Zverejnenie informácií podľa § 58a ods. 3 zákona o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a
podľa § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov - informácie o povoľovacom konaní, ktorému
predchádzalo konanie podľa zákona posudzovaní vplyvov na životné
prostredie

Dňa 13. 9. 2021 bola na Okresnom úrade Považská Bystrica, odbore starostlivosti o životné
prostredie, prijatá žiadosť firmy
KSK Slovakia s.r.o., Šebešťanová 256, 017 04 Považská Bystrica,
o vydanie stavebného povolenia na stavebné objekty majúce charakter vodných stavieb:
SO 02 Prekládka areálového vodovodu,
SO 03.1 Kanalizačná prípojka,
SO 04 Splašková kanalizácia,
SO 04.1 Vodovodná prípojka,
SO 05 Dažďová kanalizácia,
SO 06 Zokruhovanie areálového požiarneho vodovodu,
v rámci stavby „Montážne haly IX., X.,XI. KSK Slovakia s.r.o., s administratívno- sociálnym
vstavkom,“ na parcelách č. KN-C 341/80, 341/88, 341/64, 341/78, 341/99 v k. ú. Považské Podhradie
a na pozemku KNC parc.č.607/15 v k. ú. Šebešťanová. Fotokópia žiadosti je zverejnená spolu s týmto
oznámením.
Na stavbu „Montážne haly IX., X.,XI. KSK Slovakia s.r.o., s administratívno - sociálnym vstavkom,“
bolo vydané právoplatné rozhodnutie v zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Rozhodnutie je dostupné na adrese :
Montážne haly IX., X.,XI. KSK Slovakia, s.r.o., s administratívno - sociálnym vstavkom Enviroportál - životné prostredie online (enviroportal.sk)

