ods.13 zákona EIA a zároveň ich vyhodnotenie v odôvodnení rozhodnutia podľa §20a písm. a)
zákona EIA.
Vzhľadom na uvedené žiadame zahrnúť do podmienok rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona
EIA č.24/2006 Z.z. resp. podľa §37 ods.5 zákona EIA v zmysle prílohy k zákonu EIA č.12, bod
VI.3 a bod VI.6 aj nasledovné podmienky:
normami STN technickými predpismi; v maximálnej možnej miere používať materiály zo
zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou.
etkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou
korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia.
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úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispejú k zvýšeniu ekologickej
stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku vhodného pre daný typ územia a
infiltračnú funkcionalitu. Súčasťou tohto projektu bude aj zapracovanie opatrení Stratégie
adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy schválený uznesením vlády
SR č. 148/2014 (https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmenyklimy/nas-sr-2014.pdf) tak,
že budú obsahovať mix mitigačných opatrení podľa odporúčaní MŽP SR na jeho stránke
https://www.protisuchu.sk/#section-features.
spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU,
PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ
VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2).
ať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku
nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou, vsakovacím
vrtom) do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači ropných látok.
zákona o odpadoch (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela).
č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7
Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská
transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/).
Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných
vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné
prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť v
dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.
m rozhodnutia podľa §16a
Vodného zákona.
ostatných vodných stavieb.
nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
Zároveň žiadame jednotlivé body nášho vyjadrenia v odôvodnení rozhodnutia vyhodnotiť podľa
§20a zákona EIA.
3. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BBOSZP3/024199-002 zo dňa 03.08.2018, konštatuje:
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len
„tunajší úrad“), z hľadiska záujmov odpadového hospodárstva, podľa § 108 ods. 1 písm. m)
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o odpadoch“) dáva k predloženú zámeru nasledovné pripomienky:

 odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby triediť v mieste vzniku podľa druhov na
odpad na zhodnotenie (drevo, kovy, recyklovateľné obaly zo stavebných materiálov) a na
odpady na zneškodnenie bez vytvárania skládok na verejných priestranstvách;

 u využiteľného odpadu zabezpečiť prednostne jeho materiálové zhodnotenie. Odpady,
ktoré stavebník sám nevyužije, je možné zhodnotiť, zneškodniť, resp. odovzdať iba do
povolených zariadení (zariadenia, zberne, skládky);
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 dodržiavať VZN (všeobecné záväzné nariadenie) mesta Banská Bystrica o nakladaní
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom;

 pri nakladaní s odpadom dodržať povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu uvedené v § 12,
§ 14 a § 77 zákona o odpadoch;

 k dokumentácii v stavebnom konaní okrem jednoduchých stavieb a drobných stavieb,
požiadať Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie
o vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona o odpadoch;

 navrhovateľa ďalej upozorňujeme že pri výstavbe a prevádzke zariadenia je potrebné
dodržiavať všetky platné právne predpisy v oblasti odpadového hospodárstva.
4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, list č. ORHZ-BB22018/000127-002 zo dňa 01.08.2018, konštatuje:
Po preštudovaní navrhovanej činnosti z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá
vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.
5. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, list č. ŠOP SR/1149-003/2018 zo dňa
10.08.2018, konštatuje:
Predmetná činnosť je situovaná v prvom stupni ochrany – všeobecná ochrana podľa § 12
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“). V predloženej dokumentácii. Ako aj v časti „IV. Vplyv na životné prostredie
a zdravie obyvateľstva, vrátane kumulatívnych a synergických“ chýba zmienka o najbližších
chránených územiach národného významu a územiach sústavy NATURA 2000: ÚEV Alúvium
Hrona /SKUEV1303) a ÚEV Príboj (SKUEV0062), Plavno (SKUEV0199) cca 2km západne od
predmetnej lokality. Ďalej chýba zmienka o blízkom veľkoplošnom chránenom území: Národný
park Nízke Tatry ako aj údaj o Hrone, ako hydrickom biokoridore nadregiónalneho významu.
Návrh riešenia a odôvodnenia: S predloženým dokumentom zmeny navrhovanej činnosti
súhlasíme bez pripomienok.
6. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia,
list č. 04765/2018/ODDUPZP-2; 28879/2018 zo dňa 06.08.2018, konštatuje:
Predložená zmena navrhovanej činnosti je v súlade so Záväznou časťou ÚPN VÚC
Banskobystrický kraj, vrátane jeho zmien a doplnkov, so záväznými regulatívmi funkčného
a priestorového usporiadania v oblasti hospodárstva. V prípade, že sa meraniami počas
skúšobnej prevádzky preukáže, že emisie hluku do vonkajšieho prostredia prekročia hranicu
normového hluku pre lokality priemyselných parkov, požadujeme vykonať dodatočné opatrenia
na redukciu šírenia hluku do okolitého prostredia. Nakoľko zmenou činnosti sa predpokladajú
vplyvy na životné prostredie hodnotené ako málo významné na úrovni bežného rizika spojeného
s priemyselnými činnosťami a z dôvodu, že predmetnom činnosti je rozšírenie existujúcich
výrobných priestorov, nie zmena technológie, nemáme ďalšie pripomienky.
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, list č. 2471/2018
zo dňa 10.08.2018, konštatuje:
Realizáciou zámeru sa zvýši počet zamestnancov zo súčasných 148 na 218 a prevádzka
bude 3-zmenná. Predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti identifikuje možné
zdravotné riziká pre zamestnancov – fyzikálne faktory (hluk). Podľa predloženej dokumentácie
kvalita pracovného prostredia a zdravie zamestnancov môžu ovplyvniť aj chemické faktory
(napr. rezné emulzie, hydraulické a prevodové oleje). Po realizácii navrhovanej činnosti
a osadení technológie bude potrebné vykonať objektivizáciu faktorov pracovného prostredia.
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RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici podľa § 13 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z.z. k predloženému
návrhu vydáva súhlasné záväzné stanovisko.
V prípade schválenia a realizácie navrhovanej činnosti je v ďalšom stupni konania
potrebné:
 podľa úrovne a charakteru všetkých faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu
ovplyvniť zdravie zamestnancov zhodnotiť zdravotné riziká a zabezpečiť opatrenia na
zníženie expozície zamestnancov na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň v súlade s/so:


zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
v platnom znení;



nariadením vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami
súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v platnom znení;



nariadením vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných
a bezpečnostných požiadavkách ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi
s expozíciou hluku.

 Zároveň zabezpečiť pracovisko podľa nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z.z.
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
8. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BBOSZP3/024219-002 zo dňa 17.09.2018, konštatuje:
Stanovisko za ochranu prírody a krajiny – bez pripomienok.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, na základe
pripomienok doručených v stanovisku Združenia domových samospráv požiadalo podľa § 29
ods. 10 zákona o EIA navrhovateľa o objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich zo
stanoviska – list zo dňa 26. júla 2018, ktoré je nevyhnutné na rozhodnutie o tom, či sa zmena
navrhovanej činnosti má posudzovať podľa zákona o EIA. Listom zo dňa 20.08.2018
navrhovateľ vyhodnotil stanovisko nasledovne:
Číslo
Požiadavka (podmienka)
Diskusia/zdôvodnenie
Všeobecné vyjadrenie: Nižšie popísané pripomienky Združenia domových samospráv sa, na niekoľko výnimiek
buď:
 vôbec nevzťahujú na činnosť popísanú v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, ku ktorému boli
pripomienky doručené,
 požadujú doplnenia, posudky, resp. zhodnotenia, ktoré nie sú predmetom posudzovania vplyvov na životné
prostredie a ani s ním nejako nesúvisia, resp. neexistuje predpoklad vplyvov zmeny navrhovanej činnosti,
ktorý by zakladal dôvod na spracovanie týchto posudkov, stanovísk a zhodnotení (Združenie domových
samospráv paušálne ani v jednom prípade takýto dôvod neuvádza).
1
Predložené
*PDF
súbory
boli
vygenerované z wordovských súborov
(*DOCX) štandardným exportom
v kompatibilnom režime so štandardom
PDF/A. Tieto boli spolu s papierovým
vyhotovením oznámenia o zmene
navrhovanej
činnosti
predložené
Predložené *.PDF dokumenty sú ťažko čitateľné pre
Okresnému úradu v Banskej Bystrici
sadzačské chyby a rozpadnutosť testu, žiadame zverejniť
na elektronickom nosiči dát. Za kvalitu
opravené podklady.
dokumentov
zverejnených
v
informačnom systéme EIA zodpovedá
prevádzkovateľ tohto informačného
systému.
V prípade
požiadavky
nemáme problém Vám poskytnúť
podklady aj vo vyššom rozlíšení.
Prosím obráťte sa na generálneho
projektanta prostredníctvom mailu
14

Číslo

Požiadavka (podmienka)

2

Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti
dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v
území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s
príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP
09/2008 , TP 10/2008. Z predložených podkladov nie je
zrejmý spôsob zapojenia do verejnej cestnej siete.

3

Žiadame doplniť dopravno-kapacitné posúdenie v súlade s
príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN
73 6101, Technické podmienky TP 10/2010, Metodika
dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých
investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené
zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie
vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom
území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov
mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20
rokov od uvedenia stavby do prevádzky).

4
Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou
dopravou; žiadame, aby príslušná zastávka hromadnej
dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti.
5

Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest
v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110.

