Okresný úrad Banská Bystrica
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Nám. Ľudovíta Štúra 1

974 05 Banská Bystrica
____________________________________________________________________________________

Číslo spisu

Banská Bystrica

OU-BB-OSZP3-2019/026930-020

08. 11. 2019

Vybavuje

ROZHODNUTIE
zo zisťovacieho konania
Popis konania / Účastníci konania
1. Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
2. Marcel Slávik, Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
Výrok rozhodnutia
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 „Banská Bystrica – Tatranská ulica – parkoviská“, predložené
navrhovateľom:
Obchodné meno: Mesto Banská Bystrica
Sídlo: Československej armády 1141/26
974 01 Banská Bystrica
IČO: 00 313 271
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Parcely číslo: KN E 484/1 (KN C 2495/1), KN C 2699/5, KN C 2699/15 , KN C 2699/4, KN C 2699/14, KN C
2699/25, KN E 484/1, (KN C 2699/11), KN E 484/2 (KN C 2699/27), KN E 685/4 (KN C 2699/27)
Katastrálne: Sásová
územie
toto rozhodnutie:
navrhovaná činnosť „Banská Bystrica – Tatranská ulica – parkoviská“ sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA.
Pre uvedenú navrhovanú činnosť je možné požiadať o povolenie činnosti podľa osobitných predpisov a rešpektovať
nasledovné pripomienky, ktoré vyplynuli zo stanovísk:
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- požiadať správcov dotknutých komunikácií ovplyvnených navrhovanou činnosťou o záväzné stanovisko a ich
požiadavky rešpektovať v plnom rozsahu.
Odôvodnenie
Navrhovateľ, Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00 313 271,
doručil dňa 26.07.2019 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 „Banská Bystrica – Tatranská ulica – parkoviská“, vypracovanej podľa Prílohy č. 9 k zákonu o EIA.
Podľa prílohy č. 8 zákona o EIA sa jedná o činnosť: 9. Infraštruktúra
Rezortný orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
16 Projekty rozvoja obcí Časť A Časť B
b) statickej dopravy (povinné hodnotenie) (zisťovacie konanie)
od 500 stojísk od 100 do 500 stojísk
Účelom navrhovanej stavby je vytvorenie nových parkovacích miest pre obyvateľov priľahlých obytných domov,
a tým zlepšenie a vyriešenie kritickej situácie v statickej doprave na Tatranskej ulici v Banskej Bystrici, sídlisko
Sásová. Zlepšia sa podmienky, komfort a bezpečnosť dopravy tým, že vozidlá v súčasných podmienkach odstavené
pozdĺž jazdných pruhov získajú nový priestor na parkovanie.
Zámerom navrhovateľa je vybudovať 227 parkovacích miest z toho 11 miest pre imobilných občanov. Vzhľadom na
celkový počet stojísk 227 navrhovaná činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu, kde bude pre proces posudzovania a
hodnotenia jej vplyvov na životné prostredie príslušným orgánom Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti
o životné prostredie.
Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa, upustil Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné
prostredie, podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní, od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č.OU-BBOSZP3-2019/024196-003 zo dňa 03.07.2019.
Popis navrhovanej činnosti:
Územie navrhované pre realizáciu činnosti je z väčšej časti nezastavané, jedná sa o lúku medzi jestvujúcim
chodníkom pri bytových domoch a oplotením Saleziánskeho centra a o zelený svah za jestvujúcim chodníkom.
Vstup na územie je v súčasnosti účelovou komunikáciou šírky 3,0 m z Tatranskej ulice a v časti Tatranská č. 52-64
je vstup na toto územie možný len pre peších. V súčasnosti parkovanie pred bytovými domami je popri miestnej
obslužnej komunikácii (MO 8/40), ktorá je jednosmerná. Vľavo sú kolmé parkovacie miesta, vpravo sú parkovacie
miesta s radením šikmým pod 45° uhlom.
Členenie na stavebné objekty
SO-01 Parkovacie plochy a rekonštrukcia chodníkov
SO-02 Dažďová kanalizácia + ORL
SO-03 Verejné osvetlenie
SO-04 Sadové úpravy
SO-05 Ochrana podzemných vedení
Popis stavebných objektov
SO-01 Parkovacie plochy a rekonštrukcia chodníka
# Tatranská č. 24-32
Spevnené plochy pozostávajú z dvoch krajných radov parkovacích státí, pri ktorých je uvažované s previsom prednej,
resp. zadnej časti automobilu, z vnútornej komunikácie šírky 6,0 m a z príjazdovej komunikácie MOU 6,50/30 dĺžky
49,37 m. Šírka parkovacích státí je 2,5 m, pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu 3,5 m, dĺžka parkovacích
státí je 4,5 m. Vstup na parkovacie plochy z priľahlého chodníka je zabezpečený štyrmi prepojeniami šírky 1,5 m,
ktoré sú navrhnuté mimo jestvujúcich rámp chodníka.
V rámci celkovej kapacity sú navrhnuté 3 parkovacie stojiska pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu navrhnuté
v podiele 4% z celkovej kapacity parkingu v zmysle ustanovení Vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktoré sú situované v
parkovacom rade pri chodníku bytového domu. Tieto stojiská sú navrhnuté čo najbližšie k vstupom do bytového
domu pri peších prepojeniach z parkoviska na rekonštruovaný jestvujúci chodník.
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Parkovacie plochy pri oplotení Saleziánskeho centra: 30 státí
Parkovacie plochy pri chodníku BD: 26 státí
Celkový počet parkovacích miest: 56 státí
Šírkové usporiadanie parkovacích plôch:
• kolmé radenie 2,5 m x 4,5 m, previs 0,5 m,
• kolmé radenie 3,5 m x 4,5 m pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (státia sú umiestnené vedľa
peších prepojení š. 1,5 m z parkovísk na chodník pri BD),
• šírka komunikácie pre manéver parkovania je 6,0 m.
Šírkové usporiadanie rekonštruovaného chodníka:
• 2 x 0,75 m (pruh pre chodcov) + 0,25 m (bezpečnostný odstup od súvislej prekážky) + 0,50 m = 2,25 m, čo
zodpovedá pôvodnej šírke chodníka.
# Tatranská č. 34-38
Spevnené plochy pozostávajú z dvoch krajných radov parkovacích státí, pri ktorých je uvažované s previsom prednej,
resp. zadnej časti automobilu, z vnútornej komunikácie šírky 6,0 m. Parkovací rad pri oplotení Saleziánskeho centra
pozostáva z 25 parkovacích kolmých státí, ktoré sú v strede oddelené zeleným ostrovčekom šírky 3,0 m. Parkovací
rad pri rekonštruovanom chodníku pozostáva z dvoch skupín. Prvá skupina sú kolmé státia v počte 6 ks nachádzajúca
sa oproti budove trafostanice a plynovej kotolne. Druhá skupina sú pozdĺžne státia rozmerov 2,2 x 6,0 m v počte 7
ks, nachádzajúca sa oproti vstupom do bytového domu č. 34-36.
Šírka kolmých parkovacích státí je 2,5 m, pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu 3,5 m, dĺžka parkovacích státí
je 4,5 m. Vstup na parkovacie plochy z priľahlého chodníka je zabezpečený dvomi prepojeniami šírky 1,5 m, ktoré
sú navrhnuté mimo jestvujúcich rámp chodníka, pričom výškový rozdiel v oddeľovacej zeleni pri vstupoch č. 34 a
36 je prekonaný navrhnutými terénnymi schodmi. V rámci celkovej kapacity sú navrhnuté 2 parkovacie stojiska pre
osoby so zníženou schopnosťou pohybu navrhnuté v podiele 4% z celkovej kapacity parkingu v zmysle ustanovení
Vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktoré sú situované v parkovacom rade pri oplotení Saleziánskeho centra oproti vstupu
č. 38. Zabezpečenie prístupu na parkovisko bude nasledovné – z novonavrhnutej komunikácie medzi BD 24-32 a
trafostanicou bude možný vjazd aj výjazd na Tatranskú ulicu (návrh v rámci stavby Parkovisko Tatranská 24-32),
z rekonštruovanej komunikácie k Saleziánskemu centru bude umožnený iba vjazd na parkovisko (súčasť stavby
Parkovisko Tatranská 40-50).
Rekonštrukcia chodníka pozostáva z vybúrania jestvujúceho priľahlého chodníka pri bytovom dome, prepojení k
vstupom do bytového domu a návrhu novej konštrukcie chodníka. Rampa na chodníku medzi vchodom č. 34 a
plynovou kotolňou sa upraví z pôvodného pozdĺžneho sklonu 20,3% na sklon 8,3%. Spevnené plochy pred plynovou
kotolňou sa pôdorysne upravia tak, aby bol zabezpečený vstup do nehnuteľnosti v správe STEFE Banská Bystrica,
a.s.
Parkovacie plochy pri oplotení Saleziánskeho centra: 27 státí
Parkovacie plochy pri chodníku BD: 14 státí
Celkový počet parkovacích miest: 41 státí
Šírkové usporiadanie parkovacích plôch:
• kolmé radenie 2,5 m x 4,5 m, previs 0,5 m,
• kolmé radenie 3,5 m x 4,5 m pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
• kolmé radenie 2,5 m x 4,5 m pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie pri priľahlom chodníku,
• pozdĺžne radenie 2,2 m x 6,0 m,
• šírka komunikácie pre manéver parkovania je 6,0 m, pri skupine státí oproti trafostanici 5,75 m.
Šírkové usporiadanie rekonštruovaného chodníka:
• 2 x 0,75 m (pruh pre chodcov) + 0,25 m (bezpečnostný odstup od súvislej prekážky) + 0,50 m = 2,25 m, čo
zodpovedá pôvodnej šírke chodníka.
# Tatranská č. 40-50
Spevnené plochy pozostávajú z dvoch krajných radov parkovacích státí, pri ktorých je uvažované s previsom
prednej, resp. zadnej časti automobilu, z vnútornej komunikácie šírky 6,0 m, z vjazdovej jednopruhovej komunikácie
MOU 4,25/30 dĺžky 48,60 m a výjazdovej jednopruhovej komunikácie MOU 4,25/30 dĺžky 47,33 m. Vjazdová
komunikácia je navrhnutá v polohe jestvujúceho prístupu do Saleziánskeho centra, táto komunikácia sa vzhľadom
na návrh novej vetvy kanalizácie zrekonštruuje ako jednopruhová s jednostranným chodníkom. Výjazdová
komunikácia je navrhnutá v preluke medzi BD 40-50 a 52-64, taktiež jednopruhová s jednostranným chodníkom.
Šírka parkovacích státí je 2,5 m, pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu 3,5 m, dĺžka parkovacích státí je 4,5
m. Vstup na parkovacie plochy z priľahlého chodníka je zabezpečený dvomi prepojeniami šírky 1,5 m, ktoré sú
navrhnuté mimo jestvujúcich rámp chodníka. Z parkovacieho radu, ktorý je osadený vedľa chodníka (bez deliacej
zelene) bude možný vstup na chodník z každého státia. V rámci celkovej kapacity sú navrhnuté 3 parkovacie
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stojiská pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu navrhnuté v podiele 4% z celkovej kapacity parkingu v
zmysle ustanovení Vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktoré sú situované v parkovacom rade pri chodníku bytového domu.
Tieto stojiská sú navrhnuté čo najbližšie k vstupom do bytového domu pri peších prepojeniach z parkoviska na
rekonštruovaný jestvujúci chodník.
Parkovacie plochy pri oplotení Saleziánskeho centra: 27 státí
Parkovacie plochy pri chodníku BD: 33 státí
Celkový počet parkovacích miest: 60 státí
Šírkové usporiadanie parkovacích plôch:
• kolmé radenie 2,5 m x 4,5 m, previs 0,5 m,
• kolmé radenie 3,5 m x 4,5 m pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
• šírka komunikácie pre manéver parkovania je 5,75 m.
Šírkové usporiadanie rekonštruovaného chodníka:
• 2 x 0,75 m (pruh pre chodcov) + 2 x 0,25 m (bezpečnostný odstup od súvislej prekážky) + 0,50 m (previs vozidiel)
= 2,50 m, čo zodpovedá pôvodnej šírke chodníka zväčšenej o previs vozidla.
# Tatranská č. 52-64
Spevnené plochy pozostávajú z dvoch krajných radov parkovacích státí, pri ktorých je uvažované s previsom prednej,
