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Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote
prostredníctvom dotknutej obce.
Pripomienky alebo otázky po skončení procesu posudzovania je možné zasielať povoľujúcemu
orgánu.
Dotknutá verejnosť má postavenie účastníka v konaniach uvedených v tretej časti a následne
postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti, ak uplatní postup podľa §
24 odseku 3 alebo odseku 4 zákona, ak jej účasť v konaní už nevyplýva z osobitného predpisu.
Právo dotknutej verejnosti na priaznivé životné prostredie, ktorá prejavila záujem na
navrhovanej činnosti alebo jej zmene postupom podľa § 24 odseku 3 alebo odseku 4 zákona,
môže byť povolením navrhovanej činnosti alebo jej zmeny alebo následnou realizáciou
navrhovanej činnosti alebo jej zmeny priamo dotknuté.
Verejnosť prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení podaním
a) odôvodneného písomného stanoviska k zámeru podľa § 23 ods. 4 zákona,
b) odôvodnených pripomienok k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny
podľa § 30 ods. 8 zákona,
c) odôvodneného písomného stanoviska k správe o hodnotení činnosti podľa § 35 ods. 2
zákona,
d) odôvodneného písomného stanoviska k oznámeniu o zmene podľa § 29 ods. 9 zákona.
Verejnosť má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo
jej zmena má posudzovať podľa tohto zákona (ďalej len „rozhodnutie vydané v zisťovacom
konaní“), alebo proti záverečnému stanovisku aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho
konania alebo konania o vydaní záverečného stanoviska alebo jeho zmeny. Za deň doručenia
rozhodnutia sa pri podaní takého odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia
vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona alebo záverečného stanoviska
príslušným orgánom podľa § 37 ods. 6 zákona. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví
záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania je preskúmateľné súdom.
Prílohou písomného stanoviska podľa odseku 3 písm. a), c) alebo písm. d), alebo odvolania
podľa odseku 4 zákona je
a) doklad o zaregistrovaní, ak ide o stanovisko občianskeho združenia alebo mimovládnej
organizácie podporujúcej ochranu životného prostredia,
b) podpisová listina podľa odseku 7, ak ide o spoločné stanovisko občianskej iniciatívy,
c) meno, priezvisko a adresa trvalého bydliska fyzickej osoby, ak ide o fyzickú osobu.
Občianska iniciatíva sú najmenej tri fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré podpíšu spoločné
stanovisko k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ktorá je predmetom posudzovania vplyvov
alebo zisťovacieho konania podľa tohto zákona.
Podpisová listina, ktorou sa preukazuje občianska iniciatíva, musí obsahovať mená a
priezviská, trvalý pobyt, rok narodenia a podpisy osôb, ktoré spoločné stanovisko podporujú a
údaj podľa odseku 8.
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Splnomocnencom občianskej iniciatívy oprávneným konať v jej mene a prijímať písomnosti je
fyzická osoba, ktorá je ako splnomocnenec uvedená v podpisovej listine. Ak taký údaj chýba
alebo je nejasný, splnomocnencom občianskej iniciatívy je fyzická osoba uvedená v podpisovej
listine na prvom mieste. Splnomocnenec môže písomne určiť svojho zástupcu, ktorý ho
zastupuje v rozsahu splnomocnenia, ak je k písomnému určeniu zároveň priložený písomný
súhlas splnomocnenca a písomný súhlas jeho zástupcu s prijatím splnomocnenia. K nahradeniu
splnomocnenca zástupcom dochádza dňom doručenia písomného určenia spolu s písomným
súhlasom zástupcu splnomocnenca príslušnému orgánu.
Splnomocnenec sa môže vzdať zastupovania občianskej iniciatívy písomným vyhlásením
o vzdaní sa zastupovania, doručeným občianskej iniciatíve a zároveň príslušnému orgánu. Po
vzdaní sa zastupovania sa splnomocnencom občianskej iniciatívy stane fyzická osoba, ktorá je
ako ďalšia v poradí uvedená v podpisovej listine a zároveň prijme svoje splnomocnenie
písomným súhlasom. K vzdaniu sa zastupovania občianskej iniciatívy splnomocnencom
dochádza dňom doručenia vyhlásenia príslušnému orgánu. K nahradeniu splnomocnenca
dochádza dňom doručenia písomného súhlasu fyzickej osoby, ktorá je ako ďalšia v poradí
uvedená v podpisovej listine s prijatím splnomocnenia príslušnému orgánu.
Na základe písomného vyhlásenia podpísaného väčšinou členov občianskej iniciatívy
a písomného súhlasu fyzickej osoby, ktorá sa má stať novým splnomocnencom, doručeného
príslušnému orgánu, možno nahradiť splnomocnenca bez jeho súhlasu inou fyzickou osobou.
K nahradeniu splnomocnenca dochádza dňom doručenia písomného vyhlásenia a súhlasu
fyzickej osoby príslušnému orgánu.
Ak počet obsahovo zhodných doručených stanovísk fyzických osôb dosiahne 50, považujú sa
tieto fyzické osoby za občiansku iniciatívu podľa odseku 6 a za jej splnomocnenca sa považuje
ten, ktorého stanovisko bolo spomedzi uvedených stanovísk doručené príslušnému orgánu ako
prvé v poradí.

4

Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

Zámer - Bytový dom Rozkvet, Považská Bystrica, časť Rozkvet

OBSAH
OBSAH ...................................................................................................................................................................................... 2
Zoznam použitých skratiek .................................................................................................................................................. 5
I. Základné údaje o navrhovateľovi .......................................................................................................................................... 6
.................................................................................................................................................................................. 6
........................................................................................................................................................... 6
.................................................................................................................................................................................... 6
................................................................................................................................................................................................. 6
............................................. 6
II. Základné údaje o navrhovanej činnosti ................................................................................................................................ 7
.................................................................................................................................................................................. 7
..................................................................................................................................................................................... 7
.............................................................................................................................................................................. 7
.............................. 7
........................ 8
........................................................ 9
......................................................... 9
........................................................................................................ 10
............................... 15
.................................................................................................................................. 15
............................................................................................................................................................. 15
..................................................................................................................................... 16
........................................................................................................................................................ 16
........................................................................................................................................................ 16
........................................................................................................................................................... 16
................................ 16
............ 16
III. Základné INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA..................................... 17
........................................................................ 17
1.1. Geomorfologické pomery .......................................................................................................................................... 17
1.2. Horninové prostredie ................................................................................................................................................. 17
1.3. Pôdne pomery ............................................................................................................................................................ 19
1.4. Klimatické pomery ..................................................................................................................................................... 19
1.5. Hydrologické a hydrogeologické pomery ................................................................................................................... 20
1.6. Biotické pomery ......................................................................................................................................................... 21
1.7. Chránené územia ....................................................................................................................................................... 24
.......................................................................................... 25
2.1. Štruktúra a scenéria krajiny........................................................................................................................................ 25
2.2. Scenéria krajiny .......................................................................................................................................................... 25
2.3. Stabilita krajiny ........................................................................................................................................................... 26
................................... 27
3.1. Demografické údaje ................................................................................................................................................... 27
3.2. Sídla ............................................................................................................................................................................ 27
3.3. Priemyselná výroba a poľnohospodárstvo ................................................................................................................. 28
3.4. Doprava ...................................................................................................................................................................... 28
3.5. Technická infraštruktúra ............................................................................................................................................ 29
3.6. Služby ......................................................................................................................................................................... 30
3.7. Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti ..................................................................................................... 30
............................................................................. 31
4.1. Znečistenie ovzdušia .................................................................................................................................................. 31
4.3. Zaťaženie územia hlukom .......................................................................................................................................... 31
4.4. Znečistenie podzemných a povrchových vôd ............................................................................................................. 32

Enviplan, s.r.o.

2

Zámer - Bytový dom Rozkvet, Považská Bystrica, časť Rozkvet

4.5. Kontaminácia horninového prostredia a pôdy ........................................................................................................... 32
4.6. Poškodenie vegetácie a biotopov .............................................................................................................................. 33
4.7. Súčasný zdravotný stav obyvateľstva ......................................................................................................................... 33
IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia a o možnostiach
opatrení na ich zmiernenie .................................................................................................................................................... 35
...................... 35
1.1. Záber pôdy ................................................................................................................................................................. 35
1.2. Zdroje a spotreba vody .............................................................................................................................................. 35
1.3. Surovinové zabezpečenie ........................................................................................................................................... 40
1.4. Energetické zdroje...................................................................................................................................................... 40
1.5. Dopravné riešenie ...................................................................................................................................................... 44
1.6. Nároky na pracovné sily ............................................................................................................................................. 47
1.7. Významné terénne úpravy a zásahy do krajiny .......................................................................................................... 48
............................. 49
2.1. Ovzdušie ..................................................................................................................................................................... 49
2.2. Vody ........................................................................................................................................................................... 49
2.3. Odpady ....................................................................................................................................................................... 57
2.4. Hluk a vibrácie ............................................................................................................................................................ 58
2.5. Žiarenie a iné fyzikálne polia ...................................................................................................................................... 60
2.6.Teplo, zápach a iné výstupy ........................................................................................................................................ 60
2.7 Vyvolané investície ...................................................................................................................................................... 60
.................................... 60
3.1. VplyvY na horninové prostredie a reliéf ..................................................................................................................... 60
3.2 Vplyvy na povrchové a podzemné vody ...................................................................................................................... 61
3.3 Vplyvy na ovzdušie a klímu ......................................................................................................................................... 61
3.4. Vplyvy na pôdu ........................................................................................................................................................... 62
3.5. Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy........................................................................................................................... 62
3.6. Vplyvy na krajinu ........................................................................................................................................................ 62
3.7. Vplyv na obyvateľstvo ................................................................................................................................................ 62
................................................................................................................................... 63
............... 63
................. 63
............................................................................................. 64
.............................................................................................................. 64
...................................................................... 64
............................................................................................................................................................ 64
10.1. Územnoplánovacie opatrenia .................................................................................................................................. 64
10.2. Technické opatrenia ................................................................................................................................................. 64

Z hľadiska ochrany ovzdušia :................................................................................................................65
Z hľadiska ochrany pred hlukom : .........................................................................................................65
Z hľadiska nakladania s odpadmi: .........................................................................................................65
Z hľadiska ochrany vôd a pôdy: .............................................................................................................65
Z hľadiska ochrany zelene: ....................................................................................................................66
Organizačné a prevádzkové opatrenia ..................................................................................................66

10.3. Kompenzačné opatrenia .......................................................................................................................................... 66
10.4. Iné opatrenia ............................................................................................................................................................ 66
............................. 67
.................................................................................................................. 67
................................ 67

Enviplan, s.r.o.

3

Zámer - Bytový dom Rozkvet, Považská Bystrica, časť Rozkvet

V. Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho variantu s prihliadnutím na vplyvy na životné prostredie
(vrátane porovnania s nulovým variantom) ........................................................................................................................... 68
....................................... 68
.............. 68
......................................................................................................... 69
VI. Mapová a iná obrazová dokumentácia ............................................................................................................................. 70
VII. Doplňujúce informácie k zámeru ..................................................................................................................................... 71
...................................................................................................................................................... 71
Zoznam hlavných použitých materiálov ............................................................................................................................ 71
Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre zámer................................................................... 71
Zoznam zdrojov informácii z internetu ............................................................................................................................. 71
Legislatíva.......................................................................................................................................................................... 72
........... 72
..................................................................................................... 72
VIII. Miesto a dátum vypracovania zámeru ............................................................................................................................ 73
IX. Potvrdenie správnosti údajov ........................................................................................................................................... 73
................................................................................................................................................. 73
........................................................................................................................ 73
X.Podpis oprávneného zástupcu navrhovateľa ...................................................................................................................... 73

Enviplan, s.r.o.

4

Zámer - Bytový dom Rozkvet, Považská Bystrica, časť Rozkvet

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

ADR – Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (European
Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
ATS – automatická tlaková stanica
ČOV – čistiareň odpadových vôd
DUR – dokumentácia k územnému rozhodnutiu
EZ – environmentálne záťaž
IAD – integrovaná automobilová doprava
IGP – inžiniersko geologický prieskum
IPP – index podlažnej plochy
IS – Inžinierske siete
IZP – index zastavanej plochy
KZ – koeficient zelene
MČ – mestská časť
MSK – makroseizmická stupnica zemetrasení
MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia SR
NN – nízke napätie
NTL – nízkotlakový plynovod
NP – nadzemné podlažie
PD – projektová dokumentácia
PP – podzemné podlažie
ORL – odlučovač ropných látok
RÚSES – regionálny územný systém ekologickej stability
SHZ – samočinné hasičské zariadenie
SKCHVU – chránené vtáčie územie
SKÚEV – územie európskeho významu
SĽDB – sčítanie ľudí, domov a bytov
SODB – sčítanie obyvateľov domov a bytov
STN – Slovenská technická normalizácia
TZL – tuhé znečisťujúce látky
ÚSES – územný systém ekologickej stability
VZT – vzduchotechnika
ÚK – ústredné kúrenie
ZL – znečisťujúce látky
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I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI

B.D. Manín, s.r.o.

51155265
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018 22 Pružina

Marián Gálik
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Tel: +421 903 249 969
e-mail: marian.galik@hantgroup.sk

RNDr. Vladimír Žúbor
Enviplan, s.r.o.
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831 52 Bratislava
Tel: +421 904 682 936
e-mail: office@enviplan.sk
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II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Bytový dom Rozkvet, Považská Bystrica, časť Rozkvet

Účelom navrhovaného Zámeru je výstavba bytových domov v intraviláne mesta Považská
Bystrica – na južnom okraji mesta v lokalite Rozkvet v susedstve existujúcej bytovej
zástavby (Rozkvet). Navrhovaná činnosť pozostáva z výstavby dvoch objektov bytových
domov s kapacitou 103 bytových jednotiek, objektu garáží, komunitného medzipriestoru
a príslušných objektov IS.
Architektonické riešenie bytových domov vychádza z požiadavky maximálneho
dispozičného využitia ponúkaného územia s použitím jednoduchej a ekonomicky výhodnej
konštrukcie. Výsledkom sú dvoj-vchodové bytové domy s štyrmi nadzemnými podlažiami
a obytným podkrovím, zastrešené rovnou strechou. Prístup do lokality je riešený
samostatným jazdným pruhom do podzemných garáží z Helenskej ulice. Na severnej
strane sú navrhované záchytné parkoviská, napojenie vstupov do objektov, komunitný
medzipriestor.
Realizáciou navrhovanej činnosti, dôjde k vytvoreniu nových bytových jednotiek pre
obyvateľov mesta Považská Bystrica.
Výstavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti z hľadiska využitia plôch dôjde k
pozitívnym zmenám. Novostavba svojou architektúrou a funkciou, spolu s jeho okolím
vytvorí kompaktný areál, čím nahradí dnes nezastavané územie. Spolu s realizáciou
výsadby zelene a sadových úprav bude stavba predstavovať kvalitný moderný prvok
urbanizovaného prostredia, ktorý zvýši estetickú hodnotu daného priestoru.

Mesto Považská 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 bude navrhovaná činnosť
predstavovať novú činnosť.
Podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a jeho prílohy č. 8 môžeme
navrhovanú činnosť zaradiť nasledovne:
•

časť 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 v
zastavanom území od 10 000 m2 podlahovej plochy mimo zastavaného územia od 1 000
m2 podlahovej plochy – zisťovacie konanie

Enviplan, s.r.o.
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•

časť 9.Infraštruktúra, položka č.16. Projekty rozvoja obcí vrátane b) statickej dopravy od
100 do 500 stojísk - zisťovacie konanie

Z uvedeného vyplýva, že navrhovateľ (investor) je povinný spracovať zámer pre potreby
zisťovacieho konania. Príslušný orgán pre posúdenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné
prostredie bude Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie.
Tabuľka: Základné parametre pre posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti podľa prílohy č. 8 zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
9. Infraštruktúra

Prahové hodnoty
povinné
hodnotenie

v zastavanom území
od 10 000 m2
podlahovej plochy
mimo zastavaného územia
od 1 000 m2
podlahovej plochy

16. Projekty rozvoja obcí vrátane

a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak
nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy
b) statickej dopravy

zisťovacie
konanie

od 500 stojísk

od 100 do 500 stojísk

Umiestnenie navrhovanej činnosti je v Trenčianskom samosprávnom kraji, okrese Považská
Bystrica, v katastrálnom území mesta Považská Bystrica. Územie sa nachádza v intraviláne
mesta.
Parcely riešeného územia:
Register E parc. č. 3833,3834
Register C parc. č. 3845/10
Uvedené parcely sú klasifikované ako trvalý trávnatý porast a orná pôda a sú umiestnené
v zastavanom území obce. O vyňatie ornej pôdy z pôdneho fondu bolo požiadané podľa
zákon č. 220/2004 Z.z. (zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy).

Enviplan, s.r.o.
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Obr. Umiestnenie navrhovanej činnosti

Zdroj: Google Maps

Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k záberu lesnej pôdy. Navrhovaná činnosť bude
prebiehať v zastavanom území dotknutej obce. V rámci navrhovanej činnosti dôjde k výrubu
náletových drevín. Pred výrubom sa dreviny posúdia či bude potrebné požiadať o súhlas na
ich výrub v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov.

Príloha č.1

Termín začatia výstavby:
Termín ukončenia výstavby:
Termín začatia prevádzky:
Termín ukončenia prevádzky:

Enviplan, s.r.o.
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2024
2024
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Nulový variant

Dotknuté územie leží v katastrálnom území mesta Považská Bystrica, v južnej časti mesta, vo
svahovitom teréne. Jednotlivé protiľahlé častí pozemku v priemere dosahujú 9 metrov
prevýšenia. Nadmorská výška pozemku sa pohybuje od hodnoty 367,00 m n.m. po hodnotu
377,00 m n.m.. Severne od územia sa nachádza cestná komunikácia Helenská ulica, ktorá
zabezpečuje prístup k jestvujúcej bytovej výstavbe a k záchytnému parkovisku. V blízkosti sa
nachádza aj objekt spoločnosti Teplo GGE - výroba a rozvod tepla. Východne sa nachádza
nezastavané územie vedené ako trvalý trávny porast, západne sa nachádza cestná
komunikácia Helenská ulica a jestvujúca panelová bytová výstavba časť Rozkvet mesta
Považská Bystrica. Južne od územia sa nachádza nezastavané územie vedené ako trvalý
trávny porast. V blízkosti pozemku prechádzajú jestvujúce siete, s dostatočnou kapacitou pre
ďalšiu výstavbu.
Záujmové územie navrhovanej činnosti je v súčasnej dobe vyplnené:
▪ poľnohospodársky využívanou pôdou
▪ cestnými dopravnými komunikáciami
▪ zástavbou bytových a rodinných domov
▪ obchodnými prevádzkami
Variant 1