Zverejnené dňa 21.10.2021

KÓPIA

OKRESNÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Považská Bystrica

OU-PB-OSZP-2021/000318-048

30. 04. 2021

Rozhodnutie
v zisťovacom konaní vydané podľa zákona č. 24/2006 Z.z. na zmenu navrhovanej činnosti „Montážne
a skladovacie haly IX., X., XI. KSK Slovakia, s.r.o., s administratívno - sociálnym vstavkom“ pre
navrhovateľa KSK Slovakia, s.r.o., Šebešťanová 256, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 303 135
Popis konania / Účastníci konania
1. KSK Slovakia, s.r.o., Šebešťanová 256, 017 01 Považská Bystrica
2. Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica
3. Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava
4. Ing. Ľubomír Huliaček PhD., Adámyho 1628, 018 61 Beluša
Výrok
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa
§ 1 a § 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, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný
orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), rozhodol podľa §
29 ods. 11 zákona a § 46 a § 47 správneho poriadku po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej
činnosti „Montážne a skladovacie haly IX., X., XI. KSK Slovakia, s.r.o., s administratívno - sociálnym vstavkom“,
navrhovateľa KSK Slovakia, s.r.o., Šebešťanová 256, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 303 135 takto:
Zmena navrhovanej činnosti „Montážne a skladovacie haly IX., X., XI. KSK Slovakia, s.r.o., s administratívno sociálnym vstavkom“, uvedená v predloženom zámere, ktorá sa bude realizovať mimo zastavaného územia obce
Považská Bystrica v katastrálnom území Považské Podhradie, na parc. reg. KN-C parcelné číslo 341/64, 341/78,
341/80,341/88 a 341/99
nebude sa posudzovať
podľa zákona.
V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona sa určujú nasledujúce podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie
vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie:
1. Ako materiály pri realizácii zámeru prednostne používať recykláty (materiály zo zhodnocovaných odpadov) a
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie špecifikovať materiály používané pri výstavbe z hľadiska množstva a
kvality.
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2. Navrhovateľ vysadí na základe dohody s mestom Považská Bystrica na pozemku KNC parc. č. 64/1 v k. ú.
Považská Teplá vo vlastníctve mesta Považská Bystrica 5 kusov moruša čierna (Morus nigra L.), 5 kusov gaštan
jedlý kultivar 'Marron de Lyon' (Castanea sativa 'Marron de Lyon') a 50 kusov hrab obyčajný (Carpinus betulus
L.). Pri výsadbe budú použité stromy s výškami 180 – 220 cm (moruše), 240 – 260 cm (gaštany) a s výškami 60 –
120 cm (hraby). Výsadba a následná starostlivosť bude realizovaná v zmysle stanoviska mesta Považská Bystrica
zo dňa 14. 4. 2021.
Odôvodnenie
Navrhovateľ, KSK Slovakia, s.r.o., Šebešťanová 256, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 303 135, predložil dňa 05.
februára 2020 Okresnému úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len úrad) podľa
§ 18 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. a) zákona oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Montážne haly IX., X.,
XI. KSK Slovakia, s. r. o., s administratívno - sociálnym vstavkom“, vypracované v súlade s § 22 ods. 3 a prílohy č. 8a
zákona na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona. Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je vybudovanie
skladových priestorov prostredníctvom výstavby ďalších troch hál s administratívno-sociálnym vstavkom bez zmeny
(bez navýšenia, bez rozšírenia) jestvujúcej strojárskej výroby, bez zmeny personálnych kapacít, ktorá sa vykonáva
v jestvujúcich halách IV, V, VI, VII, VIII firmy KSK Slovakia, s. r. o., Šebešťanová 256, 017 01 Považská Bystrica.
Úrad oznámil všetkým účastníkom konania, že dňom doručenia zámeru sa začalo podľa § 18 správneho poriadku
správne konanie.
Úrad zverejnil dňa 13. februára 2020 oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 6 písm. b) zákona
na svojom webovom sídle a informáciu pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona. Zároveň podľa § 29 ods. 6 písm. a)
a primerane § 23 zákona oznámenie o zmene navrhovanej činnosti zaslal rezortnému orgánu, dotknutým orgánom,
povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci.
Zmena navrhovanej činnosti, ktorá je zaradená v rámci prílohy č. 8 zákona pod kapitolu 7. Strojársky a
elektrotechnický priemysel, pol. číslo 7. Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou - Časť
B (zisťovacie konanie) od 3 000 m2, podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona, ktoré
úrad vykonal podľa § 29 zákona. Pre túto činnosť prebehlo zisťovacie konanie v roku 2015. Okresný úrad
Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie vydal
rozhodnutie v zisťovacom konaní dňa 07. júla 2015 pod č. j. OÚ-PB-OSŽP-2015/005926-3 ZK5.
Opis zmeny navrhovanej činnosti
Navrhovaná činnosť je vykonávaná v areáli, ktorý sa nachádza v Trenčianskom kraji, v okrese Považská Bystrica,
mimo zastavaného územia obce Považská Bystrica, na pozemkoch KN-C parcelné číslo 341/64,78,80,88,99 v
katastrálnom území Považské Podhradie. Druh pozemkov: KN-C p.č. 341/64,80 - zastavaná plocha a nádvorie, KNC p.č. 341/78 - orná pôda, KN-C p.č. 341/88,99 - ostatná plocha. Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia
obce.
Pozemky, na ktorých sa bude realizovať zmena navrhovanej činnosti sú, v majetku investora. Pre územie bol
spracovaný územný plán, ktorý predpokladá v danej lokalite s rozširovaním priemyslu. Oblasť výstavby je zo
severnej strany vymedzená existujúcimi halami vo vlastníctve KSK Slovakia, s.r.o. a Racu Slovakia, s.r.o.; z južnej
strany pozemkami investora; z východnej strany existujúcimi halami KSK V, VI, VII, VIII a zo západnej strany
existujúcou halou KSK IV.
Riešené územie sa nenachádza v oblasti záujmu pamiatkových orgánov, a preto sa na navrhované riešenie nevzťahujú
špeciálne nároky. Predložené riešenie akceptuje podmienky a normatívy pre toto územie vydané a je v súlade s
cieľmi a zámermi v území stanovenými územnoplánovacou dokumentáciou. Pred realizáciou plánovanej výstavby
areálu, je potrebné zabezpečiť v potrebnom rozsahu vyňatie plôch určených na výstavbu jednotlivých stavebných
objektov z pôdneho fondu a preklasifikovať ich na stavebné pozemky.
Návrh uvažuje s výstavbou ďalších troch montážnych a skladovacích hál s administratívno - sociálnym vstavkom.
Haly budú dispozične delené na halu pre výrobu, halu na skladovanie a halu na výdaj tovaru. Uvedená stavba dopĺňa
priemyselný areál s výrobnými halami KSK Slovakia,s.r.o. IV., V., VI., VII., VIII.
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Montážna a skladovacia hala IX je navrhnutá ako jednoloďová, dispozične otvorená. Budú v nej osadené 2ks
žeriavov s nosnosťou 6,3t.
Montážne a skladovacie haly X a XI sú navrhnuté ako dvojloďové, dispozične otvorené. V hale X budú osadené 2ks
žeriavov s nosnosťou 10t a 1ks 20t žeriavu. V hale XI bude osadený 1ks žeriavu s nosnosťou 6,3t.
Súčasťou hál bude trojpodlažný administratívno-sociálny vstavok, v ktorom sa na 1NP bude nachádzať jedáleň pre
150 zamestnancov s kuchyňou, na 2NP a 3NP sa bude nachádzať administratívna časť. Súčasťou administratívnej
časti sú kancelárie, rokovacie miestnosti, plotrovňa, serverovňa, kuchynka a hygienické priestory.
Účel stavby: Montážne a skladovacie haly
Zastavaná plocha: 3 900 m2
Obstavaný priestor: 45 435 m3
Výška stavby nad terénom: +10,200 m hala IX a +12,375 hala X a XI
Účelom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je výstavba montážnych a skladovacích hál IX,X,XI spoločnosti
KSK Slovakia, s.r.o. na ploche 3 900 m2, na pozemkoch vo vlastníctve investora, ktorá bude potrebná na rozšírenie
montážnych a skladových priestorov, bez akéhokoľvek navýšenia jestvujúcej výroby a personálnych kapacít firmy
KSK Slovakia, s.r.o., ktoré sa v súčasnosti vykonávajú v jestvujúcich montážnych halách IV,V,VI,VII,VIII, ktoré už
boli predtým predmetom posudzovania vplyvu na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. Dobudovaním
montážnych a skladovacích hál IX., X., XI. dôjde k dotvoreniu priemyselnej zóny spoločnosti KSK Slovakia, s.r.o. v
miestnej časti Považské Podhradie. Zmena navrhovanej činnosti (montážne haly a skladovacie) je v súlade s platným
Územným plánom mesta Považská Bystrica a jeho Zmenami a doplnkami č.3. Realizáciou navrhovanej činnosti
nehrozia žiadne riziká, ako aj riziko nehôd vyplývajúce z použitých technických a technologických postupov.
Vzhľadom na to, že zmena navrhovanej činnosti bude umiestnená mimo obytnej zóny nedôjde k znehodnoteniu
kvality bývania a zdravia obyvateľstva.. Priame ani nepriame narušenia pohody kvality života vplyvom navrhovanej
činnosti ani počas prevádzky sa nepredpokladajú. Doprava počas navrhovanej činnosti bude zabezpečená vnútro
areálovou komunikáciou, ktorá sa napája na miestnu obslužnou komunikáciou mimo obytných zón.
Pri zmene navrhovanej činnosti, ako aj pri samotnej prevádzke nevznikne nadmerný hluk. Rovnako nevzniknú pri
výstavbe a prevádzke žiadne vibrácie a ani zápach. Priamy negatívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva vplyvom
prevádzky nepredpokladáme.
Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti ako aj samostatnou prevádzkou nedôjde k poškodeniu biotopov, ani
vplyvom na biotu. Zmena navrhovanej činnosti bude bez zásahu na okolitú zeleň, spoločnosť má v areáli
zrealizované prvky zelenej infraštruktúry - malý parčík, ktorý slúži zamestnancom prevádzok na oddych. Areál
spoločnosti je vyhradený pre priemyselnú činnosť, bez prítomnosti verejnosti. Taktiež zmena navrhovanej činnosti
nezasahuje do žiadnych veľkoplošných ani maloplošných chránených území v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon OPK“). Realizáciou navrhovanej činnosti
nebude ohrozený územný systém ekologickej stability ani nebude narušený.
Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na mikroklimatické pomery v hodnotenom území ani
počas prevádzky ani počas realizácie. Vplyvom zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k zmene mikroklímy.
Zmena navrhovanej činnosti nepredpokladá vplyvy počas výstavby ako aj prevádzky na povrchové a podzemné
vody. Nedôjde k znečisteniu povrchových a podzemných vôd. Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v
súlade s vodným zákonom a plne rešpektuje Rámcovú smernicu o vode č.2000/60/ES. Zmena navrhovanej činnosti
nebude mať vplyv na žiadny podzemný vodný útvar. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na množstvo
produkovaných odpadových vôd.
Pri realizácii navrhovanej zmeny činnosti montážnych hál sa nepredpokladajú a neočakávajú žiadne riziká, ktorých
význam a vplyv by mohol vylúčiť očakávané ciele, alebo vplyv, ktorý by mohol významnejšie negatívne ovplyvniť
vlastnosti dotknutého územia a podmienky života.
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Príslušnému orgánu doručili podľa § 23 ods. 4 zákona svoje písomné stanoviská v zákonom stanovenom termíne k
predmetnému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti tieto subjekty:
Ministerstvo hospodárstva SR - Odbor priemyselného rozvoja, Bratislava (list č. 09495/2020-4210-11360 zo dňa
19.2.2020) považuje realizáciu zmeny za prijateľnú a z hľadiska vplyvov na životné prostredie za realizovateľnú.
Predloženú zmenu navrhuje ďalej neposudzovať podľa zákona.
Vyjadrenie: akceptuje sa
Okresný úrad Trenčín - odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja (list č. OU-TN-OSZP2-2020/010948-002 SIN zo dňa 26.2.2020) navrhovanú činnosť
nepožaduje posudzovať podľa zákona.
Vyjadrenie: akceptuje sa
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici (Záväzné stanovisko č. sp.