resp. zadnej časti automobilu a z vnútornej komunikácie šírky 6,0 m. Parkovací rad pri rekonštruovanom chodníku
pozostáva z 33 kolmých státí. Parkovací rad v mieste zatrávneného svahu pozostáva z 36 parkovacích kolmých státí.
Šírka kolmých parkovacích státí je 2,5 m, pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu 3,5 m, dĺžka parkovacích státí
je 4,5 m. Vstup na parkovacie plochy z priľahlého chodníka je zabezpečený tromi prepojeniami šírky 1,5 m. V rámci
celkovej kapacity sú navrhnuté 3 parkovacie stojiská pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu navrhnuté v podiele
4% z celkovej kapacity parkingu v zmysle ustanovení Vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktoré sú situované v parkovacom
rade pri chodníku. Zabezpečenie prístupu na parkovisko bude nasledovné – vjazd z existujúcej miestnej komunikácie
na Tatranskej ulici na parkovacie plochy bude cez rekonštruovanú jednosmernú komunikáciu k Saleziánskemu
centru MO 4,25/30, výjazd bude zabezpečený novou jednopruhovou komunikáciou MO 4,25/30 medzi BD 40-50
a 52-64.
Rekonštrukcia chodníka pozostáva z vybúrania jestvujúceho priľahlého chodníka pri bytovom dome, prepojení k
vstupom do bytového domu a návrhu novej konštrukcie chodníka.
Parkovacie plochy pri chodníku BD: 34 státí
Parkovacie plochy v mieste svahu: 36 státí
Celkový počet parkovacích miest: 70 státí
Šírkové usporiadanie parkovacích plôch:
• kolmé radenie 2,5 m x 4,5 m, previs 0,5 m,
• kolmé radenie 3,5 m x 4,5 m pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
• šírka komunikácie pre manéver parkovania je 5,75 m.
Šírkové usporiadanie rekonštruovaného chodníka:
• 2 x 0,75 m (pruh pre chodcov) + 2 x 0,25 m (bezpečnostný odstup od súvislej prekážky) + 0,50 m (previs vozidiel)
= 2,50 m, čo zodpovedá pôvodnej šírke chodníka zväčšenej o previs vozidla.
Skladba konštrukčných vrstiev komunikácie celého parkoviska:
Navrhovaná povrchová úprava parkovacej plochy je z betónovej dlažby, vnútorná komunikácia a príjazdová
komunikácia z asfaltobetónu. Povrchová úprava rekonštruovaných chodníkov je navrhnutá z betónovej dlažby.
Navrhované skladby konštrukcií vozoviek sú nasledovné:
Konštrukcia vozovky vnútornej a príjazdovej komunikácie parkoviska A:
- asfaltový betón pre obrusnú vrstvu STN EN 13108-1 50 mm
- spojovací postrek STN 73 6129 0,25 kg/m2
- asfaltový betón pre podkladovú vrstvu STN EN 13108-1 70 mm
- infiltračný postrek asfaltový STN 73 6129 1,0 kg/m2
- cementom stmelená zmes STN 73 6124-1 150 mm
- nestmelená vrstva zo štrkodrviny STN 73 6126 200 mm
- konštrukcia spolu min. 470 mm
Konštrukcia vozovky parkoviska s dláždeným krytom B:
- zámková dlažba STN 73 6121 80 mm
- drvené kamenivo fr. 4-8 STN 73 6126 40 mm
- cementom stmelená zmes STN 73 6124-1 150 mm
- nestmelená vrstva zo štrkodrviny STN 73 6126 200 mm
- protiropná fólia s ochranou hr. 3 mm
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- konštrukcia spolu min. 470 mm
Konštrukcia chodníka s dláždeným krytom C:
- zámková dlažba STN 73 6131-1 60 mm
- drvené kamenivo fr. 4-8 STN 73 6131 40 mm
- nestmelená vrstva zo štrkodrviny STN 73 6126 200 mm
- konštrukcia chodníka spolu 300 mm
Odvodnenie:
Zrážkové vody z povrchového odtoku spevnených plôch budú novou dažďovou kanalizáciou vyústené po prečistení
v ORL do existujúcej kanalizácie DN400 nachádzajúcej sa na Tatranskej ulici. Na úpravu odtoku v čase prívalových
dažďov je na dažďovej kanalizácii parkoviska navrhnutá detenčná nadrž. Ochrana podzemných vôd je zabezpečená
návrhom odlučovača ropných látok. Stavba sa nenachádza v ochrannom pásme vodného zdroja.
Vozovka je odvodnená pozdĺžnym a priečnym sklonom komunikácie ku dažďovým vpustiam a následne do dažďovej
kanalizácie (samostatne riešený stavebný objekt).
Pláň bude odvodnená priečnym sklonom do pozdĺžnych trativodov DN 160. Trativody sú zaústene do dažďových
vpustí.
Odvodnenie zárezového svahu bude rigolom z betónových tvaroviek, ktorý je navrhnutý vedľa obrubníka
parkovacích plôch. Rigol bude zaústený na jeho konci do uličného vpustu a dažďovej kanalizácie.
SO-02 Dažďová kanalizácia + ORL
Zrážkové vody z povrchového odtoku budú odvádzané jednou vetvou dažďovej kanalizácie. Tá je trasovaná s
ohľadom na návrh parkovacej plochy, pričom rešpektuje plánovanú etapovitosť výstavby parkovísk na Tatranskej
ulici.
Navrhované parkoviská budú vybavené dažďovou kanalizáciou, ktorá zabezpečí odvedenie dažďových vôd zo
spevnených plôch, ich prečistenie od ropných látok a zaústenie do existujúcej kanalizácie na Tatranskej ulici.
Existujúca stoka PVC DN400 v správe StVPS a.s., Banská Bystrica ma obmedzenú kapacitu, a tak bolo jej správcom
určené maximálne množstvo dažďových vôd, ktoré je možné do verejnej kanalizácie vypúšťať z navrhovanej stoky
max 2l/s. Z uvedeného dôvodu bola na stoke navrhnutá retenčná dažďová nádrž, ktorej úlohou je zadržať zachytené
dažďové vody a pomocou regulátora odtoku nainštalovaného v šachte za odtokom z detenčnej nádrže obmedziť
vypúšťané množstvo vôd do verejnej kanalizácie na limitnú hodnotu. Pre navrhnutú dažďovú kanalizáciu sa použijú
rúry z plnostenného PVC – U, KG SW, SN 8. V miestach smerových lomov potrubia budú vybudované kanalizačné
šachty v počte 6 ks.
Dažďová voda bude zachytávaná cez uličné vpusty, z ktorých bude prípojkami DN200 zaústená do kanalizačných
stok. V závere stavebných prac musia byť na kanalizácii vykonane skúšky vodotesnosti v zmysle STN EN 1610.
Objekty na kanalizácii
V rámci objektov sú riešené kanalizačné šachty, odlučovač ropných látok (ORL) a detenčná dažďová nádrž (DDN).
Kanalizačné šachty
V miestach smerových lomov potrubia budú vybudované kanalizačné šachty. Ich vzájomná vzdialenosť v priamom
úseku nepresiahne dĺžku 50 m. V hodnotenom území v časti Tatranská č. 24-32 a 40-50 je navrhnutých celkom 6 ks
prefabrikovaných betónových kanalizačných šachiet, v časti Tatranská č. 34-38 je navrhnutá jedna prefabrikovaná
betónová kanalizačná šachta a v poslednej časti Tatranská č. 52-64 sú navrhnuté dve prefabrikované betónové
kanalizačné šachty. Vnútorný priemer šácht bude DN1000 mm, šachtové dno bude s monolitickou kynetou. Vstup
do šachiet zabezpečí prechodová skruž, resp. zákrytová doska. V prípade potreby budú použité pre dosiahnutie
potrebnej výšky vyrovnávacie prstence. Poklopy budú liatinové bez odvetrania tr. zaťaženia D400. Vstup do šachiet
bude zabezpečený liatinovými poplastovanými stúpačkami.
Odlučovač ropných látok
Na zachytenie a odlúčenie ľahkých kvapalín, najmä voľných ropných látok zo znečistených zrážkových vôd z
povrchu parkoviska bude osadený na Tatranskej ulici č. 24-32 a č. 40-50 odlučovač ropných látok. Na výtoku bude
vybavený automatickým plavákovým uzáverom, aby nedošlo k úniku RL v prípade havárie a neprítomnosti obsluhy.
Umiestnený bude v deliacej zeleni vedľa navrhovaného parkoviska, pred zaústením odpadových vôd do jestvujúcej
jednotnej kanalizácie.
Účinnosť zariadenia je vyjadrená ukazovateľom NEL < 0,5 mg.l-1 – so sorpčným filtrom. Prístup k filtru je možný
cez vstupný komín, vytvorený zo šachtových skruži a uzavretý liatinovým poklopom.
Navrhnutý je plnoprietokový ORL kapacity 10 l/s, stavebne riešený ako ŽB nádrž z vodostavebného betónu
obdĺžnikového alebo kruhového pôdorysu. Proti prieniku RL a vody je opatrený dvojvrstvovým ochranným
vnútorným náterom.
Detenčná dažďová nádrž
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Na základe hydrotechnických výpočtov sú potrebné DDN s objemom 67,22 m3 (Tatranská č. 24-32) a 107,68
m3 (Tatranská č. 40-50). Navrhnuté DDN majú pôdorysné rozmery 4,8 x 8,4 m (Tatranská č. 24-32), 4,8 x 13,2
m (Tatranská č. 40-50) a výšku 1,8 m. Potom predpokladané úžitkové objemy dažďových nádrží budú 69 m3
a 108,34 m3 (cca 95% z celkového stavebného rozmeru zariadenia). Vlastné teleso nádrže bude vybudované z
polypropylénových blokov rozmeru 0,6 x 1,2 x 0,6 m. Pred vtokom do dažďovej nádrže bude osadená kanalizačná
šachta s kalovým priestorom, v šachte na výtoku bude osadený regulátor odtoku. Nádrže boli dimenzované pre
periodicitu dažďa p=0,1 (raz za 10 rokov) s bezpečnostným koeficientom 5%. Kapacita detenčných nádrží je
navrhnutá aj na zachytenie dažďových vôd zo susedných parkovísk na ul. Tatranská 34-38 a 52-64. S bezpečnostným
prepadom sa neuvažuje, keďže nádrže sú navrhnuté na periodicitu p=0,1.
SO-03 Verejné osvetlenie
Objekt rieši osvetlenie navrhovaných parkovísk a príjazdových komunikácii na Tatranskej ulici za BD č. 24-32,
34-38, 40-50 a 52-64, demontáž časti existujúceho verejného osvetlenia chodníka za BD č. 24-32, 34-38, 40-50 a
preložku kolidujúceho stožiara existujúceho verejného osvetlenia Tatranskej ulici na výjazdovej komunikácii.
Pre verejné osvetlenie nových parkovísk sa navrhuje zhotoviť jednostrannú osvetľovaciu sústavu. Tá bude
pozostávať z oceľových prírubových stožiarov výšky 8 m s výložníkom 1,5 m, na ktorom bude osadené LED
svietidlo s výkonom 91W/11425lm. Vzdialenosť medzi stožiarmi bude do 40 m. Stožiare budú ukotvené o betónový
základ pomocou základového roštu, pričom os stožiara bude vo vzdialenosti 0,5-1,0 m od obrubníka parkoviska resp.
chodníka. Rovnakým spôsobom bude osvetlená aj príjazdová komunikácia na parkovisko s tým, že pri obojsmernom
vjazde bude svietidlo upevnené na fasádu objektu trafostanice TS336.
Navrhované verejné osvetlenie parkovísk bude napojené z nového rozvádzača verejného osvetlenia RVO, osadeného
na stene trafostanice TS336 pri existujúcom rozvádzači RVO 21. V novom rozvádzači RVO bude umiestnená
aj meracia súprava pre fakturačné meranie spotreby elektrickej energie. Pre napojenie jednotlivých stožiarov sa
navrhuje použiť kábel CYKY-J 5x10 mm2, ktorý bude ukončený vo svorkovnici v drieku stožiara. Káblová trasa
bude viesť v zelenom páse popri parkoviskách resp. chodníku.
Parametre nového verejného osvetlenia:
Tatranská ulica č. 24-32 č. 34-38 č. 40-50 č. 52-64
Počet stožiarov 4 ks 2 ks 4 ks 2 ks
Dĺžka káblovej trasy 98 m 74 m 98 m 74 m
Inštalovaný výkon 1183 W 1183 W 1183 W 1183 W
SO-04 Sadové úpravy
V objekte budú realizované výsadby stromov pozdĺž parkovacích miest, ktoré musia spĺňať parametre alejových
drevín s výškou kmeňa najmenej 2,2 m, vysádzané budú 1,5 m od spevnenej plochy v spone 5 alebo 6 m od
seba, pri spone 5 m budú použité dreviny s užšou korunou. Na ploche medzi bytovými domami č. 50 a 52, budú
použité v stromoradí dreviny s užšou korunou. Pozdĺž oplotenia budú vysadené stromy v redšom spone 6 m a budú
tu vysádzané dreviny s väčšou korunou a druhy budú prestriedané. Za bytovými domami č. 52-64 budú výsadby
stromov realizované na zárezovom svahu pozdĺž parkovísk v severnej časti sídliska. Výška kmeňa bude 2,0 m a
výška navrhovaných ihličnatých stromov 150/175 cm. Na plochách ostrovčekov pri výjazde z parkoviska budú
vysadené nízke druhy krov, ktoré dorastajú do výšky 0,5 m aby nezavadzali v rozhľadových trojuholníkov. Na
zvyšných plochách budú založené parkové trávniky s režimom väčšej frekvencie kosenia, hnojenia a vyhrabávania.
