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

Číslo: OU-BB-OSZP3-2019/019370-020

Banská Bystrica 16.07.2019

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 ods. 11 zákona o EIA, na základe zámeru „Vrcholová stanica
SL TSD 6/8 TELEMIX Nová hoľa“ Donovaly“, predložené navrhovateľom:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:

GOIMPEX Bratislava a.s.
Prešovská 39
821 02 Bratislava
35 758 015

Kraj:
Banskobystrický, Žilinský
Okres:
Banská Bystrica, Ružomberok
Obec:
Donovaly, Liptovská Osada
Parcely číslo: Objekt reštaurácie, NN prípojka
- parcely KN ( C stav) : k.ú. Donovaly č. 3281/11, 3281/12, 3281/13, 3281/21,
3281/23, 3281/24, 3281/25, 3281/26, 3281/27, 3297/3, : k.ú. Liptovská Osada č.
2471/5, časti parciel 2471/1, 2471/2
- parcely E stav: k.ú Donovaly - časti parciel č. 1548, 5555
Objekty zásobovania vodou, kanalizácia a ČOV, NN rozvody:
parcely KN ( C stav) :
- k.ú Donovaly č. 3298/3, k.ú. Liptovská Osada časti parciel č. 2471/1, 2471/2
- parcely E stav : k.ú Donovaly – časti parciel č. 1548, 5555
Katastrálne:
územie

Donovaly, Liptovská Osada
toto rozhodnutie:

navrhovaná činnosť „Vrcholová stanica SL TSD 6/8 TELEMIX Nová hoľa“ Donovaly“ sa bude
posudzovať podľa zákona o EIA.
Odôvodnenie:
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Navrhovateľ, GOIMPEX Bratislava a.s., Prešovská 39, 821 02 Bratislava, IČO: 35758015,
v zastúpení spoločnosťou Záchenský Ján, s.r.o., sídlo A. Hlinku 2359/4, Zvolen, na základe
plnomocenstva zo dňa 06.12.2018, doručil dňa 26.04.2019 Okresnému úradu Banská Bystrica,
odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a)
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“) zámer navrhovanej
činnosti - Reštaurácia „Vrcholová stanica SL TSD 6/8 TELEMIX Nová hoľa“ Donovaly,
vypracovanej podľa Prílohy č. 9 k zákonu o EIA.
Podľa prílohy č. 8 zákona o EIA sa jedná o činnosť: 14. Účelové objekty pre šport, rekreáciu a cestovný ruch
Pol.

Činnosť, objekty a zariadenia

Prahové hodnoty

číslo
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Zjazdové trate, bežecké trate, lyžiarske vleky,
skokanské mostíky, lanovky a ostatné
zariadenia

Časť A

Časť B

(povinné hodnotenie)

(zisťovacie konanie)
V zastavanom území od
10 000 m2
Mimo zastavaného územia
od 5 000 m2
V území sústavy chránených
území bez limitu