Variant 1 predloženého zámeru predstavuje vybudovanie dvoch bytových domov so 103
bytovými jednotkami. Architektonické riešenie bytových domov vychádza z požiadavky
maximálneho dispozičného využitia ponúkaného územia s použitím jednoduchej a
ekonomicky výhodnej konštrukcie. Výsledkom sú dvojvchodové bytové domy so štyrmi
nadzemnými podlažiami a obytným podkrovím, zastrešené rovnou strechou. Prístup
k objektom je z jestvujúcej komunikácie v súbežnom obojsmernom pripájacom pruhu s
ulicou Helenská zo západnej strany riešeného územia priamo do podzemných parkovísk.
Navrhované spevnené plochy a parkovisko budú tiež napojené na predmetnú
komunikáciu.
Bytové domy sú navrhnuté ako štvorpodlažné podpivničené skeletové stavby. Každý
objekt je zastrešený rovnou strechou. Celkové pôdorysné rozmery objektu podzemných
garáží v úrovni terénu, ktorý je obdĺžnikového pôdorysného tvaru sú 72 m x 44,7 m (bez
zateplenia). Nadzemnú časť tvoria 2 objekty celkových pôdorysných rozmerov 37 m x 24
m (bez zateplenia) a 49 m x 24 m (bez zateplenia). Výtvarné riešenie fasád je navrhované
kombináciou rôznych farebných odtieňov fasádnej omietky. Vonkajší výraz budovy je
prispôsobený jej funkcii. Farebné riešenie je navrhnuté farebným odlíšením vstupných
častí objektu, a dotvorením kompozície okolitej panelovej bytovej výstavby.
Súbor objektov svojím vzhľadom, kompozíciou hmôt, fasád a rešpektovaním mierok
okolia v bezprostrednom vzťahu k susedným budovám, výškovým regulatívom 4NP +
podkrovie sa nenásilne začlení do svojho okolia a bude pôsobiť čo najprirodzenejšie.
Enviplan, s.r.o.
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Nadzemné podlažia sú 4 + podkrovie ukončené rovnou strechou, ktoré tvorí 60% plochy
typického podlažia, podzemné podlažia sú 2. V tvarovaní fasád sa uplatnili prvky balkónov,
vystúpených častí (arkierov).
Strecha je navrhnutá ako rovná s možnosťou terasových plôch. Nosná konštrukcia strechy je
navrhovaná ako rovná železobetónová, pochôdzna. Strešná krytina je uvažovaná z PVC fólie
Fatrafol 818/V-UV
Územie bude od okolitých pozemkov oddelené zelenými plochami. Zelené plochy budú
dotvárať aj vzhľad parkovacích plôch a bezprostredného okolia objektov bytových domov.
V rámci realizácie navrhovanej činnosti je navrhnuté vybudovanie jedného stojiska na
odpady pre bytové domy, ktoré bude situované v severozápadnej časti pozemku, popri
navrhovaných parkovacích státiach a jestvujúcej cestnej komunikácie.
Stojisko sa bude nachádzať na rozšírenej spevnenej ploche parkoviska zo zámkovej dlažby,
pri cestnej komunikácií Helenská ulica, v mieste ktoré nebude obmedzovať chodcov ani
obyvateľov priľahlých bytov. Stojisko na odpady bude tvoriť vymedzená spevnená plocha
obdĺžnikového tvaru zo zámkovej dlažby o rozmeroch 5,0 x 5,0 m.
V rámci prípravy územia budú v prvej fáze odstránené náletové dreviny, nasleduje stiahnutie
ornice v hr. cca 0,3 m v mieste terénnych úprav, ktorá bude uskladnená na pozemku
stavebníka pre spätné použitie. V druhej fáze bude potrebné vyrovnať územie na
požadovanú niveletu. Terénne úpravy budú realizované na plochách pod objektom
navrhovaných bytových domov, pod obslužnými komunikáciami a parkoviskami pre osobné
autá a pod ostatnými spevnenými plochami. Nadbytočná zemina sa uskladní na skládke
výkopovej zeminy, alebo bude uložená v zemníkoch na pozemkoch investora pre spätné
použitie.
V blízkosti pozemku prechádzajú všetky potrebné inžinierske siete, ktoré sú kapacitne
vyhovujúce pre navrhovanú činnosť.
Celý areál pre objekty bytový dom SO. 01, 02 pozostáva so samotných objektov, príslušných
spevnených plôch a komunikácií, príslušných inžinierskych sietí, garáží a komunitného
priestoru.
Podzemné Garáže
Podzemné garáže sú určené pre potreby obyvateľov bytových domov. Prístup ku garážam je
zo západnej strany územia z jestvujúcej komunikácie. Podzemné garáže nie sú medzi sebou
prepojené, každé podlažie má svoju vlastnú nájazdovú komunikáciu a garážovú bránu.
Garáže sú navrhnuté ako radové. Na podlaží podzemných garáži sa nachádzajú vertikálne
jadrá, každé vedie do nadzemných bytových domov. Podzemné priestory slúžia aj pre
pivničné kobky.
Zastavaná plocha:
Úžitková plocha:
Počet parkovacích miest:
Počet parkovacích miest imobilných:
2 ks
Enviplan, s.r.o.
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Počet pivničných Kobiek:

100 ks

Výtvarné riešenie objektu je strohé a sleduje funkciu, farebné riešenie bude zladené s
farebnosťou bytových domov. Objekt podzemných garáží bude čiastočne zapustený
v teréne, kde svahovitosť terénu umožňuje minimálne výkopové práce k objemu
podzemného parkovania. Objekt garáží sa skladá z dvoch podzemných podlaží -1.NP v
úrovni -5,630m a -2.NP v úrovni -3,080m. Zakladanie objektu je na vŕtaných
železobetónových pilótach priemeru 900 mm. Dĺžka pilóta dosahuje 6 - 7m. Pilóty sú
spojené železobetónovou doskou hrúbky 250 mm, ktorá je tuho spojená so
železobetónovou konštrukciou druhého nadzemného podlažia v úrovni - 5,630 m. Zvislé
konštrukcie sú riešené ako vertikálny nosný obojsmerný skeletový systém so
železobetónovými stĺpmi v kombinácii so stenovým nosným systémom. Vnútorné
nenosné steny sú navrhnuté z tvárnic YTONG hrúbky 300 mm pevnosti P4-350, ktoré sú
vzájomne spojené tenkou vrstvou maltou YTONG. Stropná doska podzemného parkovania
je riešená ako železobetónová v hrúbke 250mm a tvorí čiastočne podstavu pre bytové
objekty a čiastočne podstavu pre exteriérovú komunitnú zónu medzi bytovými domami.
Strešná skladba objektu pod komunitnou zónou bude tvorená zo spevnených
pochôdznych častí zámkovej dlažby a zdvihnutými terénnymi časťami, ktoré budú riešené
ako intenzívne zelené terasy alebo ako zelené ostrovy v komunitnej zóne. Zelené
intenzívne časti majú za úlohu vytvárať príjemné prostredie, akustickú a vizuálnu pohodu
obyvateľov a príjemnú klímu ovzdušia.
Celková pôdorysná plocha zastavanej časti je 2 970,31 m2 . Rozmer skeletu je 7,8x7,8 m.
Pôdorys objektu je v tvare ,,L´´ ktorý má cca rozmery 37 x 70 m.
Na celom pozemku bude realizovaná úprava terénu. Stropná konštrukcia podzemných
garáží vytvorí hlavnú výšku terénnej časti. Výškový bod 375,80m n.m. vytvorí predbežný
bod +-0,000 pre navrhovaný bytový komplex. Objekt garáží bude napojený na elektrinu,
bude mať samostatné meranie s podružnými meračmi.
Komunitný medzipriestor
Navrhovaný komunitný medzipriestor má slúžiť pre potreby obyvateľov navrhovaných
bytových domov ale taktiež aj pre obyvateľov z jestvujúcich bytových domov. Po ukončení
bytovej výstavby sa bude celkovo jednať o dva bytové domy so 103 bytovými jednotkami.
Komunitný priestor vznikne na podstave podzemných parkovísk v koridore ohraničenom
z východnej a západnej strany bytovými objektmi. Severná strana vpúšťa obyvateľov do
komunitného priestoru a v južnej časti sa otvára panoramatickým výhľadom na okolitú
krajinu a kopec Prašnica. Komunitný medzi priestor slúži k vytvoreniu príjemného
prostredia pre obyvateľov a tiež k vytvoreniu príjemnej mikroklímy, zvukovej bariéry,
estetickej mäkkosti okolitého tvrdého výrazu zástavby. Priestor má slúžiť ako príjemné
prostredie, kde deti budú s radosťou tráviť svoj voľný čas a ktorý bude utužovať susedské
vzťahy.
Prístup k priestoru je z navrhovanej siete peších komunikácií, napojených na existujúcu
novovybudovanú sieť chodníkov v lokalite. Komunitný priestor bude situovaný do
dopravne kľudnej zóny.
Plocha vyhradená pre komunitný priestor:
Enviplan, s.r.o.

650,00 m2
12

Zámer - Bytový dom Rozkvet, Považská Bystrica, časť Rozkvet

Pôdorysne sa jedná o obdĺžnikový tvar rozmerov 15m x 43m. Pozdĺžne komunitného
priestoru sú orientované výškovo oddelené predzáhradky, ktoré budú mať približnú šírku 4,5
m od hranice komunitného priestoru po obvodový plášť bytového domu. Po obvode budú
osadené parkové lavičky a odpadkové koše. Priestor, bude osvetlený verejným osvetlením
navrhnutým pozdĺž stredovej osi. Povrch komunitného priestoru, bude čiastočne riešený ako
priesakový a čiastočne ako plocha spevnená mestskou dlažbou s odvodnením do dažďovej
kanalizácie. Plochy budú spĺňať požiadavky na bezpečnosť. Výtvarnosť riešenia bude výrazne
ovplyvnená hracími prvkami, ktoré budú v monochromatickom riešení s kombináciou
zelených rastlinných častí a mestských mobiliárov. Prvky budú osadené tak aby spĺňali
bezpečnostné kritériá a mali certifikáciu pre predmetný účel. Farebné riešenie bude
doladené s farebnosťou bytových domov.
Po ukončení stavebnej činnosti budú v riešenom území realizované sadové úpravy najmä
zatrávnením, vysadením nízkych ovocných krov a solitérnych ovocných stromov.
Všetky plochy dotknuté stavebnou činnosťou budú rekultivované, podľa rozsahu
poškodenia. Trávnaté plochy budú zatrávnené výsevom trávnou zmesou na pripravenú a
upravenú plochu, kde budú odstránené všetky stavebné zvyšky. Trávnaté plochy budú
oddelené od spevnenej plochy obrubníkom.
SO.01 – A Bytový dom – 59 bytových jednotiek
Jednoizbové byty
Dvojizbové byty
Trojizbové byty
Štvorizbové byty
Spolu
Zastavaná plocha
Plocha bytov bez balkónov
Plocha balkónov
Plocha bytov s balkónmi
Podlahová plocha spoločných priestorov
Celková vnútorná podlahová plocha
Priemerná bytová plocha
Podlahová plocha 1.NP
Podlahová plocha 2.NP
Podlahová plocha 3.NP
Podlahová plocha 4.NP
Podlahová plocha 5.NP

1170,06 m2 (bez zateplenia)
4159,65 m2
688,16 m2
4847,81 m2
2
553,96 m (bez balkónov a rampy)
4713,61 m2
70,50 m2
Nebytové priestory
152,23 m2
120,17 m2
120,17 m2
120,17 m2
41,22 m2

SO.02 – B Bytový dom – 44 bytových jednotiek
Jednoizbové byty
Dvojizbové byty
Trojizbové byty
Štvorizbové byty
Spolu

Enviplan, s.r.o.
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Zastavaná plocha
Plocha bytov bez balkónov
Plocha balkónov
Plocha bytov s balkónmi
Podlahová plocha spoločných priestorov
Celková vnútorná podlahová plocha
Priemerná bytová plocha
Nebytové priestory
Podlahová plocha 1.NP
Podlahová plocha 2.NP
Podlahová plocha 3.NP
Podlahová plocha 4.NP
Podlahová plocha 5.NP

SO.09 – Podzemné garáže
Zastavaná plocha
Úroveň (rel ±0,000), 1.NP
Počet podzemných podlaží
Počet nadzemných podlaží
Pôdorysné rozmery
H.H. strechy
Komunikácie, betónová dlažba
SO.10 – Spevnené plochy a komunikácie
Komunikácie - asfaltový povrch
Parkovisko – státia a bezbariérové státia
Chodník – betónová dlažba na teréne
Chodník – betónová dlažba na streche
parkoviska
Detské ihrisko – spevnené plochy

862,08 m2 (bez zateplenia)
3123,78 m2
675,75 m2
3799,53 m2
2
409,56 m (bez balkónov a rampy)
3533,34 m2
71,00 m2
116,38 m2
87,67 m2
87,67 m2
87,76 m2
30,17 m2

2970,31 m2
0,000 m= 375,80 m B.p.v.
2
0
72 x 44,7
+ 15070 m (vzhľadom k ±0)
160,9 m2
610,71 m2
255,00 m2
212,83 m2
658,87 m2
100,54 m2

Zrážková kanalizácia rieši odvodnenie plochých striech, balkónov, terás, spevnených plôch
(plochy oddych a obslužné komunikácie).
Novo vybudovaná areálová zrážková kanalizácia bude zvedená do jedného bodu – do
retenčnej nádrže. Z retenčnej nádrže bude následne vyústená do hlavnej revíznej šachty.
Pre Variant 1 je navrhnutá retenčná nádrž s objemom 26 m3. Navrhované exteriérové
parkovacie kapacity v počte 13 parkovacích miest sú odvodnené do retenčnej nádrže a
následne do dažďovej kanalizácie cez odlučovač ropných látok. Pomer priamo vypúšťaných
zrážkových vôd a akumulovaných zrážkových vôd je 70% ku 30%. Sedemdesiat percent sa
vypúšťa do verejnej dažďovej kanalizácie a zvyšných tridsať percent sa akumuluje v retenčnej
nádrži s postupným odtokom do verejnej dažďovej kanalizácie. Pri výpočte objemu retenčnej
nádrže bol braný ako základ 15 minútový nepriaznivý dážď.

Enviplan, s.r.o.
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Variant 2

Pre Variant 2 je navrhnutá retenčná nádrž s objemom 36 m3. Navrhované exteriérové
parkovacie kapacity v počte 13 parkovacích miest sú odvodnené do existujúcich uličných
žľabov verejnej komunikácie, nevzniká potreba inštalácie odlučovača ropných látok. Pomer
priamo vypúšťaných zrážkových vôd a akumulovaných zrážkových vôd je 70% ku 30%.
Sedemdesiat percent sa vypúšťa do verejnej dažďovej kanalizácie a zvyšných tridsať percent
sa akumuluje v retenčnej nádrži s postupným odtokom do verejnej dažďovej kanalizácie. Pri
výpočte objemu retenčnej nádrže bol braný ako základ 30 minútový nepriaznivý dážď.
Ostatné opisy realizácie zostávajú totožné s Variantom 1.

Dôvod situovania navrhovanej činnosti do predmetného územia je pre investora výhodná
poloha v blízkosti mesta, obchodných prevádzok, infraštruktúra okolitého prostredia a dobré
napojenie na cestnú komunikáciu II. triedy č.426.
Navrhovaná činnosť bude mať pozitívny vplyv na navýšenie ubytovacích kapacít mesta,
rozšírenie ubytovacích možností pre obyvateľov mesta Považská Bystrica a bude mať taktiež
pozitívny dopad na urbanistickú štruktúru mesta.
Spolu s realizáciou výsadby zelene a sadových úprav bude stavba predstavovať kvalitný
moderný prvok urbanizovaného prostredia, ktorý zvýši estetickú hodnotu daného priestoru.
Realizáciou navrhovaného zámeru dôjde k optimálnemu využitiu parciel v náväznosti na
využívanie okolitého územia, s ohľadom na charakter, tvar a umiestnenie dotknutých parciel
voči existujúcej zástavbe a dopravnému napojeniu. Novostavba svojou architektúrou a
funkciou, spolu s jeho okolím vytvorí kompaktný areál, čím nahradí dnes nezastavané
územie.
Spolu s realizáciou výsadby zelene a sadových úprav bude stavba predstavovať kvalitný
moderný prvok urbanizovaného prostredia, ktorý zvýši estetickú hodnotu daného priestoru.
Realizáciou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné
prostredie.
Navrhované riešenie zodpovedá súčasným technickým možnostiam a využíva pozitívne
stránky územia. Prevádzka navrhovanej činnosti bude spĺňať všetky platné právne predpisy
a normy týkajúce sa ochrany životného prostredia, nakladania s odpadom, bezpečnosti a
hygieny. Navrhovaný zámer rešpektuje širšie väzby územia, akceptuje prítomnosť
dopravných trás. Realizácia navrhovanej činnosti v predmetnej lokalite neobmedzí žiadnu z
jestvujúcich prevádzok.

Celkové náklady na realizáciu navrhovaného zámeru vzhľadom na pohyblivosť cien v
závislosti od vybraných dodávateľov budú stanovené v neskorších štádiách procesu.
Predpokladané investičné náklady:
8,5 mil. Eur

Pre navrhovanú činnosť boli identifikované tieto dotknuté obce:
 Považská Bystrica
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Pre navrhovanú činnosť bol ako dotknutý samosprávny kraj identifikovaný:
 Trenčiansky samosprávny kraj
Pre navrhovanú činnosť boli identifikované tieto dotknuté orgány:
 Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja
 Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie
 Okresný úrad považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor
 Okresný úrad Považská Bystrica, odbor dopravy a pozemných komunikácií
 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici
 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici
 Okresné riaditeľstvo PZ v Považskej Bystrici, odbor poriadkovej a dopravnej polície
 Ministerstvo životného prostredia, odbor štátnej geologickej správy
Pre navrhovanú činnosť boli identifikované tieto povoľujúce orgány:
 Mesto Považská Bystrica
 Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Pre realizáciu navrhovaného zámeru bude potrebné:
 Územné rozhodnutie a stavebné povolenie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov.
 povolenie podľa ust. § 26 vodného zákona v súlade s ust. § 66 stavebného zákona

Posudzovaný zámer nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúci štátne
hranice a nenapĺňa podmienky § 40 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a kritériá
uvedené v prílohe č. 13. a č. 14. predmetného zákona.
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III. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM
PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA

STAVE

ŽIVOTNÉHO

Územie, ktorého sa dotýka nasledujúci popis, je ohraničené buď samotným priestorom
predpokladanej realizácie zámeru (dotknuté hodnotené územie) alebo v širšom meradle
(širšie okolie hodnotenej oblasti) je ho možné orientačne ohraničiť územím Trenčianskeho
samosprávneho kraja, okresu Považská Bystrica, mestom Považská Bystrica, katastrálnym
územím Považská Bystrica. Niektoré informácie týkajúce sa zložiek životného prostredia sú
regionálneho charakteru (geologická stavba, klimatické charakteristiky, znečistenie ovzdušia,
hluk, dopady na spoločnosť a pod.).

1.1. GEOMORFOLOGICKÉ POMERY

Podľa geomorfologického členenia Slovenskej republiky patrí dotknuté územie do Alpsko himalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, provincie Západné Karpaty, subprovincie Vonkajšie
Západné Karpaty, do oblasti Slovensko – moravské Karpaty, celku Považské Podolie a
podcelku Podmanínska pahorkatina. (Mazúr, E. Lukniš, in Atlas krajiny SR, 2002). Z hľadiska
typu refiéfu je v území najvýraznejší hlavný typ reliéfu kotlinový – fluviálna rovina, málo
členená hladko modelovaná rovina až kotlinová erózno – denundačná členená pahorkatina.
Nadmorská výška sa pohybuje v rozmedzí 311 – 450 m. n. m.

1.2. HORNINOVÉ PROSTREDIE
Geologická stavba

Dotknuté územie sa nachádza v okrajovej časti Podmanínskej pahorkatiny v alúviu rieky Váh.
Na geologickej stavbe územia sa podieľajú horniny mezozoika, paleogénu a kvartéru.
Mezozoické podložie je tvorené horninami alpského veku vo vápencovo-slieňovom vývoji
obalu bradlového pásma. Podložie je tvorené horninami flyšoidnej formácie, pre ktorú je
charakteristické striedanie pieskovcov, slieňovcov a ílovcov. Paleogén je charakterizovaný
striedaním vrstiev ílovcov a siltovcov s polohami pieskovcov. Kvartérne nadložie je tvorené
takmer výlučne fluviálymi a terasovými sedimentami rieky Váh, ktoré majú charakter
hlinitých štrkov prechádzajúcich do štrkov s prímesou jemnozrnnej zeminy až do piesčitých
štrkov.
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Inžinerskogeologické pomery

Na lokalite bol vykonaný predbežný Inžinierskogeologického prieskum - Štefan Hudec –
GEOVRTY, máj 2021. Boli vykonané 4 ks strojnojadrových vrtov do hĺbky 8 až 10 m, 4 ks
dynamických penetračných sond do hĺbky 8 m a príslušné laboratórne skúšky.
Závery predbežného inžinierskogeologického prieskumu:

•

prieskumnými prácami v území boli overené paleogénne flyšoidné horniny obalu
bradlového pásma a pokryvné vrstvy kvartérnych zemín

•

Podložie uvažovaných bytových domov je tvorené kvartérnymi deluviálnymi sedimentmi
jemnozrnného charakteru triedy F6 o celkovej hrúbke 0,70 až 1,20 m, ktorých horná
hrana sa v miestach realizovaných prieskumných diel nachádza v hĺbke cca 0,20 m od
povrchu terénu

•

horniny predkvartérneho podložia poloskalného charakteru sú tvorené silne
rozvetralými, rozvetralými, resp. zvetralými slieňovcovými horninami tried F6/R6, F2/R6,
R6, R6/R5 až R5, ktorých horná hrana bola v predmetnom území overená v hĺbke 0,90 až
1,40 m od povrchu terénu

•

horniny predkvartérneho podložia skalného charakteru sú tvorené zvetralými až
navetralými, resp. navetralými pieskovcovými horninami tried R4, resp. R3, ktorých
horná hrana bola v predmetnom území overená vrtmi J-5 a J-8 v hĺbke 7,70 resp. 8,90 m
od povrchu terénu

Nakoľko by bytové domy mali byť založené na hĺbkových základoch votknutých do
predkvartérneho podložia, v zmysle kritérií STN EN 1997-1 sú základové pomery
v predmetnej lokalite hodnotené ako jednoduché a stavebné konštrukcie ako nenáročné tzn.
že pri návrhu a dimenzovaní základových konštrukcií sa odporúča postupovať podľa zásad 2.
geotechnickej kategórie.
Predmetné územie možno z inžinierskogeologického hľadiska, vzhľadom na jeho postihnutie
svahovými pohybmi v minulosti, považovať za podmienečne vhodné pre uvažovaný stavebný
zámer.
Po stránke stability ide o svahovité územie, ktoré možno vzhľadom na overenú geologickú
stavbu považovať za potenciálne nestabilné, so stredným stupňom náchylnosti k vzniku,
resp. k aktivizácii svahových deformácií vplyvom prírodných podmienok, resp. negatívnych
antropogénnych zásahov. V predmetnom území je preto potrebné zvoliť citlivý prístup pri
realizácii zemných prác a dodržať zásady týkajúce sa výstavby v svahovitých územiach.
Geodynamické javy

Z hľadiska ohrozenia dotknutého územia seizmicitou je územie zaradené do 8o stupnice
makroseizmickej intensity MSK – 64 (Atlas krajiny SR, 2002). Uvedenému stupňu zodpovedá
špičkové zrýchlenie seizmického ohrozenia na skalnatom podloží 1,00 – 1,29 m.s-2.
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Radónové riziko

Pod radónovým (Rn) rizikom z geologického prostredia rozumieme pravdepodobnosť
výskytu zvýšenej úrovne objemovej aktivity radónu v tomto prostredí. Radón je súčasťou
rozpadovej rady uránu 238U a izotopy radónu vznikajú následným rozpadom rádia 226Ra. Jeho
ďalším rozpadom vznikajú tzv. dcérske produkty rozpadu radónu kovovej povahy, ktoré sú
ľahko adsorbovateľné na prach a aerosolové častice ovzdušia. Tieto následne vystupujú ako
alfa žiariče, ktoré sú silne rádiotoxické. V horninovom prostredí sa radón šíri difúziou a
konvekciou. V porovnaní s difúziou je transport radónu konvekciou približne o rád vyšší.
Územie patrí podľa mapy radónového rizika SR (Čížek, P., Smolárová, H., Gluch, A. in Atlas
krajiny SR 2002) medzi územia s nízkym až stredným radónovým rizikom.
Ložiská nerastných surovín

V bezprostrednom okolí a ani v samotnej dotknutej lokalite sa ložiská nerastných surovín
nevyskytujú. V širšom okolí sa nachádzajú ložiská štrkopieskov vo fluviálnych náplavoch
rieky Váh. Najvýznamnejším je ložisko |Považská Bystrica – Orlové a Plevník – Vrtižer.