V sadovníckych úpravách za BD č. 24-32, 34-38 a 40-50 budú vysadené stromy o parametroch – obvod kmeňa
min 14/16 cm, výška kmeňa min 2,2 m, priebežný kmeň, bal alebo kontajner, druhy stromov napr. Acer campestre
(javor poľný), Acer campestre Elsrijk (javor poľný ´Elsrijk´), Acer platanoides Deborah (javor mliečny), Acer
pseudoplatanus (javor horský), Carpinus betulus (hrab obyčajný), Cerasus avium Plena (čerešňa vtáčia), Crataegus
monogyna Stricta (hloh jednosemenný), Sorbus torminalis (jarabina brekyňová), Sorbus intermedia (jarabina
prostredná). Z krov druh Deutzia gracilis (trojpuk štíhly), Spiraea sp. (tavoľník), Swida stolonifera Kelsey (svíb
výbežkatý), Weigela sp. (vajgela).
Za BD č. 52-64 budú vysadené stromy o parametroch – obvod kmeňa min 14/16 cm, výška kmeňa 2,0 m, priebežný
kmeň, bal alebo kontajner, druhy stromov Acer campestre (javor poľný), Acer pseudoplatanus (javor horský),
Carpinus betulus (hrab obyčajný), Cerasus avium Plena (čerešňa vtáčia), Sorbus intermedia (jarabina prostredná),
veľkosť pre ihličnaté dreviny je výška 150/175 cm, bal - Larix decidua (smrekovec opadavý), Pinus sylvestris
(borovica lesná), Picea omorika (smrek omorikový).
V sadových úpravách bude vysadených:
# Tatranská č. 24-32
Stromy listnaté: 18 ks
Kry: 20,2 m2 (80 ks) – plošná výsadba
Parkové trávniky: 867,7 m2
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# Tatranská č. 34-38
Stromy listnaté: 21 ks
Kry: 66,7 m2 (270 ks) – plošná výsadba
Parkové trávniky: 520 m2
# Tatranská č. 40-50
Stromy listnaté: 25 ks
Kry: 87,4 m2 (350 ks) – plošná výsadba
Parkové trávniky: 969,8 m2
# Tatranská č. 52-64
Stromy listnaté: 15 ks
Stromy ihličnaté: 8 ks
Parkové trávniky: 1 332,5 m2
SO-05 Ochrana podzemných vedení
SO-05.1 Vodovod
Všetky riešené vodovodné potrubia sú vo vlastníctve StVPS, a.s. Banská Bystrica.
# Tatranská č. 24-32
V km 0,030 35 križuje príjazdovú komunikáciu trasa verejného vodovodu LT DN 200. Trasa vodovodu LT DN 200
zostane zachovaná v celej dĺžke. Z dôvodu výstavby prístupovej komunikácie na parkovisko je navrhovaná ochrana
vodovodného potrubia a to dodatočným zariadením chráničky v dĺžke 7,5 m. Pre zariadenie chráničky budú použité
oceľové rúry špirálovo zvárane D426 x 6 mm. Chránička DN 400 bude presahovať 1,0 m za okraj navrhovanej
komunikácie, resp. chodníka. Priestor medzi chráničkou a potrubím sa vymedzí použitím klzných objímok RACI.
Aby sa zamedzilo znečisteniu chráničky, obidva konce sa utesnia gumenými manžetami.
# Tatranská č. 40-50
V km 0,037 38 križuje príjazdovú komunikáciu trasa verejného vodovodu LT DN 200. Trasa tohto vodovodu zostane
v celej dĺžke zachovaná. Ochrana vodovodného potrubia bude zabezpečená dodatočným zariadením chráničky v
dĺžke 6,5 m. Pre zariadenie chráničky budú použité oceľové rúry špirálovo zvárane D426 x 6 mm. Chránička DN 400
bude presahovať 1,0 m za okraj navrhovanej komunikácie, resp. chodníka. Priestor medzi chráničkou a potrubím
sa vymedzí použitím klzných objímok RACI. Aby sa zamedzilo znečisteniu chráničky, obidva konce sa utesnia
gumenými manžetami.
SO-05.2 Ochrana STL plynovodu
# Tatranská č. 40-50
Výjazdová komunikácia v preluke medzi bytovými domami 50 a 52 je navrhnutá v trase existujúcej plynovodnej
prípojky do bytového domu z STL plynovodu. Prípojka do Saleziánskeho centra sv. Dona Bosca sa nachádza oproti
vchodu č. 50, trasa prípojky je vedená kolmo cez navrhované spevnené plochy. Ďalšie kríženia s trasou jestvujúceho
plynovodu sú v km 0,033 39 výjazdovej komunikácie a v mieste vjazdu na vnútornú komunikáciu parkoviska (v
mieste jestvujúceho vjazdu na parkovisko Saleziánov).
Technické riešenie návrhu nivelety a konštrukcie vozovky je riešené tak, že nedôjde k zníženiu krytia plynovodných
potrubí.
SO-05.3 Ochrana teplovodu
# Tatranská č. 24-32
Prístupová komunikácia medzi bytovým domom 32 a trafostanicou križuje trasu existujúceho teplovodu v km
0,005 27. Technické riešenie návrhu nivelety a konštrukcie vozovky je riešene tak, že nedôjde k zníženiu krytia
teplovodného potrubia.
# Tatranská č. 34-38
Prístupová komunikácia – vjazd medzi bytovými domami 38 a 40 križuje trasu existujúceho teplovodu v km
0,003 34. Technické riešenie návrhu nivelety a konštrukcie vozovky je riešené tak, že nedôjde k zníženiu krytia
teplovodného potrubia.
# Tatranská č. 40-50
Výjazdová komunikácia v preluke medzi bytovými domami 50 a 52 križuje trasu existujúceho teplovodu v km 0,013
13. Technické riešenie návrhu nivelety a konštrukcie vozovky je riešené tak, že dôjde k minimálnemu zníženiu krytia
teplovodného potrubia.
Vzhľadom na navrhované technické riešenie je potrebné dodržať podmienky správcu teplovodu uvedené v
stanovisku z 23.7.2018:
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Teplovodné rozvody spoločnosti STEFE Banská Bystrica, a.s., situované na Tatranskej ulici zasahujú v časti
prístupovej komunikácii z Tatranskej ulice k jednotlivým parkoviskám do záujmového územia plánovanej výstavby
parkovacích plôch. Teplovod je vybudovaný bez-kanálovým potrubným vedením ISOPLUS v hĺbke 0,8 až 1,2
m. Pri budovaní nových prístupových komunikácii je potrebné požiadať našu spoločnosť o vytýčenie stávajúcich
teplovodných rozvodov. Pri budovaní a realizácii prác v trase teplovodu je potrebné dodržať podmienky montážneho
postupu prác, ktorý zároveň prikladáme. Jedná sa najmä o práce pri zhutňovaní jednotlivých vrstiev podložia
prístupových komunikácii, kde je max. povolená hmotnosť vibračného zhutňovacieho stroja 100 kg . Pri obnažení
teplovodu je nevyhnutné prizvať k obhliadke zástupcu našej spoločnosti a postupovať v stavebných prácach podľa
usmernení zaznamenaných v stavebnom denníku počas realizácie výstavby.
SO-05.4 Ochrana slaboprúdových vedení
V priľahlej lokalite a na riešenom území plánovaného parkoviska Tatranská sa nachádzajú rozvody telekomunikačnej
siete operátora, ktoré sú vedené metalickými káblami podzemného telekomunikačného rozvodu pre napojenie
existujúcich objektov bytov a občianskej vybavenosti.
# Tatranská č. 24-32
Káble, ktoré križujú príjazdovú komunikáciu je potrebné ochrániť. Ochrana káblov bude realizovaná uložením do
chráničiek – betónových káblových žľabov (EBK-1/50 alebo TK2) a pieskového lôžka v celkovej dĺžke l=14 m (v
km 0,00655 kábel spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bratislava a v km 0,03171 kábel spoločnosti UPC Broadband
Slovakia).
# Tatranská č. 34-38
Ochrana kábla spoločnosti Slovak Telekom, ktorý križuje vjazd na vnútornú komunikáciu parkoviska oproti vchodu
č. 38 bude realizovaná uložením do chráničky – betónových káblových žľabov (EBK-1/50 alebo TK2) a pieskového
lôžka v celkovej dĺžke l=6 m.
# Tatranská č. 40-50
Ochrana káblov, ktoré križujú príjazdovú komunikáciu bude zabezpečená uložením do chráničiek – betónových
káblových žľabov (EBK-1/50 alebo TK2) a pieskového lôžka v celkovej dĺžke l=14 m (v km 0,01115 kábel
spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bratislava a v km 0,03260 kábel spoločnosti Orange).
# Tatranská č. 52-64
Káble spoločnosti Slovak Telekom, UPC a Orange, ktoré sa nachádzajú pod spevnenou plochou parkoviska v rohu
pri vchode č. 64 je potrebné ochrániť, a to uložením do chráničky – betónových káblových žľabov (EBK-1/50 alebo
TK2) a pieskového lôžka v celkovej dĺžke l=15(UPC)+15(Orange)+8(Slovak Telekom) = 38 m. Alternatívne je
možne tieto káble preložiť pod konštrukciu rekonštruovaného chodníka.
Ochranné pásmo:
Pred realizáciou výkopových prác pre inžinierske siete a telekomunikačné rozvody je potrebné požiadať
prevádzkovateľov o presné vytýčenie všetkých vedení. V prípade križovania a súbehu telekomunikačných vedení
musí byť dodržaná norma STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia, STN 33 2000-5-52 a
norma STN 33 4050 o podzemných telekomunikačných vedeniach. Zároveň musia byť dodržané predpisy Slovak
Telekom TA 226 v súvislosti s ukladaním, meraním a spájaním káblov s ohľadom na povolené predpisy a parametre.
Podľa zákona o energetike č. 656/2004 Z. z. je ochranné pásmo káblového vedenia pre telekomunikačné rozvody v
zemi 1 m na každú stranu od krajného kábla, resp. stavebnej konštrukcie (šachta, kábelovod).
Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite
Vzhľadom k narastaniu stupňa motorizácie na Slovensku je nedostatok parkovacích miest problémom všetkých
väčších sídelných útvarov. Otázka parkovania trápi mnohých obyvateľov Banskej Bystrici, obzvlášť občanov
sídliska Sásová na Tatranskej ulici, kde je dlhodobá absencia parkovacích miest. Obyvatelia pre nedostatok miest
parkujú aj na plochách určených pre zeleň, čím značne devastujú prostredie medzi obytnými domami. Vybudovaním
parkoviska na Tatranskej ulici vznikne pre obyvateľov priľahlých obytných domov 227 nových parkovacích miest.
Dôvody pre umiestnenie navrhovanej činnosti vo vybranej lokalite možno zhodnotiť z viacerých hľadísk:
1) Vybudovanie nových parkovacích miest je súčasťou zlepšenia pomerov v oblasti statickej dopravy v území –
Tatranská ulica, mestská časť Sásová.
2) Parkovacie plochy sa nachádzajú prevažne na pozemkoch navrhovateľa.
3) Nedôjde k ohrozeniu chránených území prírody, nakoľko sa hodnotené územie nenachádza v žiadnom chránenom
území. V území nie je identifikovaný výskyt chránených druhov rastlín a živočíchov.
4) Územie je dobre dopravne napojené na pozemnú komunikáciu a inžinierske siete. Prístup na pozemok z hľadiska
širších vzťahov je z miestneho komunikačného systému zberných a obslužných komunikácií mesta.
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5) Navrhovaná lokalita predstavuje v súčasnosti funkčnú plochu bývania a vybavenosti (bytové domy, rôzne
inštitúcie, obchodné objekty,...), kde je evidovaný celodenný prejazd prevažne osobných automobilov a s tým
súvisiaci dopyt po parkovacích miestach v danej lokalite.
Požiadavky na vstupy
Záber pôdy
Parkovacie plochy sa nachádzajú prevažne na pozemkoch investora. Prístup na pozemok z hľadiska širších vzťahov
je z miestneho komunikačného systému obslužných a zberných komunikácií mesta.
Zásobovanie vodou
Počas prevádzky nevzniknú nároky na odber vody s výnimkou zalievania zelených plôch.
Elektrická energia
Spotreba elektrickej energie pozostáva zo spotreby energie verejného osvetlenia SO-03 Verejné osvetlenie.
Surovinové zabezpečenie
Pre výstavbu bude potrebné nasledovné surovinové zabezpečenie:
• násypový materiál, kamenivo, štrky, štrkopiesky – množstvá nie sú dosiaľ špecifikované, zdrojmi týchto materiálov
budú ťažobne dodávateľských organizácií,
• betónové dlažby, betónové konštrukčné prvky, keramické výrobky, železo, izolácie, plastové výrobky a iné
stavebné materiály – pôjde o obchodné výrobky väčšinou zo zdrojov mimo hodnoteného územia.
Energetické zdroje počas výstavby predstavujú pohonné hmoty pre dopravné a stavebné mechanizmy, elektrická
energia pre stavebnú mechanizáciu a stavenisko.
Počas prevádzky predpokladáme, že sa budú používať suroviny na bežnú údržbu pozemných komunikácií a
