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-OSZP3-2019/025771-023

05. 12. 2019

Vybavuje

ROZHODNUTIE
zo zisťovacieho konania
Popis konania / Účastníci konania
1. Clearance, s.r.o., Mraziarenská 9, 821 08 Bratislava
2. Marcel Slávik, Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
3. Mesto Banská Bystrica, stavebný odbor, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
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
vydáva
podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a
podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, pre oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia objektu
„PRIOR“ Banská Bystrica", predložené navrhovateľom:
Obchodné meno: Clearance, s.r.o.
Sídlo: Mraziarenská 9
821 08 Bratislava
IČO: 46 662 421
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Parcely číslo: 463/2, /3, /4, /5, /24, /26, /27, /28, /29, /37, /38, 3373/3, /53, /54, /55, /73
Katastrálne: Radvaň
územie
toto rozhodnutie:
navrhovaná činnosť uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia objektu
„PRIOR“ Banská Bystrica“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
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prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú navrhovanú zmenu
je možné požiadať o povolenie činnosti podľa osobitných predpisov a rešpektovať nasledovné pripomienky, ktoré
vyplynuli zo stanovísk:
- na plochách, ktoré nebudú odvodnené prostredníctvom odlučovača ropných látok vylúčiť akékoľvek činnosti,
ktorými by mohla byť ohrozená alebo zhoršená kvalita povrchových a podzemných vôd.
- nevyhnutnosť realizácie účinných technických opatrení na dosiahnutie súladu hladín hluku vo vnútornom prostredí
budovy v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách
hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí a
to najmä zabezpečením dostatočného vetrania chránených miestností pri zatvorených oknách.
Odôvodnenie
Navrhovateľ, spoločnosť Clearance, s.r.o., Mraziarenská 9, 821 08 Bratislava, IČO: 46 662 421, doručil dňa
17.07.2019 Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 18 ods. 2 písm. d) a
podľa § 29 ods. 1 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“) oznámenie o zmene navrhovanej
činnosti – Rekonštrukcia objektu „PRIOR“ Banská Bystrica, vypracovanej podľa Prílohy č. 8a k zákonu o EIA.
Navrhovaná činnosť sa zaraďuje podľa Prílohy č. 8 zákona o EIA do kapitoly:
9. Infraštruktúra, položka č. 16 Projekty rozvoja obcí vrátane:
a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy s prahovou
hodnotou pre zisťovacie konanie v zastavanom území od 10000 m2 podlahovej plochy, mimo zastavaného územia
od 1000 m2 podlahovej plochy
b) statickej dopravy s prahovou hodnotou pre zisťovacie konanie od 100 do 500 stojísk.
Spracovateľom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je spoločnosť ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2 – Riešiteľský
kolektív Ing. Milan Poništ, ktorý vypracovala 06/2019, v Banskej Bystrici.
Navrhovaná zmena predstavuje rekonštrukciu a dostavbu existujúceho objektu „PRIOR“ tak, že vznikne
polyfunkčný objekt občianskej vybavenosti s prevahou obchodných prevádzok a kancelárskych priestorov. Na
najvyššom podlaží, ktoré je ustúpené, bude doplnková funkcia bývania. Navrhovaná zmena ma teda charakter
prestavby, prístavby a nadstavby. Prístavby sú navrhované len v rámci existujúceho pôdorysu budovy, v mieste,
kde sú dnes betónové prestrešenia spevnených plôch (strešne terasy). Tieto terasy budú celé odstránene. Prístavby
slúžia na vytvorenie parkovacích domov a tiež pre vytvorenie uličného parteru v kontakte s Námestím Ľ. Štúra.
Súčasťou projektu sú tiež vonkajšie chodníky a vegetačné plochy okolo budovy. Dopravne napojenie, úpravu ulice P.
Jilemnického a Nám. Ľ. Štúra rieši samostatný projekt „Technická vybavenosť k.ú. Radvaň“. Tento rieši tiež všetky
rozvody inžinierskych sieti pre potreby objektu, vrátane nových prípojok vody a kanalizácie ku budove.
Popis súčasného stavu:
Riešený objekt bývalého obchodného domu PRIOR sa nachádza na hranici mestskej časti Radvaň v Banskej
Bystrici. Bol postavený v priamej väzbe na hlavnú dopravnú tepnu mesta. Obchodný dom mal obsluhovať nielen
prevažne obytnú mestskú časť Fončorda, ale aj priľahlé mestské časti. Miesto, kde sa nachádza, bolo stredisko
občianskej vybavenosti na hranici novej výstavby a historického centra. Tato logika je viac menej akceptovaná aj v
súčasnej výstavbe. Objekt však časom morálne zastaral. Monofunkcia objektu s pôvodným dispozičným členením
a v nadväznosti na súčasný stav výstavby v blízkom okolí, nereflektuje potreby súčasného spotrebiteľa, ale ani
funkcie ako takej. Základným ideovým východiskom riešenia je potreba vdýchnuť objektu novy ‚život‘ vo forme
pretvorenia z monofunkčného bloku na polyfunkčný, ktorý by dopĺňal existujúce funkcie v území resp. priniesol
nové funkcie, ktoré v území chýbajú. V symbióze rôznorodej stavebnej štruktúry, je potrebne vytvoriť podmienky
pre založenie mestskosti, t.j. vyššej atraktivity prostredia. O preformovanie relatívne osamotenej polohy, ktorá sa v
čase mení a v budúcnosti ma predpoklad vytvoriť súčasť ťažiskovej sústavy mesta. Naplnenie ambície si vyžaduje
logicky vytvorenie polyfunkčnej zástavby, s vyšším atraktivizačným účinkom na prostredie s doplnením funkcii so
socializačným aspektom a to nie len rezidenčným ale i pracovným. Tato požiadavka je opodstatnená aj preto, že
v tejto polohe k centrálnej zóne mesta chyba ucelený priestor mestskej občianskej vybavenosti. Východiskom pre
vyššiu atraktivitu prostredia navrhovanej rekonštrukcie objektu je uplatnenie sústavy úmerných funkčných zariadení,
obchodov , služieb, kancelárií a najmä znásobenie ich účinnosti vytvorením verejných vzťahových prostredí (verejne
priestory, pasáže, a pod.). Zariadenia obchodu a služieb budú zabezpečovať nároky a požiadavky obyvateľov
zóny, chýbajúcimi resp. doplnkovými prevádzkami. Neodmysliteľnou obohacujúcou súčasťou verejného prostredia
je práca, teda kancelárske priestory, ktoré prinášajú prirodzený dopyt po službách v pracovnom čase. Rovnako
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potrebnou funkciou je bývanie, tato funkcia je však v oblasti bohato zastúpená. Rovnako ponuka atraktivizačný
účinok aj hmotovo-priestorová skladba, najmä v súčinnosti s potenciálom daného prostredia. V tomto zmysle sú
významným obohacujúcim i humanizačným fenoménom vegetačne plochy, pobytové priestory ale aj detské ihriska.
Popis navrhovanej zmeny činnosti:
Polyfunkčný objekt je navrhnutý tak, aby akceptoval a využil potenciál atraktívnej polohy, umožnil funkčne
prepojenie okolia a priaznivo zohľadnil orientáciu na svetové strany. Hranice pozemku, v zmysle jeho optimálneho
využitia, určuje hmotovú skladbu objektu. Výškové ohraničenie determinuje požiadavka územného plánovania
mesta Banska Bystrica. Urbanistická hmotová skladba pracuje s pôvodnou výškovou hladinou do 5 nadzemných
podlaží. Celková architektonická koncepcia si kladie za cieľ skĺbiť atribúty občianskej vybavenosti s prednosťami
bývania a práce v úzkej väzbe na prostredie a možnosti voľnočasového vyžitia či potrieb obyvateľstva. Optimálne
dimenzovaná občianska vybavenosť bude saturovať potreby nielen samotného súboru ale aj širšieho okolia a vytvorí
tak plnohodnotne žive mestské prostredie uspokojujúce nároky kladené na moderne centra lokálneho významu v
kontexte nadradeného plánovania. Fasády jednotlivých objektov sú jednoduché a výrazne určujú funkčnú náplň.
Hlavná hmota ma vertikálne členenie striedania pevných a presklených časti, V hlavných nástupných častiach
je v partery zvýraznená zmenou farebnosti/materiálu. Do hlavnej hmoty ktorá vertikálne ustupuje sú vkliesnené
strohé hmoty parkovacích domov. Výrazovo je plocha týchto hmôt jednoliata, avšak v detaile je rozbitá výtvarnou
kompozíciou. Toto členenie je podporene zmenou rastra, farebnosti, resp. plasticity.
Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov:
Vydanie územného rozhodnutia podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov.
Dispozično-prevádzkové riešenie
Dispozično-prevádzkové riešenie vychádza z požiadaviek obstarávateľa a buduje na prehľadnej prevádzkovej
osnove a jasnej organizácii priestorov. Vnútorná dispozícia priestorov sa odvíja od vertikálnych jadier a
horizontálnych komunikácií. Existujúce vertikálne komunikácie z dôvodu navýšenia kapacity a novej organizácie
neboli postačujúce. Preto boli navýšené aj so zreteľom na požiarnu bezpečnosť.
Blok A pozostáva z existujúceho prízemia a 4. podlažnej nadstavby, pričom 4. podlažie je otvorene. Existujúce
prízemie slúži ako technické zázemie a zásobovací dvor, Tato funkcia bola v priestore aj povodne. Dostatočná
výška pre zásobovanie je zabezpečená prehĺbením podlahy na kótu -1,2 m v rozsahu nevyhnutnom pre prevádzku.
Pre distribúciu tovaru je využívaný existujúci zásobovací výťah, nachádzajúci sa v bloku C. Nadstavba sleduje
pôdorysnú stopu v plnom rozsahu. Funkčne sa jedna o parkovací dom. Systém parkovacieho domu je riešený
polrampami, z dôvodu efektivity využitia a maximalizácie parkovacích plôch. K nadstavbe boli priradene
2. vertikálne jadra. Jedno je únikové schodisko a druhé (plnohodnotne) slúži pre distribúciu návštevníkov/
zamestnancov/ rezidentov, ako aj na prekonávanie rôznych výškových úrovni medzi parkovacím domom a hlavnými
funkciami. Blok A je definovaný konštrukčným systémom, funkciou a strohým výtvarným stvárnením. Vjazd do
parkovacieho domu je z ulice Sadová a je v úrovni 2.n.p.
Blok B je prístavba a pozostáva z troch nadzemných podlaží. Blok B sa z časti prelína s blokom D vo vertikálnej
diverzifikácii. Funkčná naplň bloku B je parkovací dom. Posledné podlažie je prestrešené z dôvodu spomínaného
prelínania s blokom D. Parkovací systém je podobne ako v bloku A riešený polrampami. K prístavbe sú priradené
2. vertikálne jadra. Jedno je únikové schodisko a druhé (plnohodnotne) slúži pre distribúciu návštevníkov /
zamestnancov/ rezidentov, ako aj na prekonávanie rôznych výškových úrovní medzi parkovacím domom a hlavnými
funkciami. Blok B je definovaný konštrukčným systémom, funkciou a strohým výtvarným stvárnením. Vjazd do
parkovacieho domu je z námestia Ľudovíta Štúra a je v úrovni 1.n.p.
Blok C je zväčša existujúci objekt, ktorý bude očistený na skelet a doplnený o prístavbu a nadstavbu. Funkčne je blok
členený horizontálne. Prvé dva podlažia budú obchodné, v rámci týchto podlaží bude vybudovaná prístavba smerom
do námestia. Druhé dve existujúce podlažia budú administratívne a posledné piate podlažie je nadstavba s bytovými
jednotkami. Všetky podlažia budú vizuálne prepojene prekrytým átriom, v obchodnej časti bude prepojenie aj
funkčne. Vzniká tak malé námestie. Átrium však primárne plní funkciu zabezpečenia prirodzeného osvetlenia pre
vložene funkcie. Do vnútorného námestia obchodnej časti je prepojenie s exteriérom v dvoch úrovniach: na 1.n.p.
z námestia a na 2.n.p. z ulice Sadová.
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Blok D je zväčša existujúci objekt, ktorý bude očistený na skelet a doplnený o nadstavbu. Nadstavba je z časti nad
blokom B. Funkčná naplň bloku D je administratíva. Objekt je 4. podlažný. Prvé dva podlažia sú existujúce . Tretie
podlažie je doplnene o prístavbu, ktorá je nadstavbou bloku B. Štvrte podlažie je nadstavba. Všetky podlažia budú
vizuálne prepojené prekrytým átriom, cez prvé dva podlažia bude prepojenie aj funkčne. Vzniká tu spodné malé
námestie ako v bloku C.
1. Vstupy
Základné údaje charakterizujúce stavbu
Súčasný stav
Zastavaná plocha, vrátane strešných terás .... .......................................................... 11 080 m2
Podlažná plocha ........................................................................................................23 269 m2
Navrhovaný stav
Zastavaná plocha ..................................................................................... ................ 9 117 m2
Podlažná plocha ........................................................................................................ 33 554 m2
Plocha riešeného územia ........................................................................................... 15 685 m2
Zastavaná plocha – Obchodný dom ............................................................................ 9 117 m2
Spevnené plochy ...................................... ................................................................ 3 163 m2
Plocha zelene na teréne ........................................................................ ................ 2 560 m2
Plocha strešnej zelene ..................................................................................... .......... 2 820 m2
Index zastavanosti objektmi ............................................................... ................... 58 %
Koeficient zelene (strešnú zeleň uvažujeme ako 50% náhradu zelene na teréne) ............ 25 %
V etape výstavby je možne očakávať dočasné zábery plôch mimo hranice určeného staveniska. Dĺžka trvania
jednotlivých dočasných záberov, záberov plôch mimo zriadene vonkajšie stavenisko, bude minimalizovaná na dobu
technicky nevyhnutnú pre zrealizovanie príslušného stavebného objektu resp. jeho technického úseku a spresní ju,
spolu s rozsahom, ďalší stupeň projektovej prípravy. Prejazdnosť verejných komunikácii a súvisiacich chodníkov, v
dotyku zriadeného vonkajšieho staveniska bude v plnej miere zabezpečená (napr. dopravným značením, položením
premosťujúcich konštrukcií a lávok, navrhovanou etapizáciou prác, odklonom peších chodcov a pod.). Samotne
výkopy budú značené v zmysle STN, projektov príslušných odborných profesii a Projektu organizácie dopravy
(tzv. Projekt dočasného dopravného značenia počas výstavby). Projekt organizácie dopravy bude vypracovaný ako
súčasť ďalšieho stupňa projektovej prípravy, odborne spôsobilým projektantom a bude odsúhlasený príslušným
cestným správnym organom. Dotknute pozemky sú evidované ako „ostatná plocha“ a „zastavené plochy a nádvoria“.
Nedochádza k záberu poľnohospodárskeho pôdneho fondu ani lesného pôdneho fondu, takže nie je potrebné žiadať
o vyňatie z PFD, resp. LPF. Na pozemku sa nachádza len náletová vegetácia na dlhodobo nevyužívaných častiach
objektu „PRIOR“ (vrátane náletov na samotnom stavebnom objekte), ktorú bude potrebné odstrániť.