15

Diskusia/zdôvodnenie
stolicny@rede.sk
Vplyvy
v oblasti
dopravy
boli
podrobne zhodnotené v kapitole III.2
textu oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti.
Trasovanie
dopravy
k záujmovému územiu je k dispozícii
v mapovej prílohe č. 4.
Predmetom navrhovanej činnosti je
rozšírenie jestvujúcich výrobných
priestorov situovaných v priemyselnom
areáli Šalková, Banská Bystrica.
Dopravné
napojenie
zmeny
navrhovanej činnosti bude realizované
napojením na jestvujúcu dopravnú
infraštruktúru
územia
a prípadné
zmeny súčasnej dopravnej organizácie
budú
riešené
v kompetenciách
príslušných orgánov. Priemyselný park
Banská Bystrica – Šalková je dopravne
napojený na existujúcu základnú
komunikačnú sieť mesta Banská
Bystrica a na trasu vonkajšieho
mestského okruhu popri Selčianskom
potoku a na mimoúrovňovú križovatku
severného obchvatu mesta Banská
Bystrica.
V rámci posudzovania vplyvov na
životné prostredie nie je relevantné
hodnotiť zariadenia, infraštruktúru
a systémy technologického vybavenia
pozemných komunikácii (TP 09/2008),
resp. inteligentné dopravné systémy
a dopravné technologické zariadenia
(TP 10/2008).
Uvedená požiadavka nespadá do
predmetu posudzovania vplyvov na
životné prostredie. Všetky relevantné
vplyvy
dopravy
boli
posúdené
a objektívne
zhodnotené
v rámci
predloženého oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti.
Z hľadiska
statickej dopravy dôjde k navýšeniu
počtu parkovacích stojísk zo súčasných
40 na 98 (38 parkovacích stojísk bude
zachovaných z 1.etapy).
Z hľadiska nákladnej dopravy dôjde
k nárastu zo súčasných 8 prejazdov
nákladných vozidiel do riešeného
areálu za deň na 16 prejazdov.
Dopravno–kapacitné
posudzovanie
investičnej činnosti bude vykonané
príslušnými
orgánmi,
v ktorých
pôsobnosti je táto problematika.
Lokalizácia
zmeny
navrhovanej
činnosti je z hľadiska MHD veľmi
dobre prístupná. Do priemyselného
parku premáva linka 41 mestskej
hromadnej dopravy v Banskej Bystrici.
Návrh potrebného počtu parkovacích
miest je vypracovaný na základe

Číslo

Požiadavka (podmienka)

6

Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou
podzemných garáží pod objektami stavieb a povrch územia
upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie
striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či
outdoorových cvičísk.

7

8

Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a
udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej
politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na
ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných
komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských
technických noriem, technických predpisov a objektívne
zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej
infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo
v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a
vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu
investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach
(činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy
rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom
sídle Slovenskej správy ciest - www.ssc.sk/sk/Technickepredpisy-rezortu.ssc. Žiadame rešpektovať Technickokvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť 9 – Kryty
chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické podmienky
projektovania odvodňovacích zariadení na cestných
komunikáciách ako aj ostatné spomínané technické predpisy v
plnom rozsahu.
V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché
strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie
drenážnej dlažby , ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel
priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l
vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné
16

Diskusia/zdôvodnenie
aktuálnej STN 73 6110, za predpokladu
stupňa automobilizácie 1:2,0. Pri
posúdení
potrebného
počtu
parkovacích stojísk sa vychádza z
nasledovných vstupov:
 k dispozícii bude po zmene 98
parkovacích miest – z toho 38
parkovacích stojísk bude
zachovaných z 1.etapy, čo
vyhovuje
pre
stupeň
automobilizácie
1:2,0
s
veľkou rezervou.
 2 stojiská sú vyhradené pre
osoby
so
zníženou
pohyblivosťou.
 Základný
rozmer
parkovacieho státia pre osobné
automobily je 2,5 x 5,0 m,
parkovacie státie pre telesne
postihnutých má rozmer 3,5 x
5,0 m.
Investor neuvažuje s vybudovaním
podzemných garáži. Vybudovanie
takýchto priestorov by znamenalo
značné finančné náklady na realizáciu,
ako aj prevádzku a údržbu. Z
uvedeného
dôvodu
hodnotíme
pripomienku
ako
nerelevantnú.
Navrhované parkoviská budú budované
ako „ekologické“ s retenciou pod
samotným povrchom státií. V areáli
bude dodatočne vysadená vzrastlá
zeleň.

Navrhovateľ bude dbať na to, aby
zhotoviteľ stavby plne rešpektoval
všetky príslušné technické požiadavky
na zhotovenie
krytov,
chodníkov
a iných plôch z dlažby v súlade
s príslušnou legislatívou a technickými
normami.

V rámci zmeny navrhovanej činnosti
dôjde k prekládke jestvujúcej retenčnej
nádrže. Do retenčnej nádrže sú
odvádzane vody z plôch parkovísk,
ktoré budú predčistené pred zaústením

Číslo

Požiadavka (podmienka)
napätie v danom území, viď informačný materiál Národnej
recyklačnej
agentúry
SR
www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf. Tieto
materiály
spĺňajú
technické
predpisy
definované
v predchádzajúcom bode týchto pripomienok.

9
Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3
až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. a predložiť ho
príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie.
10

Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej
činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010
Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016
Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich
zakladanie.