parkovacích státí (štrk, plastové vrecia, saponáty, ... ). Predpokladáme, že sa budú používať suroviny rôzneho
charakteru.
Doprava a iná infraštruktúra
Predmetom projektovej dokumentácie je návrh parkovacích plôch osobných automobilov s kolmým a pozdĺžnym
radením vozidiel (s vylúčeným parkovaním nákladných vozidiel) a rekonštrukcia jestvujúceho chodníka pri bytovom
dome. Celkový návrh vychádza zo smerového, výškového vedenia a šírkového usporiadania parkovacej plochy s
ohľadom na majetkoprávne pomery.
Dimenzovanie rozmerov odstavných a parkovacích miest a príslušné komunikačné priestory je navrhnuté v zmysle
STN 73 6056. Parkovacie stojiská pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie sú navrhnuté v podiele
4% z celkového počtu parkovacích miest v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z.
Nároky na pracovné sily
Výstavbu bude realizovať vybraný dodávateľ, disponujúci potrebnou kapacitou zamestnancov v požadovanej
profesijnej skladbe, preto za súčasného stavu nie je možné odhadnúť počet pracujúcich na stavbe. Prevádzka
parkovacích plôch nevyžaduje vytvorenie nových pracovných miest.
Údaje o výstupoch
Emisie
Zdrojom znečisťovania ovzdušia vplyvom navrhovanej činnosti v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.706/2002 Z. z., v
znení neskorších predpisov, budú látky znečisťujúce ovzdušie produkované nákladnými motorovými vozidlami
počas výstavby parkovacích státí, čo je možné považovať za dočasnú záťaž.
Emisie počas výstavby
Za dočasný zdroj znečistenia počas realizácie zámeru možno považovať vlastnú lokalitu počas výstavby navrhovanej
činnosti. Stavebné a montážne mechanizmy a súvisiaca nákladná doprava budú zdrojom prašnosti a emisií. Odhad
pohybu nákladných áut by bol špekulatívny. Odhad vyprodukovaných emisií v celej etape realizácie nie je možné
spoľahlivo predikovať. Nepredpokladá sa však prekročenie dovolených hodnôt vzniku CO2 a emisií minerálneho
prachu. Znečistenie sa prejaví lokálne priamo na stavenisku a v menšej miere na prístupových komunikáciách.
Vplyvy budú lokálne a dočasné, nepredpokladá sa zhoršenie kvality ovzdušia a intenzitu znečistenia je možné
minimalizovať vhodnými opatreniami.
Emisie počas prevádzky
Počas prevádzky budú hlavné zdroje znečistenia predstavovať všetky dopravné prostriedky pohybujúce sa po
príjazdovej komunikácii miestneho významu a priamo na ploche parkovísk. Režim jazdy bude mestský. Predpokladá
sa, že intenzita dopravy bude v rovnakom množstve príp. mierne zvýšená ako doposiaľ, nakoľko navrhovaná činnosť
zlepší parkovacie podmienky v území. V súčasnosti parkovanie pred bytovými domami je popri miestnej obslužnej
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komunikácii (MO 8/40), ktorá je jednosmerná. Vľavo sú kolmé parkovacie miesta, vpravo sú parkovacie miesta s
radením šikmým pod 45° uhlom.
Odpadové vody
Prevádzka parkoviska nebude produkovať splaškové odpadové vody. Na plochách parkovísk budú vznikať dažďové
odpadové vody. Dažďové vody z povrchového odtoku spevnených plôch budú novou dažďovou kanalizáciou
vyústené po prečistení v ORL do existujúcej kanalizácie DN400 nachádzajúcej sa na Tatranskej ulici. Na úpravu
odtoku v čase prívalových dažďov je na dažďovej kanalizácii parkoviska navrhnutá detenčná nadrž. Ochrana
podzemných vôd je zabezpečená návrhom odlučovača ropných látok. Stavba sa nenachádza v ochrannom pásme
vodného zdroja.
Vozovka je odvodnená pozdĺžnym a priečnym sklonom komunikácie ku dažďovým vpustiam a následne do dažďovej
kanalizácie (samostatne riešený stavebný objekt).
Pláň bude odvodnená priečnym sklonom do pozdĺžnych trativodov DN 160. Trativody sú zaústene do dažďových
vpustí.
Odpady
Odpady, vznikajúce pri výstavbe
Množstvo stavebných odpadov bude bilancovane podľa skutočnosti na stavbe v stavebnom denníku. Jednotlivé
druhy odpadu budú pri vzniku separované. Odpad stavebného charakteru vzniknutý pri realizácii stavby bude
uložený v zariadeniach objektoch a priestoroch na to určených a schválených na zneškodňovanie odpadov, triedený
v mieste vzniku na odpad na zhodnotenie a odpad na zneškodnenie bez vytvárania medziskládok na verejných
priestranstvách. Stavebné sute vznikajúce počas výstavby budú nakladané priamo do vozidiel stavby a odvážané na
riadenú skládku. Prebytočná výkopová zemina bude použitá na spätné zásypy v základových konštrukciách alebo
odvážaná na stavebnú skládku. Odpad stavebného charakteru vzniknutý pri výstavbe bude zberaný do nádob a
skladovaný na vopred určenom mieste v zariadeniach objektoch a priestoroch na to určených zabezpečených proti
neoprávnenej manipulácii, s následným odvozom na riadenú skládku TKO príslušnej triedy. Spracovateľný a inak
využiteľný odpad zo stavby stavebník odovzdá na využitie ako druhotnú surovinu prostredníctvom spracovateľských
organizácií. Po ukončení výstavby vybraný zhotoviteľ stavby a stavebník predloží ku kolaudácii evidenciu odpadov
a doklady o ich zneškodnení.
Odpady vzniknuté na vonkajších parkovacích miestach budú predstavovať odpady od užívateľov parkovísk alebo
odpady zanesené na priestor a to buď vetrom alebo naplavením počas silného dažďa. V zimnom období ako
prostriedok údržby parkovísk – štrk, ktorý sa po zimnom období zneškodní. Vzniknuté odpady budú likvidované
na základe zmluvného vzťahu medzi pôvodcom odpadu a firmou oprávnenou na nakladanie s príslušným druhom
odpadu.
Hluk a vibrácie
Počas výstavby parkovacích plôch na Tatranskej ulici, bude zdrojom hluku a vibrácií stavebná činnosť a doprava.
Hluk a vibrácie budú produkované najmä na začiatku výstavby pri práci zemných strojov: bager, buldozér, nákladné
vozidlá. Zvýšenie hluku v dôsledku výstavby možno očakávať v priestore staveniska a v bezprostrednej blízkosti
prístupovej komunikácie. Hluk a vibrácie zo stavebných prác budú na bežnej úrovni realizácie stavieb podobného
rozsahu. Tieto zdroje hluku sú dočasné, zaniknú ukončením stavebných prác.
Počas prevádzky sa predpokladá mierne zvýšenie hladiny hluku z dopravy pri štartovaní a parkovaní osobných
motorových vozidiel okolitých obytných domov.
Žiarenie a iné fyzikálne polia
Nepredpokladá sa šírenie žiarenia z hodnotenej činnosti v takom rozsahu, aby dochádzalo k ovplyvňovaniu pohody
užívateľov komunikácie ani obytných domov.
Teplo, zápach a iné výstupy
Počas výstavby a prevádzky sa nepredpokladá šírenie tepla a zápachu v takých koncentráciách, že by dochádzalo
k negatívnemu ovplyvňovaniu okolitého prostredia.
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
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navrhovateľom. Zámer navrhovanej činnosti bol 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. Združenie domových samospráv, predseda Marcel Slávik, mail zo dňa 31.07.2019, konštatuje:
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
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/water-framework/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/downloadDocument?documentId=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 spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako
podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
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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-a-obaly/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 „Banská Bystrica – Tatranská ulica – parkoviská“
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
„Banská Bystrica – Tatranská ulica – parkoviská“ 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.
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:
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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/basichtml/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-svodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach. Vo všeobecnosti požadujeme realizáciu tzv. dažďových záhrad.
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-obci-pdf-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 s) 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.“.
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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,
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 meste Banská Bystrica 35ks vzrastlých drevín a to na verejných priestranstvách v
obývaných častiach mesta 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. Vizualizácia klimatických zmien na Slovensku v čiarovom kóde: vedci analyzovali dáta za roky 1908 až 2018
a výsledky spracovali do tohto grafu; každý pásik predstavuje jeden rok a jeho farba a intenzita udáva charakter
tohto roka. Modrý znamená ochladenie a červený znamená oteplenie od dlhodobého priemeru; výraznosť farby zase
naznačuje veľkosť tejto odchýlky. (viac info: https://showyourstripes.info/)
Žiadame
preto
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-8oli-operational-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-spatial-1), 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 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
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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
dd. Vytvoriť podmienky pre kompostovanie rozložiteľného odpadu a vybudovať domácu kompostáreň slúžiacu pre
potreby zužitkovania rozložiteľného odpadu vznikajúceho pri prevádzke zámeru.
Podmienky uvedené v písmenách aa) až dd) tejto časti nášho vyjadrenia žiadame uviesť v rozhodnutí ako záväzné
podmienky záverečného stanoviska resp. rozhodnutia zo zisťovacieho konania ako opatrenia environmentálneho
zisku.
4. Súčasťou podkladov pre daný zámer sú aj dokumenty pre revitalizáciu Skládky priemyselného odpadu Šiklov,
pričom nie je zrejmá súvislosť medzi týmito dvomi zámermi; žiadame túto súvislosť vysvetliť.
5. 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.“
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.
Upozornenie pre navrhovateľa: Na predložení uvedených podkladov rozhodnutia trváme; na základe našich
skúsenosti však vieme, že úrad si neplní svoje zákonné povinnosti dôsledne a tak sme nútení využívať opravné
prostriedky (odvolania). Ak sa chce navrhovateľ vyhnúť prípadným komplikáciám, odporúčame aby proaktívne
zaslal podklady nášmu združeniu, resp. si rezervoval konzultáciu s našim združením a zabezpečil tak svoju
konštruktívnu súčinnosť.
6. 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
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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 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.
2. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BB-OSZP3/2019/027446-002
zo dňa 01.08.2019, konštatuje:
Podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zák.
543/2002 Z. z.) na dotknutom území prvý stupeň ochrany (všeobecná ochrana – § 12 zák. 543/2002 Z. z.).
Okresný úrad, príslušný podľa ustanovení § 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., dáva z hľadiska