A/2020/00384-2/OPPL zo dňa 24.2.2020) súhlasí so zmenou navrhovanej činnosti a konštatuje, že zmena
navrhovanej činnosti je realizovateľná a akceptovateľná. Zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje taký zásah do
životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov.
Vyjadrenie: akceptuje sa
Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín (list č. TSK/2020/04647-2 zo dňa 28.2.2020) súhlasí s navrhovanou
činnosťou, keďže uvedený zámer činnosti nie je v rozpore so Zmenami a Doplnkami č. 3 ÚPN VÚC Trenčianskeho
kraja, ktoré sú v súčasnosti platnou a aktuálnou územnoplánovacou dokumentáciou TSK.
Vyjadrenie: akceptuje sa
Mesto Považská Bystrica (list č. Odd. ÚP/2062/2020/6255 zo dňa 13.3.2020) s realizáciou navrhovaného zámeru –
so zmenou navrhovanej činnosti súhlasí, nakoľko zmena navrhovanej činnosti nie je v rozpore s verejným záujmom
a nie je v rozpore s platným Územným plánom mesta Považská Bystrica.
Vyjadrenie: akceptuje sa
Dotknutá verejnosť § 24 zákona
Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava (ďalej len ZDS) vo svojom
stanovisku zo dňa 14. februára 2020 uplatnilo pripomienky k zámeru navrhovanej činnosti „Montážne haly IX.,
X.,XI. KSK Slovakia, s.r.o., s administratívno - sociálnym vstavkom“, ktoré zároveň zaslalo aj navrhovateľovi.
Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava - v stanovisku zo dňa 14.
februára 2020 k zámeru „Montážne haly IX., X.,XI. KSK Slovakia, s.r.o., s administratívno - sociálnym vstavkom“
uplatnilo nasledovné pripomienky:
1.
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.
Vyjadrenie: neakceptuje sa
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• Navrhovaná činnosť „Montážne haly IX., X., XI. KSK Slovakia, s.r.o., s administratívno - sociálnym vstavkom“
sú dopravne napojené na vnútro-areálové obslužné komunikácie s výjazdom cez novo vybudovanú jestvujúcu
križovatku na štátnu cestu II/507. Križovatka bola vypracovaná oprávnenou osobou autorizovaným dopravným
inžinierom a bola posúdená a povolená štátnymi orgánmi z oblasti dopravy. Vzhľadom na to, že sa jedná o jestvujúci
priemyselný park, nedôjde k zmene dopravy. Novovybudovaná križovatka sa nachádza mimo zastavaného územia,
mimo obytnej zástavby a slúži iba pre areál KSK Slovakia, s.r.o. Nakoľko zmenou navrhovanej činnosti nedôjde
k zmene spôsobu dopravy a dopravného napojenia a nejde o veľký investičný projekt považujeme požiadavku za
neopodstatnenú.
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.
Vyjadrenie: neakceptuje sa
• Navrhovaná činnosť neuvažuje s vybudovaním nových parkovacích miest, parkovacie miesta sú dostačujúce a
nachádzajú sa v areáli priemyselného parku. Zmena navrhovanej činnosti je bez navýšenia, bez rozšírenia jestvujúcej
strojárskej výroby, bez zmeny personálnych kapacít a preto považujeme požiadavku za irelevantnú.
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.
• Navrhovanou činnosťou obsluha územia verejnou hromadnou dopravou nie je ovplyvnená. Autobusová zastávka
sa nachádza v tesnej blízkosti priemyselného areálu.
Vyjadrenie: požiadavka je akceptovaná už jestvujúcou autobusovou zastávkou.
d) Vyhodnotiť dostatočnosť opatrení v zmysle spracovaného dokumentu ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5
zákona OPK.
Vyjadrenie: akceptuje sa
• Predmetná zmena sa bude realizovať v jestvujúcom areáli, do tohto územia nezasahuje žiadny z prvkov územného
systému ekologickej stability (ďalej len ÚSES). Súlad výstavby je vyhodnotený v predloženom dokumente
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona, časť III – IV. Nakoľko po vykonaní zisťovacieho konania
možno konštatovať, že zmena navrhovanej činnosti neohrozuje a nenarušuje ÚSES, povinnosť navrhnúť opatrenia,
ktoré prispejú k jeho vytváraniu a udržiavaniu v zmysle §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK, je v súvislosti so zmenou
činnosti neadekvátna.
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.
Vyjadrenie: čiastočne sa akceptuje
• V lokalite navrhovanej činnosti sú vybudované drobné sadové úpravy v zmysle uvedených STN. Zmenou
navrhovanej činnosti nedôjde k výrubu stromov, ani k narušeniu zelene. Navrhovateľ sa zaviazal vysadiť v meste
Považská Bystrica 20ks vzrastlých drevín a to na verejných priestranstvách v obývaných častiach mesta po dohode
s orgánom ochrany prírody - podľa podmienky č. 2 tohto rozhodnutia.
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/
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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.
Vyjadrenie: neakceptuje sa
• Rámcová smernica o vode je transponovaná do národnej legislatívy. Navrhovateľ je povinný pri projektovaní a
realizácii zmeny navrhovanej činnosti dodržiavať platnú legislatívu. V zisťovacom konaní neboli identifikované
vplyvy navrhovanej činnosti na vody, vodné útvary, ani na vodnú bilanciu a prirodzené odtokové pomery v území.
Vyhodnotenie vplyvov na vody považuje tunajší úrad za dostatočné.
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).
Vyjadrenie: neakceptuje sa
• V zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov ( vodný zákon ) v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) postupuje
fyzická alebo právnická osoba podľa § 16a vodného zákona, len ak má záujem realizovať trvalo udržateľné
rozvojové činnosti človeka alebo ich zmeny, zmeny fyzikálnych vlastností útvaru povrchovej vody alebo zmeny
úrovne hladiny útvarov podzemnej vody. V zmysle § 16a ods. 1 vodného zákona v takom prípade navrhovateľ
požiada orgán štátnej vodnej správy pred podaním návrhu na začatie konania o povolení takejto činnosti o vydanie
rozhodnutia, či ide o činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. Podľa § 28 vodného zákona je stavebník
povinný požiadať orgán štátnej vodnej správy o vyjadrenie k zámeru stavby, či predpokladaná stavba alebo jej
zmena je možná z hľadiska vodných pomerov a za akých podmienok ju možno uskutočniť a užívať až pred
zhodnotením projektovej dokumentácie stavby alebo zmeny stavby. Jedná sa o samostatné konanie vyplývajúce z
platnej legislatívy, požiadavku posúdenia vplyvov na vody podľa §16a vodného zákona neuplatnil ani príslušný
orgán štátnej vodnej správy a na základe už uvedeného tunajší úrad má za to, že v prípade zmeny navrhovanej
činnosti, nejde o činnosť podľa § 16 ods. 10 vodného zákona a preto predmetnú požiadavku vo vzťahu k predmetnej
zmene navrhovanej činnosti neakceptuje.
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. Žiadame výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
Vyjadrenie: neakceptuje sa
• Priemyselný park je umiestnený mimo zastavaného územia obce. Vplyvy hluku z navrhovanej činnosti sa
nepredpokladajú. V prípade ak by vznikli tak je zachovaná dostatočná vzdialenosti navrhovanej činnosti od obytnej
zástavby. Tak isto sa nepredpokladajú rozptylové vplyvy znečisťujúcich látok na dreviny, preto nie dôvod vypracovať
dendrologický posudok. Stavby sú umiestňované do priemyselného areálu na základe schválených regulatívov
uvedených v záväznej časti ÚPN mesta Považská Bystrica pre priemyselný park.
i) Osobitne žiadame vyhodnotiť a analyzovať čistotu ovzdušia a vplyv zámeru na neho; v tejto súvislosti osobitne
analyzovať vplyv pevných častíc PM 10, PM 2,5. Vplyv PM10 častíc na ľudské zdravie je pritom už dlhodobo
považované za jedno z najpodstatnejších kritérií a parametrov emisných štúdií s vplyvom napríklad na alergické
ochorenia, ktoré majú v súčasnosti stúpajúcu tendenciu. Okrem vyššej úmrtnosti zlá kvalita ovzdušia spôsobuje
aj pokles našej schopnosti sústrediť sa, pracovať či častejšie absencie v práci a škole. Zvýšeným koncentráciám
drobných prachových častíc PM2,5 je na Slovensku vystavená pätina obyvateľov, čo je omnoho viac ako 13percentný priemer v Európe. Problém máme aj s prízemným ozónom. Výsledkom je minimálne 3800 predčasných
úmrtí, strata produktivity a HDP. Zámer sa musí zaoberať zlepšením podmienok kvality ovzdušia.
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Vyjadrenie: neakceptuje sa
• Spoločnosť KSK Slovakia, s.r.o. podáva monitoring kvality ovzdušia vo forme pravidelných ročných hlásení
za ovzdušie na Okresný úrad Považská Bystrica za ním prevádzkované stredné zdroje znečisťovania ovzdušia.
Veľký zdroj znečisťovania ovzdušia žiadateľ neprevádzkuje. Žiadna z vypúšťaných znečisťujúcich látok, ktoré
podliehajú oprávnenému periodickému meraniu určených emisných limitov v zmysle vyhlášky MŽP SR č.
411/2012 Z.z., neprekračuje povolené hodnoty emisných limitov určených legislatívou na úseku ochrany ovzdušia.
Súčasťou predmetného oznámenia sú údaje o množstvách vypúšťaných emisií tuhých znečisťujúcich látok
(TZL), oxidu siričitého (SO2), oxidov dusíka vyjadrených ako oxid dusičitý (NO2), oxidu uhoľnatého (CO) a
organických látok vyjadrených ako celkový organický uhlík (TOC). V súčasnosti platná legislatíva na úseku ochrany
ovzdušia prevádzkovateľom veľkých, stredných ani malých zdrojov znečisťovania ovzdušia neukladá povinnosť
jednorazového ani kontinuálneho monitoringu pevných častíc PM 10, PM 2,5.
j) Žiadame overiť statiku stavby nezávislým oponentským posudkom a preukázať, že statika nie je v dôsledku
podhodnotenia nebezpečná resp. v dôsledku nadmerného naddimenzovania prílišne nezaťažuje územia a zložky
životného prostredia.
Vyjadrenie: neakceptuje sa
• Je vyhodnotené v predloženom dokumente oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona, časť III – IV. Je
vyhodnotené aj v projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie. Statika je neoddeliteľnou súčasťou projektovej
dokumentácie stavby, za ktorú vždy v plnom rozsahu zodpovedá projektant stavby ako aj oprávnená autorizovaná
osoba - statik. Požadovanie oponentského posudku je nad rámec zákona a overenie statiky stavby oponentským
posudkom nie je predmetom posudzovania vplyvov podľa § 2 zákona. Predmetnú požiadavku považuje tunajší úrad
vo vzťahu ku konaniu podľa zákona za nerelevantnú. Výstavba sa musím riadiť predpismi, ktorých dodržanie je
overované v konaní podľa osobitného predpisu.
k) 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“.
Vyjadrenie: neakceptuje sa
• Vzhľadom na predmet zmeny navrhovanej činnosti, ide o dostavbu voľných plôch v rámci priemyselného
areálu, navrhovaná činnosť, ktorá sa už vykonáva, nejedná sa o novú činnosť, požiadavka na variantné riešenie
neopodstatnená. Porovnanie s nulovým variantom je riešené v dokumentácii „Zmena navrhovanej činnosti.“. Zákon
nevyžaduje v oznámení o zmene navrhovanej činnosti vyhodnotiť zmenu navrhovanej činnosti variantne.
l) 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.
Vyjadrenie: akceptovala sa
• Navrhovateľ doložil Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum v rámci nového konania vypracovaný
spoločnosťou Geoprieskum s. r. o., Dedovec 1754/272, Považská Bystrica č. ú. 13-2020-09, reg. č. geofondu
726/2020 vypracovaný v októbri 2020. Zmena navrhovanej činnosti nepredpokladá vplyvy počas výstavby ako aj
prevádzky na povrchové a podzemné vody.
m) 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.
Vyjadrenie: je čiastočne akceptovaná
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• Požiadavka je akceptovaná a riešená v oznámení o zmene navrhovanej činnosti v kap. III. Bod. 2 požiadavky
objektov na energie. Pri areálovej splaškovej kanalizácii, kanalizačnej prípojke a vodovodnej prípojke je výpočtom
preukázané, že ich dimenzie postačujú. V prípade posudzovanej zmeny navrhovanej činnosti sa nejedná o
verejnú dažďovú kanalizáciu, ale ide o areálovú dažďovú kanalizáciu. Podrobnejšiu špecifikáciu parametrov
dažďovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb vrátane návrhu ich prípustných kapacít vypracováva v ďalšom