1.3. PÔDNE POMERY

Pôdny typ je základnou identifikačnou jednotkou morfogenetickej i agronomickej
kategorizácie pôd. Zahŕňa v sebe skupinu pôd charakterizovanú rovnakou stratigrafiou
pôdneho profilu, t.j. určitou kombináciou diagnostických horizontov, ako výsledok
kvalitatívne špecifického typu pôdotvorného procesu, ktorý sa vyvíjal a vyvíja v rovnakých
hydrotermických podmienkach pod približne rovnakou vegetáciou. Pôdne typy sú
definované súborom diagnostických horizontov a ich najdôležitejších vlastností získaných
dlhodobým vývojom v prírodných podmienkach i kultiváciou.
Najčastejším pôdnym typom v okrese Považská Bystrica sú stredne fluvizeme, stredne ťažké
až ľahké, plytké. Pri toku rieky Váh sa vyskytujú stredne ťažké pôdy, z pôdnych druhov sú to
piesočnato – hlinité až hlinité pôdy. Vyskytujú sa v pahorkatinej a vrchovinnej časti
Považského podolia, viažu sa na polohy kde sa striedajú ílovce a pieskovce. Následne sa
vyskytujú piesočnatohlinité až hlinitopiesočnaté pôdy najmä tam kde prevažujú pieskovce
a na silikátových riečnych uloženinách.
1.4. KLIMATICKÉ POMERY

Z hľadiska klasifikácie klimatických oblastí patrí dotknutá lokalita do okrsku M5 – mierne
teplý, vlhký s chladnou a ž studenou zimou, dolinovo – kotlinový a do okrsku M6 - mierne
teplý, vlhký, vrchovinový. Počet letných dní v miernej oblasti je menej ako 50.
Teploty

Priemerné ročné teploty sa v území pohybujú približne od 7 – 8 °C. Najteplejší mesiac je júl
s priemernou teplotou 16 – 18 oC , najchladnejším mesiacom je január s priemernou teplotou
-3 oC.

Enviplan, s.r.o.

19

Zámer - Bytový dom Rozkvet, Považská Bystrica, časť Rozkvet

Tabuľka: Priemerné mesačné teploty vzduchu v °C
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Považská
-2,9
3,1 8,4
13,1 16,3
Bystrica
1,2
Zdroj: www.shmu.sk

VII.
17,4

VIII.
16,9

IX.
13,3

X.
8,5

XI.
3,7

XII.
-0,8

Rok.
8,0

Zrážky

Podľa dlhodobých sledovaní SHMÚ je v dotknutom území na zrážky najbohatší máj – august,
najmenej zrážok bolo zaznamenaných v zimnom a skorom jarnom období t.j. január – marec.
Ročné úhrny zrážok sa pohybujú v sledovanom území v rozmedzí 500 900 mm, pričom
priemer v kotlinovej oblasti je cca 700 mm a vo vyšších polohách cca 800 – 900 mm. Najviac
zrážok padne v mesiaci jún (cca 98 mm) najmenej v mesiaci február (cca 38 mm). Priemerný
počet dní so snehovou pokrývkou je 65, vo vyšších polohách 80 – 100 dní. Priemerná ročná
vlhkosť vzduch je 78 %.
Tabuľka: Priemerné mesačné zrážky v mm
I.
II.
III. IV.
V.
Považská
48
43
44 50
69
Bystrica
Zdroj: www.shmu.sk

VI.
83

VII.
80

VIII.
75

IX.
54

X.
53

XI.
57

XII.
51

Rok
707

Veternosť

Oblasť Považskej Bystrice má vzhľadom k zložitej orografii veterné pomery komplikované.
Dnové kotlinové a úpätné polohy sú menej veterné, na chrbtoch pohorí je zosilnené
prúdenie.
Prevládajúcim prúdením je prúdenie severovýchodné (18,2 %) a juhozápadné (17,3 %)
podmienené hlavným smerom údolia Váhu. Bezvetrie sa vyskytuje v 30 % pozorovaní, najmä
v údolných polohách, priemerná rýchlosť vetra je 2,0 m.s-1.
Tabuľka: Priemerná rýchlosť vetra m.s-1
I.
II.
III. IV.
Považská
2,2
2,2
2,5 2,6
Bystrica
Zdroj: www.shmu.sk

V.
2

VI.
1,7

VII.
1,3

VIII.
1,3

IX.
1,8

X.
2,1

XI.
2,2

XII.
2,3

Rok
2,0

1.5. HYDROLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMERY
Povrchové a podzemné vody

Územie a jeho širšie okolie patrí do povodia rieky Váh, dĺžka rieky je 403 km, povodie zaberá
10 640 km2. Priemerný prietok v ústí má rieka Váh 196 m3/s. Staré koryto Váhu pokračuje
východným okrajom Bytče do Považskej Bystrice. Severný Hričovský kanál privádza vodu
k vodnému dielu Mikšová a Považská Bystrica, obe ramená rieky sa spájajú v Nosickej
priehrade. V katastri mesta Považská Bystrica sa vlievajú do rieky Váh vodné toky Manínsky
potok, Domažinka a Papradnianka.
Podľa hydrogeologickej rajonizácie patrí hodnotená oblasť do rajónu Q 039 - Kvartér
Bytčianskej kotliny. Rajón tvoria kvartérne sedimenty Bytčianskej kotliny, ktorá je uzavretá
medzi Javorníkmi, Strážovskými a Súľovskými vrchmi. Z hľadiska výskytu podzemných vôd
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majú najväčší význam kvartérne náplavy Váhu - nivné sedimenty a terasy, ako aj náplavové
kužele jeho prítokov. Zo sedimentov prevládajú štrky a piesky s pomerne veľkými zásobami
podzemných vôd, prekryté vrstvou povodňových hlín (0,5 - 2,0 m). Mocnosti zvodnenej
vrstvy sa lokálne menia, v strede územia sú najvyššie 6,0 - 18,0 m, smerom ku okrajom nivy
sa zmenšujú na 3,0 - 8,0 m. Sedimenty majú pórovitú priepustnosť. Hladina podzemnej vody
je prevažne voľná a je v priamej hydraulickej spojitosti s hladinou v rieke Váh. Jej úroveň sa
pohybuje od 3,5 do 7,0 m pod terénom. Koeficient filtrácie dosahuje rádovo 10-3 - 10-4 m.s-1.
Na ich dotácii sa okrem brehovej infiltrácie pri vysokých stavoch podieľajú zrážky a prestup
podzemných vôd zo svahov tvoriaceho západné a juhozápadné ohraničenie poriečnej nivy.
Hladina podzemnej vody sa nachádza v hĺbke cca 3-5 m. Smer prúdenia podzemnej vody je
JV-SZ, priepustnosť kvartérnych štrkov sa pohybuje v rozsahu hodnôt koeficientu filtrácie
1.10-3 - 1.10-4m/s.
Vodné plochy

Na dotknutej lokalite ani v jej blízkom okolí sa nevyskytujú žiadne vodné plochy. V širšom
okolí sa nachádza vodná nádrž Nosice, ktorá je súčasťou Vážskej kaskády a slúži na
vyrovnávanie prietokov Váhu, výrobu elektrickej energie, ochranu pred povodňami
a oddych.
Pramene a pramenné oblasti

Na dotknutej lokalite a v jej priamom okolí sa nevyskytujú žiadne významné pramene ani
pramenné oblasti.
Termálne a minerálne pramene

Na dotknutej lokalite sa nevyskytujú žiadne významné termálne ani minerálne pramene.
V okrese Považská Bystrica je identifikovaných 10 minerálnych prameňov, nachádzajú sa tu
aj kúpele Nimnica.
Vodohospodársky chránené územia

Na dotknutej lokalite a v jej priamom okolí sa nevyskytujú žiadne vodohospodársky
chránené územia.
Okres Považská Bystrica patrí k okresom s najväčšou rozlohou (90 %) vodohospodársky
významných oblastí. V širšom území sa nachádza chránená vodohospodárska oblasť (CHVO)
Strážovské vrchy a zo severnej CHVO Beskydy a Javorníky.

1.6. BIOTICKÉ POMERY
Flóra

Podľa fytogeografického členenia územia Slovenska (Futák in Mazúr et al. 1980) patrí
záujmové územie do oblasti západokarpatskej flóry, a jej dvoch obvodov: územie západne
od rieky Váh patrí do obvodu západobeskydskej flóry podokresu Javorníky, územie východne
od rieky Váh do obvodu predkarpatskej flóry, okresu Strážovské a Súľovské vrchy.
Rekonštruovaná prirodzená vegetácia predstavuje vegetáciu, ktorá by sa v území vyvinula,
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keby na krajinu nepôsobil svojou činnosťou človek. Územie je pomerne pestré, prevažujú
jednotky bukových a dubovohrabových lesov.
Lužné lesy nížinné - zahrňujú vlhkomilné a mezohygrofilné lesy, rastúce na aluviálnych
naplaveninách pozdĺž vodných tokov. Zo stromov bývajú zastúpené jaseň úzkolistý (Fraxinus
angustifolia), dub letný (Quercus robur), brest hrabolistý (Ulmus minor), jaseň štíhly
(Fraxinus excelsior), javor poľný (Acer campestre), čremcha strapcovitá (Padus avium) a
dreviny mäkkých lužných lesov. V krovinnom poschodí sú to svíb krvavý (Swida sanguinea),
zob vtáčí (Ligustrum vulgare), bršlen európsky (Euonymus europaea), druhy rodu hloh
(Crataegus sp. div.).
Lužné lesy podhorské a horské - sú viazané na alúviá potokov, podmáčané prúdiacou
podzemnou vodou alebo často ovplyvňované záplavami. Prevláda jelša sivá (Alnus incana) a
vŕba krehká (Salix fragilis), primiešané sú javor horský (Acer pseudoplatanus), čremcha
strapcovitá (Padus avium), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior).
Dubovo-hrabové lesy karpatské - Lesné porasty, vyskytujúce sa prevažne na alkalických,
hlbokých pôdach, väčšinou typu hnedých pôd, menej na rendzinách, ilimerizovaných pôdach,
hnedozemiach a čierniciach a to na rôznorodom geologickom podloží. Prevládajú dub zimný
(Quercus petraea) a hrab obyčajný (Carpinus betulus), často Zastúpené sú javor poľný (Acer
campestre), lipa malolistá (Tilia cordata), lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos) a čerešňa vtáčia
(Cerasus avium), z krov zemolez obyčajný (Lonicera xylosteum), svíb krvavý (Swida
sanguinea), lieska obyčajná (Corylus avellana), zob vtáčí (Ligustrum vulgare), hloh
jednosemenný (Crataegus monogyna), hloh obyčajný (Crataegus laevigata).
Lipovo-javorové lesy - ide o edaficky podmienené spoločenstvá - vyskytujú sa na kamenistých
svahoch, sutinách (tzv. suťové lesy). Vyskytuje sa v nich javor horský (Acer pseudoplatanus),
javor mliečny (Acer platanoides), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), lipa malolistá (Tilia
cordata), lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos) a brest horský (Ulmus glabra).
Bukové lesy vápnomilné - sa vyskytujú v podhorskom a nižšom horskom stupni na strmých
skalných vápencových svahoch. Prevažujúcou drevinou je buk lesný (Fagus sylvatica),
zastúpené sú aj javor horský (Acer pseudoplatanus), javor mliečny (Acer platanoides), jedľa
biela (Abies alba) a lipa malolistá (Tilia cordata). V krovinnom poschodí sú to aj lieska
obyčajná (Corylus avellana), svíb krvavý (Swida sanguinea), trnka obyčajná (Prunus spinosa),
zob vtáčí (Ligustrum vulgare), kalina obyčajná (Viburnum opulus), druhy rodu hloh
(Crataegus sp. div.) a skalník (Cotoneastersp.),bazačierna(Sambucus nigra).
Bukovoborovicové lesy a ostrevkové spoločenstvá - sú zachované ako reliktné spoločenstvá
na extrémnych stanovištiach: temená, hrebene, strmé svahy a skaly, príp. sutiny na
vápencoch s dolomitoch. V stromovom poschodí sú zastúpené predovšetkým dreviny,
vyznačujúce sa širokou ekologickou amplitúdou, svetlomilnosťou a schopnosťou znášať
sucho ako napríklad borovica lesná (Pinus sylvestris). Z ďalších drevín bývajú zastúpené buk
lesný (Fagus sylvatica), jarabina mukyňová (Sorbus aria), v nižších polohách na hlbších pôdach
čerešňa vtáčia (Cerasus avium), jarabina brekyňová (Sorbus torminalis), vo vyšších polohách
sem preniká smrek obyčajný (Picea abies).
Reálna vegetácia samotného dotknutého územia je v súčasnosti oproti prirodzenej vegetácii
úplne odlišná a predstavuje ju vo veľkej miere len synantrópna vegetácia vyskytujúca sa po
okrajoch miesta realizácie predmetného zámeru. Ide o náletové dreviny a bylinné ruderálne
spoločenstvá.
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Fauna

Podľa zoogeografického členenia územia Slovenska (Čepelák in Mazúr et al. 1980) leží
posudzované územie v severozápadnej časti západného okrsku vnútorného obvodu
provincie Západných Karpát. Faunu územia je možné rozčleniť nasledovne:
- fauna nivnej krajiny (niva Váhu, Domanižanky a Papradnianky) v Považskom
podolí,
- fauna heterogénnej oráčinovo-lúčno-ekotónovej krajiny v Podmanínskej
pahorkatine
- fauna prevažne lesnej krajiny v Púchovskej, Manínskej a Súľovskej vrchovine.
Na zloženie fauny pôsobí faktor vody v kombinácii so silnými antropogénnymi rušivými
činiteľmi, zvlášť urbanizáciou a poľnohospodárstvom. Vplyv vody je možné pozorovať vo
výskyte obojživelníkov a plazov, ako sú ropucha zelená Bufo viridis, rosnička zelená Hyla
arborea, skokan zelený Rana kl. esculenta a užovka obyčajná Natrix natrix, výskyte vodných
vtákov - kačica divá Anas platyrhynchos, chochlačka vrkočatá Aythya fuligula, kulík riečny
Charadrius dubius, rybárik obyčajný Alcedo atthis, brehuľa obyčajná Ripariariparia, svrčiak
riečny Locustella fluviatilis, trsteniarik malý Acrocephalus schoenobaenus, penica slávikovitá
Sylvia borin, kúdeľníčka lužná Remiz pendulinus, strnádka trsťová Emberiza schoeniclus,
kormorán veľký Phalacrocorax carbo, volavka popolavá Ardea cinerea, chochlačka sivá
Aythya ferina, lyska čierna Fulica atra, čajka bielohlavá Larus cachinnans, čajka smejivá L.
Ridibundus.
Medzi cicavce výskytujúce sa v území nivy patrí napríklad ondatra pižmová Ondatra
zibethica, krysa vodná Arvicola terrestris, hranostaj obyčajný Mustela erminea a vydra riečna
Lutra lutra.
Vtáky sú zastupované v ľudských sídlach početnou skupinou tzv. synantropných druhov ako
hrdlička záhradná Streptopelia decaocto, dážďovník obyčajný Apus apus, lastovička obyčajná
Hirundo rustica (skôr vo vidieckych sídlach), belorítka obyčajná Delichon urbica (na vidieku i
v meste), trasochvost biely Motacilla alba, žltochvost domový Phoenicurus ochruros, vrabec
domový Passer domesticus, vrabec poľný Passer montanus (vidiecke sídla a ich lemy ekotony) a do veľkej miery aj kanárik poľný Serinus serinusa stehlíky (Carduelis chloris, C.
carduelis, C. cannabina).
Detailný výskum a mapovanie fauny priamo v riešenom území nebolo uskutočnené.
Zastúpené sú hlavne bezstavovce a bežné synantrópne druhy viazané na ľudské sídla a
poľnohospodárske plochy s nízkymi ekologickými nárokmi. Priamo v záujmovom území
diverzita fauny relatívne chudobná. Z fauny sú zastúpené druhovo početnejšie rady
bezstavovcov. Z hľadiska vtáctva sú typickými druhmi hrdlička záhradná Streptopelia
decaocto, dážďovník obyčajnýApus apus, lastovička obyčajná Hirundo rustica, belorítka
obyčajná Delichon urbica, trasochvost biely Motacilla alba, žltochvost domový Phoenicurus
ochruros, vrabec domový Passer domesticus, vrabec poľný Passer montanus, drozd čierny
Turdus merula, straka obyčajná Pica pica. Cicavce sú zastúpené hlavne druhmi ako myš
domová, Mus musculus, potkan hnedý Rattus norvegicus, jež tmavý Erinaceus europaeus a
krt obyčajný Talpa europaea.
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Chránené, vzácne a ohrozené druhy a biotopy

Dotknuté územie nie je evidované ako významná lokalita výskytu chránených, vzácnych ani
ohrozených druhov a biotopov a vzhľadom na povahu územia nie je ani predpoklad ich
trvalého výskytu.
1.7. CHRÁNENÉ ÚZEMIA
Chránené územia

Dotknutá lokalita nepodlieha zvláštnemu režimu ochrany prírody na plochy sa vzťahuje
základný 1. stupeň ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v
znení neskorších predpisov. Dotknuté územie ani blízke okolie nie je zasiahnuté či už
maloplošnými alebo veľkoplošnými prvkami ochrany prírody a krajiny ani ich ochrannými
pásmami.
Dotknuté posudzované územie nezasahuje do žiadneho veľkoplošného ani maloplošného
chráneného územia.
Najbližšie chránené územia

Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy (SKCHVU028) – vyhlásené v roku 2009, výmera
59 586 ha za účelom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho
významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov sokola sťahovavého, výra skalného, žlny
sivej, orla skalného, bociana čierneho, včelára lesného, tetrova hlucháňa, kuvika kapcavého,
lelka lesného, chriašteľa poľného, ďatľa čierneho, ďatľa bielochrbtého, jariabka hôrneho,
penice jarabej, ďatľa prostredného, muchárika červenohrdlého, muchárika bielokrkého,
strakoša červenochrbtého, strakoša sivého, prepelice poľnej, krutihlava hnedého, pŕhľaviara
čiernohlavého, hrdličky poľnej, žltochvosta lesného a muchára sivého a zabezpečenie
podmienok ich prežitia a rozmnožovania.
Strážovské vrchy (SKUEV0256) - 1989. Bola vyhlásená v roku 1989 za účelom zabezpečenia
ochrany
a
racionálneho
využívania
najzachovalejších
častí
prírodného
prostredia Strážovských a Súľovských vrchov, dnes už vyčlenených ako rovnocenné
geomorfologické celky v minulosti jednotne ponímaného pohoria Strážovská hornatina.
Na území CHKO Strážovské vrchy, sa nachádzajú:
 Národná prírodná rezervácia Manínska tiesňava,
 Prírodná rezervácia Kostolecká tiesňava,
 Prírodná pamiatka Bosmany,
 Národná prírodná rezervácia Súľovské skaly,
 Národná prírodná rezervácia Podskalský Roháč,
 Národná prírodná rezervácia Strážov,
 Prírodná pamiatka Briestenné.
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Osobitne chránené druhy rastlín a živočíchov

Priamo dotknuté územie nie je evidované ako významná lokalita výskytu chránených,
vzácnych ani ohrozených druhov rastlín a živočíchov.
Chránené stromy

V dotknutom území ani jeho bezprostrednom okolí sa žiadny chránený strom nevyskytuje. V
meste Považská Bystrica sa nachádza chránený strom – lipa malolistá (Tilia cordata).
Ochranné pásma

Predmetné územie nezasahuje do žiadneho ochranného pásma chráneného územia.