záujmov ochrany prírody a krajiny na vec podľa § 9 ods. (2) zák. 543/2002 Z. z. k nasledovné s t a n o v i s k o:
Bez pripomienok.
3. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BB-OSZP3/027267-002 dňa
02.08.2019, konštatuje:
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, z hľadiska záujmov odpadového
hospodárstva, 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 a § 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“) dávame 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;
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# 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);
# 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 sa materiál použije na účely
výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný;
# 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.
4. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia, list č. 07666/2019/
ODDUPZP-2, 26824/2019 zo dňa 12.08.2019, konštatuje:
Predložený zámer navrhovanej činnosti nie je v rozpore so záväznou časťou ÚPN VÚC Banskobystrický kraj a
jeho zmenami a doplnkami.. Odporúčame zaviazať navrhovateľa dodržať opatrenia z kapitoly IV.10 Opatrenia na
zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti a to v čase prípravy, realizácie aj prevádzky navrhovanej činnosti vrátane
realizácie sadových úprav a náhradnej výsadby drevín ako kompenzačných opatrení. Vybudovanie navrhovaných
parkovacích státí zmenší plochu infiltrácie zrážkovej vody do podzemia a zmení existujúce odtokové pomery
územia, preto požadujeme doplnenie vodozádržných opatrení. Vzhľadom k tomu, že umiestnenie navrhovanej
činnosti je čiastočne plánované aj na ornej pôde, požadujeme eliminovať výmeru záberu poľnohospodárskej pôdy.
5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, list č. ORHZ-BB2-2019/000576-002
zo dňa 16.08.2019, konštatuje:
Zámer navrhovanej činnosti z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné
prostredie.
6. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, list č. 24605/2019/IDP/65423 zo dňa 13.08.2019,
konštatuje:
MDV SR má k navrhovanej činnosti „Banská Bystrica – Tatranská ulica - parkoviská“ nasledovné pripomienky a
požiadavky:
- Navrhovanú činnosť žiadame prekonzultovať a o záväzné stanovisko požiadať správcov dotknutých komunikácií
ovplyvnených navrhovanou činnosťou a ich požiadavky rešpektovať v plnom rozsahu;
- Všetky dopravné parametre je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými normami STN a technickými predpismi;
- Pre lokality navrhované v blízkosti pozemných komunikácií je potrebné zrealizovať opatrenia na maximálnu
možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy. Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať
požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe;
- V celom dokumente požadujeme používať číslovanie železničných tratí podľa "Tabuliek traťových pomerov
ŽSR" https://www.zsr.sk/dopravcovia/infrastruktura/tabulkytratovych- pomerov/, t. j. číslo trate 116 A a 118 B..
Číslovanie tratí je v celom dokumente uvedené podľa vlakového cestovného poriadku, t. j. číslo trate 170 a 172, čo
nie je z hľadiska infraštruktúry záväzné;
- Počty parkovacích stojísk žiadame doložiť výpočtom v zmysle STN 73 6110/Z2.
MDV SR súhlasí s ukončením procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie zmeny navrhovanej činnosti
„Banská Bystrica – Tatranská ulica - parkoviská“ v zmysle 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.
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, list č. A/2503/2019HŽPaZ zo dňa
09.08.2019, 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-BB-OSZP3/2019/029576-002
zo dňa 28.08.2019, konštatuje:
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska vodného hospodárstva k
Navrhovanej činnosťi – „Banská Bystrica – Tatranská ulica – parkoviská“ žiada dodržať podmienky zo strany
obstarávateľa, ktoré boli uvedené aj vo vyjadrení pod č. OU-BB-OSZP3-2018 / 023719-002 zo dňa 20.07.2018, a
to v rozsahu:
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1. Počas realizácie stavby a užívania dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd pred kontamináciou
znečisťujúcimi látkami.
2. Používané stavebné mechanizmy musia byť v bezchybnom stave, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných
a povrchových vôd v predmetnej lokalite.
3. 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.
4. V prípade, že jestvujúca kanalizácia na Tatranskej ulici je dažďová, so zaústením v Rudlovskom potoku, je
potrebné požiadať o vyjadrenie správcu vodného toku.
5. Investor stavby je povinný požiadať Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie –
EIA o vydanie stanoviska v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6. Príslušným stavebným úradom na stavby SO 02 Kanalizácia budované v rámci stavby „9056-00 Banská Bystrica
– Tatranská ulica – parkoviská, DÚR“ je Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie.
Je potrebné aby investor požiadal tunajší úrad o vydanie stavebného povolenia, pričom podkladom k vydaniu
stavebného povolenia je právoplatné územné rozhodnutie na stavbu.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „tunajší úrad“), na základe
pripomienok doručených v stanoviskách Združenia domových samospráv a Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky, 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 20.09.2019 doručený list, v ktorom navrhovateľ vyhodnotil
stanovisko nasledovne:
Združenie domových samospráv:
1. 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
dopravy.
Mesto Banská Bystrica - stanovisko:
V rámci navrhovanej činnosti sa neuvažuje s dopravným napojením na pozemné komunikácie, pre ktoré sú
definované požiadavky v TP 09/2008, TP 10/2008. V pripomienke špecifikované technické podmienky sa týkajú
• TP 09/2008 Zariadenia, infraštruktúra a systémy technologického vybavenia PK
Požiadavky sa tykajú výlučne systémov a zariadení používaných na nasledujúcich pozemných komunikáciách: 1.
diaľnice a rýchlostné cesty, 2. cesty I. triedy, 3. miestne rýchlostné komunikácie
• TP 10/2008 Inteligentné dopravné systémy a dopravné technologické zariadenia
Požiadavky sa tykajú výlučne systémov a zariadení používaných na nasledujúcich pozemných komunikáciách: 1.
diaľnice a rýchlostné cesty, 2. cesty I. triedy, 3. miestne rýchlostné komunikácie
Vplyvy navrhovanej činnosti na dopravu a dopravnú situáciu v území sú opísané v zámere činnosti v rámci kapitoly
IV.1 Požiadavky na vstupy, IV.1.5 Doprava a iná infraštruktúra a ďalej v rámci kapitoly IV.3.9 Vplyvy na dopravu.
Prístup na parkovacie plochy je zabezpečený z existujúcej miestnej komunikácie na ul. Tatranská. Dopravné riešenie
bude spodrobnené v dokumentácií pre územné rozhodnutie..
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.
Mesto Banská Bystrica - stanovisko:
Obyvatelia danej lokality pre nedostatok miest parkujú na plochách určených pre zeleň, čím značne devastujú
prostredie medzi obytnými domami. Vytvorením parkovacích miest sa zabráni neorganizovanému parkovaniu a
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zaťaženiu viacerých častí území, ktoré nie sú určené pre parkovanie. Návrh rieši 227 parkovacích miest z toho 11
miest pre imobilných občanov.
Navrhované komunikácie, spevnené plochy a parkoviská sú navrhnuté v súlade s platnými slovenskými normami
a to hlavne :
STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií
STN 73 6133 Navrhovanie a realizácia zemného telesa pozemných komunikácií
STN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia a ďalšie bezprostredne súvisiace normy.
Výpočet bude doložený do projektovej dokumentácie. Počty parkovacích stojísk sú riešené v zmysle normy STN
73 61 10/Z2.
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.
Mesto Banská Bystrica - stanovisko:
Dotknuté územie navrhované pre realizáciu zámeru činnosti sa nachádza v zastavanom území mestskej časti Sásová.
Zástavka mestskej hromadnej dopravy je situovaná v blízkosti parkovísk. Dochádzková vzdialenosť cca 2 minúty.
d. Vyhodnotiť dostatočnosť opatrení v zmysle spracovaného dokumentu ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5
zákona OPK č.543/2002 Z.z.
Mesto Banská Bystrica - stanovisko:
Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na územia, ktoré sú predmetom ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny. V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v dotknutom území platí
1. stupeň ochrany prírody (všeobecná ochrana).
Územie nezasahuje do prvkov ÚSES. Nepredpokladá sa narušenie významných ekosystémov.
Po ukončení výstavby budú realizované sadové úpravy dotknutých plôch. Budú realizované vegetačné úpravy s
výsadbou vzrastlých stromov a kríkov podľa projektu sadových úprav, ktorý bude spracovaný vo vyššom stupni
projektovej dokumentácie.
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.
Mesto Banská Bystrica - stanovisko:
Navrhované terénne a sadové úpravy sú riešené v súlade s platnými slovenskými technickými normami a to hlavne:
STN 73 6133 - Navrhovanie a realizácia zemného telesa pozemných komunikácií
STN 73 3050 - Zemné práce. Všeobecné ustanovenia a ďalšie bezprostredne súvisiace normy
STN 83 7010 - Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie
STN 83 7015 - Technológia vegetačných úprav v krajine. Práca s pôdou
STN 83 7016 - Technológia vegetačných úprav v krajine. Rastliny a ich výsadba
STN 83 7017 - Technológia vegetačných úprav v krajine. Trávniky a ich zakladanie.
V objekte budú realizované výsadby stromov pozdĺž parkovacích miest, ktoré musia spĺňať parametre alejových
drevín s výškou kmeňa najmenej 2,2 m, vysádzané budú 1,5 m od spevnenej plochy v spone 5 alebo 6 m od
seba, pri spone 5 m budú použité dreviny s užšou korunou. Na ploche medzi bytovými domami č. 50 a 52, budú
použité v stromoradí dreviny s užšou korunou. Pozdĺž oplotenia budú vysadené stromy v redšom spone 6 m a budú
tu vysádzané dreviny s väčšou korunou a druhy budú prestriedané. Za bytovými domami č. 52-64 budú výsadby
stromov realizované na zárezovom svahu pozdĺž parkovísk v severnej časti sídliska. Výška kmeňa bude 2,0 m a
výška navrhovaných ihličnatých stromov 150/175 cm. Na plochách ostrovčekov pri výjazde z parkoviska budú
vysadené nízke druhy krov, ktoré dorastajú do výšky 0,5 m aby nezavadzali v rozhľadových trojuholníkov. Na
zvyšných plochách budú založené parkové trávniky.
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/water-framework/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.
Mesto Banská Bystrica - stanovisko:
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V predkladanom zámere boli identifikované vplyvy navrhovanej činnosti na vody, ktoré sú popísané v kapitole IV.3
Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie sú v podkapitole IV.3.5 Vplyvy
na vodné pomery. Pri navrhovanej činnosti bude dodržaná Rámcová smernica o vode č. 2000/60/ES.
V súvislosti s navrhovanou činnosťou a informácie uvedené v príslušných častiach zámeru činnosti nie sú vplyvy