stupni projektovej dokumentácie oprávnený projektant na vodné stavby. Uvedená požiadavka nie je predmetom
posudzovania podľa zákona.
n) 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.
Vyjadrenie: neakceptuje sa
• Navrhovaná činnosť je v súlade so schváleným územným plánom mesta Považská Bystrica so ZaD č.4 ÚPN –
mesta Považská Bystrica. V danom území v ÚPN – mesta Považská Bystrica je navrhnutý priemyselný park. Mesto
Považská Bystrica, ani ostatné dotknuté orgány územného plánovania nemali námietky voči súladu navrhovanej
činnosti s ÚP.
o) 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).
Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR
(http://www.minzp.sk/files/sekciaenviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-aobaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom
navrhovaných opatrení a preukázať tak plnenie záväzných zákonných povinností na
úseku odpadového hospodárstva
Vyjadrenie: neakceptuje sa
• Požiadavka vyplýva z právnej úpravy v oblasti odpadového hospodárstva, rešpektovať zákony platiace na
území Slovenskej republiky je povinnosťou každého. Z Programu odpadového hospodárstva (POH) vyplývajú
povinnosti len okresnému úradu v sídle kraja, okresnému úradu, držiteľovi polychlórovaných bifenylov, vo vzťahu
k navrhovateľovi a navrhovanej činnosti je pripomienka neopodstatnená.
p) Žiadame preukázať dôsledne ochranu poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona o ochrane poľnohospodárskej
pôdy č.220/2004 Z.z. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie
nevyhnutnosti takéhoto záberu. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality
príslušného katastrálneho územia.
Vyjadrenie: neakceptuje sa
• Zmena navrhovanej činnosti sa nachádza v priemyselnom parku, na záber poľnohospodárskej pôdy bol v rámci
územného plánu mesta Považská Bystrica na lokality navrhovaného priemyselného parku udelený súhlas v zmysle
§ 13 a 14 zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.
z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení, v rámci ktorého bola vyhodnotená aj bonita poľnohospodárskej pôdy.
q) Priemerný Slovák potrebuje pre svoj život 536 metrov štvorcových zemského povrchu;priemerný Brit 430, Fín
až 2 459 metrov štvorcových (Eurostat za rok 2015, Land footprint, údaje nezahŕňajú poľnohospodárstvo). Človek
postupne premieňa povrch, prispôsobuje ho svojim potrebám. Inštitút Alternatives Economiques s využitím údajov
Eurostatu vypočítal, že rozloha týchto umelých, človekom pretvorených oblastí, v rokoch 2009-2015 narástla v
každej krajine Európskej únie – napriek hospodárskej kríze a v mnohých prípadoch (Grécko, Maďarsko, Estónsko) aj
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napriek poklesu obyvateľov. Štatistika zahŕňa len človekom významne pretvorené oblasti, ako mestá, komunikácie,
športoviská či zalievané záhrady. Človek však využíva aj ďalšie oblasti pre získavanie zdrojov: na poľnohospodársku
výrobu, priemysel a pod. Na Slovensku bol tento nárast druhý najväčší v EÚ – rozloha človekom pretvorených oblastí
sa medzi 2009 – 2014 zvýšila o 14,9 percenta. Je možné preto dôvodne sa domnievať o neplnení povinnosti podľa
§11 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. nezaťažovať územie nad únosnú mieru. Žiadame preto preukázať
na úrovni obce/mesta, okresu, regiónu a štátu, že nie je možné projekt zrealizovať bez ďalšieho záberu prírodných
plôch napríklad revitalizáciou a obnovou nevyužívaných priemyselných areálov, brownfieldov a podobne.
Vyjadrenie: neakceptuje sa
• Pripomienka neopodstatnená, riešená plocha je v rámci územného plánu mesta Považská Bystrica určená na
výstavbu priemyselného parku. Zmenou navrhovanej činnosti sa plochy areálu zahusťujú a nerozširujú sa do
voľnej krajiny a sú vo vlastníctve spoločnosti KSK s.r.o., preto sa nevyhľadávali nové plochy pre umiestnenie pre
navrhovanú činnosť napr. ako sú brownfieldy.
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 p) v tejto časti
nášho stanoviska, požadujeme, aby sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru „Montážne haly IX., X.,XI.
KSK Slovakia, s.r.o., s administratívno - sociálnym vstavkom“ prostredníctvom správy o hodnotení, verejného
prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním pracovaním 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
„Montážne haly IX., X.,XI. KSK Slovakia, s.r.o., s administratívno - sociálnym vstavkom“ 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.
• Jednotlivé body vyjadrenia ZDS boli vyhodnotené v odôvodnení tohto rozhodnutia.
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:
r) Navrhnúť opatrenia zlepšujúce kvalitu ovzdušia a znižujúce koncentráciu pevných častíc PM10, PM2,5 ako
aj koncentráciu benzénu, NO2 a CO; v tomto smere počas prevádzky vykonávať efektívne monitorovanie a
v navrhnutých opatreniach robiť korekcie na základe aktuálnych výsledkov monitoringu ovzdušia. Žiadame
konkretizovať tieto zlepšujúce opatrenia.
• Spoločnosť KSK Slovakia, s.r.o. podáva monitoring kvality ovzdušia vo forme pravidelných ročných hlásení
za ovzdušie na Okresný úrad Považská Bystrica za ním prevádzkované stredné zdroje znečisťovania ovzdušia.
Veľký zdroj znečisťovania ovzdušia žiadateľ neprevádzkuje. Žiadna z vypúšťaných znečisťujúcich látok, ktoré
podliehajú oprávnenému periodickému meraniu určených emisných limitov v zmysle vyhlášky MŽP SR č.
411/2012 Z.z., neprekračuje povolené hodnoty emisných limitov určených legislatívou na úseku ochrany ovzdušia.
Súčasťou predmetného oznámenia sú údaje o množstvách vypúšťaných emisií tuhých znečisťujúcich látok
(TZL), oxidu siričitého (SO2), oxidov dusíka vyjadrených ako oxid dusičitý (NO2), oxidu uhoľnatého (CO) a
organických látok vyjadrených ako celkový organický uhlík (TOC). V súčasnosti platná legislatíva na úseku ochrany
ovzdušia prevádzkovateľom veľkých, stredných ani malých zdrojov znečisťovania ovzdušia neukladá povinnosť
jednorazového ani kontinuálneho monitoringu pevných častíc PM 10, PM 2,5.
s) Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; žiadame uviesť aké
recykláty a ako sa v zámere použijú. Požadujeme používanie recyklátov najmenej v rozsahu stavebných inertných
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odpadov do základov a terénnych úprav stavby; zmesy recyklátov živičných materiálov zmiešaných s recyklovanými
plastami; plastové recykláty napr. na retenčnú dlažbu alebo tepelnú či zvukovú izoláciu.
• Pripomienka sa akceptuje
Bude zohľadnená v následnej projektovej dokumentácii. Materiály používané pri výstavbe budú z hľadiska množstva
a kvality špecifikované v projektovej dokumentácii so zohľadnením charakteru navrhovanej činnosti a musia spĺňať
normy STN.
Požiadavka je rešpektovaná v podmienke č. 1 tohto rozhodnutia.
t) Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb a povrch územia
upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk
či outdoorových cvičísk. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené
vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej
plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v
danom území (www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf). Na všetkých parkovacích plochách na teréne
realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia.
• Navrhovaná požiadavka je irelevantná.
Predmetom zmeny navrhovanej činnosti nie je výstavba nových parkovacích miest, parkovacie miesta sú dostačujúce
a nachádzajú sa v areáli priemyselného parku.
u) 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 sa 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 rozhodnutie 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.
• Požiadavka sa neakceptuje.
Zadržanie dažďovej vody v mieste, kde spadne je riešené vsakom do podzemných vôd cez vsakovaciu galériu.
Tento spôsob nakladania s dažďovými vodami pokladá tunajší úrad za vhodný. Požiadavku tzv. dažďových záhrad
neuplatnil príslušný orgán štátnej vodnej správy ani príslušný orgán ochrany prírody a krajiny. V priemyselnom
parku je dostatok zelene. Navrhovaná činnosť je navrhovaná tak, aby nedošlo k nepriaznivým vplyvom na podzemné
a povrchové vody. Zároveň je problematika riešená v oznámení o zmene navrhovanej činnosti. Projekt DÚR rieši
odvod dažďovej vody v mieste realizácie navrhovanej činnosti vsakovacími blokmi. Zmena navrhovanej činnosti
predpokladá vybudovať jednu centrálnu vsakovaciu galériu, cez ktorú budú odvádzané dažďové vody do zeme.
Vsakovacia galéria bude vyskladaná zo vsakovacích blokov. Vplyv zmeny navrhovanej činnosti výstavba troch
nových hál s administratívno-sociálnym vstavkom na povrchovú a podzemnú vodu hodnotíme ako vplyv málo
významný. Dažďová voda zostáva na mieste, kde spadne. Táto príručka nemá vzťah k navrhovanej činnosti. Je
prioritne určená pre projektovanie a realizáciu retenčných opatrení pre prírodnú vodu ako súčasť plánov a programov
venujúcich sa vode, povodniam, biodiverzite, prispôsobeniu sa klimatickým zmenám, lesnému hospodárstvu,
poľnohospodárstvu a urbanizmu.
v) 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-
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usmerneniaoznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb) a podľa tejto
metodiky spracovať dokumentáciu pre územné aj stavebné konanie.
• Požiadavka sa neakceptuje.
Zmena navrhovanej činnosti je zosúladená so zákonom o ochrane prírody a krajiny, so stavebným zákonom ako
aj s vodným zákonom. Navrhovateľ má v areáli vybudované zelené plochy, ktoré slúžia na skrášlenie areálu. V
priemyselnom parku je dostatok zelene, ktorá slúži na oddych zamestnancom počas pracovnej prestávky. Z dôvodu
bezpečnosti nemôže byť zeleň verejne prístupná, jedná sa o priemyselný areál.
w) Na horizontálne plochy (najmä strechy) žiadame aplikáciu zelených strešných krytín, ktoré plnia funkciu
extenzívnej vegetačnej strechy.
• S vybudovaním horizontálnych zelených plôch sa neuvažuje vzhľadom na dostatok zelene. V blízkosti sa
nachádzajú aj lesné porasty.
x) Na vertikálne plochy (napr. steny) žiadame aplikáciu zelených stien (napr. brečtany vhodné na takúto aplikáciu)
za účelom lepšieho zasadenia stavby do biodiverzity prostredia.
• Po dokončení výstavby hál navrhovateľ vertikálnu zeleň zrealizuje v prípade, že ju odsúhlasí projektant stavby.
y) 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.
Preukázať prijatie opatrení garantujúcich zlepšenie reálnej recyklácie smerujúcej k „zero waste“ konceptu; tieto
opatrenia žiadame špecifikovať a počas prevádzky monitorovať a zlepšovať.
Požiadavka nie je zapracovaná v podmienkach na eliminovanie a zmiernenie vplyvu na životné prostredie z dôvodu,
že vyplýva z právnych predpisov. Navrhovateľ je povinný v zmysle princípu zákonnosti dodržať právne ustanovenia
uvedené v platných právnych predpisov SR.
• Spoločnosť KSK Slovakia, s.r.o. má dávno zavedený separovaný zber odpadov s označením kontajnerov pre
jednotlivé komodity, má spracovaný program odpadového hospodárstva v súlade so VZN mesta Považská Bystrica,
ktorým sa upravujú podrobnosti s nakladaním odpadu, ktorý vzniká na území mesta Považská Bystrica.
Spoločnosť KSK Slovakia, s.r.o. sa snaží o to, aby vytvárala čo najmenší odpad, vo veľkej miere ho recykluje. Jej
snahou je docielenie nulového odpadu.
z) Žiadame vypracovať projekt dekonštrukcie projektu po jeho dožití a preukázať možnosť zhodnotenie a recyklácie
jeho jednotlivých súčastí.
• S vypracovaním deštrukčného projektu sa neuvažuje vzhľadom na plánovaný rozvoj spoločnosti.
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.
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 Považská Bystrica 20 ks vzrastlých drevín a to na verejných priestranstvách v
obývaných častiach mesta po dohode s orgánom ochrany prírody v zmysle Dokumentu starostlivosti o dreviny.