2.1. ŠTRUKTÚRA A SCENÉRIA KRAJINY

Súčasná krajinná štruktúra (druhotná krajinná štruktúra) je tvorená súborom prvkov, ktoré
človek ovplyvnil, čiastočne alebo úplne pozmenil, resp. novo vytvoril ako umelé prvky krajiny.
Sú charakterizované z fyziognomicko–formačno-ekologického hľadiska. Ich obsahovú náplň
určuje funkčná charakteristika (spôsob využitia prvkov), biotická charakteristika prvkov
(charakteristika reálnej vegetácie a biotopov), stupeň antropickej premeny (prírode blízke
prvky až umelé technické prvky) a formačná charakteristika podľa priestorového
usporiadania prvkov, resp. krajinných štruktúr (plocha, línia a bod).
Krajinná štruktúra širšieho okolia dotknutého územia je tvorená nasledovnými kategóriami:
 Bytová zástavba – viacpodlažné bytové domy v centre mesta a okolí
 Rodinné domy so záhradami v okrajových častiach mesta
 Zastavané plochy a nádvoria, sídelné prvky, dopravné prvky (štátne cesty, účelové
cesty spevnené, účelové cesty nespevnené), predajne malo a veľkoobchodu, sklady,
priemyselné a výrobné plochy, technické a poľnohospodárske objekty
 Poľnohospodárska pôda: orná pôda, trvalé trávne porasty (lúky, lúčne úhory, úhory s
drevinami), trvalé kultúry
Širšie dotknuté územie sa zaraďuje do osídlenej krajiny, má typický antropogénny charakter.
Izolovane sú zachované prvky prírodného, resp. poloprírodného charakteru.

2.2. SCENÉRIA KRAJINY

Za najvýznamnejšie faktory, ktoré podmieňujú estetický ráz kultúrnej krajiny môžeme
považovať osídlenie (druh, dobu a hustotu), spôsob poľnohospodárskeho využitia, lesné
hospodárstvo (spôsob hospodárenia), komunikácie, energovody a prípadne aj priemysel. V
zásade možno konštatovať, že uvedené aktivity so zvyšujúcou sa intenzitou využitia krajiny
znižujú estetické pôsobenie krajiny na človeka. Na formovaní krajinnej scenérie územia sa z
prírodných prvkov najvýraznejšie podieľa zvlnený terén Podmanínskej pahorkatiny a kotliny
rieky Váh. Z antropogénnych prvkov k formovaniu krajinnej scenérie prispieva samotné
mesto Považská Bystrica, priľahlé vidiecke osídlenia a poľnohospodárska krajina.
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2.3. STABILITA KRAJINY

Územný systém ekologickej stability (ÚSES) predstavuje takú celopriestorovú štruktúru
navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť
podmienok a foriem života v krajine. Základnými štrukturálnymi elementmi ÚSES sú
biocentrá, biokoridory, interakčné prvky a genofondovo významné lokality. Biocentrá predstavujú ekosystémy, alebo skupiny ekosystémov, ktoré vytvárajú trvalé podmienky na
rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich
spoločenstiev. Biokoridory - predstavujú priestorovo prepojený súbor ekosystémov, ktoré
spájajú biocentrá a umožňujú migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov
a ich spoločenstiev, na ktoré priestorovo nadväzujú interakčné prvky.
Hodnotená lokalita nezasahuje do siete prvkov a interakčných línií štruktúry ekologickej
stability. Biocentrá ani biokoridory sa v dotknutom území ani v jeho bezprostrednom okolí
nenachádzajú.
Biocentrá

Biocentrum je spravidla skupina ekosystémov, ktorá vytvára podmienky na rozmnožovanie,
úkryt a výživu živých organizmov, zachovávajúca prirodzený vývoj spoločenstiev. Funguje ako
miesto v krajine, ktoré má relatívne vyššie zastúpenie prirodzených živých prvkov prírody,
odkiaľ sa tieto môžu šíriť do okolitej krajiny.
RBc – Hradisko – Bukovec -Žiar
Komplex lesných spoločenstiev s drevinovým zložením a štruktúrou porastov blízkou
prirodzeným biocenózam.
Lokálne biocentrá:
MBc – Hôrka
MBc – Pod Chrasťou
MBc – Galanovec
MBc – Horná Kamenná
MBc – Skalica
MBc – Dedovec
MBc – Hoľazne
MBc – Bukovina – Úvoz
Biokoridory

Biokoridory majú za úlohu prepojenie medzi jednotlivými biocentrami, aby sa podporila
a umožnila migrácia a výmena genetických informácii organizmov.
Biokoridory:
•
•
•

NBk – nadregionálny biokoridor rieky Váh
RBk – Klapy – Lopatiná – Brusné Zelnický potok – migračné územie medzi
Strážovskými vrchmi a Javorníkmi
RBk – Podskalský Roháč – Hradisko – Bukovec – Žiar
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3.1. DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE

Posudzovaná lokalita je situovaná v katastrálnom území mesta Považská Bystrica.
K 31.12.2020 malo mesto Považská Bystrica 38 833 obyvateľov.

Tab.: Počet obyvateľov (www.považska-bystrica.sk)
mesto

Považská Bystrica

Počet obyvateľov
muži
16940

ženy
17391

chlapci 0-15
2810

dievčatá 0-15
2592

spolu
38833

Tab.: Vývoj počtu obyvateľov (ŠÚSR)
Rok
1995
2000
2005
2010
2012
2016
2017
2020

Považská Bystrica
42 927
43 577
42 261
41 634
41 085
40 169
39 879
38 937

Vývoj počtu obyvateľov v meste Považská Bystrica za posledné obdobie výrazne klesá, čo
súvisí s negatívnym migračným saldom a nízkym prirodzeným prírastkom obyvateľov.
Z hľadiska národnostného zloženia obyvateľstva dominujú občania slovenskej národnosti
(97,72 %), nasleduje česká národnosť (1,01 %) a rómska (0,09 %), maďarská (0,09 %) a poľská
(0,07 %)
Z hľadiska náboženského vyznania je štruktúra obyvateľstva tiež homogénna. Väčšina
obyvateľov sa hlási k rímskokatolíckej cirkvi (81,10 %), druhou najpočetnejšou je evanjelická
cirkev (12,62 %). Iné vierovyznania nie sú významnejšou mierou zastúpené.
Najväčší počet obyvateľov mesta Považská Bystrica má učňovské a stredoškolské vzdelanie
s maturitou - 38,84 %, učňovské a stredné bez maturity - 28,37 %, vysokoškolské vzdelanie
má 12,23 % obyvateľov.
3.2. SÍDLA
Považská Bystrica

Mesto Považská Bystrica sa rozprestiera v údolí Javorníkov, Strážovskej vrchoviny a Bielych
Karpát, cez ktoré preteká rieka Váh. Územie mesta má rozlohu 89,49 km2 a je rozdelené na
11 mestských častí (bývalých samostatných obcí), Mestské časti vznikli pripojením
samostatných obcí v okolí Považskej Bystrice.
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Na území dnešného mesta Považská Bystrica bolo archeologickým výskumom odkrytých
niekoľko nálezov - osídlenie v eneolite, popolnicové pohrebisko lužickej kultúry z mladšej
doby bronzovej, sídlisko hallštattskej, púchovskej kultúry.
Obec sa spomína od roku 1330 ako Bistrica, doložená listinami je z roku 1332 ako Bistense,
Bisterse, z roku 1368 ako Bestercha, z roku 1408 ako Besterce, z roku 1458 ako Byztricza,
z roku 1786 ako Powaská Bistrica, maďarsky Vágbeszterce. Mestské výsady dostalo mesto
v druhej polovici 14. storočia. V roku 1398 sa stalo majetkom kališského palatína Sandzivoja.
V 16. storočí bolo mesto čulým remeselníckym strediskom. Najvýznamnejšie cechy boli
súkennícky a hrnčiarsky.
Do roku 1928 bola Považská Bystrica poľnohospodárskou obcou s rozvinutými remeslami
(košikárstvo, tkáčstvo), tehelňou a likérkou.
V roku 1929 sa do Považskej Bystrice presťahovala výroba závodu na strelivo Roth z
Bratislavy, čo výrazne zvýšilo zamestnanosť. Od druhej svetovej vojny, hlavne v 70. a 80.
rokoch 20. storočia mesto s miestnymi strojárňami výrazne rástlo. Miestna zbrojovka neskôr
pretransformovaná na strojárne mala v 80. rokoch 20. storočia 15 tisíc zamestnancov a
mesto sa stalo jedným z najdôležitejších priemyselných centier Československa. To z mesta
spravilo premianta a tak sa v ňom budovali veľkolepé projekty s vyšším štandardom ako v
iných mestách vtedajšieho Česko-Slovenska. V roku 1999 dosiahlo mesto najviac obyvateľov
vo svojej histórií, 43 574. Po krachu strojárenského gigantu v meste nastal výrazný úpadok,
čo sa prejavilo prudkým poklesom obyvateľstva, nárastom nezamestnanosti, chátraním
mesta a zastavením rozvoja.
3.3. PRIEMYSELNÁ VÝROBA A POĽNOHOSPODÁRSTVO
Priemysel a poľnohospodárstvo

V meste Považská Bystrica bol rozvinutý najmä strojársky a dopravný priemysel, hlavným
výrobným závodom boli Považské strojárne, ktoré sú dnes rozdrobené na mnoho menších
podnikov napr. PSL, a. s., Danfoss, a.s. Bonfiglioli Slovakia s.r.o.. Výrobou kovov sa zaoberá
firma Meď Povrly Slovakia, a. s. Medzi ďalších významných zamestnávateľov v regióne je
možné zaradiť podniky SATES-PMD, s.r.o., ALW INDUSTRY, s.r.o., LUXOR, a.s., AR, spol. s r.o.,
IMC Slovakia, spol. s r.o., ALADIN LUX, spol. s r.o., CCN Casting s. r. o. a Rademaker Slovakia
s.r.o. V odvetví obchodu patria medzi významnejšie spoločnosti PRIMA ZDROJ holding, a. s.,
ktorý zamestnáva viac ako 1 000 zamestnancov a CBA SK a.s.
Lesné hospodárstvo

Priamo v dotknutom území sa hospodárske lesy nenachádzajú. Lesy a poľnohospodárska
pôda je v území významným hospodárskym odvetvím. Lesnícka prvovýroba je
zabezpečovaná podnikom Lesy SR, š.p, OZ Považská Bystrica. Lesy v katastrálnom území
Považskej Bystrice patria do LHC Prečín, Papradno a Pestová. Región má predpoklad aj na
rozvoj poľovníctva a rybárstva.

3.4. DOPRAVA
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Mesto sa nachádza na trase medzinárodného koridoru, ktorý predstavuje cesta trasa
diaľnice D1 z Bratislavy do Žiliny. Mestom prechádza v smere juhozápad – severovýchod
trasa cesty I/61. V centre mesta ju križuje cesta II/517, ktorá sa odpája v severnej časti
mesta od cesty II/507 a pokračuje v juhovýchodným smerom na Rajec. Cesta II/507
prechádza severnou časťou mesta zo západného smeru od Púchova a pokračuje
severovýchodne na Bytču po druhej strane Váhu súbežne s cestou I/61. Tieto cesty tvoria
aj základnú komunikačnú kostru mesta.
Železničná doprava - Považská Bystrica leží na železničnej trati č. 120 z Bratislavy do
Žiliny, ktorá je rovnako súčasťou medzinárodného koridoru č. Va.
Vodná doprava - Mesto leží na rieke Váh, ktorá je podľa Dohody AGN označená ako
národná vodná cesta E81 medzinárodného významu triedy Va, resp. Vb. Budovanie
úseku Púchov – Žilina, v ktorom sa nachádza Považská Bystrica, je zaradené do 3. etapy
rekonštrukcie.
Letecká doprava - Najbližšie letisko s možnosťou verejnej leteckej dopravy je v Žiline
(Horný Hričov). Dostupnosť letiska v Hričove je cca 21 km. Dostupnosť letiska v Trenčíne
cca 53 km. Tieto letiská sú regionálne letiská s možnosťou medzinárodnej dopravy.
Dostupnosť medzinárodného letiska v Bratislave je cca 160 km.
Cyklo doprava - Považská Bystrica vzhľadom na svoju výškovú členitosť obmedzuje plný
rozvoj cyklistickej dopravy, ktorá je takto zameraná najmä na športové a rekreačné
využitie. Keďže mesto leží na Váhu, vzniká tu možnosť zabezpečenia Vážskej cyklistickej
trasy na pravom brehu Váhu využitím a úpravou hrádzí okolo rieky. Ostatné trasy
zabezpečujú prepojenie centra s územne odčlenenými mestskými časťami, okolitými
obcami a rekreačnými cieľmi.
3.5. TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Vybavenosť okolia hodnoteného územia technickou infraštruktúrou je na úrovni
okresného mesta a možno ju považovať za štandardnú (vodovod, plyn, elektrická energia,
telekomunikácie). Vodovodná sieť mesta je zásobovaná z niekoľkých vodných zdrojov (SKV
Sádočie, SKV Považská Teplá). Kanalizačná sieť v meste bola budovaná postupne od roku
1956 spolu s vodným dielom Nosice, kedy bola vybudovaná aj pôvodná čistiareň odpadových
vôd. Na území mesta sa nachádza vodná elektráreň, ktorá je v súčasnej dobe súčasťou druhej
derivačnej skupiny vodných elektrární na Váhu (Hričov - Mikšová I - Považská Bystrica).
Zásobu vody pre špičkovú prevádzku tejto skupiny zaisťuje vodná nádrž Hričov s celkovým
obsahom 8,5 milióna m3 vody. Územím mesta Považská Bystrica prechádza plynovod

Severné Slovensko DN 500, PN 64, ktorý sa napája z tranzitného plynovodu pri trasovom
uzávere TU 39 pri Špačinciach (okres Trnava) a VTL plynovod Považský plynovod DN 300, PN
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25, ktorý sa napája na medzištátny plynovod DN 700, PN 55 cez prepúšťaciu stanicu pri
Červeníku (okres Hlohovec).
Mesto má vybudovaný vlastný systém nakladania s odpadmi a zberné stredisko odpadov,
kde môžu občania bezplatne odovzdať vyseparované zložky komunálneho odpadu, drobný
stavebný odpad a nebezpečný odpad.
3.6. SLUŽBY A CESTOVNÝ RUCH

Mesto Považská Bystrica má dostupné služby na úrovni okresného mesta zamerané na
pokrytie potrieb obyvateľov a dobrý potenciál pre rozvoj cestovného ruchu a súvisiacich
aktivít čo predstavuje aj skutočnosť, že kraj je prihraničným regiónom. Súčasťou výhodných
lokalizačných predpokladov pre rekreačné aktivity cestovného ruchu je vhodná členitosť
terénu, mierne klimatické podmienky a zachovalé prírodné prostredie. Výborné podmienky
sú aj v súvislosti s kultúrno-historickými a sociálnokultúrnymi predpokladmi regiónu, najmä
zachované nehnuteľné kultúrne pamiatky využívané pre cestovný ruch a udržiavanie tradícií.
Kombinácia prírodných a kultúrnych predpokladov vytvára priaznivé podmienky pre kultúrny
cestovný ruch a vidiecky cestovný ruch.
V okolí mesta sa nachádzajú atraktívne turistické ciele – prírodné zaujímavosti ako Manínska
tiesňava, Kostolecká tiesňava, Súľovské skaly a Javorníky.
Okolie Považskej Bystrice s množstvom vedľajších ciest, poľných a lesných cestičiek vedúcich
nádhernou prírodou ponúka ideálne podmienky pre cykloturistiku.

3.7. KULTÚRNE A HISTORICKÉ PAMIATKY A POZORUHODNOSTI

V meste Považská Bystrica a v jeho širšom okolí sa nachádza niekoľko zaujímavých kultúrnohistorických pamiatok:
Považský hrad - postavený v 13. storočí, v súčasnosti sa obnovuje časť hradu. Neďaleko od
neho sa nachádza zrekonštruovaný kaštieľ zvaný Burg.
Kaštieľ Orlové - postavený začiatkom 17. storočia v renesančnom slohu. V 18. storočí bol
prestavaný v barokovom slohu a rozšírený Arkádový dvor bol doplnený ústrednou fontánou
s barokovými prvkami.
Kaštieľ v Jasenici je pôvodne renesančný kaštieľ postavený v 17. storočí. V 18. storočí bol
barokovo prestavaný.
Nad mestom sa nachádzajú zvyšky klasicistickej kalvárie z roku 1805. Z pôvodných
dvanástich kaplniek sa zachovali len torzá.
Na prícestnom stĺpe pred Kostolom Navštívenia Panny Márie v Považskej Bystrici stojí socha
Blahoslavenej Panny Márie z roku 1820.
Kostol Navštívenia Panny Márie v Považskej Bystrici - zo 14. storočia, kedy ho dal postaviť
pán Považského hradu a panstva Ján Podmanický. Bol postavený v gotickom slohu ako
jednoloďový s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou.
Kaplnka sv. Heleny z roku 1728. Je to jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria,
za ktorým sa nachádza baroková veža.
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4.1. ZNEČISTENIE OVZDUŠIA

Hlavný podiel na znečisťovaní ovzdušia má každoročne narastajúca automobilová doprava.
Významným druhotným zdrojom znečistenia ovzdušia je sekundárna prašnosť, ktorej úroveň
závisí od meteorologických činiteľov, zemných a poľnohospodárskych prác a charakteru
povrchu. Ďalšími zdrojmi znečistenia ovzdušia sú bodové zdroje najmä energetické zdroje
priemyselných podnikov, tepelné zdroje, blokové kotolne a domáce vykurovacie telesá.
Územie okresu Považská Bystrica patrí k územiam s relatívne málo znečisteným ovzduším. Z
hľadiska dlhodobého vývoja imisnej situácie možno na základe pravidelného monitoringu
konštatovať, že množstvo prašného spádu v meste Považská Bystrica sa postupne zmenšuje.
Súvisí to so znižovaním objemu priemyselnej výroby i zlepšovaním výrobných technológií.
Stav ovzdušia v posudzovanom území je ovplyvnený existujúcimi veľkými, strednými a
malými zdrojmi znečistenia ovzdušia, automobilovou dopravou, ale aj prenosmi emisií zo
vzdialených zdrojov.
K najvýznamnejším zdrojom znečistenia ovzdušia v okrese Považská Bystrica patrí:
• Považská cementáreň a.s.
• SOTE s.r.o. výhrevňa Sihly
• Tepláreň a.s. paroplynový cyklus
Tab.:Emisie zo stacionárnych zdrojov v okrese Považská Bystrica
Znečisťujúca
látka
TZL
SO2
NO2
Oxid uhoľnatý
TOC
Zdroj: NEIS

Množstvo v t/rok
2013
8,961
2,300
70,375
156,177
27,985

Množstvo v t/rok
2014
8,142
1,952
90,155
100,868
25,524

Množstvo v t/rok
2015
9,160
2,139
95,235
125,036
27,276

Množstvo v t/rok
2016
9,694
2,377
78,361
156,511
31,958

Množstvo v t/rok
2017
10,107
2,480
66,936
82,152
35,908

4.3. ZAŤAŽENIE ÚZEMIA HLUKOM

Hlukové zaťaženie prostredia je fenoménom, ktorý je sprievodným javom mnohých aktivít
človeka. Je produkovaný najmä v priemyselných prevádzkach, doprave, v energetickom a
ťažobnom priemysle. Z regionálneho hľadiska je najvýznamnejším zdrojom hluku doprava,
najmä cestná a železničná. Podľa poznatkov zdravotníctva hluková hladina 65 dB(A)
predstavuje hranicu, od ktorej začína byť negatívne ovplyvňovaný vegetatívny nervový
systém. Prípustné hladiny hluku z hľadiska ochrany zdravia sú stanovené platnou legislatívou
SR. Zdrojom hluku v území je v súčasnosti hluk z cestných komunikácií, zo železničnej dopravy
na trati č.120 a hluk zo stacionárnych zdrojov (vzduchotechnika, kotolne, ventilátory atď.).
Hluk zo železničnej dopravy je špecifikovaný samostatnou kategóriou prípustných hodnôt.
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4.4. ZNEČISTENIE PODZEMNÝCH A POVRCHOVÝCH VÔD