Spracovateľom zámeru navrhovanej činnosti je spoločnosť NATURA s.r.o., Banská
Bystrica, v marci 2019. Navrhovateľ uvádza, že účelom navrhovanej činnosti je výstavba
reštaurácie s otvorenou terasou na vrcholovej stanici sedačkovej lanovky TELEMIX 6/8 na
Novej holi, ako účelového objektu vyššej vybavenosti s celoročnou prevádzkou pre rýchle
občerstvenie, vrátane inžinierskych sietí – zásobovanie vodou (záchyt prameňa, vodojem),
kanalizácia a ČOV. Hlavným cieľom je vytvorenie sociálno–hygienického zázemia pre
návštevníkov a lyžiarov vo vrcholovej časti rekreačného areálu.
Reštaurácia je riešená vo väzbe na vrcholovú stanicu sedačkovej lanovky TSD 6/8
TELEMIX POMA. Osadená je pod výstupnú/nástupnú plošinu a do svahu z 2/3 pod terén.
Objekt je riešený ako jednopodlažný s využívaním pochôdznej strechy, ktorá je prístupná z
úrovne plošiny stanice. Pozdĺž celého objektu je navrhnutá otvorená terasa s prístupom zo
stanice a voľným nástupom na zjazdovku. Stavebné riešenie objektu reštaurácie je navrhované v
2 variantoch ( A a B).
Popis navrhovanej činnosti:
Variant A:
Hlavný vstup do reštaurácie je navrhnutý z južnej strany cez vstupnú halu z úrovne terénu . Z
haly je prístup do reštaurácie, kuchyne so zázemím a sociálno - hygienických zariadení pre
návštevníkov. Priamo na reštauráciu nadväzuje otvorená terasa pozdĺž celej čelnej fasády. V
prízemí objektu je riešená ťažisková prevádzka - reštaurácia s denným barom a kompletným
zázemím. (office, kuchyňa - varňa, prípravne, umyvárky riadu, sklady hyg. zázemie personálu,
hyg. zázemie a toalety návštevníkov a komunikačné priestory). Súčasťou prízemia je samostatná
časť s nezávislým vstupom z terasy pre hotovostné ubytovanie pracovníka sedačkovej lanovky.
Priamo na streche je navrhnutá pochôdzna terasa s vyhliadkou. Vertikálne prepojenie medzi
prízemím a terasou na streche je riešené vonkajším schodiskom, zásobovanie reštaurácie je
riešené stolovým výťahom.
Variant B:
Variant B rieši vertikálne prepojenie vstupu a vlastnej reštaurácie vnútorným schodiskom, ktoré
je vybavené automatickou schodiskovou plošinou pre ťažko telesne postihnuté osoby. Objekt je
vybavený nákladným výťahom pre zásobovanie a prepravu tovarov ( zásobovanie reštaurácie ) z
úrovne SL TSD 6/8 TELEMIX POMA. Priamo na streche je navrhnutá pochôdzna terasa s
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barom a so skladom vo vstupnom objekte pri nákladnom výťahu. Výstavba objektu reštaurácie
čiastočne zasiahne aj do konštrukcie vrcholovej stanice sedačkovej lanovky v mieste napojenia
na plochu nástupiska/výstupiska v úrovni prízemia stanice, čím dôjde k priamemu napojeniu
objektu na vlastnú vrcholovú stanicu.
Základné údaje - reštaurácia Nová hoľa :
Situovanie objektu vrcholová stanica SL v nadmorskej výške 1356,527 m
Zastavaná plocha reštaurácia 449,55 m2
Zastavaná plocha horná terasa 304 m2
Zastavaná plocha spodná terasa 165 m2
Celková zastavaná plocha 623,6 m2
Celkový obostavaný priestor 2023
Odbytové stredisko
Kapacita - reštaurácia 50 (60) stoličiek 3 zamestnanci
- otvorená terasa 44 stoličiek; 1 zamestnanec
- terasa na streche 100 stoličiek; 2 zamestnanci
Celkom 60 + 147 stoličiek; 6 zamestnancov
Výrobné stredisko
kuchyňa 100 hlavných jedál ; 2 zamestnanci
Hygienické a prevádzkové zázemie
- soc.- hygien. zariad.– WC 2/3 m/ž + 1 zamest.
- vodáreň
- vstupná hala
- osobný výťah pre imobilných
- priestory techn. vybavenosti
- počet zamestnancov 1
Počet zamestnancov spolu 9
Súčasťou výstavby reštaurácie Nová hoľa je súbor stavebných a prevádzkových objektov
zásobovania vodou, kanalizácie , ČOV a NN rozvodov.
SO 01 Pramenná záchytka a oplotenie
SO 02 Prívodné potrubie z prameňa do VDJ
SO 03 Vodojem (VDJ) a čerpacia stanica(ČS)
SO 04 Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - prípojka k VDJ a prípojka k ČS
SO 05 Prívodné potrubie z VDJ — Ploštiny / údolná stanica LV TATRAPOMA
SO 06 Výtlačné potrubie z VDJ — N. Hoľa / vrcholová stanica SL TSD 6/8 TELEMIX |
SO 08 ČOV I.- N. hoľa ( malá domová ČOV cca 6 m3/deň )
SO 10 Vonkajšia kanalizácia
SO 11Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN — prípojka k ČOV I. a prípojka k zásobnej nádrži
SO 12 Technické a protierózne úpravy
Stručný popis prevádzkových súborov a stavebných objektov:
PS 01 Vodojem a Čerpacia stanica
V rámci vodojemu bude zriadená aj čerpacia stanica, ktoré bude jeho súčasťou. Vodojem je
navrhnutý ako potrubný s akumuláciou 25 m3. Aby sa ušetrilo na priestore manipulačnej komory
je čerpacia stanica navrhnutá z dvoch ponorných čerpadiel, ktoré sa osadia do akumulačnej
nádrže. Z čerpacej stanice je čerpadlom dopravovaná voda v množstve Q = 0,7 I/s do nádrže na
Novej holi.
SO 01 Pramenná záchytka a oplotenie
Je navrhnutá ako betónový objekt s hrúbkou stien 250 mm a dna 300 mm. Vnútorný rozmer
pramennej záchytky je 1500 x 1500 mm svetlej výšky 3 250 mm. Oplotenie pramennej záchytky
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je súčasne aj pásmo ochrany vodárenského zdroja. Rozmery oplotenia sú 13,8 x 12,41 x 14,92 x
15,61 m— celková dĺžka oplotenia je 56,74 m. Oplotenie je navrhnuté z drôteného pletiva výšky
2000 mm uchyteného na oceľových stĺpikoch.
SO 02 Prívodné potrubie z vodárenského zdroja Patočiny do VDJ
Od vodárenského zdroja ,,Patočiny”, po vodojem je navrhnuté prívodné potrubie profilu D 63 x
3, 8 mm materiál HD PE, 9010 RC, jedná sa o potrubie, ktoré je možné obsypať výkopkom bez
použitia piesku. Dĺžka prívodného potrubia je 281,0 m. Potrubie bude uložené v ryhe šírky 1100
mm a hĺbke cca 1300 mm. Pred vodojemom bude z tohto potrubia urobená odbočka k údolnej
stanici LV TATRAPOMA
SO 03 Vodojem 1 x 25m3 a čerpacia stanica
Navrhnutý je vodojem objemu 1 x 25 m3 zo sklolaminátových rúr priemeru DN 2400, SN 5000
a manipulačná komora priemeru DN 2400, SN 5000. Vodojem sa osadí na lôžko zo hrúbky
200mm, ktoré sa rozprestrie na rastlý terén. Konečný obsyp sa zrealizuje výkopkom, ktorý sa
vysvahuje v sklone 1: 1,5 a zásyp sa oseje trávnym semenom. Zásyp výkopkom sa zrealizuje v
hrúbke 800 mm.
SO 05 Prívodné potrubie z vodárenského zdroja Patočiny / údolná st. LV TATRAPOMA
Toto prívodné potrubie sa napojí na prívodné potrubie z vodárenského zdroje „Patočiny“ cca 100
m pred vodojemom. Je navrhnutý profil D 32 x 2,9 mm v dĺžke 45,0 m. Bude ukončené v
objekte Údolnej stanice LV TATRAPOMA. Potrubie bude uložené v rýhe šírky 600 mm. Zasyp
sa zrealizuje výkopkom.
SO 06 Výtlačné potrubie z VDJ — N. Hoľa/vrcholová st. SL TSD 6/8 TELEMIX
Od vodojemu, kde budú osadené čerpadlá, je potrubie položené v súbehu s ďalšími rozvodmi
vody pre zasnežovanie, vzduchu a el. káblami. Celková dĺžka výtlačného potrubia bude 814 m.
SO 08 ČOV I. - Nová hoľa ( malá domová ČOV cca 6 m’/deň )
Stavebný objekt rieši čistiareň odpadových vôd pre reštauráciu, bufet a hygienické zariadenia pri
vrcholovej stanici lanovky na Novej holi. Na čistenie je navrhnutá balená ČOV BDCP 6, v ktorej
sa budú splaškové vody čistiť. Je určená na mechanicko — biologické čistenie splaškových vôd
podľa STN 75 6402. Rozmery ČOV sú: 2400 mm x 1800 mm x 2480 mm. Stabilizovaný kal sa
jeden až dva krát ročne odčerpáva kalovým čerpadlom, alebo fekálnym cisternovým vozom. Z
ČOV budú vyčistené vody odvádzané do horninového prostredia.
SO 10 Vonkajšia kanalizácia
Kanalizačné potrubie odvádza splaškové odpadové vody z jednotlivých objektov do ČOV k ich
čisteniu. Dĺžka jednotlivých potrubí: Nová hoľa: - prítokové potrubie 26,0 m – odtokové
potrubie 45,0 m. Potrubie bude uložené v ryhe na upravenom dne s vyzbieraním kameňov.
Obsyp potrubia sa prevedie prehodenou zeminou do výšky 300 mm nad vrchol potrubia aby
nedošlo k jeho porušeniu.
Požiadavky na vstupy
Záber pôdy
Výstavba objektu reštaurácie Nová Hoľa si vyžiada záber poľnohospodárskej pôdy o výmere
0,07 ha, časť stavby sa prekrýva s pôdorysom vrcholovej stanice sedačkovej lanovky na Novej
holi. Výstavba objektov zásobovania vodou, kanalizácie, ČOV a inžinierskych sietí si vyžiada
záber 0,0304 ha pôdy (0,0199 pramenná záchytka, 0,0096 vodojem, 0,0009 ČOV), z toho 0,0304
ha lesnej pôdy a 0,0 ha poľnohospodárskej pôdy. Dočasný záber pozemkov predstavuje celkove
0,1331 ha pôdy, z toho 0,1331 ha LPF a 0,0 ha PPF.
Spotreba vody
Priemerná denná spotreba vody Q pd 5,98 m3/deň
Maximálna hodinová spotreba vody Q mh 0,25 l.s-1
Maximálna denná spotreba vody Q max 0,14 l.s-1
Priemerná ročná spotreba vody Q pr 2 182,7 m3.rok-1
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Voda bude privádzaná rozvodom napojeným na vodojem napájaným vodárenským zdrojom
Patočiny. Výtlačným potrubím o celkovej dĺžke 814 m bude voda čerpadlom dodávaná do
objektu reštaurácie Nová hoľa.
Surovinové a energetické zdroje
Zámer nepredpokladá osobitné nároky na surovinové zdroje. Všetky stavebné materiály budú na
stavenisko dovezené. Projekt stavby nepočíta s dovozom materiálu potrebného na zásypy. Objekt
reštaurácie bude vykurovaný ústredným teplovodným podlahovým kúrením Univenta s
elektrickým kotlom. Tepelné straty budú pokryté elektrickými konvektormi.
Nároky na pracovné sily
Realizácia výstavby objektov navrhovaného zámeru má byť zabezpečená dodávateľsky a preto
nepredstavuje zvýšené nároky na pracovné sily.
Nároky na dopravu
Lokalita výstavby objektu reštaurácie aj príslušných inžinierskych sietí je prístupná po
jestvujúcich poľných a lesných komunikáciách. Zámer nepočíta s výstavbou nových
prístupových komunikácií.
Údaje o výstupoch
Zdroje znečistenia ovzdušia
Prevádzka navrhovanej reštaurácie nie je zdrojom znečistenia ovzdušia, nakoľko všetky objekty
stavby majú byť vykurované elektricky (podlahové vykurovanie s elektrokotlom
a elektrické konvektory). Rovnako zásobovanie vodou bude riešené elektrickými čerpadlami.
Stavebná činnosť si vyžiada nákladnú dopravu a činnosť zemných strojov, produkujúcich
výfukové plyny. Počas zemných a stavebných prác sa tiež predpokladá zvýšená sekundárna
prašnosť z odkrytých plôch a z dopravy. Pôsobenie bude lokálne, viazané prevažne na plochu
staveniska a na trasy prístupových ciest.
Odpadové vody
Prevádzka reštaurácie a sociálnych zariadení je spojená s produkciou splaškových odpadových
vôd v rovnakých objemoch ako predpokladaná spotreba vody:
Priemerná denná spotreba vody Q pd 5,98 m3/deň
Maximálna hodinová spotreba vody Q mh 0,25 l.s-1
Maximálna denná spotreba vody Q max 0,14 l.s-1
Priemerná ročná spotreba vody Q pr 2182,7 m3.rok-1
Odpadové vody budú odvádzané kanalizačným potrubím do ČOV. Na čistenie je navrhnutá
biologická domová čistiareň s prevzdušňovaním BDČP 6. Je určená na mechanicko —
biologické čistenie splaškových vôd podľa STN 75 6402. Rozmery ČOV sú: 2400 mm x 1800
mm x 2480 mm.
Odpady
Prevádzka reštaurácie predpokladá vznik odpadov súvisiacich s prevádzkou reštaurácie,
pobytom návštevníkov a údržbou technických prevádzkových zariadení. Odvoz a likvidácia
odpadov bude riešená súčasne s odpadmi, ktoré vznikajú pri prevádzke ostatných zariadení
lyžiarskeho strediska Park Snow Donovaly. V období výstavby sa očakáva vznik stavebných
odpadov súvisiacich s realizáciou stavby reštaurácie. Prevažnú časť odpadu z výstavby
predstavuje odpad zo stavebného materiálu pri výstavbe jednotlivých stavebných objektov
navrhovaného zámeru. Prebytočná výkopová zemina bude využitá na terénne úpravy. Hluk
a vibrácie Prevádzka reštaurácie nevyužíva technológie, ktoré sú zdrojom hlučnosti a vibrácií.
Výraznejšia hlučnosť a vibrácie budú spojené s činnosťou stavebných strojov a nákladnej
dopravy v období výstavby s dosahom na priestor celého južného a západného svahu masívu
Novej hole. Prekročenie hlukových limitov počas výstavby a prevádzky sa nepredpokladá.
Teplo, zápach a iné výstupy
Realizáciou zámeru nebude dochádzať k produkcii tepla, zápachu ani k iným nežiaducim
výstupom.
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Podmienené investície
Realizáciou zámeru nedochádza k obmedzeniu existujúcich prevádzok a iných investorov v
areáli a nie sú nutné iné opatrenia potrebné na uvoľnenie miesta stavby a jej uskutočnenie.
Stavba si nevyžiada ďalšie vyvolané a iné súvisiace investície.
Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie.
Vplyvy na ovzdušie
Z titulu realizácie a prevádzky navrhovanej činnosti sa neočakáva zhoršenie kvality ovzdušia.
Vplyvy na povrchové a podzemné vody
Objekt reštaurácie Nová hoľa je situovaný na hranici ochranného pásma 3. Stupňa vodárenských
zdrojov v Starohorskej doline. ČOV, inžinierske siete ako aj objekty zásobovania vodou sú
lokalizované mimo ochranného pásma. Projekt výstavby sedačkovej lanovky na Novú hoľu bol
predmetom hydrogeologického posúdenia Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou
spoločnosťou a.s. (Páleník, jún 2005). Na základe analýzy spracovateľ posudku odporučil
realizáciu zámeru za dodržania preventívnych ochranných opatrení minimalizujúcich negatívne
dopady výstavby sedačkovej lanovky na vodné zdroje Starohorskej doliny. Tieto opatrenia budú
dodržiavané aj pri výstavbe reštaurácie, ktorá je stavebne prepojená na vrcholovú stanicu
sedačkovej lanovky. Z ČOV budú vyčistené vody odvádzané do horninového prostredia. Pre
možnosť takéhoto vypúšťania bol urobený hydrogeologický posudok (V. Tišliarová, 2012) z
ktorého vyplýva, že tento spôsob je možný, bez ďalšieho ohrozenia kvality podzemných vôd.
Vplyvy na horninové prostredie a pôdu
V súvislosti s realizáciou zakladania objektu reštaurácie a inžinierskych sietí (prívodu vody,
vodojemu, kanalizácie a ČOV) budú potrebné zásahy do konfigurácie terénu. Dočasné zásahy do
pôdneho profilu a premiestňovanie zeminy bude spojené s realizáciou inžinierskych sietí ako aj s
terénnymi úpravami staveniska a plôch poškodených výstavbou. Vzhľadom na vysokú
potenciálnu eróziu na plochách s odstráneným vegetačným krytom, predovšetkým v prvom roku
po výstavbe je navrhnuté použitie systému AQUASOL. Tieto opatrenia by mali v prípade
navrhovaných lokálnych zásahov zabrániť iniciácii eróznych procesov bez dopadu na celkovú
stabilitu horninového prostredia a pôdneho krytu. Z hľadiska potenciálnej kontaminácie pôdy
nepredstavuje prevádzka reštaurácie žiadne potenciálne riziko.
Vplyvy na biotopy a rastlinstvo
Realizácia výstavby reštaurácie bude mať priamy vplyv na biotopy a vegetáciu na celej ploche
staveniska. Nakoľko reštaurácia je sčasti lokalizovaná pod výstupnou plošinou vrcholovej
stanice sedačkovej lanovky, v tejto časti už boli pôvodné biotopy zmenené pri výstavbe lanovky.
Ďalšími plochami na ktorých budú biotopy poškodené sú plochy dočasných depónií pôdy z
výkopov pri budovaní objektov zásobovania vodou, ČOV a zemnej rýhy s inžinierskymi sieťami.
Navrhovaný objekt reštaurácie a vymedzené stavenisko o celkovej výmere cca 0,07 ha nachádza
na nelesných biotopoch ( parcela KN č. 3281/1 k.ú Donovaly a parcela KN č.2471/1 k.ú.
Liptovská Osada). Jedná sa o biotop európskeho významu Horské kosné lúky (Lk2). Inžinierske
siete a ČOV lokalizované východne od vrcholovej stanice zasahujú do biotopu Horské kosné
lúky (Lk2). Vodárenský zdroj Patočiny, vodojem a prepojovacie potrubia zasahujú do lesných
porastov č.1664/1, 1664/2,1664/3 (LHC Liptovská Osada), ktoré sú v kategórii hospodárskych
lesov a predstavujú lesný biotop európskeho významu :
Ls 5.1 Bukové a jedľovo bukové kvetnaté lesy – LT 6409 Vápencová buková javorina (70%) a
LT 6307 Vápencová jedľová bučina (20%)
Ls 5.4 Vápnomilné bukové lesy - LT 6208 Vápencová nitrofilná buková jedlina (10 %)
Predmetné územie mimo lesných porastov nie je porastené drevinami ani krovitými porastmi.
Z hľadiska vplyvu výstavby reštaurácie Nová hoľa na evidované biotopy chránených a
ohrozených druhov rastlín lokalita navrhovanej výstavby reštaurácie je na severnom okraji
plochy s evidovaným výskytom chránených druhov rastlín : vstavač mužský (Orchis mascula),
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žltohlav európsky (Trollius europaeus) a pavstavač hlavatý (Traunsteinera globosa) a
ohrozeného druhu vstavačovec zelený (Dactylorhiza viridis).
Realizácia inžinierskych sietí bude mať vplyv na biotopy a vegetáciu len v relatívne úzkom
pruhu vymedzenom líniovým výkopom. Vplyv nebude výrazný, nakoľko ide o zemnú rýhu o
malej šírke, ktorá bude po pokládke vodovodného a kanalizačného potrubia zasypaná pôvodnou
zeminou.
Výstavba zariadení zásobovania vodou – vodárenský zdroj Patočiny a vodojem, realizovaná v
lesných porastoch bude mať výraznejší vplyv v období výstavby. Počas prevádzky sa trvalý
vplyv obmedzí na oplotené územie ochranného pásma vodného zdroja (cca 14 x 14 m) a
oplotenie vodojemu (12 x 8 m).
Vplyvy na biotopy a rastlinstvo počas prevádzky reštaurácie bude určený predovšetkým
zošlapávaním pôdneho krytu okolia vrcholovej stanice návštevníkmi v období mimo zimnej
sezóny.
Vplyvy na živočíšstvo
Realizáciou výstavby reštaurácie, inžinierskych sietí a ČOV budú dotknuté zoocenózy viazané
na lúčny biotop. Na ploche zabratej výstavbou objektu reštaurácie a otvorenej terasy na trvalo
zaniknú biotopy, ktoré sú už v súčasnosti silne degradované a zmenené v dôsledku výstavby
objektu vrcholovej stanice sedačkovej lanovky a jej prevádzky. Realizáciu výstavby
vodárenského zdroja a vodojemu s prepojovacími potrubiami budú dotknuté lesné zoocenózy.
Priamy vplyv sa očakáva aj pri zemných prácach a terénnych úpravách, kedy sa nedá vylúčiť
likvidácia zemných hniezd a úkrytov prípadne aj jedincov niektorých druhov, najmä
bezstavovcov a zemných cicavcov.
Celkový dopad výstavby na nelesné biotopy živočíchov nebude významný, nakoľko objekt
reštaurácie je priamo stavebne napojený na jestvujúci prevádzkový komplex vrcholovej stanice
sedačkovej lanovky. Realizácia výstavby reštaurácie, čo do územného rozsahu (0,05 ha) a
predpokladaného trvania stavebných prác (cca 6 mesiacov), nepredstavuje výraznejšie riziko
ovplyvnenia podmienok existencie zastúpených druhov oproti súčasnému stavu. Pri výstavbe
vodárenského zdroja a vodojemu je predpoklad zásahov do lesných biotopov, nakoľko samotné
objekty aj inžinierske siete sú vedené lesnými porastmi .
Z hľadiska lesného živočíšstva sa jedná o významný zásah do ich biotopu počas realizácie
výstavby. Nepredpokladá sa zmena veľkosti a charakteru lovísk a trofickej bázy významnejších
druhov. Realizácia navrhovaného zámeru nepredstavuje migračnú bariéru pre terestrické druhy
živočíchov.
Počas výstavby je nutné očakávať zvýšený rozsah rušivých vplyvov v dôsledku prípravy územia
a zemných prácach a stavebnej činnosti. Ich dopad však bude časovo obmedzený a sústredený v
priestore mimo vlastných biotopov významných populácií živočíchov. Rušivé pôsobenie hluku
môže mať za následok dočasný ústup z jeho bezprostredného dosahu bez ohrozenia prežívania a
vývoja populácií v širšom území. Priamy dopad na živočíchy budú mať zemné práce a terénne
úpravy na ploche staveniska. Tu sa nedá vylúčiť likvidácia zemných hniezd a úkrytov prípadne
aj jedincov niektorých druhov, najmä bezstavovcov a zemných cicavcov.
Vplyvy na štruktúru a scenériu krajiny
Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k významnejšej zmene krajinnej štruktúry dotknutého
územia oproti súčasnému stavu, nakoľko objekt reštaurácie bude tvoriť ucelený stavebný celok s
objektom jestvujúcej vrcholovej stanice sedačkovej lanovky.
Vplyvy na územný systém ekologickej stability.
Realizáciou navrhovanej činnosti nebudú významnejšie poškodené ani ovplyvnené žiadne z
prvkov územného systému ekologickej stability na nadregionálnej, regionálnej ani lokálnej
úrovni.
Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky
Priamo na dotknutej lokalite ani v bezprostrednej blízkosti sa kultúrne pamiatky nenachádzajú.
Vplyvy na socio-ekonomické aktivity
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Vzhľadom na súčasné socio-ekonomické aktivity v dotknutom území bude mať realizácia
navrhovanej činnosti pozitívny vplyv na rozvoj cestovného ruchu. Reštaurácia predstavuje prvok
vyššej vybavenosti rekreačného strediska Park Snow Donovaly a vytvára predpoklady pre
návštevnosť vrcholovej časti areálu aj počas letnej turistickej sezóny. Lesné hospodárstvo ani
poľnohospodárstvo v záujmovej oblasti nebude vplyvom realizácie zámeru výraznejšie
ovplyvnené. Navrhovaná činnosť si nevyžaduje zmenu organizácie a systému dopravy ani iné
zásadné zmeny miestnej infraštruktúry.
Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia
Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať významnejší vplyv na CHVÚ Veľká Fatra ,
nakoľko stavenisko do navrhovaného chráneného územia nezasahuje. Vzhľadom na výmeru
CHVÚ – 47 445 ha a druhy, ktoré sú predmetom navrhovanej ochrany nie je predpoklad
významnejšieho ovplyvnenia stavu tohto chráneného územia.
Samotná plocha staveniska ako aj územie dotknuté výstavbou reštaurácie a inžinierskych sietí
zasahujú do okrajovej časti ÚEV Zvolen. Vzhľadom na výmeru ÚEV, biotopy a druhy, ktoré sú
predmetom navrhovanej ochrany a plošný rozsah zásahu nie je predpoklad významnejšieho
ovplyvnenia stavu tohto chráneného územia.
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 zámeru navrhovanej činnosti
navrhovateľom. Zámer navrhovanej činnosti bol zverejnený na webovej 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 starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BBOSZP3/2019-018579-002 zo dňa 10.05.2019, konštatuje:
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska vodného
hospodárstva žiada dodržať nasledovné podmienky:
- Počas realizácie stavby a užívania dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd pred
kontamináciou znečisťujúcimi látkami.
- Používané stavebné mechanizmy musia byť v bezchybnom stave, aby nedošlo
k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd v predmetnej lokalite.
- Pred zahájením výkopových prác je potrebné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske siete
a zabezpečiť ich ochranu pred poškodením. Je potrebné rešpektovať vyjadrenia správcov
jednotlivých inžinierskych sietí.
- Pre odber vody z prameňa a vypúšťanie prečistených odpadových vôd do podzemných
vôd je potrebné stanovisko SHMÚ a SVP, š.p. OZ Banská Bystrica.
- Vzhľadom na charakter budúcej prevádzky, tunajší úrad odporúča odvádzať odpadové
vody zo stravovacieho zaradenia cez lapač tukov.
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Vzhľadom na to, že sa budúca stavba bude nachádzať v ochrannom pásme vodárenského
zdroja, v povolení na vypúšťanie prečistených odpadových vôd z ČOV do podzemných
vôd budú nastavené prísnejšie podmienky vypúšťania ako aj kontroly povinností
prevádzkovateľa.
Dopravné prostriedky parkovať na spevnených roponepriepustných plochách.
V prípade úniku ropných produktov znečistenú horninu okamžite odstrániť a odviesť na
miesto dekontaminácie. Odstránenú zeminu nahradiť čistou, zhutniť ju a nezastavanú
plochu zatrávniť.
Na mieste staveniska nebudú dopĺňané pohonné hmoty, vymieňané oleje a náplne,
vykonávané opravy stavebných a prepravných mechanizmov, pri ktorých by mohlo dôjsť
k úniku znečisťujúcich látok. Parkovanie a umývanie mechanizmov na stavenisku alebo v
OP je zakázané.
Odpadový materiál vzniknutý pri výstavbe umiestniť na skládku určenú pre tento účel
mimo ochranného pásma vodárenských zdrojov.
Opatrenia navrhnuté na ochranu podzemných vôd počas výstavby, je potrebné dodržiavať
aj počas prevádzky objektu, hlavne v čase odstraňovania prípadných porúch.