Číslo spisu
OU-PB-OSZP-2021/000318

Por.č.záznamu
048

Číslo záznamu
0013520/2021

Typ záznamu
Externý odoslaný záznam

11 / 21

Forma originálu
hodnoverná elektronická

KÓPIA
• Pripomienka akceptovaná v podmienke č. 2 tohto rozhodnutia.
bb) Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenia 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.
• Účelom zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov nie je realizácia umeleckého diela. Zmena navrhovanej
činnosti je technické dielo projektantov, architektov a stavbárov. Umiestnenie je v súlade s architektonickým
stvárnením priemyselného parku spoločnosti KSK Slovakia, s.r.o. Zo strany obce takáto požiadavka nebola
vznesená. Otázka architektonického stvárnenia stavby je v kompetencii súkromného investora s rešpektovaním
regulatív územného plánu. Cieľom navrhovateľa bolo umiestnenie objektov s ohľadom na lokalitu, aby vytvoril
príjemné prostredie pre zamestnancov, ako aj pre obyvateľov okolia, aby navrhovaná činnosť umiestnená v
priemyselnom parku nevytvárala rušivý prvok k okolitej prírode. Navrhovateľ konštatuje, že umiestňovanie
umeleckých diel na budovy v priemyselnom areáli je citlivá vec a bude sa to musieť po realizácii navrhovanej
činnosti konzultovať s odborníkmi z oblasti kultúry.
cc) Vizualizácia klimatických zmien na Slovensku v čiarovom kóde: vedci analyzovali dáta za roky 1908 až 2018
a výsledky spracovali do tohto grafu; každý pásik predstavuje jeden rok a jeho farba a intenzita udáva charakter
tohto roka. Modrý znamená ochladenie a červený znamená oteplenie od dlhodobého priemeru; výraznosť farby zase
naznačuje veľkosť tejto odchýlky. (viac info: https://showyourstripes.info/)
Žiadame
preto
vyhodnotiť
umiestnenie
zámeru
z
hľadiska
tepelnej
mapy
spracovanej
satelitným
snímkovaním
(infračervené
snímkovanie
voľne
k
dispozícii
zo
satelitu LANDSAT-8: https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-landsat-archives-landsat-8olioperational-land-imager-and?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects) a porovnať s mapou
vodných útvarov (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise-wfd-spatial-1), mapami sucha (http://
www.shmu.sk/sk/?page=2166) ako aj s mapami zrážok a teploty vzduchu (http://www.shmu.sk/sk/?
page=1&id=klimat_mesacnemapy) a na základe ich vyhodnotenia navrhnúť vhodné adaptačné a mitigačné
opatrenia podľa strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku
najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. povinný zapracovať
do projektovej dokumentácie zámeru:
i. Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie: v sídlach mestského typu je
veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu
tepla v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích
motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv.
tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú
zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 10
%. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom prostredí
nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a
negatívne poznačený. Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného sídla a môže
zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v priľahlom povodí.
ii. Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav: • Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných
prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného
prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienením
transparentných výplni otvorov • Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a
v dopravnej infraštruktúre • Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie, materiály
a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam • Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín
pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v
prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny
iii. Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a 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
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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
• Pripomienka je irelevantná, jedná sa o jestvujúci areál. Navrhovateľovi sa vzhľadom na veľkosť lokality
priemyselného parku nepodarilo zosúladenie snímky s lokalitou priemyselného parku.
dd) Vytvoriť podmienky pre kompostovanie rozložiteľného odpadu a vybudovať domácu kompostáreň slúžiacu pre
potreby zužitkovania rozložiteľného odpadu vznikajúceho pri prevádzke zámeru.
• Pripomienka je už splnená.
V priemyselnom areáli sa nachádza veľký kontajner na kompostovanie, do ktorého sa ukladá pokosená tráva z
trávnikov v priemyselnom areáli.
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 www.enviroportál.sk/eia/sk na podstránke predmetného zámeru; o tejto skutočnosti
úrad oboznámi účastníkov konania a dá im možnosť vyjadriť sa k nim pred vydaním rozhodnutia podľa §33 ods.2
Správneho poriadku. Žiadame dodržať uvedený procesný postup.
5.
Podľa dôvodovej správy novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č.314/2014 Z.z. platnej
od 1.1.2015 „Podľa Komisie sú hlavným nedostatkom platného zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších
predpisov dôsledky nedostatočného prepojenia procesu posudzovania vplyvov navrhovaných činností s následnými
povoľovacími procedúrami, pretože sa tak vytvára priestor pre nerešpektovanie výsledkov procesu posudzovania
vplyvov, ktorým tak nemôže garantovať ani plné zabezpečenie práv dotknutej verejnosti už účastnej na tomto konaní,
resp. majúcej záujem o výsledok rozhodovania v záležitostiach životného prostredia. Otvára sa tak problematika
implementácie v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky časti tých požiadaviek Aarhuského dohovoru
(Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v
záležitostiach životného prostredia zo dňa 25. júna 1998), ktoré smernica EIA implementuje (články č. 6, 7 a 9).“.
Číslo spisu
OU-PB-OSZP-2021/000318