Ochranné pásma
Odstupové vzdialenosti od okolitej výstavby a ochranné pásma sú rešpektované. Počas výstavby nie je nutne
stanovovať mimoriadné dočasné, ochranné hygienické pásma. Ochranné pásma územia a jestvujúcich dočasných i
trvalých nadzemných a podzemných I. S. a ich zariadení budú počas výstavby rešpektované v rozsahu príslušnej
legislatívy resp. bude s nimi nakladane v zmysle príslušného projektového riešenia a podmienok obsiahnutých
vo vydanom stavebnom povolení. Podľa Vyhlášky č. 24/2003, ktorou sa vykonáva Zákon č. 543/2002 Z.z. O
ochrane prírody a krajiny sa v dotknutej ani hodnotenej lokalite nenachádzajú biotopy európskeho ani národného
významu a nevyskytujú sa v ňom chránene druhy živočíchov a rastlín. Hodnotené územie nezasahuje do žiadnej
vodohospodársky chránenej oblasti ani do vyhlásených pásiem hygienickej ochrany vôd.
Potreba vody
Potrebu pitnej a požiarnej vody pre predmetnú stavbu zabezpečia dve novonavrhnuté vodovodné prípojky.
Vodovodné prípojky budú napojené na verejný vodovod pomocou vsadených odbočiek DN 150/100. Za bodmi
napojenia budú osadené uzávery DN 100 so zemnou súpravou.
Energetické zdroje
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Objekt bude zásobovať elektrickou energiou existujúca transformačná stanica o výkone 1x 1000kVA. Umiestnená
na prízemí objektu v zásobovacej časti alebo mimo objektu. Trafostanica bude osadená transformátorom 1000 kVA,
VN rozvádzačom a NN rozvádzačom. Prívod do rozvádzača VN je existujúci. NN strana bude vybudovaný nový
distribučný rozvod s fakturačnými meraniami pre jednotlivých odberateľov.
Zásobovanie teplom
Zdrojom tepla je, resp. bude existujúca výmenníková stanica v objekte, ktorá je napojená na rozvody horúcovodu v
lokalite. Výmenníková stanica dodáva teplo do vzduchotechnických jednotiek, ktoré vykurujú jednotlivé priestory,
resp. do radiátorových okruhov. Tepla voda je pripravovaná centrálne vo výmenníkovej stanici a následne vedená
rozvodmi do jednotlivých miest spotreby.
Nároky na dopravu
Navrhovaná miestna komunikácia je napojená na existujúci komunikačný systém mesta Banska Bystrica.
Komunikačný systém v území je v začiatku úseku napojený na miestnu komunikáciu – prístup k OC Kaufland s
prepojením na Jilemnického ulicu. V riešenej lokalite je navrhnutý chodník pre peších, cyklotrasa a spevnene plochy.
Statická doprava
Parkovanie je navrhnute v dvoch parkovacích domoch, ktoré sú riešené v rámci pristavaných častí.
Celkový počet navrhovaných parkovacích miest je 409 – v bloku A je 224, v bloku B je 185.
Nároky na pracovné sily
V procese prípravy staveniska a samotnej výstavby navrhovanej činnosti môžeme predpokladať prítomnosť
pracovníkov stavebných firiem v počte zodpovedajúcom náročnosti i rozsahu navrhovanej investície. Radovo sa
jedna o cca 50 pracovníkov.
Organizácia výstavby
Navrhovaná organizácia výstavby rešpektuje predbežne stanoviska dotknutých organov štátnej spravy, stanoviska
majiteľov a správcov, plánovanou výstavbou dotknutých inžinierskych sieti lokality ako i predbežne stanoviska
predpokladaných účastníkov územného konania.
Surovinové zabezpečenie
V procese rekonštrukcie (realizácie stavebných prac) budú potrebné nasledovné hlavné suroviny: násypový materiál,
kamenivo, štrky, štrkopiesky, živične materiály, železobetónové skelety, betónové dlažby, betónové konštrukčne
prvky, drevo, keramické výrobky, železo, strešne krytiny, izolácie, drevo, plastové výrobky, sklo, sanita a iné
stavebné materiály. Zdrojom surovín budú stavebniny z Banskej Bystrice a okolia.
2. Údaje o výstupoch
Emisie
Zdrojmi emisii v dotknutom územi sú v prípade posudzovaného polyfunkčného objektu navrhované parkovacie
domy, susediace jestvujúce parkovisko OD Kaufland a cestná doprava na úsekoch jestvujúcich priľahlých
komunikácií. Z hľadiska znečistenia ovzdušia boli hodnotené najvýznamnejšie znečisťujúce latky emitovane
statickou dopravou z parkovacích domov navrhovaného polyfunkčného objektu a statickou a dynamickou dopravou
v blízkom okolí posudzovanej stavby: NO2, PM10, PM2,5 a benzén, ktoré sú aj sledovanými ZL v tejto lokalite.
Hluk a vibrácie
Počas vystavby (rekonštrukcie) možno očakavať zvyšenie hluku, prašnosti a znečistenie ovzdušia sposobene
pohybom stavebnych mechanizmov v priestore staveniska. Tento vplyv však bude obmedzeny na priestor stavby a
časovo obmedzeny na dobu vystavby, predovšetkym v čase terennych uprav a zemnych prac. v neskoršich fazach
vystavby bude hlukova zaťaž obyvateľstva v uzemi nižšia.
Odpadové vody
Splašková kanalizácia rieši gravitačné odvedenie splaškových vôd z predmetnej stavby do existujúcej kanalizačnej
šachty Šo na verejnej splaškovej kanalizácii.
Odpady
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Odpady, vznikajúce počas prípravy staveniska (počas búracích prac) Búranie betónových strešných terás a
existujúcich spevnených plôch rieši samostatný projekt „Obchodný dom Tesco – Búranie terás, schodiska a
spevnených plôch“ (Kuna, 2018).
Odpady, vznikajúce pri výstavbe
Množstvo stavebných odpadov bude bilancovane podľa skutočnosti na stavbe v stavebnom denníku. Jednotlivé
druhy odpadu budú pri vzniku separovane. Odpad stavebného charakteru vzniknutý pri realizácii stavby bude
uložený v zariadeniach objektov a priestoroch na to určených a schválených na zneškodňovanie odpadov a triedený
v mieste vzniku na odpad na zhodnotenie a odpad na zneškodnenie bez vytvárania medziskládok na verejných
priestranstvách. Stavebné sute vznikajúce počas výstavby budú nakladane priamo do vozidiel stavby a odvážane na
riadenú skládku. Prebytočná výkopová zemina bude použitá na spätné zásypy v základových konštrukciách alebo
odvážaná na stavebnú skládku. Po ukončení výstavby vybraný zhotoviteľ stavby a stavebník predloží ku kolaudácii
evidenciu odpadov a doklady o ich zneškodnení.
Sadové úpravy
Súčasťou projektu rekonštrukcie objektu „PRIOR“ sú aj sadové úpravy, ktoré na teréne na ploche 2 560 m2
nahrádzajú v územi dominantne zastavane a spevnene plochy. Plocha navrhovanej strešnej zelene predstavuje 2 820
m2. V rámci prípravy územia bude potrebne z objektu „PRIOR“ a jeho okolia odstrániť náletovú zeleň (väčšinou
pionierske druhy drevín ako vŕba, breza a pod.). Cieľom návrhu sadových úprav je úprava plôch v riešenom území
a plôch dotknutých navrhovanou výstavbou objektov. Vzhľadom na priestorové možnosti budú v území vysadené
vzrastlé stromy. Plochy budú upravené najmä zatrávnením, doplnene výsadbou kríkov a okrasných druhov tráv.
Stromy budú nasadene pozdĺž komunikácii pre zvýšenie komfortu a mikroklímy na spevnených plochách.
Vyvolané investície
Dopravné napojenie, úpravy verejných komunikácií, trasy verejných inžinierskych sietí vrátane prípojok pre budovu
sú riešene v samostatnej projektovej dokumentácii „Technická vybavenosť k.ú. Radvaň“. Búranie betónových
strešných terás a existujúcich spevnených plôch je riešene v samostatnej projektovej dokumentácii „Obchodný dom
Tesco – Búranie terás, schodiska a spevnených plôch“ (Kuna, 2018). Tieto búracie prace je potrebne vykonať pred
začatím prác na rekonštrukcii objektu.
Kapacitne údaje z projektu búracích prac (Kuna, 2018)
Terasy .......................... 4 143 m2 ...................... obostavany priestor 17 807,50 m3
Spevnene plochy ........ 6 675,0 ......... obostavany priestor 1 005,00 m3 (asfaltovy zvršok)
Schodisko .................... 4 143 m2 ...................... obostavany priestor 392,50 m3
Zápach a iné výstupy
Polyfunkčný objekt nebude zdrojom zápachu ani iných výstupov ktoré by negatívne ovplyvňovali kvalitu životného
prostredia dotknutého územia a jeho okolia.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku
posudzovania vplyvov na životné prostredie, podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 5 ods. 1 zákona č.
525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podľa § 56 písm. b) zákona o EIA, informoval podľa § 29 ods. 6 zákona o EIA dotknutú obec,
dotknuté orgány, povoľujúce orgány, rezortné orgány a všetkých známych účastníkov, že začal podľa § 18 ods. 3
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov správne konanie vo veci
posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti navrhovateľom. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo zverejnené na webovom stránke Okresného
úradu Banská Bystrica, a na webovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia.
V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia, doručili na Okresný úrad Banská
Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie svoje písomné stanoviská v rámci zisťovacieho konania nasledovné
subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):
1. Združenie domových samospráv, predseda Marcel Slávik, mail zo dňa 19.07.2019, konštatuje:
K predstavenému zámeru „Rekonštrukcia objektu „PRIOR“ Banská Bystrica“ predkladáme nasledovné stanovisko:
1. Podľa §17 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. „(1) Každý je povinný, predovšetkým opatreniami
priamo pri zdroji, prechádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia a minimalizovať nepriaznivé
dôsledky svojej činnosti na životné prostredie. (2) Každý, kto využíva územia alebo prírodné zdroje, projektuje,
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vykonáva alebo Odstraňuje stavby, je povinný také činnosti vykonávať len po zhodnotení ich vplyvov na životné