2. Združenie domových samospráv, predseda Marcel Slávik, vyjadrenie zo dňa 10.05.2019,
konštatuje:
K predstavenému zámeru „Reštaurácia „ Vrcholová stanica SL TSD 68 TELEMIX Nová hoľa“
Donovaly“ predkladáme nasledovné stanovisko:
1. Podľa §17 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. „(1) Každý je povinný, predovšetkým
opatreniami priamo pri zdroji, prechádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného
prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti na životné prostredie. (2) Každý, kto
využíva územia alebo prírodné zdroje, projektuje, vykonáva alebo odstraňuje stavby, je povinný také
činnosti vykonávať len po zhodnotení ich vplyvov na životné prostredie a zaťaženie územia, a to v
rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitnými predpismi. (3) Každý, kto hodlá zaviesť do
výroby, obehu alebo spotreby technológie, výrobky a látky, alebo kto ich hodlá dovážať, je povinný
zabezpečiť, aby spĺňali podmienky ochrany životného prostredia a aby v prípadoch ustanovených
týmto zákonom a osobitnými predpismi boli posúdené z hľadiska ich možných vplyvov na
životné prostredie.“
Žiadame navrhovateľa, aby zhodnotil vplyv predmetného zámeru a to z hľadiska nasledovných
ustanovení osobitných zákonov:
a) Žiadame podrobne rozpracovať a vyhodnotiť 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. Žiadame vyhodnotiť 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). Žiadame tak preukázať, že nie je potreba realizovať vynútené investície a
zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku dynamickej
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dopravy.
b) Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym
znením príslušnej normy STN 73 6110. Žiadame tak preukázať, že nie je potreba
realizovať vynútené investície a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu
územia v dôsledku statickej dopravy.
c) Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby
príslušná zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej
dostupnosti a preukázať tak znižovanie zaťaženia územia dopravou vytvorením
predpokladov na využívanie hromadnej dopravy.
d) Vyhodnotiť dostatočnosť opatrení v zmysle spracovaného dokumentu ochrany prírody
podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z.
e) 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 tak, aby sa preukázala ochrana krajinných zložiek v zmysle
zákona OPK č.543/2002 Z.z.; preukázať ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky
stavby.
f) 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/). Za týmto účelom
žiadame vyhodnotiť primárne posúdenie vplyvov na vody príslušnými metodikami CIS
pre
aplikáciu
Rámcovej
smernice
o
vode
č.
2000/60/ES
(http://ec.europa.eu/environment/water/waterframework/facts_figures/guidance_docs_en.htm) a tak preukázať, že v dôsledku
realizácie zámeru nemôže byť zhoršená kvalita vôd a vodných útvarov; rovnako žiadame
preukázať, že realizáciou zámeru sa nenaruší prirodzení vodná bilancia ani prirodzené
odtokové pomery v území.
g) Dokumentáciu pre primárne posúdenie vplyvov na vody podľa §16a Vodného zákona v
ďalšej
projekčnej
fáze
žiadame
spracovať
metodikou
(http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository/downloadDocume
nt?documentI d=441).
h) 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 a vyhodnotiť vplyv jednotlivých
emisií a imisií na tieto oblasti s dlhodobým pobytom osôb a preukázať, že nebudú
vystavený nadmernému zaťaženiu.
i) Žiadame overiť statiku stavby nezávislým oponentským posudkom a preukázať, že
statika nie je v dôsledku podhodnotenia nebezpečná resp. v dôsledku nadmerného
naddimenzovania príliš nezaťažuje územia a zložky životného prostredia.
j) 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“.
k) Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území.
Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a
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spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre
spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti
geológie a hydrogeológie.
l) Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej
kanalizácie a ostatných vodných stavieb a tak preukázať, že nedôjde k preťaženiu
kanalizačnej siete a teda k zvýšeniu rizika záplav ako aj to, že kanalizácia bude účinná a
spĺňať parametre podľa zákona o kanalizáciách č.442/2002 Z.z.
m) 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 a to z hľadiska kumulácie a
súbežného pôsobenia. Žiadame tak preukázať, že nedôjde k nadmernému zaťaženiu územia
v rozpore s územným plánom.
n) Žiadame preukázať spôsob plnenia povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch
č.79/2015 Z.z. a uviesť navrhované opatrenia Programu odpadového hospodárstva
SR (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela).
o) Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR
(http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-aobaly/registre-a- zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom
navrhovaných opatrení a preukázať tak plnenie záväzných zákonných povinností na
úseku odpadového hospodárstva.
p) Žiadame preukázať dôsledne ochranu poľnohospodárskej pôdy v zmysle
zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z.
q) Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie
nevyhnutnosti takéhoto záberu.
r) Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej
kvality príslušného katastrálneho územia.
Podľa §29 ods.3 zákona EIA č.24/2006 Z.z. „Ak sa rozhoduje o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo jej
zmena bude posudzovať podľa tohto zákona, primerane sa použijú kritériá pre zisťovacie konanie
uvedené v prílohe č. 10, pričom príslušný orgán prihliada aj na stanoviská podľa § 23 ods 4.“ Ak
sa nepreukáže súlad zámeru s environmentálnymi záujmami podľa osobitných zákonov v rozsahu
ako sme uviedli v bode a) až r) v tejto časti nášho stanoviska, požadujeme, aby sa rozhodlo o posudzovaní
navrhovaného zámeru „Reštaurácia „ Vrcholová stanica SL TSD 68 TELEMIX Nová hoľa“ Donovaly“
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 v rozsahu hodnotenia uviesť aj povinnosť
vyhodnotiť body a) až r) tejto časti nášho vyjadrenia a súčasne naše požiadavky uvedené v časti 2) a v
časti 3) tohto vyjadrenia uviesť v záväzných podmienkach záverečného stanoviska.
V prípade, že príslušný orgán vydá rozhodnutie zo zisťovacieho konania o ďalšom
neposudzovaní vplyvov zámeru „Reštaurácia „ Vrcholová stanica SL TSD 68 TELEMIX
Nová hoľa“ Donovaly“ na životné prostredie podľa zákona EIA, žiadame zapracovanie
podmienok uvedených v časti 2) a v časti 3) tohto stanoviska do záväzných podmienok
rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA a zároveň ich vyhodnotiť v odôvodnení
rozhodnutia podľa §20a písm.a zákona EIA.
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2. Podľa §18 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb.: „Každý, kto svojou činnosťou znečisťuje