navrhovaného projektu na dosiahnutie environmentálnych cieľov podľa Rámcovej smernice o vodách významné.
Podkladom pre spracovanie zámeru činnosti bola dokumentácia pre územné rozhodnutie „Parkovisko Tatranská č.
24-32, 34-38, 40-50, 52,64“. O odborné stanovisko podľa §16a ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. môže byť v prípade
požiadavky zo strany orgánu štátnej vodnej správy požiadané v súvislosti s povoľovaním navrhovanej činnosti podľa
zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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/downloadDocument?documentId=441).
Mesto Banská Bystrica - stanovisko:
Podkladom pre spracovanie zámeru činnosti bola dokumentácia pre územné rozhodnutie „Parkovisko Tatranská č.
24-32, 34-38, 40-50, 52,64“. O odborné stanovisko podľa §16a ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. môže byť v prípade
požiadavky zo strany orgánu štátnej vodnej správy požiadané v súvislosti s povoľovaním navrhovanej činnosti
podľa zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Takzvané „primárne posúdenie“ vykonáva Výskumný
ústav vodného hospodárstva ako odborné-vedecko-výskumné pracovisko vodného hospodárstva poverené výkonom
primárneho posúdenia významnosti vplyvu realizácie nových rozvojových projektov na stav útvarov povrchovej
vody a stav útvarov podzemnej vody vo vzťahu k plneniu environmentálnych cieľov.
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.
Mesto Banská Bystrica - stanovisko:
Parkoviská sú situované v mestskej časti Sásová v zastavanom území mesta, za bytovými domami č. 24-32, 34-38,
40-50 a 52-64. Vplyvy navrhovanej činnosti na obyvateľstvo v území sú opísané v zámere činnosti v rámci kapitoly
IV. 3.8 Vplyvy na obyvateľstvo a IV. 4 Hodnotenie zdravotných rizík.
S ohľadom na charakter navrhovanej činnosti, hlukové a rozptylové pomery lokality a predpokladané vplyvy
navrhovanej činnosti na uvedené faktory životného prostredia nepovažujeme spracovanie špecifických štúdií v danej
oblasti za potrebné.
K predmetnej činnosti bol vypracovaný dendrologický prieskum, ktorý je súčasťou zámeru ako Príloha 2A. až
Príloha 2D.
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.
Mesto Banská Bystrica - stanovisko:
Statiku stavby nie je potrebné v zmysle vyhlášok a STN noriem spracovávať dvoma nezávislými statikmi.
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“.
Mesto Banská Bystrica - stanovisko:
Predkladaný zámer činnosti sa zaoberá hodnotením a posudzovaním vplyvov navrhovanej činnosti, ktorou je
výstavba a prevádzka nových parkovacích státí na Tatranskej ulici v Banskej Bystrici, sídlisko Sásová.
Na základe odôvodnenej žiadosti navrhovateľa Mesta Banská Bystrica, Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor
starostlivosti o životné prostredie listom číslo OU-BB-OSZP3-2019/024196-003 zo dňa 03.07.2019 upustil od
požiadavky variantného riešenia zámeru navrhovanej činnosti pre činnosť „Banská Bystrica – Tatranská ulica –
parkoviská“.
k. 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.
Mesto Banská Bystrica - stanovisko:
Geologické a hydrogeologické pomery dotknutého územia sú opísané v príslušných častiach zámeru činnosti - v
rámci kapitoly III.1.2 Geologické pomery a III.1.3 Hydrogeologické pomery.
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Potenciálne vplyvy navrhovanej činnosti na horninové prostredie sú vyhodnotené v kapitole IV.3.1. Vplyvy na
horninové prostredie a návrh opatrení v kapitole IV.10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých
variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie.
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.
Mesto Banská Bystrica - stanovisko:
Dažďové odpadové vody: Stoky kanalizácie sú navrhnuté na výdatnosť 15 min. dažďa s periodicitou dažďa p = 0,5
(1 x za 2 roky) pre mestá so stokovou sieťou jednotnej sústavy s počtom obyvateľov nad 5 000. Veľkosť zrážkového
odtoku je stanovená na základe predpokladu ustáleného stavu dažďového odtoku na návrhový dažďový prietok
podľa rovnice:
Qd = q15 x S x Ψ [l.s-1]
q15 – výdatnosť 15 min. náhradného dažďa [l.s-1.ha-1], (pre mesto Banská Bystrica uvažujeme hodnotu 124
l.s-1.ha-1)
S – veľkosť odvodňovanej plochy [ha]
Ψ – súčiniteľ odtoku, ktorého hodnoty závisia od spôsobu zastavania, druhu a sklonu povrchu
Parkovisko Tatranská č. 24-32
- vozovka komunikácie AB kryt (603,9 m2): Qd1 = 124 x 0,06039 x 0,9 = 6,7 l.s-1
- vozovka parkovísk – dláždený kryt (570,6 m2): Qd2 = 124 x 0,05706 x 0,9 = 6,4 l.s-1
- chodníky – dláždený kryt (130,8 m2): Qd3 = 124 x 0,01308 x 0,6 = 1,0 l.s-1
- zelené pásy, lúky so sklonom do 5% (62,0 m2): Qd4 = 124 x 0,0062 x 0,1 = 0,08 l.s-1
Parkovisko Tatranská č. 34-38
- vozovka komunikácie AB kryt (388,8 m2): Qd1 = 124 x 0,03888 x 0,9 = 4,3 l.s-1
- vozovka parkovísk – dláždený kryt (407,7 m2): Qd2 = 124 x 0,04077 x 0,9 = 4,5 l.s-1
- chodníky – dláždený kryt (201,6 m2): Qd3 = 124 x 0,02016 x 0,6 = 1,5 l.s-1
- zelené pásy, lúky so sklonom do 5% (33,8 m2): Qd4 = 124 x 0,00338 x 0,1 = 0,04 l.s-1
Parkovisko Tatranská č. 40-50
- vozovka komunikácie AB kryt (696,6 m2): Qd1 = 124 x 0,06966 x 0,9 = 7,8 l.s-1
- vozovka parkovísk – dláždený kryt (612,9 m2): Qd2 = 124 x 0,06129 x 0,9 = 6,8 l.s-1
- chodníky – dláždený kryt (214,8 m2): Qd3 = 124 x 0,02148 x 0,6 = 1,6 l.s-1
- zelené pásy, lúky so sklonom do 5% (59,9 m2): Qd4 = 124 x 0,00599 x 0,1 = 0,07 l.s-1
Parkovisko Tatranská č. 52-64
- vozovka komunikácie AB kryt (511,2 m2): Qd1 = 124 x 0,05112 x 0,9 = 5,7 l.s-1
- vozovka parkovísk – dláždený kryt (713,7 m2): Qd2 = 124 x 0,07137 x 0,9 = 8,0 l.s-1
- chodníky – dláždený kryt (198,0 m2): Qd3 = 124 x 0,01980 x 0,6 = 1,5 l.s-1
- zelené pásy, lúky so sklonom do 5% (207,0 m2): Qd4 = 124 x 0,02070 x 0,15 = 0,4 l.s-1
- strmá zatrávnená plocha 1:2 (348,5 m2): Qd5 = 124 x 0,03485 x 0,5 = 2,2 l.s-1
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.
Mesto Banská Bystrica - stanovisko:
Hodnotené územie v rámci územnoplánovacej dokumentácie je vymedzené funkciou ako „plochy bývania a
občianskeho vybavenia“. Navrhovaná výstavba v predmetnom území je v súlade s platnou územnoplánovacou
dokumentáciou mesta Banská Bystrica.
Mesto Banská Bystrica disponuje platnou územnoplánovacou dokumentáciou Územný plán mesta Banská Bystrica,
ktorý bol mestským zastupiteľstvom schválený uznesením z 24. marca 2015 čislo19/2015 – MsZ v Banskej Bystrici.
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).
Mesto Banská Bystrica - stanovisko:
V predkladanom zámere boli identifikované produkované odpady a nakladanie s nimi, popísané sú v kapitole IV.2
Údaje o výstupoch, podkapitole IV.2.3 Odpady a v kapitole IV.10 Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov
jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie.
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V rámci navrhovanej činnosti budú v etape výstavby ako aj v etape prevádzky parkovísk dodržiavané všetky dotknuté
ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ako aj záväzné opatrenia POH SR.
o.
Žiadame
zapracovať
záväzné
opatrenia
Programu
odpadového
hospodárstva
SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/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.
Mesto Banská Bystrica - stanovisko:
V rámci navrhovanej činnosti budú v etape výstavby ako aj v etape prevádzky parkovísk dodržiavané všetky dotknuté
ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ako aj záväzné opatrenia POH SR.
V predkladanom zámere boli identifikované produkované odpady a nakladanie s nimi, popísané sú v kapitole IV.2
Údaje o výstupoch, podkapitole IV.2.3 Odpady a v kapitole IV.10 Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov
jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie.
p. Žiadame preukázať dôsledne ochranu poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona o ochrane poľnohospodárskej
pôdy č.220/2004 Z.z.
Mesto Banská Bystrica - stanovisko:
Parcely, na ktorých sa má navrhovaná činnosť realizovať sú v katastri nehnuteľnosti evidované ako ostatná plocha,
zastavaná plocha a nádvorie a orná pôda (jedna parcela). Navrhované hrubé terénne úpravy sú navrhnuté v súlade
s platnými slovenskými normami a to hlavne :
# STN 73 6133 Navrhovanie a realizácia zemného telesa pozemných komunikácií
# STN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia a ďalšie bezprostredne súvisiace normy
# STN 72 1002 Klasifikácia zemín pre dopravné stavby
q. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto
záberu.
Mesto Banská Bystrica - stanovisko:
Parcely, na ktorých sa má navrhovaná činnosť realizovať sú v katastri nehnuteľnosti evidované ako ostatná plocha,
zastavaná plocha a nádvorie a orná pôda (jedna parcela). Podľa hodnoty pozemku, ktorý tvorí poľnohospodársku
pôdu na základe bonitovaných pôdnoekologických jednotiek (Vyhláška MP SR 38/2005 Z. z.) patrí orná pôda
do kategórie 1. Pôda v danej lokalite nemá vysokú bonitu a preto je vhodná na realizáciu navrhovanej činnosti.
Navrhovaná činnosť je plne v súlade s Územným plánom mesta Banská Bystrica (Aurex, 2013).
r. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho
územia.
Mesto Banská Bystrica - stanovisko:
Parcely, na ktorých sa má navrhovaná činnosť realizovať sú v katastri nehnuteľnosti evidované ako ostatná plocha,
zastavaná plocha a nádvorie a orná pôda (jedna parcela). Podľa hodnoty pozemku, ktorý tvorí poľnohospodársku
pôdu na základe bonitovaných pôdnoekologických jednotiek (Vyhláška MP SR 38/2005 Z. z.) patrí orná pôda
do kategórie 1. Pôda v danej lokalite nemá vysokú bonitu a preto je vhodná na realizáciu navrhovanej činnosti.
Navrhovaná činnosť je plne v súlade s Územným plánom mesta Banská Bystrica (Aurex, 2013).
Ďalej vo svojom stanovisku Združenie domových samospráv požaduje v prípade, že príslušný orgán vydá
rozhodnutie zo zisťovacieho konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov zámeru „Banská Bystrica – Tatranská ulica
– parkoviská“ zapracovanie podmienok uvedených v časti 2) a v časti 3) ich stanoviska do záväzných podmienok
rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA a zároveň ich vyhodnotiť v odôvodnení rozhodnutia podľa §20a písm. a
zákona EIA. K uvedeným podmienkam Združenia domových samospráv predkladáme nasledovné stanoviská:
Združenie domových samospráv - podmienky:
2. 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.
Mesto Banská Bystrica - stanovisko:
V okolí územia navrhovaného pre realizáciu činnosti sa nachádzajú bytové domy, rôzne inštitúcie, obchodné objekty,
rekreačné a športové plochy. S ohľadom na charakter navrhovanej činnosti je táto zosúladená s ostatnými objektmi.
Navrhovaná činnosť je v súlade s výškovými regulatívmi definovanými ÚPN.
t. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; žiadame uviesť aké
recykláty a ako sa v zámere použijú.
Mesto Banská Bystrica - stanovisko:
Materiálová skladba a konštrukčné riešenie sú predmetom vyšších stupňov projektovej dokumentácie.
22 / 29