prostredie a zaťaženie územia, a to v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitnými predpismi. (3) Každý, kto
hodlá zaviesť do výroby, obehu alebo spotreby technológie, výrobky a látky, alebo kto ich hodlá dovážať, je povinný
zabezpečiť, aby spĺňali podmienky ochrany životného prostredia a aby v prípadoch ustanovených týmto zákonom
a osobitnými predpismi boli posúdené z hľadiska ich možných vplyvov na životné
prostredie.“
Žiadame navrhovateľa, aby zhodnotil vplyv predmetného zámeru a to z hľadiska nasledovných ustanovení
osobitných zákonov:
a. Žiadame podrobne rozpracovať a vyhodnotiť v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú
organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a
Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008. Žiadame vyhodnotiť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade
s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 ,
Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky
ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej
situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom
dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky). Žiadame tak preukázať, že nie je potreba
realizovať vynútené investície a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku dynamickej
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/> 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.htmhttp://
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>http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository/
downloadDocument?documentId=441).
h. Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbus 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“.
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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.
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>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>http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpadya-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 Zámer „Rekonštrukcia objektu
„PRIOR“ Banská Bystrica“ 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 „Rekonštrukcia objektu „PRIOR“ Banská Bystrica“ 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.“
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Žiadame, aby navrhovateľ obnovil prirodzenú biodiverzitu dotknutého územia, čo najviac obnovil prirodzené
funkcie narušeného ekosystému, čo najviac ochránil životné prostredie a kompenzoval tak ekologickú ujmu v
dôsledku navrhovaného zámeru nasledovnými opatreniami:
s) Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
t) Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; žiadame uviesť aké
recykláty a ako sa v zámere použijú.
u) Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb a povrch územia
upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk
či outdoorových cvičísk. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené
vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby , ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej
plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a
znížia
tepelné
napätie
v
danom
území
(<http://www.samospravydomov.org/files/
retencna_dlazba.pdf>www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf). Na všetkých parkovacích plochách
na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové
parkovacie státia.
v. Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala
metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA
RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE ( <http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/
basic-html/index.html#2>http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2). Nakladanie s vodami,
zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a
systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné
zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa
daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické
parametre, viac k tejto téme napr.: <http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchovehoodtoku-v-mestach>http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-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/metodicke-usmernenia-oznameniastanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb>https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/
vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnejvybavenosti-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 r) až z) v tejto časti nášho vyjadrenia žiadame uviesť v rozhodnutí ako záväzné
podmienky záverečného stanoviska resp. rozhodnutia zo zisťovacieho konania ako preventívne a kompenzačné
opatrenia.
3. Podľa čl.55 ods.1 Ústavy SR „Hospodárstvo Slovenskej republiky sa zakladá na princípoch sociálne a ekologicky
orientovanej trhovej ekonomiky.“; čo je jedna z definícií trvalo udržateľného rozvoja: súčasný ekonomický rast
súbežne s rastom sociálnych a ekologických aspektov podnikania. Podľa §6 zákona o životnom prostredí č.17/1992
Zb. „Trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti je taký rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť
uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie
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ekosystémov.“ Trvalo udržateľný rozvoj podľa čl.1 zákona č.43/2006 Z.z. (Aarhuský dohovor) je „život každého
človeka, príslušníka tejto i budúcich generácií, v životnom prostredí, ktoré je primerané pre zachovanie zdravia a
dosiahnutie blahobytu.“
Podľa §1 Stavebného zákona „(1) Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a
funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich
životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v
súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. (2) Územné plánovanie vytvára predpoklady pre trvalý súlad
všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej
rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie
prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.“ Územné rozhodnutie je zavŕšením procesu územného plánovania,
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 50ks vzrastlých drevín a to na verejných priestranstvách v
obývaných častiach mesta po dohode s orgánom ochrany prírody v zmysle Dokumentu starostlivosti o dreviny.
ab. 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.
ac. 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-8-oli-operational-land-imager-and?qt-science_center_objects=0#qt-s
cience_center_objects>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>https://www.eea.europa.eu/
data-and-maps/data/wise-wfd-spatial-1),
mapamisucha
(<http://www.shmu.sk/sk/?page=2166>
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>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
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a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam • Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín
pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v
prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny
iii. Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric: Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení
proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran
iv. Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej
vody
v. Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok: • Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity
územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia
zelenej infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním
štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu
nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí
• Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach,
osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradi
ad. 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. 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 <http://www.enviroportál.sk/eia/sk> 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.
5. Podľa dôvodovej správy novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č.314/2014 Z.z. platnej
od 1.1.2015 „Podľa Komisie sú hlavným nedostatkom platného zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších
predpisov dôsledky nedostatočného prepojenia procesu posudzovania vplyvov navrhovaných činností s následnými
povoľovacími procedúrami, pretože sa tak vytvára priestor pre nerešpektovanie výsledkov procesu posudzovania
vplyvov, ktorým tak nemôže garantovať ani plné zabezpečenie práv dotknutej verejnosti už účastnej na tomto konaní,
resp. majúcej záujem o výsledok rozhodovania v záležitostiach životného prostredia. Otvára sa tak problematika
implementácie v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky časti tých požiadaviek Aarhuského dohovoru
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(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. Upozornenie pre navrhovateľa:
Na vykonanie konzutácií máme právo nielen v dôsledku ustanovenia §63 zákona EIA ale aj v
dôsledku správnej aplikácie smerníc 2011/92/EU a 2014/52/EU; účelom konzultácie je okrem iného
nájsť zhodu v požiadavkách verejnosti a následnou realizáciou projektu ale aj oboznámiť verejnosť
so všetkými informáciami týkajúcimi sa projektu. Máme znalosť, že úrady nepostupujú správne a
konzultácie nerealizujú; odporúčame preto navrhovateľovi trvať na dodržiavaní zákona, prípadne si rezervovať