11
Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o
vodách (vodný zákon).
12

Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a
zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy,
podzemných a povrchových vôd. Osobitne požadujeme
správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav
podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením
vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav
vodných útvarov)

17

Diskusia/zdôvodnenie
v odlučovači ropných látok. ORL na
obsah 0,5 mg NEL/l. Po predčistení je
tieto vody potrebné prečerpávať do
retenčnej nádrže. Vody zadržané v
retenčnej nádrži sú po 15 minútach od
začiatku dažďa prečerpávané do
dažďovej uličnej kanalizácie.
Dažďové vody zo spevnených plôch
mimo parkovísk sú odvádzané priamo
do povrchového vsaku, ktorý je riešený
vsakovacími priekopami umiestnenými
na hranici spevnených plôch a zelene.
Pod priekopou je vsakovací objem
zväčšený perforovaným potrubím so
štrkovým obsypom. V miestach
koncentrovaných plôch je však do
priekop
doplnený
do
plochy
umiestnenými vsakovacími rigolmi s
mrežou prejazdnou pre nákladné
automobily.
Zmena navrhovanej činnosti sa
nachádza v priemyselnom areáli mesta
Banská Bystrica. V dotknutom územní
ani jeho širšom okolí sa nenachádza
chránené
územie.
Spracovanie
dokumentu ochrany prírody tak
nepovažujeme za potrebné.
Dotknuté územie sa nachádza na
plochách, ktoré sú v rámci Územného
plánu mesta vymedzené pre výrobu. V
riešenom území sa nenachádzajú
vzrastlé dreviny určené na výrub a ani
na zachovanie. Nespevnené plochy
areálu budú spätne začlenené do
okolitého územia výsadbou zelene
a terénnymi
úpravami,
čím
sa
dotknutému územiu aspoň z časti
prinavráti jeho pôvodná funkcia a
scenéria. Na ploche areálu sa vzrastlá
zeleň nenachádza, v prípade ktorej je
potrebné počas výstavby uplatňovať
ochranu podľa normy STN 83 7010
Ochrana prírody.
Všetky činnosti budú v dotknutom
území
vykonávané
v súlade
s príslušnými legislatívnymi predpismi
a technickými normami Slovenskej
republiky.
Zmena navrhovanej činnosti je
projektovaná v súlade s rešpektovaním
relevantných
ustanovení
zákona
č. 364/2004 Z. z. o vodách ako v etape
výstavby tak aj prevádzky.
Vplyvy na povrchové a podzemné
vody sú uvedené v kapitole III. 2 textu
oznámenia
o zmene
navrhovanej
činnosti. Zmena navrhovanej činnosti
nebude mať v etape prevádzky ani
výstavby výrazný negatívny dopad na
povrchové a podzemné vody.

Číslo

13

Požiadavka (podmienka)

Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej
smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na
životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej
smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej
legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná
(http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smerniceu/).

14

Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú
zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej
činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy,
dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.

18

Diskusia/zdôvodnenie
Činnosť je projektovaná v súlade
s rešpektovaním
relevantných
ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z.
o vodách ako v etape výstavby tak aj
prevádzky.
Z hľadiska
formulácie
uvedenej
pripomienky tiež konštatujeme, že
autor pripomienky používa neaktuálny
pojem „škodlivé látky“, ktorý už nie je
definovaný v rámci zákona č. 364/2004
Z. z. a tento bol nahradený pojmom
„znečisťujúce látky“.
Vplyvy na povrchové a podzemné
vody sú uvedené v kapitole III. 2 textu
oznámenia
o zmene
navrhovanej
činnosti. Zmena činnosti je v súlade so
smernicou EU o vodách. Retenciou
dažďových
vôd
nedochádza
k navyšovaniu odvodu zrážkových vôd
do recipientu.
Vzhľadom na umiestnenie najbližšej
obytnej zástavby na ulici Hronská
(vzdialenosť
530
až
600 m
juhovýchodným smerom) a charakter
zmeny navrhovanej činnosti, vrátane
navrhovaných
opatrení
na
minimalizáciu
a zmiernenie
negatívnych
vplyvov
prevádzky
sa priame
negatívne
vplyvy
na obyvateľstvo nepredpokladajú.
K negatívnym vplyvom je možné
priradiť zvýšenú mieru emisnej záťaže,
prašnosti a hluku, pozdĺž prístupových
komunikácií, pri realizačných prácach,
resp. pri samotnej prevádzke po zmene
činnosti.
Strojno-technologické vybavenie bude
situované vo vnútorných priestoroch
novej výrobnej haly, a preto sa
významnejšie šírenie hluku do okolia
so samotnej výrobnej činnosti týchto
mechanizmov nepredpokladá. Šírenie
hluku
možno
predpokladať
predovšetkým
zo
zariadenia
vzduchotechniky, kotolne, automatov
na sústružnícke spracovanie kovových
výrobkov, ktorých výduchy (statické
zdroje hluku) budú umiestené prevažne
na streche výrobného objektu. V
prípade, že sa meraniami počas
skúšobnej
prevádzky
preukáže,
že emisie hluku do vonkajšieho
prostredia
prekročia
hranicu
normového
hluku
pre
lokality
priemyselných parkov (stanovená na
úrovni
70 dB)
budú
vykonané
dodatočné opatrenia na redukciu šírenia
hluku do okolitého prostredia.
Záujmy
zdravia
obyvateľstva
v súvislosti s realizáciou a prevádzkou

Číslo

Požiadavka (podmienka)

15

Výškovo aj
zástavbou.

funkčne

zosúladiť

s okolitou najbližšou

16

V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako
samostatného stavebného objektu, ktorý však po realizácii
bude prístupný širokej verejnosti.