Por.č.záznamu
048

Číslo záznamu
0013520/2021

Typ záznamu
Externý odoslaný záznam

13 / 21

Forma originálu
hodnoverná elektronická

KÓPIA
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.
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.
Tunajší úrad dňa 10. marca 2020 vyzval navrhovateľa o zaslanie informácii na objasnenie pripomienok k oznámeniu
o zmene navrhovanej činnosti v zmysle § 29 ods. 10 zákona. Informácie boli doručené navrhovateľom dňa 31. marca
2020.
Tunajší úrad účastníkom konania oznámil listom zo dňa 31. marca 2020, že podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku
ako účastník konania má možnosť pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladom i k spôsobu ich zistenia,
prípadne navrhnúť ich doplnenie.
V stanovenej lehote dňa 01. apríla 2020 zaslalo ZDS žiadosť o podklady rozhodnutia podľa správneho poriadku a
podľa zákona o informáciách a žiadosť o konzultácie.
Tunajší úrad v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení (ďalej len zákon o informáciách) zaslal ZDS
všetky podklady pre vydanie rozhodnutia listom zo dňa 07. apríla 2020.
Konzultácie v zmysle § 63 zákona je možné vykonať písomne ako aj ústne. Vykonanie konzultácií umožňuje
zákon počas celého posudzovania, nekonkretizuje však spôsob a formu realizácie konzultácií. Tunajší úrad zaslal
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti dotknutým orgánom, dotknutým obciam, rezortnému orgánu a zverejnil
ho na webovom sídle okresného úradu ako aj na webovom sídle MŽP SR. Následne na základe žiadosti ZDS
mu zaslal všetky podklady pre vydanie rozhodnutia. Tunajší úrad zaslal všetky pripomienky ZDS navrhovateľovi
so žiadosťou o doplnenie informácii s cieľom objasniť zmenu navrhovanej činnosti vzhľadom k pripomienkam a
požiadavkám vyplývajúcim zo stanoviska ZDS. Navrhovateľ sa vo svojej odpovedi zo dňa 31.3. 2020 sa podrobne
vyjadril k jednotlivým podmienkam a požiadavkám ZDS. V zmysle čl. IV zákona č. 74/2020 Z. z., ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti MŽP SR v súvislosti s ochorením COVID-19 sa „zákon“ dopĺňa
nasledovne: za §65f sa vkladá §65g, - o. i. – počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, ak si konzultácie v konaní vyžiada účastník konania, sa tieto
úkony vykonajú písomne v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Nakoľko boli pripomienky ZDS k zmene
navrhovanej činnosti prekonzultované písomne s navrhovateľom a ZDS sa malo možnosť oboznámiť s podkladmi
rozhodnutia pred jeho vydaním v zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku tunajší úrad mal za to, že týmito úkonmi
boli konzultácie vykonané v písomnej forme. Vykonanie ďalšej písomnej konzultácie v zmysle § 65g ods. 1 zákona
by bolo duplicitné a porušením § §3 ods. 4 správneho poriadku.
Dňa 11. apríla 2020 prijal tunajší úrad vyjadrenie k podkladom rozhodnutia zaslané ZDS.
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Ako podmienky finálneho rozhodnutia ZDS žiada uviesť nasledovné environmentálne opatrenia:
1) Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; žiadame uviesť aké
recykláty a ako sa v zámere použijú.
• Prednostné používanie recyklátov (materiálov zo zhodnocovaných odpadov) ako materiálov pri realizácii svojho
zámeru a ich špecifikáciu v ďalšom stupni projektovej dokumentácie navrhovateľ akceptoval. Tunajší úrad toto
opatrenie zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia ako podmienku č. 1.
2) 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 sa 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.
• Takúto požiadavku neuplatnil príslušný orgán štátnej vodnej správy ani príslušný orgán ochrany prírody a krajiny.
Navrhovaná činnosť je navrhovaná tak, aby nedošlo k nepriaznivým vplyvom na podzemné a povrchové vody.
Zároveň je problematika riešená v zmene navrhovanej činnosti. Odvod dažďových vôd je navrhnutý vsakovaním
do zeme, a teda voda z územia neodteká. Zmena navrhovanej činnosti predpokladá vybudovať jednu centrálnu
vsakovaciu galériu, cez ktorú budú odvádzané dažďové vody do zeme. Vsakovacia galéria bude vyskladaná zo
vsakovacích blokov. Projektovú dokumentáciu ďalšieho stupňa bude vypracovávať oprávnená organizácia. Vplyv
zmeny navrhovanej činnosti výstavba troch nových hál s administratívno-sociálnym vstavkom na povrchovú a
podzemnú vodu hodnotíme ako vplyv málo významný.
3) Požadujeme, aby sa zámer prispôsobil okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to najmä vhodnými
vegetačnými úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami na základe výpočtov podľa Vodného
zákona, realizáciou zelenej infrašturktúry podľa §48 zákona OPK č.543/2002 Z.z. Táto zelená infraštruktúra by
mala mať formu lokálneho parčíka, ktorý bude vhodne začlenený do okolitého územia a podľa prevádzkových
možnosti voľne prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych
zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska
stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do
biodiverzity okolitého územia. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy
minimálnej vybavenosti obcí (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodickeusmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb) a podľa tejto
metodiky spracovať dokumentáciu pre územné aj stavebné konanie.
• Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti ako aj samostatnou prevádzkou nedôjde k poškodeniu biotopov, ani
vplyvom na biotu, územný systém ekologickej stability nebude ohrozený ani narušený. Zmena navrhovanej
činnosti nezasahuje do žiadnych chránených území, biocentier, biokoridorov a ich ochranných pásiem. Zmena
navrhovanej činnosti, ktorá spočíva vo výstavbe troch nových hál s administratívno-sociálnym vstavkom, bude bez
zásahu na okolitú zeleň. V priemyselnom parku je dostatok zelene, spoločnosť KSK Slovakia, s.r.o. má v areáli
zrealizované prvky zelenej infraštruktúry malý parčík vrátane umiestnenia drobnej architektúry (lavičky), ktorý slúži
zamestnancom na oddych. Riešené územie nie je verejné priestranstvo, je to uzatvorený priemyselný areál. Prípadné
ďalšie sadové úpravy budú predmetom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie.
4) Na horizontálne plochy (najmä strechy) žiadame aplikáciu zelených strešných krytín, ktoré plnia funkciu
extenzívnej vegetačnej strechy.
• S vybudovaním horizontálnych zelených plôch sa neuvažuje vzhľadom na dostatok zelene.
5) Na vertikálne plochy (napr. steny) žiadame aplikáciu zelených stien (napr. brečtany vhodné na takúto aplikáciu)
za účelom lepšieho zasadenia stavby do biodiverzity prostredia.
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• Po dokončení výstavby hál navrhovateľ vertikálnu zeleň zrealizuje v prípade, že ju odsúhlasí projektant stavby.
6) 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
• Spoločnosť KSK Slovakia, s.r.o. už má zavedený separovaný zber odpadov s označením kontajnerov pre jednotlivé
komodity, má spracovaný program odpadového hospodárstva v súlade so VZN mesta Považská Bystrica, ktorým
sa upravujú podrobnosti s nakladaním odpadu, ktorý vzniká na území mesta Považská Bystrica. Spoločnosť
KSK Slovakia, s.r.o. sa snaží o to, aby vytvárala čo najmenší odpad, vo veľkej miere ho recykluje. Opatrenie je
bezpredmetné.
7) Navrhovateľ vysadí v meste Považská Bystrica 20ks vzrastlých drevín a to na verejných priestranstvách v
obývaných častiach mesta po dohode s orgánom ochrany prírody v zmysle Dokumentu starostlivosti o dreviny.
• Pripomienka akceptovaná v podmienke č. 2 tohto rozhodnutia.
8) Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenia 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.
• Účelom zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov nie je realizácia umeleckého diela. Zmena navrhovanej
činnosti je technické dielo projektantov, architektov a stavbárov. Umiestnenie je v súlade s architektonickým
stvárnením priemyselného parku spoločnosti KSK Slovakia, s.r.o. Zo strany obce takáto požiadavka nebola
vznesená. Otázka architektonického stvárnenia stavby je v kompetencii súkromného investora s rešpektovaním
regulatív územného plánu. Cieľom navrhovateľa bolo umiestnenie objektov s ohľadom na lokalitu, aby vytvoril
príjemné prostredie pre zamestnancov, ako aj pre obyvateľov okolia, aby navrhovaná činnosť umiestnená v
priemyselnom parku nevytvárala rušivý prvok k okolitej prírode. Opatrenie je bezpredmetné.
9) Vytvoriť podmienky pre kompostovanie rozložiteľného odpadu a vybudovať domácu kompostáreň slúžiacu pre
potreby zužitkovania rozložiteľného odpadu vznikajúceho pri prevádzke zámeru.
• V priemyselnom areáli sa nachádza veľký kontajner na kompostovanie, do ktorého sa ukladá pokosená tráva z
trávnikov v priemyselnom areáli.
Tieto opatrenia žiadame uviesť do rozhodnutia ako podmienky rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA č.24/2006
Z.z. a výber podmienok zdôvodniť v zmysle §20a zákona EIA.
Týmito pripomienkami sa zaoberal tunajší úrad už aj v predchádzajúcej časti tohto rozhodnutia. Tunajší úrad
sa jednotlivými navrhovanými environmentálnymi opatreniami ZDS podrobne zaoberal, z nich akceptoval a do
podmienok tohto rozhodnutia zapracoval všetky vecné relevantné opatrenia z vyjadrenia k podkladom rozhodnutia
zaslané ZDS, ktoré sa týkali zmeny navrhovanej činnosti. V prípade neakceptovania niektorých z navrhovaných
environmentálnych opatrení tunajší úrad svoje zamietavé stanovisko z odborného hľadiska dostatočne podrobne
odôvodnil pri jednotlivých vyššie uvedených bodoch vyjadrenia.
Projekt v zmysle predložených podkladov je možné hodnotiť ako spĺňajúci charakteristiku environmentálnej
primeranosti. Navrhovateľ sa dostatočne zaoberal vyjadreniami verejnosti, väčšina pripomienok bola zapracovaná
do tvorby priemyselného areálu v minulosti; ďalšími pripomienkami sa navrhovateľ bude zaoberať pri
spracúvaní projektovej dokumentácie ďalšieho stupňa. ZDS veľmi pozitívne vníma environmentálnu zodpovednosť
navrhovateľa voči obci akceptovaním požiadaviek tretej časti (aa až dd) príspevkom k budovaniu zelenej
infraštruktúry mesta a tak kompenzovať ťažko merateľné vplyvy zámeru na život v meste.
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Tunajší úrad sa zaoberal stanoviskom dotknutej verejnosti ako aj stanoviskami dotknutých orgánov a zapracoval ich
podľa právnej úvahy do tohto rozhodnutia.
Ostatné oslovené subjekty sa v zákonom stanovenej dobe nevyjadrili.
Tunajší úrad na základe oznámenia navrhovateľa, ktoré tunajšiemu úradu predložil dňa 05. februára 2020 a po
vykonaní zisťovacieho konania podľa § 29 zákona vydal v predmetnej veci rozhodnutie č.j. OÚ-PB-OSZP–
2020/002845-16 ZK2 – A15 zo dňa 14. mája 2020 v ktorom rozhodol, že posudzovaná činnosť sa nebude posudzovať
podľa citovaného zákona. Proti tomuto rozhodnutiu vydanému po ukončení zisťovacieho konania podalo odvolanie
Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava. Odvolací orgán Okresný úrad
Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
predmetné rozhodnutie zrušil a prvostupňovému správnemu orgánu vec vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie.
Tunajší úrad na základe právoplatného rozhodnutia Okresného úradu Trenčín č.j. OU-TN-OOP3-2020/023017-005
vyzval navrhovateľa výzvou č.j. OU-PB-OSZP-2020/02845-24 zo dňa 26. augusta 2020 o doplnenie podania.