Na Slovensku v urbanizovaných oblastiach pretrváva nepriaznivý stav kvality podzemných
vôd. Problematickými ukazovateľmi s najčastejšie prekračovanými limitnými hodnotami
kvality sú Fe, Mn a NELUV. Časté prekračovanie nadlimitných koncentrácií Fe má nepriaznivý
vplyv na kyslíkový režim, pri ktorom dochádza k mobilizácii ťažkých kovov. Využívanie územia
na poľnohospodárske a urbanizačné účely vedie k častým zvýšeným obsahom oxidovaných a
redukovaných foriem dusíka, síranov a chloridov vo vodách.
Územie predstavuje urbanizovanú krajinu v údolnej riečnej nive. Zdrojmi znečistenia
povrchových a podzemných vôd v území je najmä priemysel, technická infraštruktúra
a komunálne odpadové vody.
Rieka Váh mala v minulosti nevyhovujúcu kvalitu vody na celom toku, pohyboval sa medzi III.
a V. triedou čistoty. Kvalita vody rieky je sledovaná v profile Pod nádržou Hričov a Púchov.
Bočné prítoky Váhu sú väčšinou v II. triede čistoty a občas v I. Triede.
Územie Považského podolia s výnimkou nivy Váhu nie je hydrogeologicky významné.
Deluviálne sedimenty sú nízko až veľmi nízko zvodnené so značnou variabilitou koeficientu
filtrácie. Kvalitu (poľnohospodárstvo, priemysel) ktorej prejavom sú nadlimitné hodnoty
síranov, zlúčenín dusíka a chloridov. Často sa vyskytuje nadlimitný obsah NEL-UV a zvýšené
obsahy Fe a Mn. Medzi najvýznamnejšie zdroje znečistenia patria kúpele Nimnica a SeVaK
Považská Bystrica.
4.5. KONTAMINÁCIA HORNINOVÉHO PROSTREDIA A PÔDY

Súčasná kvalita pôdneho fondu na Slovensku je odrazom situácie v poľnohospodárstve, ale
aj priemysle a doprave. Po neúmerne silnom tlaku na produkčnú funkciu pôdy najmä v 70. a
80. rokoch sprevádzanom fyzickou deštrukciou pôd, nadmernou chemizáciou a acidifikáciou
pôd (synergické pôsobenie poľnohospodárstva a priemyslu) nastalo po roku 1990 relatívne
zlepšenie situácie. Výmera znečistených pôd na Slovensku je síce relatívne stála, avšak
nepriaznivé produkčné vlastnosti časti poľnohospodárskych pôd pretrvávajú (znižovanie
zásob humusu a obsahu živín, mierne okysľovanie pôd, zhoršovanie fyzikálnych vlastností).
Environmentálne záťaže

V okrese Považská Bystrica je evidovaných 14 environmentálnych záťaží z toho 10 v registri
A (pravdepodobná environmentálna záťaž), 2 v registri B (Environmentálna záťaž) a 2
v registri C (Sanovaná, rekultivovaná lokalita). Väčšinou sa jedná o staré skládky
komunálneho odpadu a plochy bývalej priemyselnej výroby.
Environmentálne záťaže registrované v katastri mesta Považská Bystrica:
 Register B – PB (006) / Považská Bystrica – ČS PHM Slovnaft SK/EZ/PB/617 – sanácia
ukončená v roku 2005, odstránenie časti zdroja znečistenia, monitoruje sa pravidelne
najmenej 1x ročne
 Register C – PB (006) / Považská Bystrica – ČS PHM Slovnaft SK/EZ/PB/617 – sanácia
ukončená, odstránenie zdroja znečistenia a kontaminovanej zeminy, monitoruje sa
pravidelne najmenej 1x ročne
 Register A – PB (007) / Považská Bystrica – hnojisko Považská Teplá SK/EZ/PB/618
 Register A – PB (008) / Považská Bystrica – neriadená skládka Podmanín
SK/EZ/PB/619
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Register A – PB (1894) / Považská Bystrica –areál bývalých Považských strojární
SK/EZ/PB/1894
Register B – PB (1993) / Považská Bystrica – Rozvodňa Považská Bystrica
SK/EZ/PB/1993 – vykonané prieskumné práce a riziková analýza sanácia

4.6. POŠKODENIE VEGETÁCIE A BIOTOPOV

Škodliviny v ovzduší poškodzujú aj vegetáciu, a to často krát vo väčšej miere ako živočíšne
organizmy. Tuhé imisie usadené na povrchu rastlín vplývajú na príjem energie, obmedzujú
dýchanie, upchávajú prieduchy tuhými časticami. Podľa citlivosti na exhaláty možno rastliny
deliť začínajúc od najcitlivejších nasledovne - ihličnaté dreviny, listnaté dreviny, viacročné
byliny, jednoročné byliny.
Vysokú citlivosť majú hlavné lesné dreviny smrek a jedľa, problémom je aj porušenie vhodnej
štruktúry lesných porastov a odumieranie koreňového systému.
Ako základný symptóm hodnotenia zdravotného stavu lesov sa používa strata asimilačných
orgánov (SAO) – defoliácia/odlistenie. Stromy sa zatrieďujú do medzinárodne stanovenej 5 –
triednej stupnice poškodenia. Zo samostatne pôsobiacich činiteľov spôsobuje každoročne
najväčšie škody na lesných porastoch vietor, námraza a snehová kalamita.
Podľa pôvodu a spôsobu vplývania na dreviny môžeme činitele rozdeliť na:
 biotické činitele - vírusy, mykoplazmy, baktérie, huby, parazitické rastliny, hmyz,
stavovce a človeka, ktorý svojou činnosťou priamo alebo nepriamo podporuje vznik a
vplyvy spomínaných činiteľov. Biotický faktor ohrozujúci urbánnu vegetáciu môžu
predstavovať aj invázne druhy rastlín.
 abiotické činitele - vietor, sneh, námraza, ľadovec, elektrické výboje, žiarenie, teplota,
vlhkosť, živiny, a cudzorodé látky.
Oba činitele pôsobia v mnohých interakciách, pričom ich vzájomné pôsobenie ešte znásobuje
škodlivý účinok jedného z nich. Keďže činitele pôsobia vzájomne, je ťažké určiť, ktorý z nich
je primárnou príčinou negatívneho pôsobenia.
4.7. SÚČASNÝ ZDRAVOTNÝ STAV OBYVATEĽSTVA

Zdravotný stav obyvateľstva je ovplyvňovaný rôznymi faktormi, napr. kvalitou životného
prostredia, ekonomickou a sociálnou situáciou, životným štýlom, úrovňou zdravotníckej
starostlivosti. Určenie podielu kontaminácie životného prostredia na vývoj zdravotného
stavu je pomerne obtiažne, vplyv životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva sa
odhaduje na úrovni 15 – 20%.
K základným ukazovateľom zdravotného stavu obyvateľstva, odrážajúcich ekonomické,
kultúrne, životné a pracovné podmienky patrí stredná dĺžka života a úmrtnosť – mortalita.
Očakávaná dĺžka života sa za posledné desaťročie predlžila o 2,3 roka v prípade žien a o 3,4
roka v prípade mužov.
Vo všeobecnosti sa uvádza, že prostredie je determinantom zdravia, z ktorého najznámejšiu
skupinu tvoria determinanty demografické a biologické (vek, pohlavie, národnosť a iné),
socio – ekonomické (životný štýl, vzdelanie, zamestnanie, sociálne kontakty a iné), prostredie
(životné a pracovné) a zdravotníctvo.
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Základným ukazovateľom životných podmienok je stredná dĺžka života. V úmrtnosti podľa
príčin smrti, podobne ako
v celej republike, tak aj v okrese Považská Bystrica dominuje
úmrtnosť na srdcovo-cievne ochorenia, predovšetkým ischemické choroby srdca a nádorové
ochorenia. V poslednom období je zaznamená nárast alergických ochorení
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IV.
ZÁKLADNÉ
ÚDAJE
O
PREDPOKLADANÝCH
VPLYVOCH
NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE
ZDRAVIA A O MOŽNOSTIACH OPATRENÍ NA ICH ZMIERNENIE

1.1. ZÁBER PÔDY

Umiestnenie navrhovanej činnosti je v Trenčianskom samosprávnom kraji, okrese Považská
Bystrica, v katastrálnom území mesta Považská Bystrica.
Parcely, na ktorých je navrhnutá predmetná činnosť sú charakterizované ako trvalý trávny
porast a orná pôda v intraviláne obce.
V rámci navrhovanej činnosti nedôjde k výrubu stromov. Navrhovaná činnosť nezasahuje do
ochranných pásiem v zmysle ochrany prírody.
Pre kancelárie, ako aj pre zabezpečenie hygienických a sociálnych potrieb pracovníkov stavby
sa uvažuje s obytnými kontajnermi. Počas výstavby bude stavenisko zabezpečené pred
vstupom nepovolaných osôb oplotením po obvode plným plotom o výške min. 1,8 m.
Vstupná brána bude uzatvárateľná. Stavenisko bude počas výstavby prístupné z
juhozápadnej strany od existujúcej cesty.

1.2. ZDROJE A SPOTREBA VODY
Potreba vody počas výstavby

Voda počas výstavby bude zabezpečovaná výstavbou príslušných prípojok vody z
jestvujúceho verejného vodovodu. Pre účely výstavby bude voda potrebná najmä pre
technologické účely a pre sanitárne účely.
Úžitková voda
𝑆𝑆𝑆𝑆 . 𝑘𝑘𝑘𝑘
Q1 = 𝑡𝑡 . 3600
7500 . 1,6

Q1 = 8 . 1600
Q1 = 0,4 l/s

Voda pre sanitárne účely
𝑅𝑅𝑘𝑘 . 𝜌𝜌 . 𝑘𝑘𝑘𝑘
Q1 = 𝑡𝑡 . 3600
20 . 60 . 2,7

Q1 = 8 . 1600
Q1 = 0,1 l/s

Celková potreba vody pre stavbu
Qcelkové = Q1 + Q2
Qcelkové = 0,4 + 0,1
Qcelkové = 0,5 l/s
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Kde:
Q1 - potreba úžitkovej vody (l/s), napr. ošetrovanie čerstvého betónu, čistenie debnenia,
Q2 - potreba sanitárnej a pitnej vody (l/s),
Sv - predpokladané množstvo vody pre technologické účely (l),
Rn - predpokladaný počet pracovníkov (-),
kn - koeficient nerovnomernosti odberu (pre úžitkovú a sanitárnu vodu) (-),
t - predpokladané trvanie zmeny (hod),
ρ - norma potreby vody (l/osoba)

Voda pre stavebné účely sa bude odoberať z projektovanej prípojky vody, ktorá sa napojí
na verejný vodovod DN 250. Trasa vodovodnej prípojky je navrhnutá a naznačená
v situácii. Miesto odberu vody pre stavbu je možné zrealizovať dočasne priamo
z vodomernej šachty ktorá bude umiestnená na parcele investora.
Na stavenisku sa budú využívať ekologické WC boxy a splašková voda sa bude zo stavby
odvážať oprávnenou organizáciou.
Potreba vody počas prevádzky

Zásobovanie pitnou vodou objektu bude riešené vodovodnou prípojkou. Navrhovaná
vodovodná prípojka začína pripojením na jestvujúci verejný vodovod HDPE DN 250 a končí
v navrhovanej vodomernej šachte. Navrhovaná vodovodná prípojka bude z materiálu
HDPE a dimenzie DN 65.
Vodomerná šachty pre je navrhnutá zo železobetónového vodotesného prefabrikátu o
vnútorných pôdorysných rozmeroch 1,5 . 2,8 m a svetlej výške 1,8 m. Prestupy potrubia
cez stenu šachty je nutné riešiť prestupovými manžetami, nakoľko je požadovaný
vodotesný prestup.
Meranie spotreby vody bude zabezpečené meračom spotreby vody vo vodomernej šachte
ktorá bude umiestnená na parcele investora.
Hlavný domový uzáver vody bude umiestnený v technickej miestnosti v 1.PP., kde sa bude
nachádzať výmenníková stanica tepla pre zabezpečenie ohrevu vykurovacej vody a
prípravu teplej vody.
Bilancia potreby vody
Pred pripojením objektu na verejný vodovod je potrebné stanoviť údaje o potrebe vody
podľa vyhlášky č. 684/2006 Z. z., a to:
a) priemernú dennú potrebu vody Qp,
b) maximálnu dennú potrebu vody Qm,
c) maximálnu hodinovú potrebu vody Qh,
d) ročnú potrebu vody Qrok.
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Stanovenie počtu osôb v riešenom bytovom dome je realizované na základe počtu bytov
a ich počtu obytných izieb. Celkový počet bytových jednotiek je stanovený na 103.
V objekte sa nachádzajú jedno, dvoj, troj a štvor izbové byty v počte:
a) 1-izový byt – počet: 11,
b) 2-izbový byt – počet: 41,
c) 3-izbový byt – počet: 47,
d) 4-izbový byt – počet: 4.
Tab. Výpočtový počet osôb v bytoch podľa počtu miestnosti
Počet miestností
1,0
2,0
3,0
4,0

Počet osôb
2,0
2,0
2,7
3,5

Stanovený počet obyvateľov v bytovom dome Rozkvet je 245 osôb.
Výpočet potreby vody podľa vyhlášky č. 684/2006 z. z.
a) Priemerná denná potreba vody
QP= n . q
QP = 245osôb . 110l/(osoba.d)
QP = 26 950 l/deň = 27,0 m3/d
Kde:
QP - priemerná denná potreba vody,
q - špecifická potreba vody, pripadajúca na spotrebnú jednotku
(145l/(osoba.d) – 25% = 108,8 = 110 l/(osoba.d)),
n - spotrebná jednotka (245 osôb).
b) Maximálna denná potreba vody
Qm = QP . kd
Qm = 26 950 l/deň . 1,3
Qm = 35 035 l/deň = 35,0 m3/d
Kde:
Qm - maximálna denná potreba vody,
QP - priemerná denná potreba vody,
kd - súčiniteľ dennej nerovnomernosti
(kd= 1,3 od 20 000 do 100 000 obyvateľov).
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c) Maximálna hodinová potreba vody
Qh = 1/T . QP . kd . kh
Qh = 1/24 . 26 950 . 1,3 . 2,1
Qh = 3065,563 l/deň = 3,1 m3/d
Kde:
Qh - maximálna hodinová potreba vody,
QP - maximálna denná potreba vody,
kd - súčiniteľ dennej nerovnomernosti (kd= 1,3 od 20 000 do 100 000 obyvateľov),
kh - súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti (kh = 2,1 pre sídliská - bytové domy).
d) Ročná potreba vody
QR = QP . d
QR = 26 950 . 365
QPR = 9 836 750 l/deň = 9 836,8 m3/d
Kde:
QP – priemerná ročná potreba vody
QP - priemerná denná potreba vody
d – počet dní vodovodu v prevádzke, d pre bytové domy d = 365 dní.

Výpočtový prietok pitnej vody a vody na hasenie
a) Výpočtový prietok pitnej vody
Tab. Zariaďovacie predmety v bytovom dome Rozkvet
Zariaďovací predmet

Počet
zariaďovacích
predmetov n

Prietok
QA

Spoločný prietok
QAi2 . n

-

l/s

l/s

WC (WC)

124

0,1

1,24

Umývadlo (U)

244

0,2

9,76

Drez (D)

103

0,2

4,12

Umývačka riadu (U)
Vaňa (V)

103
103

0,15
0,3

2,32
9,27

Práčka (AP)

103

0,2

4,12

Sprcha (S)

1

0,2

0,04

Výlevka (VL)

2

0,2

0,08
Ʃ 30,95
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Výpočet prietoku pre navrhované zariaďovacie predmety v objekte
Qd = √∑ (QAi2 . n)
Qd = √30,95
Qd = 5,6 l/s
n – počet výtokových armatúr rovnakého druhu
QA - je špecifický výtok jednotlivými druhmi výtokových armatúr (l/s)

b) Výpočtový prietok vody na hasenie v budove
QPOŽ = QAH .n
QPOŽ = 1 . 2
QPOŽ = 2 l/s
QAH - menovitý výtok hadicového zariadenia, hadicového navijaka DN 25 q= 1,0 l/s,
n - počet súčasne používaných hadicových zariadení podľa projektu protipožiarnej bezpečnosti stavieb –
predbežne odhadovaná hodnota.
Protipožiarne opatrenia a požiarno-bezpečnostné riešenia budú navrhnuté podľa príslušných noriem.
Jednotlivé požiadavky vyplývajúce z požiarno bezpečnostnej časti projektovej dokumentácie budú pri
realizácii dodržané.

Vodovodná prípojka sa navrhuje na väčšiu z hodnou Qd , QPOŽ. V tomto prípade na Qd =
5,6 l/s = 0,0056 m3/s

Návrh svetlosti vodovodného potrubia - návrh vodovodnej prípojky
Návrh vodovodnej prípojky je spracovaný na hodnotu Qd = 5,6 l/s = 0,0056 m3/s
d = √4 . Qd
π . vd
d = √4 . 0,0056
π.2
d = 0,060 m = 60 mm
Q - je výpočtový prietok vody v príslušnom úseku potrubia (m3/s),
v - výpočtová rýchlosť prúdenia vody v potrubí (m/s).

V rámci navrhovanej činnosti a jej rozsahu sa nepredpokladá potreba technologickej vody.
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1.3. SUROVINOVÉ ZABEZPEČENIE
Počas výstavby

Vzhľadom na stupeň projektovej dokumentácie údaje o dodávateľskom zabezpečení resp.
subdodávateľoch, vyplývajúcich z navrhovaného členenia zámeru a surovinové zabezpečenie
bude spresnené po ukončení výberového konania.
Na stavbu bude stavebný materiál dovážaný prioritne v množstve, ktoré sa bezprostredne
zabuduje do objektu. Ostatný materiál bude skladovaný v priestore staveniska, neskôr môže
byť skladovaný aj v prízemných priestoroch objektov. Na otvorených plochách sa počíta so
skladovaním materiálov ako sú prefabrikáty, potrubný materiál, tehly, rezivo, betonársku
výstuž, izolačný materiál, sypké nevrecované materiály. Všetky skladové plochy budú pred
použitím vyrovnané a podľa druhu skladovaného materiálu spevnené. Vybudovaním plôch
zariadenia staveniska nebude narušená priechodnosť ulice, ani nebudú obmedzené vstupy
do jednotlivých okolitých budov. Stavebný materiál sa bude skladovať na oplotených
plochách zariadenia staveniska.. Zemina z výkopov vhodná pre spätné zásypy bude
skladovaná na stavbe, prebytočná bude odvezená na riadenú skládku.
Počas prevádzky

Pri prevádzke navrhovanej činnosti je predpoklad potreby surovín len v súvislosti s údržbou
komunikácií (zimný posypový materiál, asfalt a betón na drobné opravy a pod.).