alebo poškodzuje životné prostredie alebo kto využíva prírodné zdroje, je povinný na vlastné náklady
zabezpečovať sledovanie tohto pôsobenia a poznať jeho možné dôsledky.“; podľa §27 ods.1
zákona o životnom prostredí: „Každý, kto poškodzovaním životného prostredia alebo iným
protiprávnym konaním spôsobil ekologickú ujmu, je povinný obnoviť prirodzené funkcie
narušeného ekosystému alebo jeho časti. Ak to nie je možné alebo z vážnych dôvodov účelné, je
povinný ekologickú ujmu nahradiť iným spôsobom (náhradné plnenie); ak to nie je možné, je povinný
nahradiť túto ujmu v peniazoch. Súbeh týchto náhrad sa nevylučuje. Spôsob výpočtu ekologickej
ujmy a ďalšie podrobnosti ustanoví osobitný predpis.“. Podľa §8 zákona o životnom prostredí
„Ochrana životného prostredia zahŕňa činnosti, ktorými sa predchádza znečisťovaniu alebo
poškodzovaniu životného prostredia alebo sa toto znečisťovanie alebo poškodzovanie obmedzuje a
odstraňuje. Zahŕňa ochranu jeho jednotlivých zložiek, alebo konkrétnych ekosystémov a ich
vzájomných väzieb, ale aj ochranu životného prostredia ako celku.“ Podľa §10 zákona o životnom
prostredí „Ekologická ujma je strata alebo oslabenie prirodzených funkcií ekosystémov
vznikajúca poškodením ich zložiek alebo narušením vnútorných väzieb a procesov v dôsledku ľudskej
činnosti.“
Žiadame, aby navrhovateľ obnovil prirodzenú biodiverzitu dotknutého územia, čo najviac obnovil
prirodzené funkcie narušeného ekosystému, čo najviac ochránil životné prostredie a kompenzoval
tak ekologickú ujmu v dôsledku navrhovaného zámeru nasledovnými opatreniami:
s) Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
t) Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov;
žiadame uviesť aké recykláty a ako sa v zámere použijú.
u) 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. 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
(www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf).
Na
všetkých
parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou
korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia.
v) Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak,
aby 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).
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 požadujeme realizáciu tzv. dažďových záhrad.
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w) Požadujeme, aby sa zámer prispôsobil okolitej vegetácii a environmentálnej