17

Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho
stanoviska bol realizovaný parčík vhodne začlenený do
okolitého územia a podľa možnosti voľne prístupný zo
všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude
plniť aj účel pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu;
súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z
hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt
sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer
do biodiverzity okolitého územia.

18
Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou
vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasíme s finančnou
náhradou spoločenskej hodnoty.

19
Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby
prispievali k zlepšovaniu lokálnej mikroklímy a jej bilancie.
20

Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument
Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej
republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený
uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame
charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ
v zmysle §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. povinný
zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru.
Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45
a 63 adaptačnej stratégie: v sídlach mestského typu je veľká

19

Diskusia/zdôvodnenie
navrhovanej činnosti sú hájené
príslušným orgánom (Úrad verejného
zdravotníctva). Vzhľadom na uvedené
a súčasnú fázu projektu priemyselného
areálu
považujeme
vypracovanie
požadovaných
posudkov
(dendrologický
a svetlotechnický
posudok) za nerelevantné.
V rámci spracovávania projektovej
dokumentácie stavby a pri následnej
realizácii investičného zámeru budú
nové stavebné objekty v dotknutom
území výškovo a funkčne zosúladené s
okolitou najbližšou zástavbou v súlade
s platnými legislatívnymi predpismi
a normami Slovenskej republiky.
Zmena navrhovanej činnosti je
lokalizovaná
v priestore
určenom
v zmysle Územného plánu mesta
Banská Bystrica k výrobným aktivitám.
V obdobných prevádzkach nie je voľný
pohyb
verejnosti
z
hľadiska
bezpečnosti
a
ochrany
možný,
realizácia lokálnych parčíkov je preto
nezmyselná. Pre zamestnancov bude
slúžiť ako oddychová zóna existujúca
zeleň
a
súvisiace
vybavenie
priemyselného areálu ako aj novo
budovaná zeleň.

Viď vyššie bod 16.

Zmena činnosť rovnako ako jestvujúca
činnosť zahŕňa v rámci výstavby
plochy zelene na úrovni 2 569 m2.
Uvažuje sa výsadbou pre danú lokalitu
vhodnej zelene. Predložené oznámenie
o
zmene
činnosti
nepojednáva
o finančnej kompenzácii spoločenskej
hodnoty, túto pripomienku považujeme
za nerelevantnú.
Plochy zelene budú riešené práve za
účelom dosahovania lepšej lokálnej
mikroklímy
územia.
S realizáciu
lokálneho parku sa neuvažuje.
Záujmom navrhovateľa a budúceho
prevádzkovateľa riešeného zámeru je
dosahovanie
súladu
so všetkými
relevantnými
národnými
a nadnárodnými
koncepciami
zabezpečujúcimi
vysokú
ochranu
zložiek životného prostredia, vrátane
prijatých stratégii na ochranu klímy.
„Ekologické parkovisko“ ako aj novo

Číslo

21

22

Požiadavka (podmienka)
koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú veľkú
tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich
prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo
uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích motorov
v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením
týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov.
Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s
prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu
oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V ročnom
priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 10 %. V dôsledku
zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z
dôvodu, že v urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy
zaberajú vysoký percentuálny podiel, je prirodzený kolobeh
vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený. Urbanizácia
má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice
samotného sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj
prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v priľahlom povodí.
Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav:
• Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov
v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť
a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb,
napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám,
tepelnú izoláciu, tienením transparentných výplni otvorov •
Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy
na budovách a v dopravnej infraštruktúre •Zabezpečiť a
podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie,
materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa
klimatickým podmienkam •Zabezpečiť prispôsobenie výberu
drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým
podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle
v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny
Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a
víchric: Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení
proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých
plotov, aplikáciu prenosných zábran
Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: Podporovať a
zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody
Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok: •
Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia
pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne
k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry
nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej
kapacity
územia diverzifikovaním štruktúry krajinnej pokrývky s
výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a
minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a
vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných
pôdach v intraviláne obcí • Zabezpečiť a podporovať
zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu
dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách
miest • Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov
a mokradi
Alternatívou k bodom 15 až 19 by bolo realizácia zatrávnenej
strechy (môžu byť použité aj vegetačné dielce špecifikované v
bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatrávnená
strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a
zároveň je prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou
náklady na termoreguláciu
objektu.
Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného

20

Diskusia/zdôvodnenie
navrhovaná
zeleň
má
prispieť
k zlepšeniu klímy v lokalite.

V navrhovanom areáli vznikne v rámci
vegetačných úprav dostatočná plocha
zelene,
ktorá
bude
prispievať
k zlepšovaniu
mikroklimatických
pomerov dotknutého územia po
realizácii zmeny navrhovanej činnosti.
Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie

Číslo

Požiadavka (podmienka)
režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je
komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5
zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné
zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do
projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika
vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté
kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.:
http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-zpovrchoveho-odtoku-v-mestach. Vo všeobecnosti odporúčame
realizáciu tzv. dažďových záhrad.