Podanie bolo doplnené dňa 21. októbra 2020, kedy navrhovateľ tunajšiemu úradu predložil v zmysle § 22 zákona
aj doplnený zámer zmeny navrhovanej činnosti „Montážne a skladovacie haly IX., X., XI. KSK Slovakia, s.r.o.,
s administratívno - sociálnym vstavkom“. Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je vybudovanie skladových
priestorov prostredníctvom výstavby ďalších troch hál s administratívno-sociálnym vstavkom bez zmeny (bez
navýšenia, bez rozšírenia) jestvujúcej strojárskej výroby vrátane personálnych kapacít, ktorá sa vykonáva v
jestvujúcich halách IV, V, VI, VII, VIII firmy KSK Slovakia, s.r.o.
Tunajší úrad oznámením č.j. OÚ-PB-OSZP-2020/002845-29 ZK2 15 zo dňa 27. októbra 2020 oznámil dotknutým
orgánom, dotknutej obci a verejnosti pokračovanie v zisťovacom konaní vo veci posudzovania predpokladaných
vplyvov na životné prostredie zmeny navrhovanej činnosti „Montážne a skladovacie haly IX., X., XI. KSK Slovakia,
s.r.o., s administratívno - sociálnym vstavkom“.
V rámci zisťovacieho konania úrad zaslal na základe doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Montážne
a skladovacie haly IX., X., XI. KSK Slovakia, s.r.o., s administratívno - sociálnym vstavkom“ oznámenie podľa
§ 23 ods. 1 zákona rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci. V zákonom
stanovenom termíne doručili na tunajší úrad svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty:
Ministerstvo hospodárstva SR - Odbor priemyselnej politiky považuje realizáciu zmeny za prijateľnú a z hľadiska
vplyvov na životné prostredie za realizovateľnú. Predloženú zmenu navrhuje ďalej neposudzovať podľa zákona č.
24/2006 Z. z.
Okresný úrad Trenčín - odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja navrhovanú činnosť nepožaduje posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici súhlasí so zmenou navrhovanej činnosti
a konštatuje, že nie je predpoklad negatívneho vplyvu na zdravotný stav obyvateľstva súvisiaci so zrealizovaním
navrhovanej činnosti.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici z hľadiska ochrany pred požiarmi
nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.
Okresný úrad Považská Bystrica - odbor krízového riadenia k zmene navrhovanej činnosti nemá žiadne pripomienky.
Okresný úrad Považská Bystrica - odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového
hospodárstva súhlasí so zmenou navrhovanej činnosti „Montážne a skladovacie haly IX., X., XI. KSK Slovakia,
s.r.o., s administratívno - sociálnym vstavkom“ bez pripomienok.
Mesto Považská Bystrica s realizáciou navrhovaného zámeru – so zmenou navrhovanej činnosti súhlasí, nakoľko
zmena navrhovanej činnosti nie je v rozpore s verejným záujmom a nie je v rozpore s platným Územným plánom
mesta Považská Bystrica.
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Ostatné oslovené subjekty ani verejnosť sa v zákonom stanovenej dobe nevyjadrili.
Tunajší úrad na základe doplneného oznámenia navrhovateľa, ktoré tunajšiemu úradu predložil dňa 21. októbra 2020
a po vykonaní zisťovacieho konania podľa § 29 zákona vydal v predmetnej veci rozhodnutie č.j. OÚ-PB-OSZP–
2020/002845-40 ZK2 – A15 zo dňa 18. decembra 2020 v ktorom rozhodol, že posudzovaná činnosť sa nebude
posudzovať podľa citovaného zákona. Proti tomuto rozhodnutiu podalo dňa 30. decembra 2020 do elektronickej
schránky tunajšieho úradu odvolanie v zákonom stanovenej lehote v súlade s § 24 ods. 4 zákona a v súlade s § 54
ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení Združenie domových
samospráv, o. z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava, IČO: 31 820 174 (ďalej len „odvolateľ“).
Odvolateľ vo svojom odvolaní uviedol, že sa domnieva o nezákonnosti odvolaním napadnutého rozhodnutia z
nasledovných dôvodov:
1. Ak prvostupňový správny orgán neakceptuje návrhy odvolateľa ako dotknutej verejnosti, musí určiť iné – vo
výsledku porovnateľné alebo účinnejšie environmentálne opatrenia (§ 29 ods. 3 a ods. 13 zákona EIA) a svoj výber
opatrení náležite zdôvodniť (§ 20a zákona EIA).
2. Prvostupňový správny orgán nesprávne aplikoval § 63 zákona EIA o konzultáciách, kedy v rozpore so zásadou lex
specialis derogat legi generalis používa na vysvetlenie osobitnej právnej úpravy ustanovenia všeobecného právneho
predpisu. V čase pandémie COVID-19 sa aplikuje § 65g zákona EIA, ktorý pripúšťa aj písomné konzultácie ale
len počas pandémie; z toho súčasne vyplýva, že úrad je povinný tieto konzultácie zrealizovať v ostatnom čase
prezenčne. Spolu s rozsudkom NS SR č. 8 Sžo 89/2015 to znamená, že pôvodné stanovisko odvolateľa ZDS malo
byť podnetom a predmetom odbornej diskusie medzi účastníkmi a dotknutými orgánmi a obcami a to či už prezenčne
alebo písomne. V dôsledku absencie konzultácie tak bolo upreté odvolateľovi ZDS, aby mohol podľa § 29 ods. 3
zákona EIA ovplyvniť rozhodnutie čo do podmienok rozhodnutia podľa poslednej vety § 23 ods. 13 resp. § 37 ods. 5
zákona EIA. Podľa odvolateľa sú uložené environmentálne zmierňujúce opatrenia nedostatočné. Odvolateľ zároveň
požiadal, aby doplňujúce dokazovanie podľa § 56 správneho poriadku obsiahlo aj realizované konzultácie v zmysle
§ 63 resp. § 65g zákona EIA.
3. Podmienky rozhodnutia podľa § 29 ods. 13 resp. § 37 ods. 5 zákona EIA vyplývajúce zo stanovísk dotknutej
verejnosti neboli zapracované medzi záväzné environmentálne opatrenia buď vôbec alebo len nedostatočne; súčasne
nebolo náležite vysvetlené prečo tieto opatrenia neboli uložené v zmysle § 20a zákona EIA. V rozhodnutí nie sú
uvedené žiadne podmienky podľa § 29 ods. 13 zákona EIA a v odôvodnení sa neuvádza vyhodnotenie pripomienok
dotknutých úradov, obcí a verejnosti ako sa ani neuvádza, či si uplatnili pripomienky a aké. ZDS písomne
konzultovalo projekt dňa 11.04.2020. Rozhodnutie je z tohto dôvodu nepreskúmateľné.
4. Odvolaním napadnuté rozhodnutie trpí rovnakými nedostatkami, ktoré mu odvolateľ vyčítal pri prvom odvolaní
a navyše neuvádza spôsob, akým sa prvostupňový správny orgán vyrovnal s povinnosťami uloženými odvolacím
orgánom, hoci preň boli záväzné.
5. Odvolateľ vo svojom odvolaní žiada, aby odvolací orgán preskúmal, či sa aj v tomto prípade vyskytli skutočnosti
nasvedčujúce zneužívaniu práva resp. kupčenia s vyjadreniami. V tomto smere si má odvolací orgán postupom
podľa § 32 ods. 3 správneho poriadku vyžiadať súčinnosť od Ministra hospodárstva SR, či má informácie aj v tomto
konkrétnom prípade a ak áno, v čom spočívajú. Rovnako je nutné, aby si odvolací orgán v tomto smere vyžiadal
vyjadrenie navrhovateľa a jeho názor na túto otázku.
V závere odvolania uplatnil odvolateľ požiadavku na oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia odvolacieho orgánu
v zmysle § 23 ods. 1 správneho poriadku tak, aby sa k nim podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku mohol vyjadriť.
Tunajší úrad listom č.j. OÚ-PB-OSZP-2021/000318-42 ZK2 A-15 zo dňa 11. januára 2021 upovedomil účastníkov
konania o podaní odvolania a jeho obsahu a upovedomil ich, že k tomuto odvolaniu sa môžu vyjadriť do 8 dní od
doručenia predmetného upovedomenia. Účastníci konania sa v stanovenej lehote k odvolaniu nevyjadrili.
Tunajší úrad listom č.j. OU-PB-OSZP-2021/000318-043 zo dňa 21. januára 2021 odstúpil odvolanie ZDS proti
vydanému rozhodnutiu č.j. OÚ-PB-OSZP–2020/002845-40 ZK2 – A15 zo dňa 18. decembra 2020 spolu so spisovým
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materiálom odvolaciemu orgánu Okresnému úradu Trenčín, odboru opravných prostriedkov, referátu starostlivosti
o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín (ďalej len „odvolací orgán“).
Odvolací orgán vyššie uvedené rozhodnutie Okresného úradu Považská Bystrica zrušil rozhodnutím č.j. OUTN-OOP3-2021/004137-015 zo dňa 11. marca 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16. marca 2021 a
prvostupňovému správnemu orgánu vec vrátil na ďalšie prejednanie a rozhodnutie.
V odôvodnení svojho rozhodnutia odvolací orgán okrem iného uviedol:
V pokračovaní konania prvostupňový správny orgán odstráni vady uvedené v odôvodnení tohto rozhodnutia, najmä
a) doplní do výrokovej časti rozhodnutia podmienky v zmysle § 29 ods. 13 zákona EIA, ktoré eliminujú alebo
zmierňujú vplyv na životné prostredie tak, aby bol výrok rozhodnutia v súlade s § 47 ods. 2 správneho poriadku,
b) doplní odôvodnenie rozhodnutia tak, aby bolo v súlade s § 47 ods. 3 správneho poriadku.
Tunajší úrad následne listom č.j. OÚ-PB-OSZP-2021/000318-46 zo dňa 23. marca 2021 zaslal účastníkom konania
oznámenie, že na základe právoplatného rozhodnutia odvolacieho orgánu č.j. OU-TN-OOP3-2021/004137-015 zo
dňa 11. marca 2021 prvostupňový správny orgán v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) pokračuje v konaní v predmetnej veci. Toto oznámenie zároveň zverejnil aj na webovej stránke
tunajšieho úradu, na centrálnej úradnej tabuli (CUET), na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na
enviroportáli, aj na úradnej tabuli Okresného úradu Považská Bystrica.
Tunajší úrad má za to, že zistil presne a úplne skutočný stav veci a má obstarané všetky podklady pre rozhodnutie.
Tunajší úrad má za to, že ZDS malo možnosť prekonzultovať svoje pripomienky a požiadavky s navrhovateľom
písomnou formou a nakoľko dotknuté orgány, dotknutá obec, povoľujúci orgán a ani rezortný orgán nepožadujú
zmenu navrhovanej činnosti posudzovať podľa zákona a vo svojich odborných stanoviskách nemali k zmene
navrhovanej činnosti a jej vplyvu zásadné pripomienky, že má dostatok podkladov pre vydanie rozhodnutia
a ďalšie realizovanie konzultácii by znamenalo porušenie zásady hospodárnosti, čo bolo konštatované aj v
rozhodnutí Okresného úradu Trenčín, odboru opravných prostriedkov zo dňa 11.3.2021 pod č. sp. OU-TNOOP-2021/004137-015.
Oboznámenie s podkladmi rozhodnutia vykonal v zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku Okresný úrad Trenčín,
odbor opravných prostriedkov tým, že upovedomil účastníkov konania listom č. OU-TN-OOP-2021/004137-013 zo
dňa 18. februára 2021 so všetkými podkladmi rozhodnutia, najmä so stanoviskami dotknutých orgánov, rezortného
orgánu, dotknutej obce a povoľujúceho orgánu k doplnenému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a s obsahom
predmetného spisu tunajšieho úradu a odvolacieho správneho orgánu.
Na základe uvedeného tunajší úrad v pokračovaní v konaní už ďalšie dokazovanie nevykonával.
Tunajší úrad doplnil do výrokovej časti rozhodnutia podmienky v zmysle § 29 ods. 13 zákona, do podmienok
rozhodnutia neuviedol podmienky, ktorých znenie odkazuje na dodržiavanie platných právnych predpisov SR.
Navrhovateľ je povinný v zmysle princípu zákonnosti dodržať právne ustanovenia uvedené v platných právnych
predpisov SR.
Tunajší úrad v rámci zisťovacieho konania posúdil zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu
zmeny navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu
poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie
obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti (ďalej len oznámenie). Prihliadal pritom na stanoviská doručené k oznámeniu od zainteresovaných
subjektov vrátane verejnosti a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy zmeny posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v oznámení, je ten, kto činnosť
vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení a v
súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Číslo spisu
OU-PB-OSZP-2021/000318