diverzite; a to najmä vhodnými vegetačnými úpravami nezastavaných plôch,
správnym nakladaním s vodami na základe výpočtov podľa Vodného zákona,
realizáciou zelenej infrašturktúry podľa §48 zákona OPK č.543/2002 Z.z. Táto zelená
infraštruktúra by mala mať formu lokálneho parčíka, ktorý bude vhodne začlenený do
okolitého územia a podľa prevádzkových 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. Sadové a parkové úpravy realizovať
minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí
(https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodickeusmernenia- oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obcipdf-1-95-mb) a podľa tejto metodiky spracovať dokumentáciu pre územné aj
stavebné konanie.
x) Na horizontálne plochy (najmä strechy) žiadame aplikáciu zelených strešných krytín,
ktoré plnia funkciu extenzívnej vegetačnej strechy.
y) Na vertikálne plochy (napr. steny) žiadame aplikáciu zelených stien (napr. brečtany
vhodné na takúto aplikáciu) za účelom lepšieho zasadenia stavby do biodiverzity
prostredia.
z) 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 a bio-odpadu označeného hnedého farbou
Podmienky uvedené v písmenách r) až z) v tejto časti nášho vyjadrenia žiadame uviesť v
rozhodnutí ako záväzné podmienky záverečného stanoviska resp. rozhodnutia zo zisťovacieho
konania ako preventívne a kompenzačné opatrenia.
3. Podľa čl.55 ods.1 Ústavy SR „Hospodárstvo Slovenskej republiky sa zakladá na princípoch sociálne

a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky.“; čo je jedna z definícií trvalo udržateľného rozvoja:
súčasný ekonomický rast súbežne s rastom sociálnych a ekologických aspektov podnikania.
Podľa §6 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. „Trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti je
taký rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné
životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie
ekosystémov.“ Trvalo udržateľný rozvoj podľa čl.1 zákona č.43/2006 Z.z. (Aarhuský dohovor) je
„život každého človeka, príslušníka tejto i budúcich generácií, v životnom prostredí, ktoré je primerané
pre zachovanie zdravia a dosiahnutie blahobytu.“.
Podľa §1 Stavebného zákona „(1) Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové
usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová
koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické
hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. (2)
Územné plánovanie vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným
zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie
trvalo udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných,
civilizačných a kultúrnych hodnôt.“ Územné rozhodnutie je zavŕšením procesu územného plánovania,
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kedy sa vydáva individuálny správny akt, ktorý umiestňuje daný projekt do územia; v
zmysle citovaného ustanovenia zákona to musí byť v súlade s princípom trvalo udržateľného
rozvoja.
Keďže predmetom daného konania je umožnenie ekonomického rastu; musí byť súbežne sprevádzané
nielen kompenzáciou a prevenciou (viď časť 2) tohto vyjadrenia) ale aj ekologický rast resp.
environmentálny zisk; t.j. vplyvy na životné prostredie musia nielen environmentálnu ujmu
kompenzovať, ale urobiť aj niečo navyše, poskytnúť environmentálnu pridanú hodnotu projektu.
Z takýchto opatrení požadujeme realizáciu nasledovných opatrení:
aa) Navrhovateľ vysadí v obci Donovaly 20ks to na verejných priestranstvách v obývaných častiach obce
po dohode s orgánom ochrany prírody v zmysle Dokumentu starostlivosti o dreviny.
bb) 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.
cc) Vyhodnotiť umiestnenie zámeru z hľadiska tepelnej mapy spracovanej satelitným
snímkovaním (infračervené snímkovanie voľne k dispozícii zo satelitu LANDSAT-8:
https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-landsat-archives-landsat-8-olioperational-land-imager-and?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects) a porovnať
s mapou vodných útvarov (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise-wfd-spatial1), mapami sucha (http://www.shmu.sk/sk/?page=2166) ako aj s mapami zrážok a teploty
vzduchu (http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_mesacnemapy) a na základe ich
vyhodnotenia navrhnúť vhodné adaptačné a mitigačné opatrenia podľa strategického dokumentu
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:
i. 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.
ii. 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
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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
iii. Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric: Zabezpečiť a
podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad
výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran
iv. Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: Podporovať a zabezpečiť
opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody
v. 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
Podmienky uvedené v písmenách aa) až cc) tejto časti nášho vyjadrenia žiadame uviesť v rozhodnutí
ako záväzné podmienky záverečného stanoviska resp. rozhodnutia zo zisťovacieho konania ako
opatrenia environmentálneho zisku.
4. Podľa článku 45 Ústavy SR „Každý má právo na včasné a úplné informácie o stave životného

prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu.“
Podľa §3 ods.6 Správneho poriadku „Správne orgány sú povinné na úradnej tabuli správneho
orgánu, na svojom webovom sídle, ak ho majú zriadené alebo aj iným vhodným spôsobom
zrozumiteľne a včas informovať verejnosť o začatí, uskutočňovaní a o skončení konania vo veciach,
ktoré sú predmetom záujmu verejnosti alebo o ktorých to ustanovuje osobitný zákon. Pritom sú
povinné ochraňovať práva a právom chránené záujmy účastníkov konania a iných osôb.
Úradná tabuľa správneho orgánu musí byť nepretržite prístupná verejnosti.“
Podľa čl 4 ods.1 písm.b bod ii. zákona č.43/2006 Z.z. (Aarhuský dohovor) „Každá Strana zabezpečí,
že orgány verejnej moci v rozsahu tohto článku a v rámci vnútroštátnych právnych predpisov
sprístupnia verejnosti na základe žiadosti informácie o životnom prostredí; ak sa tak požaduje a
vyplýva to z ustanovenia písmena b), aj kópie aktuálnej dokumentácie obsahujúcej alebo
pozostávajúcej z týchto informácií: bez toho, aby musel byť preukázaný záujem; v požadovanej forme s
výnimkou, ii) informácia je už verejne dostupná v inej forme.“
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Podľa §24 ods.1 písm.i zákona EIA č.24/2006 Z.z. „Príslušný orgán informuje bezodkladne verejnosť
na svojom webovom sídle, prípadne aj na svojej úradnej tabuli o iných informáciách dôležitých na
vydanie záverečného stanoviska alebo povolenia.“. Podľa §32 Správneho poriadku a §29
ods.10 zákona EIA sú takýmito informáciami zverejňovanými podľa §24 ods.1 písm.i zákona
EIA aj podklady rozhodnutia a doplňujúca informácia, ktoré žiadame zverejniť na webovej
stránke www.enviroportál.sk/eia/sk na podstránke predmetného zámeru; o tejto skutočnosti
úrad oboznámi účastníkov konania a dá im možnosť vyjadriť sa k nim pred vydaním rozhodnutia
podľa §33 ods.2 Správneho poriadku. Žiadame dodržať uvedený procesný postup.
5. Podľa dôvodovej správy novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č.314/2014
Z.z. platnej od 1.1.2015 „Podľa Komisie sú hlavným nedostatkom platného zákona č. 24/2006 Z. z. v
znení neskorších predpisov dôsledky nedostatočného prepojenia procesu posudzovania vplyvov
navrhovaných činností s následnými povoľovacími procedúrami, pretože sa tak vytvára priestor
pre nerešpektovanie výsledkov procesu posudzovania vplyvov, ktorým tak nemôže garantovať ani
plné zabezpečenie práv dotknutej verejnosti už účastnej na tomto konaní, resp. majúcej záujem o
výsledok rozhodovania v záležitostiach životného prostredia. Otvára sa tak problematika
implementácie v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky časti tých požiadaviek Aarhuského
dohovoru (Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a
prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia zo dňa 25. júna 1998), ktoré
smernica EIA implementuje (články č. 6, 7 a 9).“. Podľa čl.6 ods.4 Aarhuského dohovoru
č.43/2006 Z.z. má verejnosť právo efektívne presadzovať svoje práva a záujmy pričom štátne
orgány majú povinnosť realizáciu tohto práva efektívne zabezpečiť. Žiadame v odôvodnení
rozhodnutia uviesť akým konkrétnym spôsobom bolo uvedené ustanovenie naplnené v
predmetnom konaní a to vo vzťahu k právu na dobrú správu vecí verejných podľa čl.41 Charty
základných práv EÚ najmä vo vzťahu k realizácii práva na informácie o životnom
prostredí podľa čl.4 Aarhuského dohovoru a možnosti efektívne reálne ovplyvniť
výsledok zámeru podľa čl.6 Aarhuského dohovoru a ktoré záväzné podmienky rozhodnutia
sú materiálno-právnym prejavom naplnenia prístupu verejnosti k spravodlivosti v oblasti
prístupu k spravodlivosti v otázkach životného prostredia pre nasledovné konania.
Podľa §63 zákona EIA č.24/2006 Z.z. „Príslušný orgán pri posudzovaní vplyvov strategických
dokumentov alebo navrhovaných činností alebo ich zmien zabezpečí vykonanie konzultácií s
povoľujúcim orgánom alebo schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom,
dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, ktorá má možnosť zúčastniť sa konzultácií počas celého
procesu posudzovania vplyvov. (2) Obsahom konzultácií medzi navrhovateľom, obstarávateľom a
ostatnými subjektmi procesu posudzovania vrátane verejnosti môžu byť najmä a) doplňujúce
informácie o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti, b) informácie o možných vplyvoch
strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia, c) vzájomné
oboznámenie sa so stanoviskami, d)doplnenie alebo upresnenie navrhovaných opatrení, e) obsah
a rozsah poprojektovej analýzy. (3) Príslušný orgán uvedie výsledky konzultácií v odôvodnení
rozhodnutia zo zisťovacieho konania podľa § 7 a 29 a v záverečnom stanovisku podľa § 14 a 37.“; v
dôsledku §64 zákona EIA sa konzultáciu vykoná na zvolanom ústnom pojednávaní podľa §21
Správneho poriadku, ktorú má príslušný úrad povinnosť zvolať, ak si verejnosť uplatní svoje
právo na konzultáciu podľa §63 ods.1 zákona EIA, posledná veta.
Žiadame príslušný orgán aby zvolal ústne pojednávanie za účelom vykonania konzultácie s
povoľujúcim orgánom resp. schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým
orgánom, dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, ktorá má možnosť zúčastniť sa konzultácií
počas celého procesu posudzovania vplyvov podľa §63 zákona EIA č.24/2006 Z.z.. Predmetom
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konzultácie medzi navrhovateľom, obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu
posudzovania vrátane verejnosti by malo byť najmä:
a) doplňujúce informácie o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti,
b) informácie o možných vplyvoch strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na
životné prostredie vrátane zdravia,
c) vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami,
d) doplnenie alebo upresnenie navrhovaných opatrení,
e) obsah a rozsah poprojektovej analýzy.
Žiadame uviesť výsledok konzultácie v odôvodnení vydaného rozhodnutia.
3. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, list č. 17820/2019/IDP/40722 zo dňa
16.05.2019,konštatuje
MDV SR má v ďalšom stupni prípravy navrhovanej činnosti Reštaurácia „Vrcholová
stanica SL TSD 6/8 TELEMIX Nová hoľa“ Donovaly nasledovné pripomienky a
požiadavky:




doplniť informáciu, či si predmetná činnosť vyžaduje budovanie parkovacích
stojísk a v akom počte;
všetky dopravné parametre je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými normami
STN a technickými predpismi;
na str. 11 žiadame opraviť názov rezortného orgánu na Ministerstvo
dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

MDV SR súhlasí s ukončením procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie
navrhovanej činnosti Reštaurácia „Vrcholová stanica SL TSD 6/8 TELEMIX Nová hoľa“
Donovaly podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po uskutočnení
zisťovacieho konania, za podmienky rešpektovania uvedených požiadaviek.
4. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BBOSZP3-2019/018934-002 zo dňa 14.05.2019, konštatuje:
Z hľadiska ochrany ovzdušia dávame k predloženému zámeru navrhovanej činnosti
podľa zákona č.24/2006 Z . z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovné stanovisko:
- nový objekt Reštaurácie na vrcholovej stanici sedačkovej lanovky bude celoročnou
prevádzkou so sociálno- hygienickým zázemím pre návštevníkov rekreačného areálu.
V objekte je navrhnuté elektrické vykurovanie a nebudú vznikať emisie znečisťujúcich
látok. Na základe uvedených skutočností nepožadujeme ďalšie posudzovanie.
5. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia, list č. OU-BB-OKR1/2019020351-002-MP zo dňa 28.05.2019, konštatuje:
K predloženému zámeru navrhovanej činnosti z hľadiska záujmov civilnej ochrany
odboru krízového riadenia Okresného úradu Banská Bystrica, nemáme pripomienky.
6. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia,
list č. 06984/2019/ODDUPZP-2; 16883/2019 zo dňa 27.05.2019, konštatuje:
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Zámer navrhovanej činnosti Reštaurácia ,Vrcholová stanica SL TSD 6/8 TELEMIX
Nová hoľa“ Donovaly nie je v súlade so Záväznou časťou Územného plánu veľkého územného
celku Banskobystricky kraj v platnom znení v časti 3. V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky so
záväzným regulatívom: 3.8. Viazať lokalizáciu služieb zabezpečujúcich proces rekreácie a
turizmu prednostne do zastavaného územia sídiel s cieľom zamedziť neodôvodnené rozširovanie
rekreačných útvarov vo voľnej krajine, pričom využiť aj obnovu a revitalizáciu historických
mestských a vidieckych celkov a objektov kultúrnych pamiatok;
V časti 4. V oblasti usporiadania Územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody a
pôdneho fondu so záväznými regulatívmi: 4.2. Rešpektovať pri organizácii, využívaní a rozvoji
Územia význam a hodnoty jeho prírodných daností. V chránených územiach (európska sústava
chránených Území NATURA 2000 vrátane navrhovaných, národná sústava chránených území,
chránené územia vyhlásené v zmysle medzinárodných dohovorov), v prvkoch územného
systému ekologickej stability, v NECONET, v biotopoch európskeho významu, národného
významu, regionálneho významu a v biotopoch druhov európskeho, národného a regionálneho
významu zosúladiť využívanie územia S funkciou ochrany prírody a krajiny s cieľom udržania
resp. dosiahnutia priaznivého stavu druhov, biotopov a časti krajiny. 4.6. Rešpektovať pri
umiestňovaní činnosti do územia, hodnotovo-významové vlastnosti krajiny integrujúce v sebe
prírodné a kultúrne dedičstvo, nerastné bohatstvo, vrátane energetických surovín, zohľadňovať
ich predpokladané vplyvy na životné prostredie, na charakteristický vzhľad krajiny a realizáciou
vhodných opatrení dosiahnuť odstránenie, obmedzenie alebo zmiernenie prípadných negatívnych
vplyvov, ako aj elimináciu nežiaducich zmien v charakteristickom vzhľade krajiny.
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, list č. 1761/2019
zo dňa 29.05.2019, konštatuje:
RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici podľa § 13 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z.
k predloženému návrhu vydáva súhlasné záväzné stanovisko.
8. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BBOSZP3-2019/018611-002 zo dňa 30.05.2019, 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);
dodržiavať VZN (všeobecné záväzné nariadenie) obce Donovaly a Liptovská Osada o
nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom;
pri nakladaní s odpadom dodržať povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu uvedené; podľa §
77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri
stavebných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke
alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby
podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce
v konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je
pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva. Pôvodca odpadu zodpovedá za
nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14;
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-

-

-

v prípade, ak pôvodca odpadu bude nakladať ročne v súhrne s väčším množstvom ako 1
tona nebezpečných odpadov, musí mať udelený súhlas na zhromažďovanie nebezpečných
odpadov u pôvodcu podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch;
podľa § 1 ods. 2 písm. h) zákona o odpadoch sa tento zákon nevzťahuje na
nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas
stavebných prác, ak je isté, že materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na
mieste, na ktorom bol vykopaný;
navrhovateľa ďalej upozorňujeme, že pri výstavbe a prevádzke zariadenia je potrebné
dodržiavať všetky platné právne predpisy v oblasti odpadového hospodárstva.

9. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BBOSZP3-2019/019141-003 zo dňa 19.06.2019, konštatuje:
Listom evidovaným tunajším úradom dňa 24.04.2019 ste na Odbor starostlivosti o
životné prostredie 3 odstúpili zámer navrhovanej činnosti ,,Vrcholová stanica SL TSD 6/8
TELEMIX Nová hoľa“ v k.ú. Donovaly na parcele KN-C 3281/11, 3281/12, 3281/13, 3281/21,
3281/23, 3281/24, 3281/25, 3281/26, 3281/27, 3297/3, 3298/3, KNE 1548, 5555, k.ú. Liptovská
osada KN-C 2471/5, 2471/1, 2471/2. Predmetom zámeru je Výstavba reštaurácie s otvorenou
terasou na vrcholovej stanici sedačkovej lanovky TELEMIX 6/8 na Novej holi ako účelového
objektu vyššej vybavenosti s celoročnou prevádzkou pre rýchle občerstvenie vrátane
inžinierskych sietí – zásobovanie vodou (záchyt prameňa, vodojem), kanalizácia a ČOV.
Hlavným cieľom je vytvorenie sociálno – hygienického zázemia pre návštevníkov a lyžiarov vo
vrcholovej časti rekreačného areálu. Reštaurácia je riešená vo väzbe na vrcholovú stanicu
sedačkovej lanovky TSD 6/8 TELEMIX POMA. Osadená je pod výstupnú/nástupnú plošinu a do
svahu z 2/3 pod terén. Objekt je riešený ako jednopodlažný s využívaním pochôdznej strechy,
ktorá je prístupná z úrovne plošiny stanice. Pozdĺž celého objektu je navrhnutá otvorená terasa s
prístupom zo stanice a voľným nástupom na zjazdovku. Stavebné riešenie objektu reštaurácie je
navrhované v 2 variantoch ( A a B). Variant A: Hlavný vstup do reštaurácie je navrhnutý z
južnej strany cez vstupnú halu z úrovne terénu . Z haly je prístup do reštaurácie, kuchyne so
zázemím a sociálno - hygienických zariadení pre návštevníkov. Priamo na reštauráciu nadväzuje
otvorená terasa pozdĺž celej čelnej fasády. V prízemí objektu je riešená ťažisková prevádzka reštaurácia s denným barom a kompletným zázemím. (office, kuchyňa - varňa, prípravne,
umyvárky riadu, sklady hyg. zázemie personálu, hyg. zázemie a toalety návštevníkov a
komunikačné priestory). Súčasťou prízemia je samostatná časť s nezávislým vstupom z terasy
pre hotovostné ubytovanie pracovníka sedačkovej lanovky. Priamo na streche je navrhnutá
pochôdzna terasa s vyhliadkou. Vertikálne prepojenie medzi prízemím a terasou na streche je
riešené vonkajším schodiskom, zásobovanie reštaurácie je riešené stolovým výťahom. Variant B
rieši vertikálne prepojenie vstupu a vlastnej reštaurácie vnútorným schodiskom, ktoré je
vybavené automatickou schodiskovou plošinou pre ťažko telesne postihnuté osoby. Objekt je
vybavený nákladným výťahom pre zásobovanie a prepravu tovarov ( zásobovanie reštaurácie ) z
úrovne SL TSD 6/8 TELEMIX POMA. Priamo na streche je navrhnutá pochôdzna terasa s
barom a so skladom vo vstupnom objekte pri nákladnom výťahu. Výstavba objektu reštaurácie
čiastočne zasiahne aj do konštrukcie vrcholovej stanice sedačkovej lanovky v mieste napojenia
na plochu nástupiska/výstupiska v úrovni prízemia stanice, čím dôjde k priamemu napojeniu
objektu na vlastnú vrcholovú stanicu. Súčasťou výstavby reštaurácie Nová hoľa je súbor
stavebných a prevádzkových objektov zásobovania vodou, kanalizácie , ČOV a NN rozvodov.
SO 01 Pramenná záchytka a oplotenie, SO 02 Prívodné potrubie z prameňa do VDJ, SO 03
Vodojem (VDJ) a čerpacia stanica(ČS), SO 04 Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - prípojka
k VDJ a prípojka k ČS, SO 05 Prívodné potrubie z VDJ — Ploštiny / údolná stanica LV
TATRAPOMA, SO 06 Výtlačné potrubie z VDJ — N. Hoľa / vrcholová stanica SL TSD 6/8
TELEMIX |, SO 08 ČOV I.- N. hoľa ( malá domová ČOV cca 6 m3/deň ), SO 10 Vonkajšia
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kanalizácia, SO 11Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN — prípojka k ČOV I. a prípojka k
zásobnej nádrži, SO 12 Technické a protierózne úpravy. V zmysle § 23 zákona NR SR 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len zák. 24/2006 Z. z.) žiadate o stanovisko za ochranu prírody a krajiny. Dotknuté
územie sa nachádza v ochrannom pásme NAPANT, kde podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o
ochrane prírody a krajiny platí druhý stupeň územnej ochrany. Navrhovaná činnosť zasahuje do
územia európskeho významu SKUEV 198 Zvolen a SKCHVU 033 Veľká Fatra. Na predmetnom
území sú evidované viaceré chránené a ohrozené druhy a biotopy. OÚBB OSŽP3 príslušný
podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a § 68 písm. v) zák. 543/2002 Z. z. z hľadiska záujmov
ochrany prírody a krajiny v zmysle § 9 odst. (2) zák. 543/2002 Z. z. k dáva na vec nasledovné
vyjadrenie:
- navrhované umiestnenie vyhliadkovej veže predstavuje potenciálne negatívny vplyv na
územie NATURA 2000, chránené druhy a biotopy a preto požadujeme pokračovať v
procese posudzovania zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z.z o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie.
Toto vyjadrenie nenahrádza vydávanie iných vyjadrení a súhlasov vyžadovaných podľa zákona
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, upovedomil
podľa § 29 ods. 14 písm. c) zákona o EIA listom č. OU-BB-OSZP3-2019/017964-016 zo dňa
18.06.2019 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 (ďalej len
„tunajší úrad“), na základe pripomienok doručených v stanovísk Združenia domových
samospráv, Okresného úradu Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ochrana
prírody a krajiny a štátna vodná správa), Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a
Banskobystrického samosprávneho kraja prerušilo konanie rozhodnutím č. OU-BB-OSZP3017964-018 zo dňa 02.07.2019 a požiadalo navrhovateľa podľa § 29 ods. 10 zákona o EIA
o objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich zo stanovísk, ktoré je nevyhnutné na
rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť má posudzovať podľa zákona o EIA. Na tunajší
úrad bol dňa 01.08.2019 doručený list, v ktorom navrhovateľ vyhodnotil stanoviská nasledovne:
Objasnenie pripomienok zo strany navrhovateľa:
1. Združenie domových samospráv Bratislava
- Vzhľadom na skutočnosť, že ide o účastníka konania a nie dotknutý organ št. správy
požiadavky vo vyjadrení je možné považovať len za návrhy, o ktorých relevantnosti v
danom zisťovacom konaní rozhodne posudzovací orgán. Vyjadrenie obsahuje celkove
31 návrhov (pripomienok a požiadaviek), ktoré je možné rozdeliť do nasledovných
skupín:
A/ návrhy, ktoré sú neaktuálne vo vzťahu k navrhovanému zámeru výstavby a prevádzky
reštaurácie (predpoklad, že sa so zámerom ani jeho lokalizáciou neoboznámili)
a. Rozpracovať a vyhodnotiť dopravné napojenie, celkovú organizáciu dopravy, dopravnokapacitné posúdenie ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby, preukázať, že nie
je potreba realizovať vynútené investície v dôsledku dynamickej dopravy,
b.

Overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest,

c.

Obsluha územia verejnou hromadnou dopravou,
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h. žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým
pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy,
dendrologicky posudok a svetlotechnický posudok.,
s. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
u. žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáži pod objektmi
stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie
striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.
w. Požadujeme...aby zelená infraštruktúra bola realizovaná formou lokálneho parčíka...
x. Na horizontálne plochy (najmä strechy) žiadame aplikáciu zelených strešných krytín ...
y. Na vertikálne plochy (najmä steny) žiadame aplikáciu zelených stien ....
Uvádzané návrhy a požiadavky nie sú aplikovateľné na navrhovanú činnosť výstavby reštaurácie
vzhľadom na lokalizáciu v extraviláne obce v nadmorskej výške viac ako 1000 m.n.m. na
vrcholovej stanici sedačkovej lanovky, ktorá nie je a ani nebude prístupná verejnou
komunikáciou a ktorej stavebno-technické riešenie nadväzuje na existujúci objekt stanice
sedačkovej lanovky. Z tohto dôvodu k týmto návrhom nedávame žiadne doplňujúce informácie.
B/ požiadavky a návrhy vo vzťahu k zložkám životného prostredia a ich ochrane, uplatňovanie
ktorých je v pôsobnosti príslušných organov štátnej spravy a samosprávy
f.
Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č.
2000/60/ES; preukázať, že nebude zhoršená kvalita vôd nenaruší sa vodná bilancia ani
prirodzené odtokové pomery v území.
g.
Dokumentáciu pre primárne posúdenie vplyvov na vody podľa §16a zákona o vodách
spracovať metodikou Jaspers Network
i.
overiť statiku stavby nezávislým oponentským posudkom
l.
doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej
kanalizácie a ostatných vodných stavieb a tak preukázať, že nedôjde k preťaženiu kanalizačnej
siete a teda k zvýšeniu rizika záplav ako aj to, že kanalizácia bude účinná a spĺňať parametre
podľa zákona o kanalizáciách č.442/2002 Z.z.
n.
preukázať spôsob plnenia Programu odpadového hospodárstva SR podľa 79/2015
Z.z.
o.
zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR do zámeru
a preukázať tak plnenie záväzných zákonných povinností na úseku odpadového
hospodárstva.
p.
preukázať ochranu poľnohospodárskej pôdy v zmysle č.220/2004 Z.z.
q.
overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie
nevyhnutnosti takéhoto záberu.
r.
overiť, že predložený zámer nie je na PPFnajvyššej kvality v katastrálnom území.
t.
maximálna miera použitiamateriálov z recyklátov
v.
Projektant DUR a DPS spracuje tak, aby splňala metodiku EK retenčné
opatrenia
z.
Zabezpečiť nádoby pre separovaný zber odpadu
aa.
Navrhovateľ vysadí v obci 20 ks....
Uplatňovanie a posudzovanie rozsahu miery potreby uvedených návrhov a požiadaviek je v
súlade s platnými právnymi predpismi v kompetencii vecne a miestne príslušných orgánov
21

štátnej spravy v oblasti dopravy, životného prostredia resp. orgánov samosprávy. Z týchto
dôvodov k týmto návrhom vieme doplňujúce informácie spracovať len po potvrdení návrhov
účastníka príslušným organom štátnej spravy.
Doplňujúce informácie:
m.
Súlad s územným plánom, preukázať, že nedôjde j nadmernému zaťažaniu územia:
pre riešenie výstavby reštaurácie vedľa vrcholovej stanice sedačkovej lanovky Nová
hoľa bol obcou Donovaly obstaraný „Územný plán rekreačnej zóny komplexného
strediska cestovného ruchu Donovaly, Zmeny a doplnky č. 7“. Návrh ÚPD bol v súlade
s ustanoveniami stavebného zákona pripomienkovaný dotknutými orgánmi štátbe
správy a verejnosťou, stanoviská boli zapracované. Proces spracovania, prerokovania
a súlad s nadradenou ÚPD bol preskúmaný podľa § 25 stavebného zákona príslušným
orgánom štátnej správy Dokument bol schválený uznesením č. 6/2007 OZ obce
Donovaly dňa 07.12.2007. Predložený zámer je preto plne v súlade so schválenou ÚPD.
q. BPEJ č. 1081882, ide o najmenej kvalitnú poľnohospodársku pôdu 9. skupiny, záber je
minimalizovaný priamym dotykom stavby na objekt vrcholovej stanice sedačkovej lanovky
r. v dotknutom území sa nachádza poľnohospodárska pôda najhoršej kvality zaradene| do 9.
skupiny
C/ Požiadavky a návrhy, ktoré sú chybnou interpretáciou povinností, vyplývajúcich zo
všeobecne záväzných predpisov
d.