23

Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským
posudkom.

24

Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte
aspoň v dvoch alternatívnych variantoch, tak aby sa naplnil
účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č.24/2006 Z.z.
„objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu
strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich
variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom“.

25

Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v
dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický
a hydrogeologický prieskum a spracovaním
analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako
podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného
posudzovaného zámeru v oblasti geológie
a hydrogeológie.

21

Diskusia/zdôvodnenie
projektovej dokumentácie spĺňajúcej
všetky potrebné náležitosti v zmysle
legislatívy
SR.
S realizáciou
dažďových záhrad a retencií sa v
projekte uvažuje.

Statika stavby bude overená v ďalšom
stupni
projektovej
dokumentácie
stavby/stavieb
autorizovaným
inžinierom – inžinier pre statiku
stavieb, ktorý je oprávnený na
vykonávanie tejto činnosti. (Slovenská
komora autorizovaných stavebných
inžinierov).
V štádiu posudzovania vplyvov na
životné prostredie nie je možné
požadovať ani len statický posudok,
nakoľko ešte nie je vypracovaná
dokumentácia pre stavebné povolenie,
a preto požiadavka na nezávislý
oponentský posudok je v tejto fáze
prípravy činnosti neopodstatnená.
Vzhľadom na skutočnosť, že pôvodný
zámer činnosti z roku 2011 bol riešený
jednovariantne, na základe upustenia
od požiadavky variantného riešenia
navrhovanej
činnosti,
bolo
aj
predmetné oznámenie o zmene riešené
v jednom realizačnom variante.
Zmena činnosti sa bude realizovať na
pevne
zvolených
pozemkoch.
Vzhľadom na skutočnosť, že dotknuté
parcely sú pevne vybraté, nie je možné
zmenu
navrhovanej
činnosti
posudzovať variantne z lokalitného
hľadiska.
Činnosť predpokladá inštaláciu strojnotechnologického zariadenia. Tieto
zariadenia sú predmetom dodávky od
výrobcu a jej parametre, skladba
zariadení a funkčnosť sú vopred dané
podmienkami dodávky. Vzhľadom na
uvedené rovnako nie je možné zmenu
navrhovanej
činnosti
posudzovať
variantne ani z technologického
hľadiska.
V zámere bola navrhovaná činnosť
vyhodnotená vo vzťahu s geológiou a
hydrogeológiou
na základe
dostatočných a aktuálnych informácii
v primeranom rozsahu.
Za účelom preverenia podmienok na
vsakovanie zrážkových vôd bol
spracovaný hydrogeologicky posudok

Číslo

Požiadavka (podmienka)

26

Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev
ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných
stavieb.

Diskusia/zdôvodnenie
(Laurenčik, J., 2010) v území
priemyselného parku. Z neho vyplýva,
že priepustnosť horninového prostredia
je vyhovujúca a sedimenty su vhodné
na infiltráciu väčších množstiev vôd.
Limitujúcim faktorom je výška hladiny
podzemnej vody voči terénu. V období
dlhotrvajúcich dažďov, pri nasýtení
vodou štrko-piesčitých vrstiev by
vsakovanie nemuselo byť dostatočne
účinné v plnom požadovanom objeme.
V území je to od 2,5 do 15 l/s.
Objem retenčnej nádrže bol určený na
základe výpočtu, v ktorom bol
uvažovaný 15 min. smerodajný dážď s
intenzitou i - intenzita max. dažďa =
143,4 l.s-1.ha-1 s periodicitou 0,5
(výskyt 1x za dva roky). Pre stanovenie
objemu nádrže bol výpočtom určený
ako najnepriaznivejší dážď s intenzitou
i = 22,7 l.s-1.ha-1 a dĺžkou trvania t =
180 min.
Dažďové vody zo striech objektov
intenzita 15 min. neredukovaného
dažďa : Q = 143,4 l/s ha plocha
povodia zo striech : 5 184,0 m2
Q = 0,9 x 0,5184 ha x 143,4 l/s ha =
66,9 l/s
Dažďové vody zo spevnených plôch a
prejazdných komunikácií zaústené do
vsaku
intenzita
15
min.
neredukovaného dažďa : Q = 143,4 l/s
ha
- plocha povodia spevnených plôch a
prejazdných komunikácií : 3 573,0 m2
Q = 0,9 x 0,3573 ha x 143,4 l/s ha =
46,11 l/s
Z toho :
Dažďové vody z parkovísk určené na
prečistenie v ORL
intenzita 15 min. neredukovaného
dažďa : Q = 143,4 l/s ha
- plocha povodia spevnených plôch a
prejazdných komunikácií : 544,0 m2
Q = 0,9 x 0,0544 ha x 143,4 l/s ha =
7,02 l/s