Por.č.záznamu
048

Číslo záznamu
0013520/2021

Typ záznamu
Externý odoslaný záznam

19 / 21

Forma originálu
hodnoverná elektronická

KÓPIA
Podľa § 29 ods. 13 zákona rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní obsahuje v odôvodnení dôvody, na ktorých
sa zakladá, vyhodnotenie kritérií podľa § 29 ods. 3 zákona a vyhodnotenie stanovísk doručených podľa § 29 ods.
9 zákona.
Účelom zákona je včasne a účinne zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia zistiť, opísať a
vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie, objasniť a porovnať výhody a
nevýhody navrhovanej činnosti v porovnaní s nulovým variantom, určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu
životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného
prostredia, získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
Podľa § 29 ods. 12 zákona rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa zmeny navrhovanej
činnosti, ktorá musí byť predmetom zisťovacieho konania podľa § 18 ods. 2, podať návrh na začatie povoľovacieho
konania k navrhovanej činnosti, ak v rozhodnutí príslušný orgán určil, že sa zmena navrhovanej činnosti nemá
posudzovať podľa tohto zákona.
Podstatou zisťovacieho konania je posúdenie zmeny navrhovanej činnosti, na základe čoho príslušný správny orgán
podľa kritérií stanovených zákonom rozhodne, či sa zmena navrhovanej činnosti bude alebo nebude posudzovať
podľa tohto zákona. Rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní sa uskutočnenie zmeny navrhovanej činnosti
nepovoľuje ani nezakazuje. Takéto rozhodnutie teda nezbavuje navrhovateľa povinnosti obstarať si pred realizáciou
zmeny všetky súhlasy a povolenia vyžadované osobitnými právnymi predpismi a splniť všetky podmienky
stanovené právnym poriadkom. Potrebné súhlasy a povolenia musí navrhovateľ získať v samostatných povoľovacích
konaniach, pričom až v týchto konaniach budú príslušné orgány rozhodovať o právach, právom chránených
záujmoch a povinnostiach dotknutých subjektov.
Na účely zákona posudzovanie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti je postup uvedený v tretej časti tohto zákona,
v priebehu ktorého sa hodnotia pravdepodobné vplyvy navrhovanej činnosti alebo jej zmeny na životné prostredie
vrátane vplyvov na zdravie ľudí, pričom pri všetkých fázach postupu je zabezpečená účasť verejnosti, konzultovanie
s verejnosťou a dotknutými orgánmi.
Na základe vyššie uvedeného rozhodol tunajší úrad v predmetnej veci tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Upozornenie:
Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste
obvyklým.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku na Okresný úrad Považská
Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica v lehote do 15 dní odo
dňa doručenia oznámenia rozhodnutia.
Verejnosť má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň
doručenia rozhodnutia sa pri podaní takéhoto odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného
v zisťovacom konaní, podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov. Verejnosť podaním odvolania zároveň
prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti v súlade s § 29 ods. 12
zákona o posudzovaní vplyvov podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí
právoplatnosti.
Ing. Daniela Benčová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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KÓPIA
Doručuje sa
KSK Slovakia s.r.o., Šebešťanová 256, 017 04 Považská Bystrica, Slovenská republika
MESTO Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica, Slovenská republika
Združenie domových samospráv , Rovniakova 1667/14, 851 02 Bratislava, Slovenská republika
Ľubomír Huliaček, Dr. Adámyho 1628/53, 018 61 Beluša, Slovenská republika

Na vedomie
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov 1130/50, 017 01
Považská Bystrica 1
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica
Okresný úrad Považská Bystrica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, OCDaPK, Centrum 1/1, 017
01 Považská Bystrica 1
Okresný úrad Trenčín Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja, OSŽP, Ing. Šinkovič,
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 1
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, OPaK, Centrum 1/1, 017 01 Považská
Bystrica 1
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Centrum 1/1, 017 01 Považská
Bystrica 1
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, OO, Centrum 1/1, 017 01 Považská
Bystrica 1
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, OH, Centrum 1/1, 017 01 Považská
Bystrica 1
Okresný úrad Považská Bystrica, OKR, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 1
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Bratislava, odbor priemyselného rozvoja, Mlynské nivy 44/a, 827
15 Bratislava 212
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|

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

KÓPIA

Typ doložky
|

|

Typ doložky:
doložka právoplatnosti
doložka vykonateľnosti
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

x
-

Číslo rozhodnutia:

OU-PB-OSZP-2021/000318-048___

Dátum vytvorenia doložky:

03.06.2021___

Vytvoril:

Palík Branislav, Ing.___

|
|
|
Údaje správoplatnenia rozhodnutia
|
Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

31.05.2021___

Právoplatnosť vyznačená pre:
rozhodnutie v plnom znení
časť rozhodnutia

x
-

|

|
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