termín konzultácie tu: <https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-samosprav/widget?lang=sk>https://
services.bookio.com/zdruzenie-domovych-samosprav/widget?lang=sk.
2. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia, list č. OU-BB-OKR1/2019-026350-002-MP zo dňa
23.07.2019, konštatuje:
K predloženému zámeru o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska záujmov civilnej ochrany odboru krízového
riadenia Okresného úradu Banská Bystrica, nemáme pripomienky.
3. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BB-OSZP-2019/026458-002
zo dňa 25.07.2019, konštatuje:
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska vodného hospodárstva žiada
dodržať nasledovné podmienky:
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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. K napojeniu vodovodnej prípojky na verejný vodovod je potrebné požiadať o stanovisko vlastníka a
prevádzkovateľa verejného vodovodu.
5. K napojeniu splaškovej kanalizácie do existujúcej kanalizačnej šachty na verejnej splaškovej kanalizácii je
potrebné požiadať o stanovisko vlastníka a prevádzkovateľa verejnej splaškovej kanalizácie.
6. K napojeniu dažďovej kanalizácie do existujúcej kanalizačnej šachty na existujúcej dažďovej kanalizácii je
potrebné požiadať o stanovisko vlastníka a prevádzkovateľa existujúcej dažďovej kanalizácie.
7. Na vodné stavby je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie stavebného povolenia, pričom podkladom k vydaniu
stavebného povolenia je právoplatné územné rozhodnutie na stavbu.
8. Na plochách, ktoré nebudú odvodnené prostredníctvom odlučovača ropných látok vylúčiť akékoľvek činnosti,
ktorými by mohla byť ohrozená alebo zhoršená kvalita povrchových a podzemných vôd.
4. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, list č. 23283/2019/IDP/60647 zo dňa 24.07.2019,
konštatuje:
MDV SR má k zmene navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia objektu PRIOR, Banská
Bystrica“ nasledovné pripomienky a požiadavky:
•#navrhovanú činnosť žiadame prekonzultovať a o záväzné stanovisko požiadať správcu dotknutej komunikácie
ovplyvneného navrhovanou činnosťou a jeho 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;
MDV SR súhlasí s ukončením procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti
„Rekonštrukcia objektu PRIOR, Banská Bystrica“ 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.
5. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia, list č. 07574/2019/
ODDUPZP-2, 25817/2019 zo dňa 24.07.2019, konštatuje:
Banskobystrický samosprávny kraj nepredpokladá podstatný nepriaznivý vplyv zmeny navrhovanej činnosti na
životné prostredie a zdravie obyvateľov. Predložená zmena navrhovanej činnosti nie je v rozpore so Záväznou
časťou ÚPN VÚC Banskobystrický kraj v platnom znení. Vzhľadom na závery predložených odborných štúdií a
vyhodnotenia vplyvu navrhovanej zmeny na životné prostredie uvedené v zámere, nepožadujeme posudzovanie
vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie v zmysle zákona o posudzovaní. Žiadame však o
realizáciu opatrení na minimalizáciu hluku zo vzduchotechniky.
6. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BB-OSZP3-2019/026616-002
zo dňa 26.07.2019, 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.
7. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BB-OSZP3/2019-026904-002
zo dňa 29.07.2019, konštatuje:
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, z hľadiska záujmov odpadového
hospodárstva, podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) dáva k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nasledovné
pripomienky:
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- odpady, ktoré vzniknú pri odstránení a realizácii stavby triediť v mieste vzniku podľa druhov na odpad na
zhodnotenie (drevo, kovy, recyklovateľné obaly zo stavebných materiálov) a na odpady na zneškodnenie bez
vytvárania skládok na verejných priestranstvách;
- u využiteľného odpadu zabezpečiť prednostne jeho materiálové zhodnotenie. Odpady, ktoré stavebník sám
nevyužije, je možné zhodnotiť, zneškodniť, resp. odovzdať iba do povolených zariadení (zariadenia, zberne,
skládky);
- dodržiavať VZN (všeobecné záväzné nariadenie) 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;
- podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach,
vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby
alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce
v konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto
uvedené práce vykonáva. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti
podľa § 14;
- v prípade, ak pôvodca odpadu bude nakladať ročne v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona nebezpečných
odpadov, musí mať udelený súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu podľa § 97 ods. 1 písm.
g) zákona o odpadoch;
- podľa § 1 ods. 2 písm. h) zákona o odpadoch sa tento zákon nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný
prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že materiál použije na účely výstavby
v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný;
- navrhovateľa ďalej upozorňujeme že pri výstavbe a prevádzke zariadenia je potrebné dodržiavať všetky platné
právne predpisy v oblasti odpadového hospodárstva.
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, list č. A/2413/2019/HŽPaZ zo dňa
30.07.2019, konštatuje:
Podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. sa môžu na základe stanoviska príslušného orgánu verejného zdravotníctva
umiestňovať nové budovy na bývanie aj v území, kde hluk z dopravy prekračuje hodnoty uvedené v tabuľke č. 1
pre kategóriu územia II., ak sa vykonajú opatrenia na ochranu ich vnútorného prostredia, a ak posudzovaná hodnota
hluku v primeranej časti priľahlého vonkajšieho prostredia budovy na bývanie alebo oddychovej zóny v blízkosti
budovy neprekročí prípustné hodnoty uvedené v tabuľke č. 1 pre kategóriu územia III. o viac ako 5 dB. Na základe
vykonanej predikcie hluku hluková štúdia konštatuje nevyhnutnosť realizácie účinných technických opatrení na
dosiahnutie súladu hladín hluku vo vnútornom prostredí budovy v súlade s vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z. a to
najmä zabezpečením dostatočného vetrania chránených miestností pri zatvorených oknách.
Pre zabezpečenie dodržania prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku vo vnútornom prostredí obytných jednotiek
v budove je potrebné v nasledujúcich stupňoch spracovania projektovej dokumentácie navrhnúť účinné technické
opatrenia (obvodový plášť s potrebnou úrovňou nepriezvučnosti) tak, aby v chránených priestoroch bytu bola
dosiahnutá hladina hluku zodpovedajúca účelu využitia priestoru a navrhnúť vetranie obytných miestností tak, aby
výsledné hladiny hluku v miestnostiach splnili požadované hodnoty stanovené vo vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z. z.
RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici podľa § 13 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. k predloženému návrhu vydáva s
ú h l a s n é záväzné stanovisko.
9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, list č. ORHZ-BB2-2019/000551-003
zo dňa 30.07.2019, konštatuje:
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici ako dotknutý orgán
podľa § 3 ods. p) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov po preštudovaní dokumentu „Rekonštrukcia objektu ,,PRIOR“
Banská Bystrica“ z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov
na životné prostredie.
Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie
nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov.
10. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BB-OSZP3-2019/026832-002
zo dňa 30.07.2019, konštatuje:
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Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia podľa
k predloženému oznámeniu nasledovné stanovisko:
1. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k vzniku stredného alebo veľkého zdroja znečisťovania
ovzdušia.
2. Navrhovaná činnosť nie je v rozpore so záujmami ochrany ovzdušia v územnom celku Banská Bystrica.
3. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia
nepožaduje ďalej posudzovať zmenu navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia objektu „PRIOR“ Banská Bystrica“
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Verejnosť neprejavila záujem na oznámení o zmene navrhovanej činnosti podľa § 24 ods. 3 zákona o EIA a písomné
stanovisko k zámeru nedoručila. Príslušný orgán zobral stanoviská na vedomie, a určil podmienky pre povoľovaciu
činnosť.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „tunajší úrad“), na základe
pripomienok doručených v stanovisku Združenia domových samospráv požiadalo navrhovateľa podľa § 29 ods. 10
zákona o EIA o objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich zo stanoviska – mail zo dňa 19.07.2019, ktoré
je nevyhnutné na rozhodnutie o tom, či sa oznámenie o zmene navrhovanej činnosť má posudzovať podľa zákona o
EIA. Na tunajší úrad bol dňa 27.08.2019 doručený list, v ktorom navrhovateľ vyhodnotil stanovisko nasledovne:
„Okresný úrad Banská Bystrica, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Nám. Ľ. Štúra
5943 1, 974 05 Banská Bystrica vyzval listom č. OU-BB-OSZP3-2019/025771 zo dňa 01. 08. 2019 navrhovateľa –