Vyhodnotenie dostatočnosti opatrení podľa §3 zákona č. 543/2002 Z.z.: citované
ustanovenie zákona upravujú základné práva a povinnosti pri všeobecnej ochrane prírody.
Na tieto ustanovenia nie je viazaná tvorba žiadnej dokumentácie ochrany prírody a krajiny
— dokumentácia ochrany prírody a krajiny je v citovanom zákone upravená v 4. časti
zákona - § 54.

e.

Súlad výstavby a prevádzky s ochranou zelene, aby sa preukázala ochrana krajinných
zložiek, preukázať ochranu existujúcej zelene: STN 83 7010 Ochrana prírody je určená pre
,starostlivosť, udržiavanie a ochranu stromov rastúcich mimo lesného pôdneho fondu v
zastavanom území obce” — v tomto prípade ide o extravilán, ostatné citované STN sa
aplikujú v prípade sadovníckych a záhradníckych uprav.

D/ Požiadavky a návrhy, ktoré nemajú oporu vo všeobecne záväzných predpisoch a obsahu
spravy o hodnotení
|l. Doložiť hydraulicky výpočet prietokových množstiev orl, dažďovej a odpadovej kanalizácie,
preukázať, že nedôjde k preťaženiu kanalizačnej siete, možnosť rizika záplav a že kanalizácia
bude účinná podľa zákona č. 4442/2002 Z.z.
bb. Žiadame, aby súčasťou stavby bolo aj nehnuteľné umelecké dielo, ...
cc. Vyhodnotiť umiestnenie zámeru z hľadiska tepelnej mapy, mapy vodných útvarov, mapy
zrážok a teploty vzduchu a navrhnúť vhodné opatrenia na nepriaznivé dôsledky zmeny
klímy
Uvedené požiadavky nemajú oporu vo všeobecne záväzných predpisoch a sú pre posudzovanie
vplyvu zámeru na životné prostredie v rozsahu upravenom zákonom č. 24/2006 Z.z. o hodnotení
vplyvu na životné prostredie (príloha č. 11) irelevantne. Z tohto dôvodu k týmto návrhom
účastníka doplnkové informácie nepodávame.
j.

Variantné riešenie okrem nulového variantu aspoň v dvoch variantoch: zámer bol
predložený v dvoch variantoch.
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Okresný úrad Banska Bystrica, odbor starostlivosti o životne prostredie (ochrana prírody
a krajiny)
Navrhované umiestnenie vyhliadkovej veže predstavuje potenciálne negatívny vplyv na Územie
Natura 2000, chránené druhy a biotopy a preto požadujeme pokračovať v procese posudzovania
zámeru: zrejme došlo k omylu, pretože ani v jednom variante žiadna vyhliadková veža nie je v
zámere navrhnutá, objekt je nižší ako priľahlý objekt vrcholovej stanice sedačkovej lanovky a
nižší ako objekt trafostanice
3. Okresný úrad Banska Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (štátna vodná
sprava)
2.

Vyjadrenie stanovuje podmienky pre realizáciu navrhovanej činnosti, požiadavky budú
zapracované v realizačnej dokumentácii a rešpektované pri realizácii a užívaní stavby.
4.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Doplniť informáciu, či si predmetná činnosť vyžaduje budovanie parkovacích stojísk a v akom
počte: pretože nie je plánované zvýšenie kapacity sedačkovej lanovky, nie je potrebné budovanie
nových parkovacích stojísk v blízkosti údolnej stanice sedačkovej lanovky.
5.

Banskobystrický samosprávny kraj

Zámer nie je v súlade so záväznou častou UPN VUC BBSK v platnom znení: dovoľujeme si
upozorniť, že sa nejedna o nový zámer, ale o zámer, ktorý je v súlade s platnou UPD obce
Donovaly. V roku 2006 bol obcou Donovaly obstaraný ,Územný plán rekreačnej zóny
komplexného strediska cestovného ruchu Donovaly, Zmeny a doplnky č. 7“ Navrh UPD bol
v súlade s ustanoveniami stavebného zákona pripomienkovaný dotknutými organmi
štátnej spravy a verejnosťou, stanoviska boli zapracovane.
Proces spracovania, prerokovania a súlad s nadradenou UPD bol preskúmaný podľa §25
stavebného zákona príslušným organom štátnej spravy. Dokument bol schválený uznesením č.
6/2007 OZ obce Donovaly dňa 07.12.2007. Predložený zámer je preto plne v súlade so
schválenou UPD — výňatok UPD v prílohe.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, upovedomil
účastníkov konania o podkladoch pre vydanie rozhodnutia zo zisťovacieho konania a možnosť sa
pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu zistenia, poprípade navrhnúť
jeho doplnenie, listom č. OU-BB-OSZP3-2019/017964-020 zo dňa 05.08.2019.
Dňa 12.08.2019 bol na Okresnom úrade Banská Bystrica, odbore starostlivosti o životné
prostredie zaevidovaný mail od Združenia domových samospráv, predmetom ktorého bola
žiadosť o podklady rozhodnutia a žiadosť o konzultácie Okresný úrad Banská Bystrica
predmetnej žiadosti nevyhovel. Účastníci konania mali 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. Tunajší úrad splnil povinnosti, ktorá mu vyplývajú vo
vzťahu vo zverejňovaní na internetových stránkach. Združenie domových samospráv malo
možnosť nahliadnuť do spisu, v stanovenom termíne, ktorú však nevyužil. Ohľadom žiadosti
o konzultácie, príslušný orgán mal dostatok informácii z celého procesu posudzovania.
Príslušný orgán zobral stanoviská na vedomie. K pripomienkam Združenia domových
samospráv uvádzame, že pripomienky vyplývajúce z dodržiavania všeobecne platných
záväzných predpisov vo veci ochrany životného prostredia je navrhovateľ povinný dodržiavať
pri realizácií navrhovanej činnosti, a preto neboli osobitne zapracované do výrokovej časti
tohto rozhodnutia. Niektoré podmienky boli neaktuálne vo vzťahu k navrhovanej činnosti.
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Doručené stanoviská neuvádzali také pripomienky, ani žiadne nové skutočnosti, na základe
ktorých by bolo potrebné navrhovanú činnosť ďalej posudzovať, za predpokladu plnenia
právnych predpisov na ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia a je možné ich uplatniť
v ďalších povoľovacích činnostiach.
Združenie domových samospráv bude mať podľa § 24 ods. 2 zákona o EIA postavenie
účastníka konania v povoľovacom konaní navrhovanej činnosti.
Ohľadom stanoviska Okresného úradu Banská Bystrica – ochrana prírody a krajiny,
uvádzame, že došlo zrejme k preklepu vo vete, nakoľko stanovisko nebolo k vyhliadkovej veži
ale k zámeru navrhovanej činnosti ,,Vrcholová stanica SL TSD 6/8 TELEMIX Nová hoľa“ v k.ú.
Donovaly na parcele KN-C 3281/11, 3281/12, 3281/13, 3281/21, 3281/23, 3281/24, 3281/25,
3281/26, 3281/27, 3297/3, 3298/3, KNE 1548, 5555, k.ú. Liptovská osada KN-C 2471/5, 2471/1,
2471/2. V stanovisku sa uvádza, že dotknuté územie sa nachádza v ochrannom pásme NAPANT,
kde podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny platí druhý stupeň územnej
ochrany. Navrhovaná činnosť zasahuje do územia európskeho významu SKUEV 198 Zvolen a
SKCHVU 033 Veľká Fatra. Na predmetnom území sú evidované viaceré chránené a ohrozené
druhy a biotopy.
Tunajší úrad pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa
zákona o EIA prihliadalo na stanoviská predložené k zámeru navrhovanej činnosti, 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 navrhovaná činnosť predstavuje taký zásah do
životného prostredia, ktorý v značnej miere môže ohrozovať životné prostredie a zdravie
obyvateľov záujmovej oblasti a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
rozhodnutia.
Z výsledkov zisťovacieho konania a po zohľadnení stanovísk doručených k navrhovanej
činnosti vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré je
potrebné zohľadniť v procese posudzovania navrhovanej činnosti. Príslušný orgán zobral
stanoviská na vedomie a zapracuje ich do rozsahu hodnotenia podľa § 30 ods. 2 zákona o EIA.
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.
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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.
Rozdeľovník:
Doručuje sa:
1. Záchenský Ján, s.r.o., A. Hlinku 2359/4, 960 01 Zvolen
2. Obec Donovaly, 976 39 Donovaly 3
3. Obec Liptovská Osada, Liptovská Osada 369, 034 73 Liptovská Osada
4. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
Na vedomie:
5. Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky
6. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
7. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1,
974 05 Banská Bystrica
a. ochrana prírody a krajiny
b. ochrana ovzdušia
c. odpadové hospodárstvo
d. štátna vodná správa
8. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01
Banská Bystrica
9. Okresný úrad Banská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01
Banská Bystrica
10. Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie A. Hlinku
74, Ružomberok
a. ochrana prírody a krajiny
b. ochrana ovzdušia
c. odpadové hospodárstvo
d. štátna vodná správa
11. Okresný úrad Ružomberok, Odbor krízového riadenia Námestie A. Hlinku 74,
Ružomberok
12. Okresný úrad Ružomberok, Pozemkový a lesný odbor, Námestie A. Hlinku 74,
Ružomberok
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 974
01 Banská Bystrica
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, V.Spanyola 27, 011 71
Žilina
15. Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica
16. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
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Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru
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