27

Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za

22

Výpočet množstva splaškových vôd
Celkové denné množstvo odpadových
vôd Q sp = 11 450 l.den-1
Maximálna denný odtok splaškových
vôd Q mb = 11,450 x 1,2= 13,74
m3/deň
Maximálny prietok splaškových vôd Q
max. = 13 740,0 x 2,0 = 27 480,0 l.hod1 = 0,32 l.s-1
Ročný objem splaškových vôd Q sp =
11,45 x 350 = 4 007,5 m3/rok
Zmena navrhovanej činnosti je v súlade

Číslo

Požiadavka (podmienka)
predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností
aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj
všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri
posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité
zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú
technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a
občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného
zámeru.
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Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015
Z.z. Zhrnutie povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch je
napr.
tu:
https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnostipodnikatela.
Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v
dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných
nádob osobitne pre zber:
- komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou
farbou,
- kovov označeného červenou farbou
- papiera označeného modrou farbou
- skla označeného zelenou farbou
- plastov označeného žltou farbou
- bio-odpadu označeného hnedého farbou

29

30

Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo
zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie ako
napr. spevnené plochy, povrchy plochých
striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a
klimatické funkcie.

31
Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového
hospodárstva
SR
(http://www.minzp.sk/files/sekciaenviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-aobaly/
registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru
a v ňom navrhovaných opatrení.
32
Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad
krízových situácií a havárií

33

Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie
verejných priestorov v podobe fasády, exteriérov a spoločných
interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo

23

Diskusia/zdôvodnenie
s využívaním danej lokality v zmysle
územného plánu mesta Banská
Bystrica.
Pri
hodnotení
súladu
navrhovanej
činnosti
s územným
plánom boli použité aktuálne údaje. Pri
spracovaní územného plánu sa berie do
úvahy komplexné využitie územia
a vzájomné
vplyvy
uvažovaných
činností k ich vzájomnom kontexte,
preto za predpokladu súladu zmeny
navrhovanej
činnosti
s územným
plánom nie je potrebné prehodnocovať
samotný územný plán vo vzťahu
k ďalším atribútom.
Zmena navrhovanej činnosti je
projektovaná v súlade s rešpektovaním
relevantných
ustanovení
zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ako
v etape výstavby tak aj prevádzky.
Požiadavka bude rešpektovaná, splnená
a uplatňovaná počas výstavby, ako aj
samotnej
prevádzky.
Zmena
navrhovanej činnosti bude rešpektovať
všetky relevantné ustanovenia zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, vrátane
požiadavky
na zabezpečenie
separovaného zberu produkovaných
odpadov.
Investor zváži požiadavku na použitie
materiálov
zo
zhodnocovaných
odpadov, avšak len v prípade, že tieto
nebudú namietané v ďalších stupňoch
projektovej dokumentácie, či už
z hľadiska technickej realizovateľnosti,
ekonomickej rentability, požiadaviek
na kvalitu a trvácnosť materiálov,
statické posúdenie alebo požiadaviek
kontrolných orgánov. Štandardne sa na
povrchové úpravy terénu využíva
materiál z výkopových prác a zemina
zo skrývky.
Zber, separácia a nakladanie s
odpadom
bude
zabezpečené
autorizovanou firmou a v zmysle
platnej legislatívy. Pri navrhovanej
činnosti
bude dodržaný program
odpadového hospodárstva. Odpad bude
prednostne zhodnocovaný.
V uvedenej pripomienke nie je bližšie
definované o aký manuál krízového
riadenia sa jedná a v zmysle ktorej
legislatívnej požiadavky, prípadne
iného dokumentu je tento vymedzený.
Z uvedeného dôvodu považujeme bez
bližšej
špecifikácie
uvedenú
požiadavku za nerelevantnú.
Z technického hľadiska nie je reálne,
aby bolo súčasťou stavby umelecké
dielo.
V areáli
sa
uvažuje
s

Číslo

Požiadavka (podmienka)
neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf,
fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho,
kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a
mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj
marketingovo.

34
Žiadame
dôsledne
dodržiavať
zákon
poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z.

o

ochrane

35
Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a
predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu.

36

Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej
pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia.

37

-

Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2
zákona č. 24/2006 Z.z. je Združenie domových samospráv
účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie,
územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a
preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v
zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní
písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať
svoje práva. Združenie domových samospráv zároveň
konštatuje, že podľa §24 ods.2 zákona č.24/2006 môžu byť
jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a
to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto
pripomienok.
Vzhľadom na uvedené požadujeme, aby pripomienky z tohto
stanoviska boli zohľadnené a v zmysle §29 ods. 3 zákona č.
24/2006 Z.z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného
zámeru „Rozšírenie výrobných priestorov v spoločnosti
BURGMAIER Precision Slovakia s.r.o.“ podľa tohto zákona
prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania,
odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska,
ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne
navrhne kompenzačné opatrenia; v takomto prípade žiadame
naše pripomienky v podmienkach záverečného stanoviska
akceptovať.