u. 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. 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.
Mesto Banská Bystrica - stanovisko:
Parkovacie miesta sú s ohľadom na geologické, hydrogeologické pomery lokality a priestorové možnosti (definované
okrem iného aj majetko-právnymi vzťahmi v lokalite) navrhované ako povrchové státia. Návrh rieši 227 parkovacích
miest z toho 11 miest pre imobilných občanov. Navrhované parkoviská sú navrhnuté v súlade s normou STN 73 6110.
Vo vzťahu ku klimatickým zmenám a vplyvom na klímu majú podzemné garáže (prípadne parkovací dom) podstatne
väčšiu uhlíkovú stopu ako navrhované povrchové státia.
Prostredie okolo parkovísk bude „dotvorené“ sadovými úpravami. Okolie parkovísk a priestor medzi stojiskami bude
zrekultivovaný, zatrávnený a využitý na výsadbu vhodných tieniacich a pôdopokryvných drevín. Pozdĺž parkovacích
miest budú realizované výsadby stromov 1,5 m od spevnenej plochy. Na plochách ostrovčekov pri výjazde z
parkoviska budú vysadené nízke druhy krov, ktoré dorastajú do výšky 0,5 m aby nezavadzali v rozhľadových
trojuholníkov. Na zvyšných plochách budú založené parkové trávniky.
Ohľadom požadovanej výsadby vzrastlých drevín nemáme vedomosť o tom, že by existoval nejaký legislatívny
predpis direktívne stanovujúci uvedenú podmienku Združenia domových samospráv. V rámci navrhovaného
parkoviska bude realizovaný projekt sadových a vegetačných úprav, ktorý bude zahŕňať aj výsadbu vzrastlej
vegetácie. Pri výbere drevín (stromov a krov) sa neuvažuje so stromami, ktoré majú v dospelosti mohutný vzrast
a mohli by ohrozovať objekty, dopravné prostriedky, obyvateľov alebo návštevníkov ako vývraty, zlomy vplyvom
vetra, snehu, premoknutia pôdy po dlhotrvajúcich dažďoch. Pri výbere drevín sa zohľadnia ich pôdne a klimatické
nároky, najmä ich schopnosti odolávať extrémnym teplotám ako aj ich estetické pôsobenie.
Uvedenie danej podmienky v rámci rozhodnutia je pre nás neprijateľné.
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/basichtml/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-svodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach. Vo všeobecnosti požadujeme realizáciu tzv. dažďových záhrad.
Mesto Banská Bystrica - stanovisko:
Navrhované projektové riešenie je spracované v súlade s platnou legislatívou v oblastiach ochrany jednotlivých
zložiek životného prostredia a s ohľadom na platné technické normy.
V záverečných častiach spracovaného zámeru navrhovanej činnosti sa konštatuje, že realizácia činnosti nevytvára z
pohľadu vplyvov na životné prostredie riziká, ktoré by závažne ovplyvnili parametre jednotlivých zložiek životného
prostredia dotknutého územia a nebude mať teda žiadny významný negatívny vplyv na kvalitu životného prostredia
dotknutého územia. Jedná sa o projekt s lokálnym (miestnym) významom, ktorého vplyvy sú viac-menej úzko
vymedzené hranicami dotknutého územia a nedosahujú významnú intenzitu.
Čo sa týka dažďových záhrad, na súčasnej úrovni projektovej prípravy navrhovanej činnosti sa uvádza, že okolité
plochy budú povrchovo upravené a osiate novým trávnikom a doplnené parkovou zeleňou. Toto riešenie bude
predmetom vyšších stupňov projektovej dokumentácie.
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 infraštruktúry 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/metodicke23 / 29

usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb) a podľa tejto
metodiky spracovať dokumentáciu pre územné aj stavebné konanie.
Mesto Banská Bystrica - stanovisko:
Navrhovaná činnosť je situovaná na plochách (pozemkoch), ktoré sú vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica.
Realizácia akýchkoľvek investičných aktivít mimo záujmového územia (v okolí zámeru) je limitovaná vlastníckymi
vzťahmi.
Z krajinárskeho hľadiska je okolie dotknutého územia tvorené najmä zastavanými plochami, plochami ornej pôdy a
trávnatými plochami. Zriadenie „parčíka“ na týchto plochách aj s ohľadom na krajinnú štruktúru širšieho dotknutého
územia nemá väčší praktický význam a preto sa neuvažuje s jeho vybudovaním.
Po ukončení výstavby budú realizované sadové úpravy dotknutých plôch. Budú zatrávnené voľné plochy a vysadené
listnaté a ihličnaté dreviny v počte 87 ks a kry na ploche 174,3 m2. Bližšie sa budú sadovým úpravám venovať
vyššie stupne projektovej dokumentácie.
x. Na horizontálne plochy (najmä strechy) žiadame aplikáciu zelených strešných krytín, ktoré plnia funkciu
extenzívnej vegetačnej strechy.
Mesto Banská Bystrica - stanovisko:
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o povrchové parkoviská bez budov, považujeme požiadavku za neopodstatnenú.
y. Na vertikálne plochy (napr. steny) žiadame aplikáciu zelených stien (napr. brečtany vhodné na takúto aplikáciu)
za účelom lepšieho zasadenia stavby do biodiverzity prostredia.
Mesto Banská Bystrica - stanovisko:
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o povrchové parkoviská bez budov, považujeme požiadavku za neopodstatnenú.
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 hnedou farbou.
Mesto Banská Bystrica - stanovisko:
Nakladanie s odpadom je v meste riešené v súlade s POH kraja, okresu i mesta Banská Bystrica. V sídle je zavedený
separovaný zber odpadu. Nakladanie s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
Banská Bystrica v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva je upravené vo „Všeobecne záväznom nariadení
Mesta Banská Bystrica č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
mesta Banská Bystrica“ (SUCHÝ, P. A KOL., 2016).
V predkladanom zámere boli identifikované produkované odpady a nakladanie s nimi, popísané sú v kapitole IV.2
Údaje o výstupoch, podkapitole IV.2.3 Odpady.
Sumárne stanovisko Mesta Banská Bystrica k návrhu Združenia domových samospráv aby požiadavky uvedené v
podmienkach pod písmenami s) až z) aby boli uvedené v rozhodnutí ako záväzné podmienky záverečného stanoviska
resp. rozhodnutia zo zisťovacieho konania ako preventívne a kompenzačné opatrenia:
Navrhovateľ s ohľadom na uvedené konštatovania k jednotlivým písmenám vyjadrenia Združenia domových
samospráv konštatuje, že nesúhlasí s požiadavkou na uvedenie podmienok definovaných v rámci písmen t, u, v, w,
x, y ako záväzných podmienok rozhodnutia zo zisťovacieho konania.
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o povrchové parkoviská bez budov, považujeme požiadavky x. a y. za neopodstatnené.
Výškové a funkčné zosúladenie s okolitou najbližšou zástavbou (písm. s) je dodržané a je v súlade s výškovými
regulatívmi definovanými ÚPN.
Zabezpečenie separovaného zberu odpadov (písm. z) je štandardnou požiadavkou v oblasti zhromažďovania a
nakladania s odpadmi v zmysle platnej legislatívy.
Ďalej vo svojom stanovisku Združenie domových samospráv požaduje v časti 3) nasledovné podmienky, ktorým
predkladáme nasledovné stanoviská:
Združenie domových samospráv - podmienky:
3. Keďže predmetom daného konania je umožnenie ekonomického rastu; musí byť súbežne sprevádzané nielen
kompenzáciou a prevenciou 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 meste Banská Bystrica 35ks vzrastlých drevín a to na verejných priestranstvách v
obývaných častiach mesta po dohode s orgánom ochrany prírody v zmysle Dokumentu starostlivosti o dreviny.
Mesto Banská Bystrica - stanovisko:
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V hodnotenom území (za bytovými domami) v mestskej časti Sásová bude realizovaná výsadba listnatých a
ihličnatých drevín v počte 87 ks a krov na ploche 174,3 m2.
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.
Mesto Banská Bystrica - stanovisko:
S ohľadom na charakter stavby a jej účel nie je pravdepodobné zriadenie verejných priestorov s využitím
nehnuteľného umeleckého diela.
cc) Vizualizácia klimatických zmien na Slovensku v čiarovom kóde: vedci analyzovali dáta za roky 1908 až 2018
a výsledky spracovali do tohto grafu; každý pásik predstavuje jeden rok a jeho farba a intenzita udáva charakter
tohto roka. Modrý znamená ochladenie a červený znamená oteplenie od dlhodobého priemeru; výraznosť farby zase
naznačuje veľkosť tejto odchýlky. (viac info: https://showyourstripes.info/ ).
Žiadame
preto
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-8oli-operational-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-spatial-1), 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 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 víchríc: 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
Mesto Banská Bystrica - stanovisko:
Prevažná väčšina odkazov na rôzne internetové stránky a zdroje je neaktuálna alebo neplatná.
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Všeobecné závery ďalšieho vývoja klímy na Slovensku možno formulovať nasledovne (Palčák, Kaparová et al.,
2015):
Teplota vzduchu
• priemerné teploty vzduchu by sa mali postupne zvyšovať o 2 až 4 °C v porovnaní s priemermi obdobia 1951 –
1980, pričom sa zachová doterajšia medziročná a medzisezónna časová premenlivosť;
• trochu rýchlejšie by mali rásť denné minimá ako denné maximá teploty vzduchu, čo spôsobí pokles priemernej
dennej amplitúdy teploty vzduchu;
• scenáre nepredpokladajú výraznejšie zmeny v ročnom chode teploty vzduchu, v jesenných mesiacoch by ale mal
byť rast teploty menší ako v zvyšnej časti roka;
Úhrn zrážok
• ročné úhrny zrážok by sa nemali podstatne meniť, skôr sa ale predpokladá mierny nárast (okolo 10 %),
predovšetkým na severe Slovenska;
• väčšie zmeny by mali nastať v ročnom chode a časovom režime zrážok – v lete sa všeobecne očakáva slabý
pokles úhrnov zrážok (predovšetkým na juhu Slovenska) a v zvyšnej časti roka slabý až mierny rast úhrnov zrážok
(predovšetkým v zime a na severe Slovenska). V teplej časti roka sa očakáva zvýšenie premenlivosti úhrnov zrážok,
zrejme sa predĺžia a častejšie vyskytnú málo zrážkové (suché) obdobia na strane jednej a budú zrážkovo výdatnejšie
krátke daždivé obdobia na strane druhej;
• pretože sa očakáva teplejšie počasie v zime, tak až do výšky 900 m n. m. bude snehová pokrývka nepravidelná a
častejšie sa budú vyskytovať zimné povodne – snehová pokrývka bude zrejme v priemere vyššia iba vo výške nad
1200 m n. m., tieto polohy ale predstavujú na Slovensku menej ako 5 % rozlohy, čo nemôže podstatne ovplyvniť
odtokové pomery.
Iné klimatické prvky a charakteristiky
• neočakávajú sa žiadne významné zmeny v priemeroch globálneho žiarenia, rýchlosti a smeru vetra;
• vzhľadom na zosilnenie búrok v teplej časti roka sa očakáva častejší výskyt silného vetra, víchric a tornád v
súvislosti s búrkami;
• pokles vlhkosti pôdy na juhu Slovenska (rast potenciálnej evapotranspirácie vo vegetačnom období roka asi o 6 %
na 1 °C oteplenia, úhrny zrážok sa vo vegetačnom období roka podstatne nezvýšia).
Hodnotené územie, v ktorom sa plánuje výstavba nových parkovacích miest, sa nachádza v meste Banská Bystrica,
v mestskej časti Sásová, v katastrálnom území Sásová. Hodnotené územie sa nachádza v severovýchodnej časti
sídliska Sásová na Tatranskej ulici, medzi jestvujúcimi bytovými domami (24-32, 34-38, 40-50) a Saleziánskym
centrom sv. Dona Bosca a za jestvujúcim bytovým domom 52-64. Prístup na parkovacie plochy je zabezpečený
z existujúcej miestnej komunikácie na ul. Tatranská. Krajinársky sa jedná o menej hodnotné územie s vysokým
stupňom zastavanosti a spevnených plôch.
Z tohto dôvodu sú adaptačné opatrenia voči klimatickým zmenám navrhované pre sídelné útvary v spracovanej
„Stratégii adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“ (MŽP SR, 2014) viac-menej
prirodzene zapracované do projektového riešenia stavby, napr. :
• urbanistická štruktúra zástavby umožňuje bezproblémová cirkuláciu vzduchu,
• v rámci projektu sadových a vegetačných úprav budú uprednostnené rastlinné druhy vhodné pre lokalitné
podmienky a zároveň adaptabilné na očakávané klimatické zmeny,
• v rámci projektu bude realizovaná výsadba listnatých a ihličnatých drevín v počte 87 ks a krov na ploche 174,3
m2, ktoré budú plniť funkciu ochladzovania vzduchu, čistenia vzduchu, tienenia a pod,
• okolité plochy budú povrchovo upravené a osiate novým trávnikom a doplnené parkovou zeleňou, čo prispeje k
zlepšeniu retenčnej schopnosti územia.
dd) Vytvoriť podmienky pre kompostovanie rozložiteľného odpadu a vybudovať domácu kompostáreň slúžiacu pre
potreby zužitkovania rozložiteľného odpadu vznikajúceho pri prevádzke zámeru.
Mesto Banská Bystrica - stanovisko:
Mesto Banská Bystrica má zavedený separovaný zber biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) z údržby zelene, z
domácností a pod. Na území mesta Banská Bystrica sú rozmiestnené 240 l a 660 l červené nádoby na BRO.
Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti považujeme požiadavku ad) za neopodstatnenú.
4. Súčasťou podkladov pre daný zámer sú aj dokumenty pre revitalizáciu skládky odpadu Šiklov, pričom nie je
zrejmá súvislosť medzi týmito dvomi zámermi: žiadame túto súvislosť vysvetliť.
Mesto Banská Bystrica - stanovisko:
Na stránke enviroportálu (Informačný systém EIA/SEA) boli zverejnené nesprávne prílohy. Navrhovateľ o tom
informoval Okresný úrad v Banskej Bystrici, ktorý dňa 01.08.2019 opravil – vymenil prílohy za správne.
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B.) Navrhovateľ – Mesto Banská Bystrica zasiela ku stanovisku Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej
republiky (uvádzané v ďalších častiach textu s podsvietením v rámčekoch) nasledovné stanoviská:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky:
- navrhovanú činnosť žiadame prekonzultovať a o záväzné stanovisko požiadať správcov dotknutých komunikácií
ovplyvnených navrhovanou činnosťou a ich požiadavky rešpektovať v plnom rozsahu;
Mesto Banská Bystrica - stanovisko:
Správcovia dotknutých komunikácií ovplyvnených navrhovanou činnosťou budú požiadaný o stanovisko a ich
požiadavky uvedené v stanoviskách budú zapracované a rešpektované v plnom rozsahu v dokumentácii pre územné
rozhodnutie, resp. stavebné povolenie.
- všetky dopravné parametre je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými normami STN a technickými predpismi;
Mesto Banská Bystrica - stanovisko:
Projektová dokumentácia bola spracovaná odborne spôsobilou osobou, ktorá navrhla dopravné parametre v súlade
s príslušnými normami STN a technickými predpismi.
- pre lokality navrhované v blízkosti pozemných komunikácií je potrebné zrealizovať opatrenia na maximálnu
možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy. Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať
požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe;
Mesto Banská Bystrica - stanovisko:
Opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy rieši spracovaná projektová dokumentácia.
Navrhovaný projekt v danej lokalite rieši opatrenia na maximálnu možnú elimináciu existujúcich aj budúcich
negatívnych účinkov dopravy. Správca pozemných komunikácii, ktorým je Mesto Banská bystrica týmto projektom
rieši nevyhovujúce a neprehľadné parkovanie na blízkej komunikácii.
- v celom dokumente požadujeme používať číslovanie železničných tratí podľa „Tabuliek traťových pomerov ŽSR“
https://www.zsr.sk/dopravcovia/infrastruktura/tabulky-tratovych-pomerov/, t.j. číslo trate 116 A 118 B.. Číslovanie
tratí je v celom dokumente uvedené podľa vlakového cestovného poriadku, t.j. číslo trate 170 a 172, čo nie je z
hľadiska infraštruktúry záväzné;
Mesto Banská Bystrica - stanovisko:
Táto odrážka sa netýka daného projektu stavby Tatranská – parkoviská, nakoľko v danej lokalite sa nenachádzajú
žiadne železničné trate.
-počty parkovacích stojísk žiadame doložiť výpočtom v zmysle STN 73 61 10/Z2
Mesto Správcovia dotknutých komunikácií ovplyvnených navrhovanou činnosťou budú požiadaný o stanovisko a
ich požiadavky uvedené v stanoviskách budú zapracované a rešpektované v plnom rozsahu v dokumentácii pre
územné rozhodnutie, resp. stavebné povolenie.
Banská Bystrica - stanovisko:
Obyvatelia danej lokality pre nedostatok miest parkujú na plochách určených pre zeleň, čím značne devastujú
prostredie medzi obytnými domami. Vytvorením parkovacích miest sa zabráni neorganizovanému parkovaniu a
zaťaženiu viacerých častí území, ktoré nie sú určené pre parkovanie. Návrh rieši 227 parkovacích miest z toho 11
miest pre imobilných občanov.
Navrhované komunikácie, spevnené plochy a parkoviská sú navrhnuté v súlade s platnými slovenskými normami
a to hlavne :
STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií
STN 73 6133 Navrhovanie a realizácia zemného telesa pozemných komunikácií
STN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia a ďalšie bezprostredne súvisiace normy.
Výpočet bude doložený do projektovej dokumentácie. Počty parkovacích stojísk sú riešené v zmysle normy STN
73 61 10/Z2.
Navrhovateľ Mesto Banská Bystrica vyššie uvedenými vysvetleniami doplňuje informácie k zámeru navrhovanej
činnosti na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich z doručených stanovísk organizácii, ktoré sú
nevyhnutné na rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť má posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, upovedomil podľa § 29 ods. 14 písm.
c) zákona o EIA listom č. OU-BB-OSZP3-2019/026930-016 zo dňa 24.09.2019 o predĺžení lehoty na vydanie
rozhodnutia v zisťovacom konaní v lehote 60 dní od doručenia zámeru navrhovanej činnosti na Okresný úrad Banská
Bystrica.
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Tunajší úrad 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-OSZP3-2019/026930-017 zo dňa 02.10.2019.
Dňa 23.10.2019 bol na tunajšom úrade zaevidovaný mail od Združenia domových samospráv, predmetom ktorého
bola žiadosť o doručenie podkladov rozhodnutia. K tomu uvádzame, že 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, avšak túto možnosť nevyužil.
Príslušný orgán zobral stanoviská a doplňujúce informácie na vedomie, a určil podmienky pre povoľovaciu
činnosť. K pripomienkam Združenia domových samospráv uvádzame nasledovné: navrhovateľ sa v značnej miere
vysporiadal s väčšinou pripomienok už v predkladanom zámere navrhovanej činnosti. V prípade pripomienok,
ktoré sa vzťahujú k jednotlivým zložkám životného prostredia - odpadového hospodárstva, štátnej vodnej správy a
ochrany prírody a krajiny, navrhovateľ bol v stanoviskách upozornení na dodržiavania platných právnych predpisov
v daných oblastiach, ktoré sú potrebné pri jednotlivých povoľovacích procesoch. Po zvážení argumentov uvedených
v žiadosti navrhovateľa, tunajší úrad podľa § 22 ods. 6 zákona o EIA upustil od požiadavky variantného riešenia
navrhovanej činnosti. Pripomienky združenia domových samospráv sú vo veľkej miere zodpovedané a uvedené v
zámere navrhovanej činnosti. K pripomienkam Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky uvádzame,
že určité podmienky sú obsiahnuté v zámere navrhovanej činnosti, a navrhovateľ je povinný pred povoľovacím
procesom požiadať správcov dotknutých komunikácií ovplyvnených navrhovanou činnosťou o záväzné stanovisko
a rešpektovať ho v plnom rozsahu.
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.
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. Združenie domových samospráv bude mať podľa § 24 ods. 2 zákona o EIA
postavenie účastníka konania v povoľovacom konaní navrhovanej činnosti.
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 zámeru 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 navrhovanej 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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Ing. Jozef Ratica
vedúci
Doručuje sa
Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
Združenie domových samospráv
P.O.BOX 218
850 00 Bratislava
Slovenská republika
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie slobody 6, P.O.BOX 100
810 05 Bratislava
Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
Slovenská republika
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika
Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
Obec Malachov
Ortútska 145
974 05 Malachov
Slovenská republika
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Elektronické podpisy
Registratúrne číslo záznamu: 0116781/2019
Vec: Rozhodnutie EIA
Parafa

Dátum/čas

Meno

Pozícia

Org.útvar

Funkcia

V zast.

Schválené

11.11.2019
13:47

Ratica Jozef, Ing.

vedúci

OU-BBOSZP

vedúci odboru

Nie

Zastúpil

Poznámka