spoločnosť Clearance s.r.o., Mraziarenská 9, 821 08 Bratislava na doručenie doplňujúcich informácií a objasnenie
pripomienok a požiadaviek definovaných v stanovisku Združenia domových samospráv / Marcel Slávik k oznámeniu
o zmene navrhovanej činnosti.
V rámci projektu rekonštrukcie objektu „Prior“ (Paták A. a kol., 2019) sa navrhuje rekonštruovať a dostavať
existujúci objekt tak, že vznikne polyfunkčný objekt občianskej vybavenosti s prevahou obchodných prevádzok a
kancelárskych priestorov. Na najvyššom podlaží, ktoré je ustúpené, bude doplnková funkcia bývania.
Prístavby sú navrhované len v rámci existujúceho pôdorysu budovy, v mieste, kde sú dnes betónové prestrešenia
spevnených plôch (strešné terasy). Tieto terasy budú celé odstránené. Prístavby slúžia na vytvorenie parkovacích
domov a tiež pre vytvorenie uličného parteru v kontakte s Námestím Ľ. Štúra.
Združenie domových samospráv zaslalo k dokumentácii (oznámeniu o zmene) vypracovanej pre proces
posudzovania a hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. elektronicky (e-mailom zo
dňa 19. júla 2019) „Vyjadrenie v procese EIA k zámeru „Rekonštrukcia objektu „Prior“ Banská Bystrica“.
Navrhovateľ – spoločnosť Clearance s.r.o., Mraziarenská 9, 821 08 Bratislava zasiela k doručenému vyjadreniu
(uvádzané v ďalších častiach textu s podsvietením v rámčekoch) nasledovné stanovisko:
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.
Vplyvy navrhovanej zmeny (rekonštrukcie) na dopravu a dopravnú situáciu v území sú opísané v oznámení o zmene
v rámci kapitoly III.2.2.6. Nároky na dopravu a IV.8. Vplyvy na dopravu.
Dopravné riešenie územia je navrhované v zmysle projektovej dokumentácie:
Paták, A. a kol., 2019: Technická vybavenosť – k.ú. Radvaň. Projektová dokumentácia pre územné konanie.
ZINGER spol. s r.o., Kalinčiakova 6027/13, 974 05 Banská Bystrica.
Projektová dokumentácia navrhovaného komunikačného systému rešpektuje platné slovenské technické normy a
to hlavne:
STN 73 3050 - Zemné práce. Všeobecné ustanovenia
STN 73 6101 - Projektovanie ciest a diaľnic
STN 73 6102 - Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách
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STN 73 6110 - Projektovanie miestnych komunikácií
STN 73 6133 - Stavba ciest, Teleso pozemných komunikácií
STN 01 3466 - Výkresy cestných komunikácií
a ďalšie bezprostredne súvisiace normy
Navrhovaná miestna komunikácia je napojená na existujúci komunikačný systém mesta Banská Bystrica.
Komunikačný systém je v začiatku úseku napojený na miestnu komunikáciu – prístup k OC Kaufland s prepojením
na Jilemnického ulicu. V riešenej lokalite je navrhnutý chodník pre peších, cyklotrasa a spevnené plochy.
V rámci spracovanej projektovej dokumentácie vychádza celkový návrh dopravného riešenia z úpravy smerového,
výškového vedenia a šírkového usporiadania komunikácií. Navrhované dopravné riešenie je zložené z vetiev
komunikácií A, B, C1, C2.
Z hľadiska celkovej koncepcie sa v súvislosti s navrhovanou rekonštrukciou objektu jestvujúca organizácia dopravy
v území zásadne nemení. Hlavné smery a prepojenia zostávajú zachované, nové sú navrhované napojenia vjazdov
do parkovacích domov.
V súčasnosti sú v okolí objektu obchodného domu situované parkovacie miesta len na úrovni terénu. Pred objektom
obchodného domu (južne od objektu) sa v súčasnosti nachádza približne 150 parkovacích miest. Ďalšie povrchové
parkovacie miesta sú situované pod vysunutými terasami existujúceho objektu v odhadovanom počte 80 stojísk. V
súčasnosti dostupný počet parkovacích miest v okolí obchodného domu odhadujeme na 230 stojísk.
V rámci rekonštrukcie je parkovanie navrhnuté v dvoch parkovacích domoch (Blok A a Blok B), ktoré sú riešené v
rámci pristavaných častí. Celkový počet navrhovaných parkovacích miest je 409.
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
V rámci navrhovanej činnosti sa neuvažuje s dopravným napojením na pozemné komunikácie, pre ktoré sú
definované požiadavky v TP 09/2008, TP 10/2008.
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.
Parkovanie je navrhnuté v dvoch parkovacích domoch, ktoré sú riešené v rámci pristavaných častí. Celkový počet
navrhovaných parkovacích miest je 409 – v bloku A je 224, v bloku B je 185.
BLOK A BLOK B
1. NP 12 parkovacích miest 1. NP 57 parkovacích miest
2. NP 44 parkovacích miest 1/2. NP 64 parkovacích miest
3. NP 56 parkovacích miest 2. NP 64 parkovacích miest
4. NP 56 parkovacích miest
Strecha 56 parkovacích miest
Výpočet statickej dopravy je vypracovaný v zmysle v zmysle STN 73 6110 / zmena 2 z 02/2015.
Základné ukazovatele pri návrhu počtu parkovacích stojísk:
Objekt Účelová jednotka Stojiskom pripadá na účel. jedn. Základný počet PM
Obchodné prevádzky Zamestnanci v najsilnejšej smene 50 4 12,5
Čistá predajná plocha 3214 25 128,6
Administratívne priestory Zamestnanci (počet stolov) 617 4 154,3
Návštevy – čistá plocha, 4x striedanie 9100 25x4 91,0
SPOLU – Po 386,4
Byty Byty do 60 m2 10 1 10
Byty 60 až 90 m2 3 1,5 4,5
Byty nad 90 m2 1 2 2,0
SPOLU - Oo 16,5
N = 1,1 x Oo + 1,1 x Po x kmp x kd
Kmp – koeficient mestskej polohy = 0,8 – širšie centrum mesta, podpora preferencie MHD
Kd – koeficient deľby prepravnej práce = 1,0
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N = 1,1 x 16,5 + 1,1 x 386,4 x 0,8 x 1,0 = 358,2 = 359 požadovaných stojísk. V navrhovanej stavbe sa vybuduje 409
nových parkovacích miest. Požiadavka je splnená. Z toho bude 14 miest vyhradených pre ŤZP.
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.
Dotknuté územie sa nachádza v zastavanom území mesta Banská Bystrica, v mestskej časti Radvaň. Zástavky
mestskej hromadnej dopravy sú situované cca 1-2 minúty chôdze od navrhovaného územia.
d. Vyhodnotiť dostatočnosť opatrení v zmysle spracovaného dokumentu ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5
zákona OPK č.543/2002 Z.z.
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.
Súčasťou projektu rekonštrukcie objektu „PRIOR“ sú aj sadové úpravy, ktoré na teréne na ploche 2 560 m2
nahrádzajú v území dominantné zastavané a spevnené plochy. Plocha navrhovanej strešnej zelene predstavuje 2 820
m2.
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.
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.
Popis navrhovaných sadových úprav (vrátane výsadby stromov) je súčasťou predloženého oznámenia o zmene –
kapitola III.2.3.5. Sadové úpravy.
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.
V predkladanom oznámení o zmene boli identifikované vplyvy navrhovanej činnosti na povrchové a podzemné vody,
popísané v kapitole IV.4. 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 oznámenia o zmene nie sú vplyvy
navrhovaného projektu na dosiahnutie environmentálnych cieľov podľa Rámcovej smernice o vodách významné.
Podkladom pre spracovanie oznámenia o zmene bola projektová dokumentácia:
Paták, A. a kol., 2019: Rekonštrukcia objektu „PRIOR“, Banská Bystrica. Projektová dokumentácia pre územné
konanie. PATHY Studio, s.r.o., Šrobárova 19, 058 01 Poprad.
Paták, A. a kol., 2019: Technická vybavenosť – k.ú. Radvaň. Projektová dokumentácia pre územné konanie.
ZINGER spol. s r.o., Kalinčiakova 6027/13, 974 05 Banská Bystrica.
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).
Podkladom pre spracovanie oznámenia o zmene bola projektová dokumentácia:
• Paták, A. a kol., 2019: Rekonštrukcia objektu „PRIOR“, Banská Bystrica. Projektová dokumentácia pre územné
konanie. PATHY Studio, s.r.o., Šrobárova 19, 058 01 Poprad.
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• Paták, A. a kol., 2019: Technická vybavenosť – k.ú. Radvaň. Projektová dokumentácia pre územné konanie.
ZINGER spol. s r.o., Kalinčiakova 6027/13, 974 05 Banská Bystrica.
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.
Záujmové územie sa nachádza v meste Banská Bystrica v mestskej časti Radvaň, na Námestí Ľ. Štúra. Ide objekt
bývalého obchodného domu PRIOR, ktorý bol od kolaudácie v roku 1987 určitý čas prevádzkovaný. Po ukončení
činnosti štátneho podniku Obchodný dom PRIOR Radvaň, š.p. , bol prevádzkovaný ako obchodný dom Tesco, ale
už dlhšiu domu je nevyužívaný a postupne chátra.
V blízkosti objektu sa nachádza obchodný dom JOPA na východnej strane a obchodný dom Kaufland na západnej
strane. Južne od riešeného územia je hlavná dopravná tepna II/2415 (štvorpruh).
Lokality obytnej zástavby v okolí dotknutého územia predstavujú Sadová ulica, Nám. Ľ. Štúra, Jilemnického ulica
a iné.
Vplyvy navrhovanej rekonštrukcie na okolité (dotknuté) územie, vrátane obytnej zástavby boli v rámci predloženej
dokumentácie posúdené v nasledovných štúdiách:
• Brozman, 2019: Imisno-prenosové posúdenie stavby „Rekonštrukcia objektu „PRIOR“, Banská Bystrica“
• Plaskoň, 2019: Akustická štúdia „Rekonštrukcia objektu „PRIOR“, Banská Bystrica“, EnA CONSULT Topoľčany,
s.r.o., 956 12 Preseľany 565
• Straňák, Palatinusová, 2019: SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK za účelom posúdenia vplyvu plánovanej
Rekonštrukcie objektu PRIOR Banská Bystrica na preslnenie okolitých bytov a denné osvetlenie okolitých
miestností a posúdenia navrhovaných bytov na preslnenie a miestností na denné osvetlenie. 3S-PROPJEKT, s.r.o.,
Boldog č. 145, 925 26 Boldog
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.
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“.