1.4. ENERGETICKÉ ZDROJE
Elektrická energia
Počas výstavby

Územie bude počas výstavby zásobované elektrickou energiou z distribučnej siete
Stredoslovenská distribučná, a.s. Vlastný odber staveniskového elektrického prúdu je
podmienený inštaláciou staveniskových rozpojovacích istiacich skríň (napr. typu RVO resp.
RIS) a zabezpečením merania veľkosti odberu. Elektrická energia pre stavebné účely sa
zabezpečí z projektovanej prípojky NN z jestvujúcej trafostanice TS779 a rozpojovacej
istiacej skrine SR. Elektrické káble, budú vedené do Staveniskového rozvádzača. Miesto
odberu elektrickej energie označené ako MOE. Odber elektrickej energie bude meraný.
Zásobovanie staveniska elektrickou energiou:
Mechanizácia (P1)
Vnútorné osvetlenie a obytné kontajnery (P2)
Osvetlenie vonkajšie (P3)
S = 1,1 ((0,5 P1 + 0,8 P2 + P3)2 + (0,7 P1)2)0,5
S = 1,1 ( (0,5 x 66 + 0,8 x 34 + 8,0)2 + (0,7 x 66)2)0,5 S = 90,6 kVA

34 kW

66 kW
8 kW

Požiadavka na maximálny potrebný príkon pre stavebné účely bude cca 90 kVA.
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Počas prevádzky

Územie bude počas prevádzky zásobované elektrickou energiou z distribučnej siete
Stredoslovenská distribučná, a.s. Objekty budú napojené novou prípojkou NN z jestvujúcej
trafostanice TS779 a rozpojovacej istiacej skrine SR. Elektrické káble, budú vedené do novo
navrhovaných skríň PRIS č.1 a PRIS č.2 a z nich do elektromerových rozvádzačov RE pre
jednotlivé objekty. RE budú osadené pri objektoch z vonkajšej strany a sú trvalo prístupné
pre odpočet elektrickej energie a pracovníkom ZSE. V RE budú umiestnené fakturačné
meracie súpravy pre jednotlivých odberateľov.
Prúdová a napäťová sústava
3+PEN, str. 50Hz, 400V - TN-C
3+PE+N, str. 50Hz, 230/400V - TN-S
Energetická bilancia:
Bilancia elektrickej energie:
Napojenie 1 b.j.
Pi (byt)= 11,0kW - stupeň elektrizácie „B“
Napojenie 59 b.j.: (59x11,0) = 649,0 kW
Pi - Inštalovaný príkon: 649,0 kW
Ps -Vypočítaný príkon: 201,19 kW
Spoločná spotreba: 40,0 kW
Ps = 32,0 kW
Spolu:
Ps = 233,19 kW
Koeficient súdobosti celého obytného súboru - k = 0,31 v zmysle STN 33 2130 pre 50 byt.
jednotiek
Celkový maximálny predpokladaný súčasný príkon 233,19kW
Doba využitia maxima
Tu =
1000 hod
Predpokladaná ročná spotreba Ar = 233,19 MWh
Bilancia elektrickej energie SO.02 BD Rozkvet:
Napojenie 1 b.j.
Pi (byt)= 11,0kW - stupeň elektrizácie „B“
Napojenie 44 b.j.: (44x11,0) = 484,0 kW
Pi - Inštalovaný príkon: 484,0 kW
Ps -Vypočítaný príkon: 159,72 kW
Spoločná spotreba: 30,0 kW
Ps = 24,0 kW
Spolu:
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Ps = 183,72 kW
Koeficient súdobosti celého obytného súboru - k = 0,33 v zmysle STN 33 2130 pre 40 byt.
jednotiek
Celkový maximálny predpokladaný súčasný príkon

183,72kW

Doba využitia maxima
Tu =
1000 hod
Predpokladaná ročná spotreba Ar = 183,72 MWh
Bilancia elektrickej energie SO.09 PODZEMNÉ PARKOVISKO:
Pi - Inštalovaný príkon: 70,0 kW
Ps -Vypočítaný príkon: 56,0 kW
Celkový maximálny predpokladaný súčasný príkon

56,0kW

Doba využitia maxima
Tu =
1000 hod
Predpokladaná ročná spotreba Ar = 56,0 MWh
Verejné osvetlenie

Vonkajšie osvetlenie bude napájané z jestvujúceho rozvodu verejného osvetlenia.
Ovládanie osvetlenia bude pomocou súmrakového spínača a časového spínača v
rozvádzači RVO. Jednotlivé stožiare verejného osvetlenia, budú napájané zaslučkovaným
káblovým vedením. Nad káblami sa uloží v celej dĺžke výstražná fólia. Typ stožiarov a
svietidiel bude navrhnutý po kategorizácii jednotlivých komunikácií a plôch.
Plyn a teplo
Počas výstavby

Zabezpečenie zemným plynom počas výstavby areálu navrhovanej činnosti sa
nepredpokladá.
Počas prevádzky

Počas prevádzky navrhovanej činnosti sa používanie zemného plynu nepredpokladá.
Teplo

Ako zdroj tepla bude slúžiť odovzdávacia stanica tepla umiestnená v technickej miestnosti
v 1.PP. Odovzdávacia stanica tepla bude slúžiť aj na prípravu teplej vody. Príprava teplej vody
bude riešená prietokový spôsobom ohrevu ktorý zabezpečí odovzdávacia stanica tepla.
Odovzdávacia stanica tepla - bude pokrývať celkový projektovaný tepelný príkon pre riešený
objekt. Projektovaný tepelný príkon pre riešený objekt sa skladá z projektovaného tepelného
príkonu pre vykurovanie a projektovaného tepelného príkonu pre príprav teplej vody.
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Vykurovací systém - je navrhnutý ako dvojrúrkový s núteným obehom vykurovacej vody.
Systém odovzdávania tepla v riešenom objekte bude pomocou vykurovacích telies
a podlahových konvektorov. V štandardných izbách budú inštalované doskové vykurovacie
telesa, v miestnostiach s veľkými presklenými plochami budú inštalované podlahové
konvektory a v kúpeľniach budú inštalované rebríkové vykurovacie telesa.
Energetická bilancia objektu
Normové vstupné údaje
Pre správny návrh celej vykurovacej sústavy riešeného objektu sú vstupné normové údaje
čerpané z noriem STN 06 0210, STN EN 12831, STN EN 12831-1, STN 73 0540-2/Z1+Z2.
Tab. Vstupné klimatické údaje pre lokalitu Považská Bystrica
Vstupné údaje
Lokalita
Nadmorská výška (m n.m)
Vonkajšia výpočtová teplota
Priemerná ročná vonkajšia teplota
Priemerná vonkajšia teplota vo vykurovacom
období
Počet dní vykurovacieho obdobia

Hodnota
Považská Bystrica
288
-15,0
8,4
3,7

Jednotka
m
°C
°C
°C

234

deň

Projektovaný tepelný príkon objektu je spracovaný podľa STN EN 12831-1. Projektovaný
tepelný príkon zahŕňa projektovaný tepelný príkon pre vykurovanie, projektovaný tepelný
príkon pre prípravu teplej vody, projektovaný tepelný príkon pre vzduchotechniku.
Projektovaný tepelný príkon - pre vykurovanie zahŕňa súčet tepelných strát prechodom
tepla všetkých vykurovaných priestorov a tepelné straty vetraním všetkých vykurovaných
priestorov. Súčet tepelných príkonov na zakúrenie všetkých vykurovaných priestorov je nula.
Pre stanovenie projektovaného tepelného príkonu pre vykurovanie sú fragmenty
obvodového plášťa, podláh, stropu, plochej strechy a okien zaradené do normových hodnôt
podľa STN 73 0540-2/Z1+Z2.
Vykurované miestnosti v riešenom bytovom dome budú vykurované na teploty prislúchajúce
k ich využitiu až do vonkajšej výpočtovej teploty –15 °C, ktorá bola uvažovaná ako najnižšia
oblastná výpočtová teplota.
Tab. Sumarizácia projektovaného tepelného príkonu
Projektovaný tepelný príkon
kW
Pre vykurovanie
ΦHL = 980
Pre prípravu teplej vody
ΦTV = 211 *
Pre vzduchotechniku
ΦVZT = 0 *
Celkový projektovaný príkon objektu
Ʃ 1191
* V riešenom objekte sa neuvažuje s potrebou tepla pre vzduchotechniku.
Teoretická ročná spotreba tepla
Ročná potreba tepla pre vykurovanie sa stanovuje tzv. dennostupňovou metódou
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QVYK = 24 . 3600 . ε . ΦHL .

𝜃𝜃𝑖𝑖 − 𝜃𝜃𝑒𝑒,𝑝𝑝𝑝𝑝

. d . 10-6

𝜃𝜃𝑖𝑖 − 𝜃𝜃𝑒𝑒
20 − 3,7

QVYK = 24 . 3600 . 0,7 . 980 . 20 −(−15) . 234 . 10-6

QVYK = 6459,1 GJ/rok

ΦHL - projektovaný tepelný príkon pre vykurovanie (kW),
E - súčiniteľ nesúčasnosti prevádzky, druhu regulácie a režimu vykurovania (-),
θi - vnútorná výpočtová teplota (°C),
θe - - vonkajšia výpočtová teplota (°C),
θe,pr - priemerná teplota vonkajšieho vzduchu vo vykurovacom období (°C),
D - počet dní vo vykurovacom období (-),
DVYK - počet dennostupňov vo vykurovacom období (-).
Ročná potreba tepla pre prípravu TV vychádza z mernej dennej potreby tepla na osobu a deň
QTV = qTV . i . n . 3600 . 10-6
QTV = 2,5 . 245 . 350 . 3600 . 10-6
QTV = 771,8 GJ/rok
qTV - merná denná potreba tepla pre prípravu teplej vody kWh/(os. deň),
qTV = 2,5 kWh/(os. deň)
i - počet osôb,
n - počet dní (-)
1.5. DOPRAVNÉ RIEŠENIE
Počas výstavby

V priebehu prípravy staveniska a výstavby objektu by dochádzalo ku krátkodobému
dopravnému zaťaženiu komunikácií súčasnej dopravnej infraštruktúry v území. Doprava
počas realizácie bude zabezpečená vozidlami dodávateľa po štátnych cestách I. II. a III. triedy
a po miestnych komunikáciách. Hlavný prístup do areálu pre automobily je navrhnutý z
juhozápadnej strany, priamo z novovybudovaných komunikácií. Dopravné trasy pre odvoz
vzniknutých odpadov ostatný stavebný odpad (betón, tehly, zmesi betónu, tehál,
obkladačiek, dlaždíc, zemina a kamenivo, výkopová zemina, izolačné materiály, zmiešané
odpady zo stavieb a demolácií, sklo) na riadenú skládku budú upresnené po výbere
dodávateľa a po dohode s investorom. Betóny a asfalty sa po drvení použijú na podsypné
vrstvy vozovky či chodníka.
Počas prevádzky

Z hľadiska dopravného prístupu bude potrebné vybudovanie dopravného napojenia na
existujúcu účelovú obslužnú komunikáciu existujúcej obytnej zóny. Napojenie je lokalizované
na parcele KN-C 3834. Súbežná obojsmerná pripájacia komunikácia bude slúžiť pre dopravnú
obsluhu osobných vozidiel vlastníkov bytov a návštev. Súčasťou bude aj riešenie kolmého
parkovania vozidiel, prístupného z existujúcej komunikácie a taktiež riešenie kolmého
parkovania v súbehu s existujúcou komunikáciou.
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Komunikácie a komunikácie v podzemných garážach sú v celej svojej dĺžke navrhnuté ako
dvojpruhové, obojsmerné so šírkou jazdných pruhov min. 3,0 m. Celková šírka
vnútroareálových komunikácií je 6,0 m. Výškové obmedzenie komunikácií v podzemných
priestoroch je zásadne ovplyvnené výškovým obmedzením na 2 100mm. Pozemné cestné
komunikácie, sú navrhnuté z asfaltobetónovej vozovky celkovej hrúbky 560 mm. Parkovacie
stojiská sú navrhnuté z betónovej dlažby a príslušnými vrstvami v celkovej hrúbke
minimálne 500 mm. Odvodnenie komunikácie a spevnených plôch je zabezpečené priečnym
a pozdĺžnym sklonom, vody sú zvedené do uličných vpustí a do vsakovacích priekop s
odtokovým drénom. Vody z parkovacích stojísk z uličných vpustov budú prečistené cez
odlučovač ropných látok.
Spevnené plochy pred jednotlivými stavebnými objektmi slúžia pre potreby statickej
dopravy. Stojiská sú navrhnuté pred objektami bytových domov. Prístup k prvej časti kolmých
stojísk je zabezpečený z už existujúcej komunikácie cez zapustený obrubník ktorý bude v šírke
0,25m vyasfaltovaný. Stojiská sú prevažne určené na kolmé státie. V jednotlivých radoch sú
navrhnuté kolmo aj stojiská pre imobilných občanov v minimálnej šírke 3,50 m. Zvyšné
stojiská sú navrhnuté, ako kolmé v šírke 2,50 m dĺžky 4,5-5,0 m.
Statická doprava
Výpočet potreby parkovacích miest v zmysle STN 736110/Z2 Projektovanie miestnych
komunikácií:
Bytový dom SO 01 – objekt A
V zmysle čl. 16.3.9 Základné ukazovatele v tabuľke 20 sú odvodené pre stupeň
automobilizácie 1 : 2,5, ročný výkon vozidiel 10 000 km, mesto nad 30 000 obyvateľov s
centrálnou zónou a deľbou prepravnej práce individuálnej automobilovej dopravy (ďalej len
IAD) k ostatnej osobnej doprave (železničná doprava + autobusová doprava + MHD + cyklisti)
v pomere 40:60. V osobitných prípadoch treba uvažovať a zohľadniť pohyb chodcov a
cyklistickú premávku.
Čl. 16.3.10 Celkový počet stojísk v riešenom území pri iných predpokladoch ako uvádza
článok 16.3.9, sa vypočíta podľa vzorca:
N = 1,1 x Oo + 1,1 x Po x kmp x kd
kde N je celkový počet stojísk na území v objekte, zaokrúhlený na celé číslo vždy nahor
Oo - základný počet odstavných stojísk
Po základný počet parkovacích stojísk podľa 16.3.9
koeficient 1,1 zahŕňa aj 10% rezervu stojísk pre krátkodobé parkovanie návštev verejne
prístupných.
kd súčiniteľ vplyvu deľby prepravnej práce
súčiniteľ kd =1,0 pri deľbe IAD: ostatná doprava 40:60
koeficient mestskej polohy kmp = 1,0 ostatné územie mesta
Základné ukazovatele výhľadového počtu odstavných a parkovacích stojísk uvádzané v
tabuľke 20 vychádzajú z potrieb obyvateľov, zamestnancov a návštevníkov daného
pracoviska, inštitúcie alebo zariadenia, pričom za krátkodobé parkovanie možno považovať
parkovanie do 2 h.
Bývanie – bytové domy:
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•
•
•

byty do 60 m2
byty 60-90 m2
byty nad 90 m2

1 miesto/byt
1,5 miesta/byt
2 miesta/byt

Bytový dom SO 01:
Počet bytov:
1.np
13b.j. (do 60 m2 = 5, 60-90 m2 = 7, nad 90 m2 = 1)
2+3+4.np
13b.j. x3=39b.j. (do 60 m2=6 x 3=18, 60-90 m2=7 x 3=21,nad 90 m2=1 x 3= 3)
5.np
4b.j. (do 60 m2 = 0, 60-90 m2 = 0, nad 90 m2 = 4)
________________________________________________
Spolu: 59b.j.
byty do 60 m2:
byty 60 - 90 m2:
byty nad 90 m2:

23 bytov
28 bytov
8 bytov

N = 1,1 x Oo + 1,1 x Po x kmp x kd
N = 1,1 x (1x23 +1,5x28 + 2x8) + 1,1 x 0x 1,0 x 1,0 = 89,1
Potreba parkovacích miest: 90 miest
V zmysle vyhlášky 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, je potrebné navrhnúť 4
% parkovacích resp. odstavných plôch pre imobilných, čo predstavuje potrebu 2 miesta šírky
3,50 m pre imobilných.
Potreba je 4 parkovacie miesta pre imobilných.
Bytový dom SO 02 – objekt B:
Výpočet potreby parkovacích miest v zmysle STN 736110/Z2 Projektovanie miestnych
komunikácií
V zmysle STN 736110/Z2 čl. 16.3.9 Základné ukazovatele v tabuľke 20 sú odvodené pre
stupeň automobilizácie 1 : 2,5, ročný výkon vozidiel 10 000 km, mesto nad 30 000 obyvateľov
s centrálnou zónou a deľbou prepravnej práce individuálnej automobilovej dopravy (ďalej
len IAD) k ostatnej osobnej doprave (železničná doprava + autobusová doprava + MHD +
cyklisti) v pomere 40:60. V osobitných prípadoch treba uvažovať a zohľadniť pohyb chodcov
a cyklistickú premávku.
Čl. 16.3.10 Celkový počet stojísk v riešenom území pri iných predpokladoch ako uvádza
článok 16.3.9, sa vypočíta podľa vzorca:
N = 1,1 x Oo + 1,1 x Po x kmp x kd
kde N je celkový počet stojísk na území v objekte, zaokrúhlený na celé číslo vždy nahor
Oo základný počet odstavných stojísk
Po základný počet parkovacích stojísk podľa 16.3.9
koeficient 1,1 zahŕňa aj 10% rezervu stojísk pre krátkodobé parkovanie návštev verejne
prístupných.
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kd súčiniteľ vplyvu deľby prepravnej práce
súčiniteľ kd =1,0 pri deľbe IAD: ostatná doprava 40:60
koeficient mestskej polohy kmp = 1,0 ostatné územie mesta
Základné ukazovatele výhľadového počtu odstavných a parkovacích stojísk uvádzané v
tabuľke 20 vychádzajú z potrieb obyvateľov, zamestnancov a návštevníkov daného
pracoviska, inštitúcie alebo zariadenia, pričom za krátkodobé parkovanie možno považovať
parkovanie do 2 h.
Tabuľka 20:
Bývanie – bytové domy:
•
byty do 60 m2
•
byty 60-90 m2
•
byty nad 90 m2

1 miesto/byt
1,5 miesta/byt
2 miesta/byt

Bytový dom SO 02:
Počet bytov:
1.np
10b.j. (do 60 m2 = 6, 60-90 m2 = 3, nad 90 m2 = 1)
2+3+4.np
10b.j. x 3=30b.j. (do 60 m2=3 x 3=9, 60-90 m2=6 x 3=18, nad 90 m2=1 x 3=3)
5.np
4b.j. (do 60 m2= 0, 60-90 m2 = 2, nad 90 m2 = 2)
________________________________________________
Spolu: 44b.j.
byty do 60 m2:
byty 60-90 m2:
byty nad 90 m2:

15 bytov
23 bytov
6 bytov

N = 1,1 x Oo + 1,1 x Po x kmp x kd
N = 1,1 x (1x15 +1,5x23 + 2x6) + 1,1 x 0x 1,0 x 1,0 = 67,65
Potreba parkovacích miest: 68 miest
V zmysle vyhlášky 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, je potrebné navrhnúť 4
% parkovacích resp. odstavných plôch pre imobilných, čo predstavuje potrebu 2 miesta šírky
3,50 m pre imobilných.
Potreba je 3 parkovacie miesta pre imobilných.
Spolu potreba pre SO01+SO02 = 90+68 = 158 miest.
Na teréne je 13 miest. V garáží je 161 miest, z toho 12 dvojstátí (počet bytov nad 90 m2 je
14)
Spolu 174 miest. Rezerva 16 miest
1.6. NÁROKY NA PRACOVNÉ SILY
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Počas výstavby

Orientačne predpokladáme nasadenie do cca 50 pracovníkov. Skutočne nasadené kapacity
bude spresnené v ďalšom stupni projektovej prípravy resp. do zahájenia prác, zohľadňujúc
predpokladaný postup výstavby a kapacitné možnosti navrhovaného staveniska.
Počas prevádzky

Po realizácia navrhovanej činnosti sa nepredpokladá vznik nových pracovných miest.
1.7. VÝZNAMNÉ TERÉNNE ÚPRAVY A ZÁSAHY DO KRAJINY

Nakoľko uvažované bytové domy by mali byť založené na hĺbkových základoch votknutých
do predkvartérneho podložia, v zmysle kritérií STN EN 1997-1 bol vykonaný predbežný
inžinierskogeologického prieskum - 4 ks strojnojadrových vrtov hĺbky 8 až 10 m, 4 ks
dynamických penetračných sond hĺbky 8 m a príslušné laboratórne skúšky.
Sadové úpravy
V areáli budú uskutočnené po ukončení výstavby sadové úpravy. Na plochách určených pre
zeleň, kde bola pre potreby výstavby odstránená vrchná vrstva zeminy, budú zrealizované
násypy zeminy. Následne bude v celej ploche rozprestretá zemina, ktorej patričný objem
bude počas výstavby uložený na depónii na pozemku. Voľné plochy budú zatrávnené.
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2.1. OVZDUŠIE
Emisie počas výstavby

Za producenta emisií počas realizácie zámeru možno považovať vlastnú lokalitu počas
realizácie navrhovanej činnosti. Stavebné a montážne mechanizmy a súvisiaca nákladná
doprava budú zdrojom prašnosti a emisií. Znečistenie sa prejaví lokálne priamo na stavenisku
a v menšej miere na prístupových komunikáciách. Vplyvy budú lokálne a dočasné,
nepredpokladá sa zhoršenie kvality ovzdušia a intenzitu znečistenia je možné minimalizovať
vhodnými opatreniami.
Mobilných producentov emisií počas realizácie navrhovanej činnosti budú predstavovať
vozidlá pri dovoze stavebných materiálov. Odhad takto vyprodukovaných emisií v celej etape
realizácie nie je možné spoľahlivo predikovať.
Emisie počas prevádzky

Zdrojom znečisťujúcich látok bude:
 statická doprava,
 zvýšená intenzita dopravy na príjazdových komunikáciách.
Ako zdroj tepla pre obytnú zónu bude slúžiť odovzdávacia stanica tepla umiestnená
v technickej miestnosti v 1.PP. Odovzdávacia stanica tepla bude slúžiť aj na prípravu teplej
vody. Odovzdávacia stanica tepla (OTS) je napojená na centrálnu kotolňu odkiaľ je čerpané
teplo z primárneho média (horúca voda, para).
Obytná zóna Rozkvet v Považskej Bystrici bude spĺňať požiadavky a podmienky, ktoré sú
ustanovené právnymi predpismi vo veci ochrany ovzdušia.
2.2. VODY
Počas výstavby

Vzhľadom na rozsah a celkovú dobu výstavby predpokladáme súčasné nasadenie cca do 50
pracovníkov, pre ktorých bude dimenzované mobilné chemické sociálne zariadenie.
Počas prevádzky

V území je vybudovaná splašková kanalizácia na ktorú bude lokalita napojená a budú ňou
odvádzané odpadové vody. Riešenie kanalizácie je navrhnuté ako delená kanalizačná
sústava čo znamená že odvod zrážkových vôd a odvod vôd od zariaďovacích predmetov je
oddelené.
Splašková kanalizácia:
Vnútorná splašková kanalizácia bude odvádzať výhradne splaškové vody zo zariaďovacích
predmetov umiestnených v objekte. Pripojovacími a odpadovými potrubiami budú splaškové
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vody odvedené pod strop garáží. Odtiaľ budú odvádzané zvodovými potrubiami do prípojky
splaškovej kanalizácie.
Vetracie potrubia budú vyhotovené vyvedením hlavných odpadových potrubí nad strechu
objektu. Vetracie potrubia budú ukončené 500 mm nad strechou objektu strešnými
ventilačnými súpravami.
Dimenzovanie potrubia splaškovej kanalizácie
Tab. Zariaďovacie predmety v bytovom dome Rozkvet
Zariaďovací predmet
Počet zariaďovacích
predmetov n
WC (WC)
124
Umývadlo (U)
244
Drez (D)
103
Umývačka riadu (U)
103
Vaňa (V)
103
Práčka (AP)
103
Sprcha (S)
1
Výlevka (VL)
2

Prietok
DU
l/s
2,0
0,5
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

Spoločný prietok
DU
l/s
248,0
122,0
82,4
82,4
82,4
82,4
0,8
1,6
Ʃ 702

Výpočtový prietok splaškových odpadových vôd
QWW = K . �∑

QWW = 0,5 . �∑

𝐷𝐷𝐷𝐷

702

QWW = 13,2 l/s

ƩDU - súčet výpočtových odtokov (l/s),
K - súčiniteľ súčasnosti odtoku (l/s).