Diskusia/zdôvodnenie
vybudovaním oddychovej zóny pre
zamestnancov (terasa pri kantíne so
zeleňou.).
Realizáciou
zmeny
navrhovanej
činnosti
nedôjde
k porušeniu
relevantných ustanovení zákona č.
220/2004 Z. z..
Vzhľadom na charakter a umiestnenie
zmeny navrhovanej činnosti v lokalite
priemyselného areálu považujeme
požiadavku na overenie bonity pôdy
v danom území za neopodstatnenú.
Realizácia zmeny navrhovanej činnosti
bude situovaná mimo iných pozemkov
na pozemku 1228/32 a 1228/67 v rámci
k. ú. Šalková, obec Banská Bystrica,
ktoré sú v súčasnosti evidované ako
orná pôda (na tento účel sa však
vzhľadom
na
lokalizáciu
v priemyselnom areáli už dlhšie
obdobie nevyužívajú). Vlastníkom
týchto pozemkov je spoločnosť
BURGMAIER Precision Slovakia,
s.r.o., ktorá podala žiadosť na vyňatie
týchto pozemkov z pôdneho fondu.

Združenie
domových
samospráv
v zmysle uvedených zákonov bude
účastníkom konania v ďalších stupňoch
povoľovania činnosti po vyhodnotení
splnenia
všetkých
potrebných
podmienok.

Pre zmenu navrhovanej činnosti je
v zmysle
zákona
o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie určené
len zisťovacie konanie a o druhom
stupni procesu EIA má kompetenciu
rozhodnúť príslušný orgán. Vzhľadom
na vyššie vyhodnotené požiadavky
Združenia domových samospráv, ktoré
v prevažnej miere boli vyhodnotené
ako akceptované alebo nerelevantné je
táto požiadavka neopodstatnená.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, upovedomil
podľa § 29 ods. 14 písm. c) zákona o EIA listom č. OU-BB-OSZP3-2018/023898-014 zo dňa
31.08.2018 o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia v zisťovacom konaní v lehote 60 dní od
doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na Okresný úrad Banská Bystrica.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, upovedomil
účastníkov konania o podkladoch pre vydanie rozhodnutia zo zisťovacieho konania a možnosť sa
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pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu zistenia, poprípade navrhnúť
jeho doplnenie, listom č. OU-BB-OSZP3-2018/023898-015 zo dňa 31.08.2018.
Dňa 04.09.2018 bol na Okresnom úrade Banská Bystrica, odbore starostlivosti o životné
prostredie zaevidovaný mail od Združenia domových samospráv, predmetom ktorého bola
žiadosť o kópiu podkladov podľa § 23 ods. 1 Správneho poriadku a určenie primeranej lehoty na
vyjadrenie. Okresný úrad Banská Bystrica predmetnej žiadosti nevyhovel. Žiadateľ mal právo
nazerať do spisu a robiť si z neho výpisky, za prítomnosti zástupcu správneho orgánu, na základe
čoho by si správny orgán urobil záznam obsahujúci požadované údaje.
Príslušný orgán zobral stanoviská na vedomie, a určil podmienky pre povoľovaciu
činnosť. Ostatné pripomienky sa netýkali zmeny, ktorá bola predmetom predloženého oznámenia
o zmene. Doručené stanoviská neuvádzali také pripomienky, ani žiadne nové skutočnosti, na
základe ktorých by bolo potrebné zmenu, ktorá je predmetom predloženého oznámenia o zmene
ďalej posudzovať a je možné ich uplatniť v ďalších povoľovacích činnostiach.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, pri rozhodovaní
o tom, či sa zmena navrhovanej činnosti bude posudzovať podľa zákona o EIA prihliadalo na
stanoviská predložené k oznámeniu o zmene, a pri konečnom rozhodovaní primerane použilo
kritériá pre zisťovacie konanie, uvedené v prílohe č. 10 zákona o EIA. Okresný úrad Banská
Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe preskúmania a zhodnotenia
predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia
stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o EIA
konštatuje, že nie sú ohrozené, ani neprimerane obmedzené, alebo ohrozené práva a oprávnené
záujmy subjektov konania, a sú splnené podmienky podľa zákona o EIA, a predpisov
upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou oznámenia o zmene činnosti.
Na základe uvedeného bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.
Upozornenie:
Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov 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 (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Okresný úrad
Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, v lehote do 15 dní odo dňa jeho
oznámenia.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o EIA sa za deň doručenia rozhodnutia
považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods.
15 zákona o EIA.
Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa zmeny
navrhovanej činnosti v súlade s § 29 ods. 12 zákona o EIA, podať návrh na začatie
povoľovacieho konania k zmene navrhovanej činnosti.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 177 a zákona č. 162/2015 Z. z.
Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov až po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.
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Doručuje sa:
1. INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
2. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
3. Mesto Banská Bystrica, primátor mesta, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
Na vedomie:
1. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské Nivy 44/a, 827 15 Bratislava
2. Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica
3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Banská Bystrica, Komenského 27,
974 01 Banská Bystrica
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 974 01
Banská Bystrica
5. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor krízového riadenia, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05
Banská Bystrica
6. ŠOP SR Banská Bystrica, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
7. Okresný úrad Banská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05
Banská Bystrica
8. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie
Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
9. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1,
974 05 Banská Bystrica - Ochrana prírody a krajiny
- Štátna vodná správa
- Odpadové hospodárstvo
- Ochrana ovzdušia

Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru
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