Predložené oznámenie o zmene sa zaoberá hodnotením a posudzovaním vplyvov navrhovanej rekonštrukcie objektu
„Prior“ bez alternatív alebo variantov v navrhovanom projektovom riešení stavby, ktoré vychádza z hmotových a
priestorových možností jestvujúceho objektu.
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.
Geologické a hydrogeologické pomery dotknutého územia sú opísané v príslušných častiach oznámenia o zmene v rámci kapitoly III.6.1. Charakteristika prírodných pomerov dotknutého územia a jeho okolia.
V dotknutom území bol v roku 2006 realizovaný podrobný inžinierskogeologický prieskum „Banská Bystrica – OD
PRIOR dostavba a prestavba“ (Jenčko, 2007). Informácie z tohoto prieskumu uvádzame v predloženom oznámení
o zmene (str. 29 – 31).
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.
Výpočet množstva odpadových vôd (splašková kanalizácia a dažďová kanalizácia) je súčasťou predloženého
oznámenia o zmene v rámci kapitoly III.2.3.3. Odpadové vody (str. 19-21).
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
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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.
Polyfunkčný objekt je navrhnutý tak, aby akceptoval a využil potenciál atraktívnej polohy, umožnil funkčné
prepojenie okolia a priaznivo zohľadnil orientáciu na svetové strany. Hranice pozemku, v zmysle jeho optimálneho
využitia, určuje hmotová skladbu objektu. Výškové ohraničenie determinuje požiadavka územného plánovania
mesta Banská Bystrica. Urbanistická hmotová skladba pracuje s pôvodnou výškovou hladinou: do 5 nadzemných
podlaží. Celková architektonická koncepcia si kladie za cieľ skĺbiť atribúty občianskej vybavenosti s prednosťami
bývania a práce v úzkej väzbe na prostredie a možnosti voľnočasového vyžitia či potrieb obyvateľstva. Optimálne
dimenzovaná občianska vybavenosť bude saturovať potreby nielen samotného súboru ale aj širšieho okolia a vytvorí
tak plnohodnotné živé mestské prostredie uspokojujúce nároky kladené na moderné centrá lokálneho významu v
kontexte nadradeného plánovania.
Navrhovaná výstavba (rekonštrukcia) rešpektuje regulatívy a obmedzenia územia vyplývajúce z územného plánu
mesta Banská Bystrica.
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).
V rámci oznámenia o zmene „Rekonštrukcia objektu „Prior“, banská Bystrica“ je problematika odpadov
vznikajúcich v etape rekonštrukcie (výstavby) a v etape prevádzky objektu popísaná v kapitole III.2.3.4 Odpady.
V súvislosti s navrhovanými prácami a následnou prevádzkou zrekonštruovaného objektu budú 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.
V rámci navrhovanej činnosti budú v etape výstavby ako aj v etape prevádzky väzenského zariadenia dodržiavané
všetky dotknuté ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ako aj záväzné opatrenia POH SR.
p. Žiadame preukázať dôsledne ochranu poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona o ochrane poľnohospodárskej
pôdy č.220/2004 Z.z.
Parcely, na ktorých sa má navrhovaná činnosť realizovať sú v katastri nehnuteľnosti evidované ako ostatná plocha
a zastavaná plocha a nádvorie. Navrhovaná činnosť nie je situovaná na poľnohospodárskej pôde.
q. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto
záberu.
Parcely, na ktorých sa má navrhovaná činnosť realizovať sú v katastri nehnuteľnosti evidované ako ostatná plocha
a zastavaná plocha a nádvorie. Navrhovaná činnosť nie je situovaná na poľnohospodárskej pôde.
r. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho
územia.
Parcely, na ktorých sa má navrhovaná činnosť realizovať sú v katastri nehnuteľnosti evidované ako ostatná plocha
a zastavaná plocha a nádvorie. Navrhovaná činnosť nie je situovaná na poľnohospodárskej pôde.
Združenie domových samospráv / Marcel Slávik vo svojom vyjadrení požaduje v prípade, že príslušný orgán vydá
rozhodnutie zo zisťovacieho konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov zámeru „Rekonštrukcia objektu „PRIOR“,
Banská Bystrica“ ďalej uvádzané pripomienky (v časti 2) a 3)) uviesť ako záväzné podmienky rozhodnutia podľa
§29 ods.13 zákona EIA a zároveň ich vyhodnotiť v odôvodnení rozhodnutia podľa §20a písm. a zákona EIA.
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.
Polyfunkčný objekt je navrhnutý tak, aby akceptoval a využil potenciál atraktívnej polohy, umožnil funkčné
prepojenie okolia a priaznivo zohľadnil orientáciu na svetové strany. Hranice pozemku, v zmysle jeho optimálneho
využitia, určuje hmotovú skladbu objektu. Výškové ohraničenie determinuje požiadavka územného plánovania
mesta Banská Bystrica. Urbanistická hmotová skladba pracuje s pôvodnou výškovou hladinou do 5 nadzemných
podlaží.
t. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; žiadame uviesť aké
recykláty a ako sa v zámere použijú.
Materiálová skladba a konštrukčné riešenie sú predmetom vyšších stupňov projektovej dokumentácie.
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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).
Parkovanie je navrhnuté v dvoch parkovacích domoch, ktoré sú riešené v rámci pristavaných častí. Celkový počet
navrhovaných parkovacích miest je 409 – v bloku A je 224, v bloku B je 185.
Výpočet statickej dopravy je vypracovaný v zmysle v zmysle STN 73 6110 / zmena 2 z 02/2015.
Súčasťou projektu rekonštrukcie objektu „PRIOR“ sú aj sadové úpravy, ktoré na teréne na ploche 2 560 m2
nahrádzajú v území dominantné zastavané a spevnené plochy. Plocha navrhovanej strešnej zelene predstavuje 2 820
m2.
Realizácia navrhovanej rekonštrukcie objektu PRIOR významne zvýši plochu infiltrácie zrážkovej vody do
podzemia v území a pozitívne zmení existujúce odtokové pomery územia. Uvedený vplyv je následkom nárastu
podielu zelene na teréne (v podstate z 0 m2) ako aj zriadenia plôch strešnej zelene v území.
Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks
dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia.
Nemáme vedomosť o tom, že by existoval nejaký legislatívny predpis direktívne stanovujúci uvedenú podmienku.
Popis navrhovaných sadových úprav (vrátane výsadby stromov) je súčasťou predloženého oznámenia o zmene –
kapitola III.2.3.5. Sadové úpravy.
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.
Navrhované projektové riešenie je spracované v súlade s platnou legislatívou v oblastiach ochrany jednotlivých
zložiek životného prostredia a s ohľadom na platné technické normy.
Realizácia navrhovanej rekonštrukcie objektu PRIOR významne zvýši plochu infiltrácie zrážkovej vody do
podzemia v území a pozitívne zmení existujúce odtokové pomery územia. Uvedený vplyv je následkom nárastu
podielu zelene na teréne (v podstate z 0 m2) ako aj zriadenia plôch strešnej zelene v území.
Navrhovaná rekonštrukcia objektu PRIOR v Banskej Bystrici bude mať za následok zvýšenie kvality klimatických
(mikroklimatických) pomerov v lokalite.
Uvedené konštatovanie vychádza z nárastu podielu zelene na teréne (v podstate z 0 m2) ako aj zriadenia plôch
strešnej zelene v území. Navrhovaná zeleň prispeje k optimalizácii teplotných pomerov, vlhkosti a kvality ovzdušia
v okolí. Zeleň svojou transpiračnou činnosťou ovplyvňuje vlhkosť ovzdušia, poskytuje tieň, znižuje výkyvy teplôt
a pod.
Okrem uvedených funkcií je významnou aj izolačná funkcia, teda schopnosť zelene znižovať pôsobenie hluku,
zachytávať prach, absorbovať cudzorodé látky z ovzdušia a pod..
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/metodickeusmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb) a podľa tejto
metodiky spracovať dokumentáciu pre územné aj stavebné konanie.
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Dotknuté územie je súčasťou urbanizovaného (mestského) prostredia v rámci ktorého sú plochy biodiverzity tvorené
najmä lokalitami parkových a vegetačných úprav. Navrhovaná rekonštrukcia objektu „Prior“ nezasahuje do takýchto
plôch situovaných v okolí.
Popis navrhovaných sadových úprav (vrátane výsadby stromov) je súčasťou predloženého oznámenia o zmene –
kapitola III.2.3.5. Sadové úpravy.
Realizáciou sadových úprav dôjde k vytvoreniu zelených plôch na teréne na ploche 2 560 m2, ktoré nahrádzajú v
území dominantné zastavané a spevnené plochy. Plocha navrhovanej strešnej zelene predstavuje 2 820 m2.
x. Na horizontálne plochy (najmä strechy) žiadame aplikáciu zelených strešných krytín, ktoré plnia funkciu
extenzívnej vegetačnej strechy..
Plocha strešnej zelene navrhovanej v rámci rekonštrukcie objektu predstavuje 2 820 m2 (súčasný stav 0 m2).
y. Na vertikálne plochy (napr. steny) žiadame aplikáciu zelených stien (napr. brečtany vhodné na takúto aplikáciu)
za účelom lepšieho zasadenia stavby do biodiverzity prostredia.
V prípade, že to bude umožňovať technické riešenie, je možné v rámci navrhovanej rekonštrukcie využiť aj zeleň
vytvárajúcu vertikálne plochy (porasty fasád a pod.).
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.
Komunálny odpad zo všetkých objektov sa bude triediť. Na jeho prechodné uskladnenie budú slúžiť zberné nádoby
farebne odlíšené podľa druhu odpadu, ktoré budú umiestnené v krytých vyhradených priestoroch. Obdobne sa bude
postupovať aj v prípade netriediteľného komunálneho odpadu. Nespracovateľný komunálny odpad bude vyvážaný
na skládku.
Združenie domových samospráv / Marcel Slávik vo svojom vyjadrení požaduje podmienky uvedené v písmenách r)