Posúdenie: QWW = QMAX
13,2 l/s < 18,2 l/s → Vyhovuje
Kanalizačná prípojka splaškových odpadových vôd DN 150, sklon 2%, maximálny dovolený
prietok DN 150 pri sklone 2% je stanovený na QMAX = 18,2 l/s. Navrhované potrubie splaškovej
kanalizačnej prípojky vedenej v zemi PVC DN150.
Dažďová kanalizácia:
Odvod zrážkových vôd do zrážkovej kanalizácie bol pre Bytový dom Rozkvet navrhnutý
v dvoch variantoch.
Variant č.1
Projekt zrážkovej kanalizácie rieši odvodnenie plochých striech, balkónov, terás, spevnených
plôch (plochy oddych a obslužné komunikácie).
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Účelom je určiť výpočtový prietok zrážkových vôd pre plochy riešeného objektu a vyriešiť ich
odvodnenie. Odvodňované plochý sú: ploché strechy, terasy, balkóny (redukované),
spevnené plochy ako parkoviská a príjazdová komunikácia. Sú to plochy na ktoré priamo
alebo čiastočne dopadá dážď.
Navrhované exteriérové parkovacie kapacity v počte 13 parkovacích miest sú odvodnené do
retenčnej nádrže a následne do dažďovej kanalizácie.
Pri navrhovanom riešení vzniká potreba do sústavy inštalovať odlučovač ropných látok pre
plochu 13-tich parkovacích miest.
Novo vybudovaná areálová zrážková kanalizácia bude zvedená do jedného bodu – do
retenčnej nádrže. Z retenčnej nádrže bude následne vyústená do hlavnej revíznej šachty.
Hlavná revízna šachta bude vybudovaná zo železobetónových skruži s priemere 1000 mm
a s poklopom 600 mm. Z hlavnej revíznej šachty bude dažďová kanalizačná prípojka vyústená
do jestvujúcej verejnej dažďovej kanalizácie. Pomer priamo vypúšťaných zrážkových vôd
a akumulovaných zrážkových vôd je 70% ku 30%.
Navrhovaná dažďová kanalizačná prípojka DN 250 bude napojená na verejnú dažďovú
kanalizačnú sústavu. V mieste bodu napojenia je dimenzia verejnej zrážkovej kanalizácie DN
400. Na základe zisteného prieskumu je možné realizovať napojenie nakoľko prietok v bode
napojenia nie je vysoký a aj po napojení navrhovaného objektu ostane v dažďovom
odpadovom potrubí dostatočná rezerva prietoku.
Výpočtový prietok zrážkovej vody blok A - SO.01
Qr,SO.01 = r . C . A
Qr,SO.01 = 0,0163 . 1,0 . 1644,0
Qr,SO.01 = 26,8 l/s
Qr - je výpočtový prietok zrážkovej vody (l/s),
r - výpočtová výdatnosť dažďa l/(s.m2),
Považská Bystrica 0,0163 l/(s.m2)
C - súčiniteľ odtoku odvodňovanej plochy,
Strechy, balkóny, terasy = 1,0,
A - pôdorysný priemet odvodňovanej plochy (m2),
Plocha plochej strechy a balkónov = 1340 m2,
Plochy balkónov redukované o 50% = 304 m2.

Výpočtový prietok zrážkovej vody blok B - SO.02
Qr,SO.02 = r . C . A
Qr,SO.02 = 0,0163 . 1,0 . 1240,0
Qr,SO.02 = 20,2 l/s
Qr - je výpočtový prietok zrážkovej vody (l/s),
r - výpočtová výdatnosť dažďa l/(s.m2),
Považská Bystrica 0,0163 l/(s.m2)
C - súčiniteľ odtoku odvodňovanej plochy,
Strechy, balkóny, terasy = 1,0,
A - pôdorysný priemet odvodňovanej plochy (m2),
Plocha plochej strechy a balkónov = 1016 m2,
Plochy balkónov redukované o 50% = 224 m2.

Výpočtový prietok zrážkovej vody blok C
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Qr,blok C = r . C . A
Qr,blok C = 0,0163 . 0,8 . 984,5
Qr,blok C = 12,8 l/s
Qr - je výpočtový prietok zrážkovej vody (l/s),
r - výpočtová výdatnosť dažďa l/(s.m2),
Považská Bystrica 0,0163 l/(s.m2)
C - súčiniteľ odtoku odvodňovanej plochy,
Asfaltové a betónové plochy, dlažby so zálievkou sklon od 1 do 5 % = 0,8,
A - pôdorysný priemet odvodňovanej plochy (m2),
Plocha nádvoria = 1011 m2,

Plochy balkónov redukované o 50 % ktoré sú zohľadnené v plochách v bloku A a B = 26,5
m 2.
Výpočtový prietok zrážkovej vody spevnené asfaltové plochy
Qr,povrchy = r . C . A
Qr,povrchy = 0,0163 . 0,9 . 579,5
Qr,povrchy = 8,5 l/s
Qr - je výpočtový prietok zrážkovej vody (l/s),
r - výpočtová výdatnosť dažďa l/(s.m2),
Považská Bystrica 0,0163 l/(s.m2)
C - súčiniteľ odtoku odvodňovanej plochy,
Asfaltové a betónové plochy, dlažby so zálievkou sklon nad 5 % = 0,9,
A - pôdorysný priemet odvodňovanej plochy (m2),
Plocha spevnených asfaltových povrchov = 579,5 m2.

Výpočtový prietok zrážkovej vody parkovacích miest a príslušných spevnených plôch
Qr,povrchy,park.m = r . C . A
Qr,povrchy,park.m = 0,0163 . 0,8 . 392
Qr,povrchy,park.m = 5,1 l/s
Qr - je výpočtový prietok zrážkovej vody (l/s),
r - výpočtová výdatnosť dažďa l/(s.m2),
Považská Bystrica 0,0163 l/(s.m2)
C - súčiniteľ odtoku odvodňovanej plochy,
Asfaltové a betónové plochy, dlažby so zálievkou sklon od 1 do 5 % = 0,8,
A - pôdorysný priemet odvodňovanej plochy (m2),
Plocha spevnených asfaltových povrchov = 579,5 m2.

Výpočtový prietok zrážkovej vody pre Bytový dom Rozkvet
Qr,celk. = Qr,SO.01 + Qr,SO.02 + Qr,blok C + Qr,povrchy + Qr,povrchy,park.m
Qr,celk. = 26,8 + 20,2 + 12,8 + 8,5 + 5,1
Qr,celk. = 73,4 l/s
Zrážkové vody budú odvádzané do verejnej dažďovej kanalizácie v pomere 70 % ku 30 %.
Sedemdesiat percent sa vypúšťa do verejnej dažďovej kanalizácie a zvyšných tridsať percent
sa akumuluje v retenčnej nádrži s postupným odtokom do verejnej dažďovej kanalizácie.
70 % = Qr,70% = 51,4 l/s –vypúšťa sa do verejnej dažďovej kanalizácie
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30% = Qr,30% = 22,0 l/s – akumuluje sa
Výpočet retenčnej nádrže na základe 15 minútového nepriaznivého dažďa
Objem dažďových vôd pri trvaní 15 minútového dažďa
V15min d = Č . Qr,30%
V15min d = 900 . 22,0
V15min d = 19800 l = 20 m3
Č - Čas trvania zrážok (min),
15 min . 60 s = 900 s,
Qr,30% - akumulované množstvo zrážkovej vody – 30% z celkového množstva zrážkových vôd.

Návrh: Pre riešený objekt sa navrhuje retenčná nádrž s objemom 26 m3. Retenčná nádrž
bude vybavená riadením odtoku dažďovej vody. Riadený odtok zrážkovej vody zabezpečí
postupne vyprázdnenie retenčnej nádrže po daždi, retenčná nádrž tak bude pripravená na
nasledujúce dažde kde bude opäť schopná zadržať 30% zrážok. Bude taktiež vybavená
poistným prepadovým potrubím v dimenzii prívodného potrubia, ktoré bude chrániť
samotnú retenčnú nádrž a taktiež odvodňované plochy pred ich poškodením pri preplnení
retenčnej nádrže.
Navrhované potrubie prípojky zrážkovej kanalizácie vedenej v zemi PVC DN 250.
Overenie:
Overenie je spracované na základe hydraulického posúdenia dažďovej kanalizácie vykonané
11.11.2021 pani Annou Korenikovou, aut. Ing.
Stanovené množstvo dažďových vôd z jestvujúcich objektov a spevnených plôch v zmysle
STN 75 6101
Qcelk,jestvujúce = 130,35 l/s
Kapacita prietoku jestvujúceho potrubia v zmysle hydraulických tabuliek DN 400 = Qmožné =
771,50 l/s
Posúdenie:
Qmožné ≥ Qcelk,jestvujúce + Qr,celk.
771,50 l/s ≥ 130,35 l/s + 73,4 l/s
771,50 l/s > 203,8 l/s →Vyhovuje
Záver: Na základe posúdenia je dokázané že kapacita verejnej zrážkovej kanalizácie nebude
prekročená po napojení navrhovaného bytového domu Rozkvet.
Variant č.2
Projekt zrážkovej kanalizácie pre riešený bytový dom Rozkvet rieši odvodnenie plochých
striech, balkónov, terás, spevnených plôch (plochy oddych a obslužné komunikácie).
Odvodňované plochý sú: ploché strechy, terasy, balkóny (redukované), spevnené plochy, sú
tu plochy na ktoré priamo alebo čiastočne dopadá dážď.
Navrhované exteriérové parkovacie kapacity v počte 13 parkovacích miest sú odvodnené do
existujúcich uličných žľabov verejnej komunikácie.
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Pri navrhovanom riešení nevzniká potreba do sústavy inštalovať odlučovač ropných látok pre
odvodnenie zrážkových vôd.
Novo vybudovaná areálová zrážková kanalizácia na riešenej parcele bude zvedená do
jedného bodu – do retenčnej nádrže. Z retenčnej nádrže bude následne vyústená do hlavnej
revíznej šachty. Hlavná revízna šachta bude vybudovaná zo železobetónových skruži
s priemere 1000 mm a s poklopom 600 mm. Z hlavnej revíznej šachty bude dažďová
kanalizačná prípojka vyústená do jestvujúcej verejnej dažďovej kanalizácie. Pomer priamo
vypúšťaných zrážkových vôd a akumulovaných zrážkových vôd je 70% ku 30%.
Navrhovaná dažďová kanalizačná prípojka DN 250 bude napojená na verejnú dažďovú
kanalizačnú sústavu. V mieste bodu napojenia je dimenzia verejnej zrážkovej kanalizácie DN
400.
Na základe zisteného prieskumu je možné realizovať napojenie nakoľko prietok v bode
napojenia nie je vysoký a aj po napojení navrhovaného objektu ostane v dažďovom
odpadovom potrubí dostatočná rezerva prietoku.
Výpočtový prietok zrážkovej vody blok A - SO.01
Qr,SO.01 = r . C . A
Qr,SO.01 = 0,0163 . 1,0 . 1644,0
Qr,SO.01 = 26,8 l/s
Qr - je výpočtový prietok zrážkovej vody (l/s),
r - výpočtová výdatnosť dažďa l/(s.m2),
Považská Bystrica 0,0163 l/(s.m2)
C - súčiniteľ odtoku odvodňovanej plochy,
Strechy, balkóny, terasy = 1,0,
A - pôdorysný priemet odvodňovanej plochy (m2),
Plocha plochej strechy a balkónov = 1340 m2,
Plochy balkónov redukované o 50% = 304 m2.

Výpočtový prietok zrážkovej vody blok B - SO.02
Qr,SO.02 = r . C . A
Qr,SO.02 = 0,0163 . 1,0 . 1240,0
Qr,SO.02 = 20,2 l/s
Qr - je výpočtový prietok zrážkovej vody (l/s),
r - výpočtová výdatnosť dažďa l/(s.m2),
Považská Bystrica 0,0163 l/(s.m2)
C - súčiniteľ odtoku odvodňovanej plochy,
Strechy, balkóny, terasy = 1,0,
A - pôdorysný priemet odvodňovanej plochy (m2),
Plocha plochej strechy a balkónov = 1016 m2,
Plochy balkónov redukované o 50% = 224 m2.

Výpočtový prietok zrážkovej vody blok C
Qr,blok C = r . C . A
Qr,blok C = 0,0163 . 0,8 . 984,5
Qr,blok C = 12,8 l/s
Qr - je výpočtový prietok zrážkovej vody (l/s),
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r - výpočtová výdatnosť dažďa l/(s.m2),
Považská Bystrica 0,0163 l/(s.m2)
C - súčiniteľ odtoku odvodňovanej plochy,
Asfaltové a betónové plochy, dlažby so zálievkou sklon od 1 do 5 % = 0,8,
A - pôdorysný priemet odvodňovanej plochy (m2),
Plocha nádvoria = 1011 m2,

Plochy balkónov redukované o 50% ktoré sú zohľadnené v plochách v bloku A a B = 26,5 m2.
Výpočtový prietok zrážkovej vody spevnené asfaltové plochy
Qr,povrchy = r . C . A
Qr,povrchy = 0,0163 . 0,9 . 579,5
Qr,povrchy = 8,5 l/s
Qr - je výpočtový prietok zrážkovej vody (l/s),
r - výpočtová výdatnosť dažďa l/(s.m2),
Považská Bystrica 0,0163 l/(s.m2)
C - súčiniteľ odtoku odvodňovanej plochy,
Asfaltové a betónové plochy, dlažby so zálievkou sklon nad 5 % = 0,9,
A - pôdorysný priemet odvodňovanej plochy (m2),
Plocha spevnených asfaltových povrchov = 579,5 m2.

Výpočtový prietok zrážkovej vody pre Bytový dom Rozkvet
Qr,celk. = Qr,SO.01 + Qr,SO.02 + Qr,blok C + Qr,povrchy
Qr,celk. = 26,8 + 20,2 + 12,8 + 8,5
Qr,celk. = 68,3 l/s
Zrážkové vody budú odvádzané do verejnej dažďovej kanalizácie v pomere 70 % ku 30 %.
Sedemdesiat percent sa vypúšťa do verejnej dažďovej kanalizácie a zvyšných tridsať percent
sa akumuluje v retenčnej nádrži s postupným odtokom do verejnej dažďovej kanalizácie.
70 % = Qr,70% = 47,8 l/s –vypúšťa sa do verejnej dažďovej kanalizácie
30% = Qr,30% = 20,5 l/s – akumuluje sa
Výpočet retenčnej nádrže na základe 30 minútového nepriaznivého dažďa
Objem dažďových vôd pri trvaní 30 minútového dažďa
V15min d = Č . Qr,30%
V15min d = 1900 . 20,5
V15min d = 36900 l = 36,9 m3
Č - Čas trvania zrážok (min),
30 min . 60 s = 100 s,
Qr,30% - akumulované množstvo zrážkovej vody – 30% z celkového množstva zrážkových vôd.

Návrh: Pre riešený objekt sa navrhuje retenčná nádrž s objemom 36 m3. Retenčná nádrž
bude vybavená riadením odtoku dažďovej vody. Riadený odtok zrážkovej vody zabezpečí
postupne vyprázdnenie retenčnej nádrže po daždi, retenčná nádrž tak bude pripravená na
nasledujúce dažde kde bude opäť schopná zadržať 30% zrážok. Retenčná nádrž bude taktiež
vybavená poistným prepadovým potrubím v dimenzii prívodného potrubia. Poistné
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prepadové potrubie bude chrániť samotnú retenčnú nádrž a taktiež odvodňované plochy
pred ich poškodením pri preplnení retenčnej nádrže. Navrhované potrubie prípojky zrážkovej
kanalizácie vedenej v zemi PVC DN 250.
Overenie:
Overenie je spracované na základe hydraulického posúdenia dažďovej kanalizácie vykonané
11.11.2021 pani Annou Korenikovou, aut. Ing.
Stanovené množstvo dažďových vôd z jestvujúcich objektov a spevnených plôch v zmysle
STN 75 6101
Qcelk,jestvujúce = 130,35 l/s
Kapacita prietoku jestvujúceho potrubia v zmysle hydraulických tabuliek DN 400 = Qmožné =
771,50 l/s
Posúdenie:
Qmožné ≥ Qcelk,jestvujúce + Qr,celk.
771,50 l/s ≥ 130,35 l/s + 68,3 l/s
771,50 l/s > 198,65 l/s →Vyhovuje
Záver: Na základe posúdenia je dokázané že kapacita verejnej zrážkovej kanalizácie nebude
prekročená po napojení navrhovaného bytového domu Rozkvet.

Enviplan, s.r.o.

56

Zámer - Bytový dom Rozkvet, Považská Bystrica, časť Rozkvet

2.3. ODPADY
Odpady vznikajúce počas výstavby

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v
zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sú odpady vznikajúce pri výstavbe
navrhovanej činnosti zaradené nasledovne:
Tab.: Odhadované druhy odpadov vznikajúcich počas výstavby:
Katalógové číslo
odpadu

Názov skupiny, podskupiny a druh odpadu

Množstvo

Kategória
odpadu

v tonách

O

6,0

17 05 06

zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového
materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

O

80

20 03 01

zmesový komunálny odpad

O

5

17 01 07

Vzniknuté odpady budú zhromažďované v pristavených kontajneroch. Počas prepravy budú
kontajnery prekryté plachtou proti zvíreniu prachu tak, aby nedochádzalo počas prepravy k
jeho vypadávaniu alebo rozprášeniu.
Počas manipulácie s odpadmi bude dodávateľ stavby rešpektovať a dôsledne plniť
podmienky vyplývajúce z platnej legislatívy.
Odpady vznikajúce počas prevádzky

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v
zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sú odhadované odpady vznikajúce
prevádzkou navrhovanej činnosti zaradené nasledovne:
Tab: Odhadované druhy a množstvá odpadov vznikajúcich počas prevádzky
Katalógové
číslo odpadu

Názov skupiny, podskupiny a druh odpadu

20 01 36

20 01 01

vyradené elektrické a elektronické zariadenia
iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01
35
vyradené elektrické a elektronické zariadenia
iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23,
obsahujúce nebezpečné časti *)
papier a lepenka

20 01 02

sklo

20 01 35
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20 01 21

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

N

20 01 04

Obaly z kovu

O

20 01 39

plasty

O

20 01 08

biologicky rozložiteľný kuchynský a

O

20 03 01

zmesový komunálny odpad

O

Odpady budú zhromažďované podľa druhov do kontajnerov, bude zmluvne zabezpečený ich
pravidelný odvoz oprávnenou organizáciou. Pre zhromažďovanie komunálneho odpadu a
vytriedených zložiek bude vybudované stojisko na odpady. Situované na severozápadnej
časti pozemku, popri navrhovaných parkovacích státiach. Stojisko sa bude nachádzať na
rozšírenej spevnenej ploche chodníka zo zámkovej dlažby, na okraji zóny navrhovaných
objektov bytových domov, pri komunikácii, v polohe, ktorá nebude obťažovať peších ani
obyvateľov priľahlých bytov. Miesto bude trvalo prístupné bez obmedzení vozidlám
odberateľov odpadov.
Pri nakladaní s odpadmi budú rešpektované a dôsledne plnené podmienky vyplývajúce z
platnej legislatívy. Vzniknuté odpady budú separované a zhromažďované v pristavených na
to určených kontajneroch a nádobách. Čistenie lapačov piesku a odlučovačov oleja bude
vykonávané približne 4 krát za rok podľa stupňa znečistenia a následné
zhodnotenie/zneškodnenie odpadu bude vykonávané oprávnenou firmou v zmysle platnej
legislatívy.
Nakladanie s komunálnym odpadom vznikajúcim z prevádzky bude zabezpečované v súlade
s VZN č.22/2008 v znení neskorších doplnkov mesta Považská Bystrica.
2.4. HLUK A VIBRÁCIE
Počas výstavby

Počas realizácie navrhovanej činnosti možno očakávať zvýšenie hluku, prašnosti a znečistenie
ovzdušia spôsobené pohybom stavebných mechanizmov v priestore realizácie zámeru. Tento
vplyv však bude obmedzený na samotný priestor stavby a časovo obmedzený.
Pre stavebnú činnosť možno uvažovať s orientačnými hodnotami akustického tlaku vo
vzdialenosti 7 m od obrysu jednotlivých strojov:
 nákladné automobily typu Tatra 87 - 89 dB(A)
 buldozér 86 - 90 dB(A)
 zhutňovacie stroje 83 - 86 dB(A)
 grader 86 - 88 dB(A)
 bager 83 - 87 dB(A)
 nakladače zeminy 86 - 89 dB(A)
V období stavebnej činnosti bude zdrojom hluku aj súvisiaca doprava na priľahlých
komunikáciách. Počas výstavby možno predpokladať zvýšenie denných ekvivalentných
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hladín hluku v lokalite, ktoré bude spôsobené najmä prejazdmi ťažkých nákladných
automobilov.