až z) uviesť 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 / Marcel Slávik konštatuje, že nesúhlasí s požiadavkou na uvedenie podmienok definovaných v uvedenom
rozsahu v rámci písmen s, t, u, v, y ako záväzných podmienok rozhodnutia zo zisťovacieho konania.
Realizáciou rekonštrukcie objektu „Prior“, resp. realizáciou navrhovaných vegetačných úprav v dotknutom území
(či už na úrovni terénu, alebo na strechách objektov, prípadne na vertikálnych plochách) dôjde k významnému
pozitívnemu vplyvu na biodiverzitu dotknutého územia. Zároveň dôjde k zvýšeniu ekologickej stability, zlepšeniu
mikroklímy v danom prostredí. (písm. w, x, y).
Zabezpečenie separovaného zberu odpadov (písm. z) je štandardnou požiadavkou v oblasti zhromažďovania a
nakladania s odpadmi v zmysle platnej legislatívy.
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 50ks vzrastlých drevín a to na verejných priestranstvách v
obývaných častiach mesta po dohode s orgánom ochrany prírody v zmysle Dokumentu starostlivosti o dreviny.
Na pozemku (dotknutom území) sa nachádza len náletová vegetácia na dlhodobo nevyužívaných častiach objektu
„PRIOR“ (vrátane náletov na samotnom stavebnom objekte), ktorú bude potrebné odstrániť.
Súčasťou projektu rekonštrukcie objektu „PRIOR“ sú aj sadové úpravy, ktoré na teréne na ploche 2 560 m2
nahrádzajú v území dominantné zastavané a spevnené plochy. Plocha navrhovanej strešnej zelene predstavuje 2 820
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.
S ohľadom na charakter stavby je možné uvedenú podmienku zahrnúť pod časť projektu týkajúcu sa sadových a
vegetačných úprav.
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
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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-archive
s-landsat-8-oli-operational-landimager-and?qt-science_center_objects=0#qt-s cience_center_objects>
https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-landsat-archives
-landsat-8-oli-operational-landimager-and?qt-science_center_objects=0#qt-sc ience_center_objects) a porovnať s mapou vodných
útvarov (<https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise-wfd-spatial-1> https://www.eea.europa.eu/dataand-maps/data/wise-wfd-spatial-1), mapami sucha (<http://www.shmu.sk/sk/?page=2166> 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> 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
ii. Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav
iii. Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric
iv. Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha
i. Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok
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 rekonštrukcia objektu „PRIOR“ sa nachádza v meste Banská Bystrica v
mestskej časti Radvaň, na Námestí Ľ. Štúra. Ide objekt bývalého obchodného domu PRIOR, ktorý bol od kolaudácie
v roku 1987 určitý čas prevádzkovaný. Po ukončení činnosti štátneho podniku Obchodný dom PRIOR Radvaň,
š.p. , bol prevádzkovaný ako obchodný dom Tesco, ale už dlhšiu domu je nevyužívaný a postupne chátra. Z
pohľadu identifikácie krajinnej štruktúry sa jedná o zástavbu mestského typu. Realizáciou navrhovanej činnosti –
rekonštrukciou objektu PRIOR nedôjde k zmene krajinnej štruktúry.
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Dochádza čiastočne k funkčnej zmene využitia územia (obchodný dom → polyfunkčný objekt (obchod, služby,
administratíva, bývanie)). O zmene spôsobu využívania krajiny môžeme v danom prípade hovoriť len v súvislosti so
skutočnosťou, že objekt je už dlhšiu dobu nevyužívaný a navrhovaná rekonštrukcia sleduje zámer na jeho „oživenie“.
V rámci navrhovanej rekonštrukcie sa uvažuje so zásadným navýšením plôch zelene, jednak na úrovni terénu (z cca
0 m2 na 2 560 m2) ale aj formou strešnej zelene (z 0 m2 na 2 820 m2). Index zastavanosti objektami je v rámci
navrhovanej činnosti na úrovni 58 %, koeficient zelene na úrovni 25 %.
Z uvedených dôvodov sú adaptačné opatrenia voči klimatickým zmenám navrhované pre sídelné útvary v
spracovanej „Stratégii adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“ (MŽP SR, 2014) viacmenej prirodzene zapracované do projektového riešenia stavby, napr.:
• výrazné zvýšenie podielu zelených plôch v území,
• zlepšenie infiltračných pomerov v lokalite,
• urbanistická štruktúra zástavby umožňuje bezproblémovú cirkuláciu vzduchu,
• v rámci projektu sadových a vegetačných úprav budú uprednostnené rastlinné druhy vhodné pre lokalitné
podmienky a zároveň adaptabilné na očakávané klimatické zmeny,
• využitie jestvujúceho centrálneho zdroja tepla,
• a pod.
dd) Vytvoriť podmienky pre kompostovanie rozložiteľného odpadu a vybudovať domácu kompostáreň slúžiacu pre
potreby zužitkovania rozložiteľného odpadu vznikajúceho pri prevádzke zámeru.
S vybudovaním kompostárne sa v rámci projektu rekonštrukcie objektu „Prior“ neuvažuje. Odpad kategorizovaný
v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov ako podskupina 20 02 Odpady zo
záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov, druhy odpadu
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O
20 02 02 zemina a kamenivo O
20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady O
budú zberané a následne zhodnocované na oprávnených zariadeniach pre zhodnocovanie uvedených druhov
odpadov.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, upovedomil podľa § 29 ods. 14 písm.
c) zákona o EIA listom č. OU-BB-OSZP3-2019/025771-019 zo dňa 13.09.2019 o predĺžení lehoty na vydanie
rozhodnutia v zisťovacom konaní v lehote 60 dní od doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na Okresný
úrad Banská Bystrica.
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-OSZP3-2019/025771-020 zo dňa 02.10.2019.
Dňa 14.10.2019 bolo na tunajšom úrade zaevidované elektronické podanie od Združenia domových samospráv,
predmetom ktorého bola žiadosť o doručenie podkladov rozhodnutia.
Tunajší úrad uvádza, 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: zámer navrhovanej činnosti rieši v textovej
aj grafickej časti dopravné napojenie ako aj celkovú organizáciu dopravy v súvisiacom území v súlade s príslušnými
predpismi a normami. Navrhovaná rekonštrukcia objektu nebude mať nepriaznivý vplyv na územia, ktoré sú
predmetom ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Súčasťou projektu sú aj sadové
úpravy, ktoré na terénne na ploche 2 560 m2 nahrádzajú v území dominantné zastavané a spevnené plochy. Plocha
navrhovanej strešnej zelene predstavuje 2 820 m2. Vplyv danej činnosti na povrchové a podzemné vody bol popísaný
v kapitole IV.4, z čoho vyplýva, že bude dodržaná Rámcová smernica o vode č. 2000/60/ES. Pripomienky združenia
domových samospráv sú vo veľkej miere zodpovedané a uvedené v oznámení o zmene navrhovanej činnosti. V
prípade zložiek 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.
Podmienka Banskobystrického samosprávneho kraja bola obsiahnutá v podmienke zo stanoviska dotknutého
orgánu – Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. Upozorňujeme navrhovateľa, že
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podmienky dotknutých orgánov, ktoré neboli uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia zo zisťovacieho konania,
odporúčame pri povoľovacom procese brať do úvahy, ako napr. #navrhovanú činnosť prekonzultovať a o záväzné
stanovisko požiadať správcu dotknutej komunikácie ovplyvneného navrhovanou činnosťou a jeho požiadavky
rešpektovať v plnom rozsahu.
K žiadosti o konzultácie uvádzame nasledovné: Obsahom konzultácií medzi navrhovateľom, obstarávateľom a
ostatnými subjektmi procesu posudzovania vrátane verejnosti podľa § 63 zákona o EIA 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.
Príslušný orgán má za to, že konzultácie v tomto štádiu zisťovacieho konania neboli potrebné, nakoľko dotknuté
orgány vydali stanoviská, ktoré v plnej miere obsiahli informácie na vydanie rozhodnutia zo zisťovacieho konania,
ako aj informácie od navrhovateľa ohľadom pripomienok doručených na príslušný orgán.
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.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, pri rozhodovaní o tom, či sa zmena
navrhovanej činnosti bude posudzovať podľa zákona o EIA prihliadalo na stanoviská predložené k oznámeniu o
zmene, a pri konečnom rozhodovaní primerane použilo kritériá pre zisťovacie konanie, uvedené v prílohe č. 10
zákona o EIA. Kritériá pre zisťovacie konanie boli zodpovedané v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, ako aj v
stanoviskách dotknutých orgánov, a následne posúdené príslušným orgánom, z čoho vyplynulo, že sa daná činnosť
nebude posudzovať, za určitých podmienok.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe preskúmania a zhodnotenia
predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska
zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o EIA konštatuje, že nie sú ohrozené, ani
neprimerane obmedzené, alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy subjektov konania, a sú splnené podmienky
podľa zákona o EIA, a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou oznámenia o zmene činnosti.
Na základe uvedeného bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Upozornenie:
Podľa § 29 ods. 16 zákona o EIA 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.
24 / 26

Doručuje sa:
1. Clearance, s.r.o., Mraziarenská 9, 821 08 Bratislava
2. Marcel Slávik, Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
3. Mesto Banská Bystrica, stavebný odbor, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Na vedomie:
1. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava, P.O. BOX č. 100
2. Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica
3. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
ochrana prírody a krajiny
ochrana ovzdušia
odpadové hospodárstvo
štátna vodná správa
4. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská
Bystrica
5. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská
Bystrica
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Banská Bystrica, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica
8. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica

Ing. Zuzana Adameková PhD.
vedúci
Doručuje sa
Clearance, s. r. o.
Mraziarenská 9
821 08 Bratislava
Slovenská republika
Združenie domových samospráv
P.O.BOX 218
850 00 Bratislava
Slovenská republika
Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie slobody 6, P.O.BOX 100
810 05 Bratislava
Slovenská republika
Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica
Lazovná 8
975 65 Banská Bystica
Slovenská republika
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Elektronické podpisy
Registratúrne číslo záznamu: 0126667/2019
Vec: Rozhodnutie EIA
Parafa

Dátum/čas

Meno

Pozícia

Org.útvar

Funkcia

V zast.

Schválené

05.12.2019
09:21

Ratica Jozef, Ing.

vedúci

OU-BBOSZP

vedúci odboru

Nie

Zastúpil

Poznámka