Počas prevádzky

Súčasná hluková situácia, v najbližšom dotknutom chránenom vonkajšom priestore okolia
navrhovanej činnosti, je determinovaná predovšetkým cestnou dopravou po komunikáciách
v okolí.
Po zrealizovaní navrhovaného zámeru budú v sledovanom území pôsobiť ako zdroje hluku:
 hluk z pozemnej dopravy spôsobovaný cestnou dopravou po účelových
komunikáciách.
 hluk zo železničnej dopravy
Pre posúdenie hluku z mobilných a stacionárnych zdrojov na vonkajšie a vnútorné chránené
prostredie navrhovaných obytných budov bola vypracovaná Akustická štúdia „Bytový dom
ROZKVET Považská Bystrica“ - EnA CONSULT Topoľčany, s.r.o., december 2021, ktorá tvorí
prílohu tohto zámeru.
Závery akustickej štúdie:
Z hľadiska kategorizácie územia podľa tab. č.1 je vonkajšie prostredie posudzovaného územia
v okolí hlavnej zbernej mestskej komunikácie s hromadnou dopravou (Helenská ul.) zaradené
do III. kategórie chránených území s prípustnou hodnotou hluku 60 dB cez deň a večer a 50
dB v noci. Podľa ustanovenia čl. 1.6. prílohy vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z [2] „ak je
preukázané, že jestvujúci hluk z pozemnej dopravy prekračujúci prípustné hodnoty podľa
tabuľky 1 pre kategórie územia II a III zapríčinený postupným narastaním dopravy nie je
možné obmedziť dostupnými technickými opatreniami alebo organizačnými opatreniami bez
podstatného narušenia dopravného výkonu, posudzovaná hodnota pre kategóriu územia II
môže prekročiť prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku z pozemnej dopravy uvedené v
tabuľke č. 1 najviac o 5 dB a pre kategórie územia III najviac o 10 dB“.
Vplyv navrhovanej činnosti na jestvujúcu zástavbu
V súčasnosti je okolie Helenskej ulice v riešenej časti územia zaťažované dopravným hlukom,
ktorý pred oknami obytných priestorov neprekračuje prípustnú hodnotu v referenčnom
intervale deň, večer a noc. Po realizácii navrhovanej činnosti dôjde k zvýšeniu dopravného
hluku pred fasádami najbližších obytných objektov v okolí Helénskej ulice o menej ako 1 dB.
Uvedený nárast hluku je z hľadiska subjektívneho vnímania sluchom zanedbateľný, z
objektívneho hľadiska sa tento nárast pohybuje v rámci neistoty bežného merania hluku.
Vplyv okolia na navrhovanú činnosť
Na základe stanoviska príslušného orgánu verejného zdravotníctva sa môžu nové budovy na
bývanie umiestňovať aj v území, kde hluk z dopravy prekračuje hodnoty uvedené v tabuľke
č. 1 pre kategóriu územia II, alebo v území, kde takéto prekročenie je možné v budúcnosti
očakávať,
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a) ak sa vykonajú opatrenia na ochranu ich vnútorného prostredia,
b) ak posudzovaná hodnota hluku z dopravy v primeranej časti priľahlého vonkajšieho
prostredia budovy na bývanie neprekročí prípustné hodnoty uvedené v tabuľke č. 1 pre
kategóriu územia III o viac ako 5 dB.
Podľa tab. č. 6 uvedenej v štúdii predikované hodnoty hluku spĺňajú podmienku b) vyššie
uvedeného predpisu. Pre následné splnenie bodu a) je vo vyšších stupňoch projektovej
dokumentácie pre obytné miestnosti budovy A, ktoré majú otváravé časti okenných
konštrukcií orientované do Helenskej ulice, potrebné riešiť protihlukové opatrenia vo väzbe
na vetranie miestností pri zachovaní zvukovoizolačných vlastností obvodového plášťa
budovy (viď čl. 7.1).
Vplyv navrhovanej činnosti na vlastné chránené priestory
Základnou podmienkou pre splnenie prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku z
vnútorných zdrojov vo vnútornom priestore obytných miestností je:
• zabezpečenie dostatočne vysokej nepriezvučnosti medzibytových deliacich
konštrukcií v zmysle STN 730532.
• dodržanie všetkých antivibračných zásad pri inštalácii hlukovo významných
komponentov TZB vo vnútri budov (čl. 7.2)
2.5. ŽIARENIE A INÉ FYZIKÁLNE POLIA

V plánovanej navrhovanej činnosti nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť
zdrojom elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia v zdraviu škodlivej intenzite.
2.6.TEPLO, ZÁPACH A INÉ VÝSTUPY

Šírenie zápachu a tepla v takých koncentráciách, že by dochádzalo k ovplyvňovaniu pohody
obyvateľov v najbližšom okolí nepredpokladáme, Teplo a zápach budú odsávané cez
príslušné zariadenia vzduchotechniky.
V rámci orientačného inžinierskogeologického prieskumu bolo v riešenom území
identifikované nízke radónové riziko, z tohto dôvodu nie je potrebné realizovať v rámci
predmetnej stavby protiradónové opatrenia.

2.7 VYVOLANÉ INVESTÍCIE

V súčasnom štádiu prípravy projektu nie sú známe žiadne vyvolané investície.

3.1. VPLYVY NA HORNINOVÉ PROSTREDIE A RELIÉF

Vzhľadom na rozsah navrhovanej činnosti, charakter prostredia, neočakávame žiadne
výrazné vplyvy posudzovanej činnosti v etape prípravy alebo prevádzky na horninové
prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery.
Činnosť je navrhnutá a bude realizovaná tak, aby v maximálnej možnej a známej miere
eliminovala možnosť kontaminácie horninového prostredia. Na ploche hodnotenej činnosti
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sa nevyskytujú žiadne ťažené ani výhľadové ložiská nerastných surovín a realizácia činnosti
nebude mať vplyv na ich ťažbu.
Potenciálnym negatívnym vplyvom na horninové prostredie môže byt v tomto prípade len
náhodná havarijná situácia, ktorej však možno účinne predísť dôsledným dodržiavaním
bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy. Prevádzka bude
realizovaná tak, aby bola v prípade havárie maximálne eliminovaná možnosť kontaminácie
horninového prostredia.
Po stránke stability ide o svahovité územie, ktoré možno vzhľadom na overenú geologickú
stavbu považovať za potenciálne nestabilné, so stredným stupňom náchylnosti k vzniku,
resp. k aktivizácii svahových deformácií vplyvom prírodných podmienok, resp. negatívnych
antropogénnych zásahov. V predmetnom území je preto potrebné zvoliť citlivý prístup pri
realizácii zemných prác a dodržať zásady týkajúce sa výstavby v svahovitých územiach.
3.2 VPLYVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÉ VODY

Vzhľadom na umiestnenie navrhovanej činnosti nepredpokladáme významné vplyvy na
povrchové a podzemné vody lokality, nakoľko zásobovanie vodou bude prednostne
z existujúceho verejného vodovodu a splaškové vody budú odvádzané do verejnej
kanalizácie v množstvách v súlade so spotrebou vody pre sociálne účely v súlade s platnou
legislatívou v danej oblasti. Technologické odpadové vody vznikať nebudú.
Potenciálnym negatívnym vplyvom na vodné pomery môže byť v tomto prípade opäť len
náhodná havarijná situácia, ktorej však možno účinne predísť dôsledným dodržiavaním
bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy. Vzhľadom na vyššie
uvedené hodnotíme vplyv navrhovanej činnosti na vodné pomery ako bez vplyvu.
3.3 VPLYVY NA OVZDUŠIE A KLÍMU

Pri realizácii navrhovanej činnosti dôjde v súvislosti realizáciou zámeru k nárastu objemu
výfukových splodín v ovzduší areálu a na trase prístupových ciest. Stavebné a montážne
mechanizmy a súvisiaca nákladná doprava budú zdrojom prašnosti a emisií. Tento vplyv
výraznejšie nezhorší kvalitu ovzdušia, bude krátkodobý a nepravidelný.
Ako zdroj tepla bude slúžiť odovzdávacia stanica tepla umiestnená v technickej miestnosti,
ktorá produkuje nízke množstvo emisií. Odovzdávacia stanica tepla bude slúžiť aj na prípravu
teplej vody.
Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti bude vplyv na ovzdušie dotknutého územia
počas prevádzky hodnotenej činnosti v porovnaní s nulovým variantom len mierne zvýšený
– doprava a emisie z vykurovania objektov.
Realizáciou posudzovanej činnosti však nedôjde k presiahnutiu koncentrácie imisných
limitných hodnôt (aj vzhľadom na kumuláciu so súčasným stavom) a prevádzka bude spĺňať
požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené platnými právnymi predpismi na ochranu
ovzdušia.
Nakoľko však dôjde v porovnaní so súčasným stavom k miernemu zvýšeniu znečisťujúcich
látok do ovzdušia, hodnotíme vplyv navrhovanej činnosti na ovzdušie a klímu ako mierne
negatívny.
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3.4. VPLYVY NA PÔDU

Základným vplyvom navrhovanej stavby na pôdu je jej trvalý záber. Kontaminácia pôdy sa
počas prevádzky nepredpokladá, predstavuje iba riziko pri náhodných havarijných situáciách
(únik ropných látok a hydraulických olejov z mechanizmov, automobilov, havárie potrubí,
nesprávna manipulácia s odpadom, technologická havária a pod.). Na základe uvedeného
hodnotíme z dlhodobého hľadiska vplyvy na pôdu ako bez vplyvu.
3.5. VPLYVY NA FAUNU, FLÓRU A ICH BIOTOPY

Činnosťou nedôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny. Umiestnenie
posudzovanej činnosti je navrhované v území, na ktoré sa vzťahuje prvý - všeobecný stupeň
ochrany, bez zvláštnej územnej alebo druhovej ochrany.
Vzhľadom na charakter fauny a flóry a relatívne nízku druhovú diverzitu v posudzovanej
lokalite (prevažne druhy málo citlivé na zmeny charakteru prostredia) ako aj výraznú
premenu pôvodných biotopov na biotopy úzko späté s poľnohospodárskou a priemyselnou
činnosťou nepredpokladáme negatívny vplyv na faunu a flóru. Prevádzkovanie navrhovanej
činnosti nepredstavuje činnosť v území zakázanú a hodnotíme ju preto ako majúcu
minimálny vplyv.
3.6. VPLYVY NA KRAJINU

Posudzovaná činnosť nebude mať vzhľadom na svoj charakter negatívny vplyv na štruktúru
a scenériu krajiny a štruktúra krajiny nebude zásadne zmenená. Funkčné využitie územia
bude v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Považská Bystrica. Vplyvy
navrhovanej činnosti na krajinu a jej scenériu hodnotíme ako bez vplyvu.
3.7. VPLYV NA OBYVATEĽSTVO

Dlhodobý vplyv na obyvateľstvo bude predovšetkým daný zanedbateľným zvýšením imisií
oproti súčasnému stavu. Realizáciou posudzovanej činnosti však nedôjde k presiahnutiu
koncentrácie imisných limitných hodnôt (aj vzhľadom na kumuláciu so súčasným stavom).
Navrhovaná činnosť nebude pri dodržaní platných bezpečnostných a hygienických opatrení
zdrojom iných škodlivín, ktoré by mohli ohroziť zdravie obyvateľstva.
Počas prevádzky bude mať posudzovaná činnosť priamy pozitívny dopad na obyvateľstvo,
pretože prispieva k vytvoreniu podmienok na kvalitné moderné ubytovacie možnosti
v moderných domoch podľa platných štandardov. Vzhľadom na vyššie uvedené hodnotíme
vplyvy zámeru na obyvateľstvo zo sociálneho a ekonomického hľadiska ako pozitívne
a z environmentálneho ako bez vplyvu.
Za účelom posúdenia vplyvu plánovanej výstavby Bytového domu Rozkvet na Helenskej ulici,
sídlisku Rozkvet v Považskej Bystrici na preslnenie okolitých bytov a denné osvetlenie
okolitých miestností bol bol vypracovaný Svetelnotechnický posudok, spol. s r.o. 3S –
PROJEKT, (11/2021), ktorý je prílohou tohto Zámeru.
Pri obhliadke lokality boli vybrané objekty, kde sa realizácia výstavby môže negatívne prejaviť
na podmienkach preslnenia a denného osvetlenia.
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Závery posudku:
•

Vplyv plánovanej výstavby Bytového domu Rozkvet na Helenskej ulici, Sídlisku Rozkvet,
v Považskej Bystrici vyhovuje požiadavkám STN 73 4301 na preslnenie okolitých bytov. Plánovaná
výstavba svojou polohou a výškou negatívne neovplyvní vyhovujúce preslnenie okolitých
existujúcich bytov.

•

Vplyv plánovanej výstavby Bytového domu Rozkvet na Helenskej ulici, Sídlisku Rozkvet,
v Považskej Bystrici vyhovuje požiadavkám STN 73 0580 na denné osvetlenie okolitých obytných
miestností a miestností s dlhodobým pobytom osôb. Plánovaná výstavba svojou polohou
a výškou negatívne neovplyvní vyhovujúce denné osvetlenie okolitých miestností.

Prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať významný vplyv na zdravotný stav obyvateľstva.
Vlastná prevádzka navrhovanej činnosti pri dodržaní platných bezpečnostných a
hygienických limitov nebude zdrojom nadlimitných toxických alebo iných škodlivín, ktoré by
významným spôsobom zvýšili zdravotné riziká dotknutého obyvateľstva.

Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na chránené územia a ich ochranné pásma. Činnosťou
nedôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny, je navrhovaná v území, na ktoré sa
vzťahuje prvý - všeobecný stupeň ochrany, bez zvláštnej územnej alebo druhovej ochrany.
Užívanie navrhovanej činnosti na predmetný zámer nepredstavuje činnosť v území zakázanú.
Vplyv navrhovanej činnosti na chránené územia hodnotíme preto ako bez vplyvu.
Navrhovaná činnosť priamo nezasahuje do ekologicky hodnotných segmentov krajiny ani
nenaruší funkčnosť siete ÚSES. Vplyv navrhovanej činnosti na sieť prvkov ÚSES hodnotíme
ako minimálny - bez vplyvu.
Vplyvy navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia sú opísané v
predchádzajúcich kapitolách pričom ich významnosť sa znižuje so zvyšujúcou sa
vzdialenosťou od hodnotenej činnosti. Z hľadiska komplexného posúdenia očakávaných
vplyvov môžeme zhodnotiť, že vo väčšine sledovaných ukazovateľov je činnosť hodnotená
ako bez vplyvu, v prípade vplyvu na ovzdušie ako mierne negatívna a v prípade vplyvu na
obyvateľstvo a jeho socioekonomické aktivity ako pozitívna.
Výsledný dopad možno vyhodnotiť vzhľadom na minimum priamych dopadov a reálnu
možnosť účinne ovplyvniť hlavné riziká realizáciou vhodných opatrení ako minimálny.
Výsledné pôsobenie navrhovanej činnosti neohrozí funkčnosť prvkov ekologickej stability a
osobitne chránených častí prírody, charakter krajinnej štruktúry so zastúpením cenných a
významných prvkov v dotknutom území.
Vo vzťahu k ekonomickému a sociálnemu vývoju v území sa navrhovaná činnosť radí k
celospoločensky prospešným, pričom výsledná záťaž na prostredie je prijateľná a zachováva
jeho kvality v lokálnom i širšom meradle.
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Navrhovaná činnosť nie je v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky, je ale
nevyhnutné jej usmernenie a limitovanie povoľovacími procesmi. Dodržiavanie súladu s
právnymi predpismi vyžaduje kontrolu a dohľad plnenia podmienok stanovených v
povoľovacom procese a uvedených v dotknutých právnych predpisoch.

Posudzovaná činnosť nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúci štátne
hranice a nenapĺňa podmienky § 40 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a kritériá
uvedené v prílohe č. 13. a č. 14. predmetného zákona.

Negatívne vyvolané súvislosti v dotknutej lokalite ani jej bezprostrednom okolí, ktoré by
mohli spôsobiť vplyvy sú nepravdepodobné.

S realizáciou navrhovanej činnosti sú spojené aj určité riziká havarijného prípadne
katastrofického charakteru. Môže k nim dôjsť v dôsledku rizikových situácií spôsobených
haváriou (zlyhanie technických opatrení alebo ľudského faktora), sabotážou, vojnovým
konfliktom alebo extrémnym pôsobením prírodných síl (dážď, vietor, sneh, mráz,
zemetrasenie). Dôsledkom rizikovej situácie môže byť požiar, kontaminácia horninového
prostredia, pôdy, povrchových a podzemných vôd (napr. ropnými látkami) ale aj poškodenie
zdravia alebo smrť. Štatisticky sa jedná o veľmi málo pravdepodobné situácie, ktoré je možné
minimalizovať až vylúčiť dodržiavaním technologických postupov a bezpečnostných opatrení
pri výstavbe.

Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti vyplývajú z existujúcich
legislatívnych noriem, ktoré upravujú technologické postupy výstavby a technické vybavenie
objektov, ako aj z opatrení, ktoré vyplynú zo stanovísk dotknutých orgánov.
10.1. ÚZEMNOPLÁNOVACIE OPATRENIA

Územnoplánovacie opatrenia nie sú potrebné, nakoľko sa v danom prípade jedná
navrhovanú činnosť, ktorá je v súlade s platnou územnoplánovacou informáciou mesta
Považská Bystrica.
10.2. TECHNICKÉ OPATRENIA

Na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti v danej lokalite sú navrhnuté nasledovné
opatrenia pre hodnotenú činnosť:
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Z HĽADISKA OCHRANY OVZDUŠIA :

• Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie (napr. zemné práce) budú využité
technicky dostupné prostriedky na obmedzenie ich vzniku (napr. zariadenia na výrobu,
úpravu, dopravu prašných materiálov bude treba prekryť, práce vykonávať primeraným
spôsobom a primeranými prostriedkami)
• emisie zo stacionárnych zdrojov budú do ovzdušia odvádzané tak, aby nespôsobovali
významné znečistenie ovzdušia. Odpadové plyny budú riadene vypúšťané cez komín,
umožní sa ich nerušený transport voľným prúdením, zabezpečí sa dostatočný rozptyl
vypúšťaných znečisťujúcich látok pod podmienkou dodržania kvality ovzdušia
Z HĽADISKA OCHRANY PRED HLUKOM :

• pri realizácii navrhovanej činnosti sa budú používať prednostne vhodné stroje a
zariadenia s nižšími akustickými výkonmi a zabezpečí sa ich pravidelná údržba a kontrola
• činnosti, pri vykonávaní ktorých dochádza k zvýšenej hlučnosti, budú vykonávané len
počas dennej pracovnej doby.
• trasy pohybov nákladných vozidiel budú plánované cez miesta čo najviac vzdialené od
bytových domov
• budú zohľadnené odporúčania uvedené v Akustickej štúdii „Bytový dom ROZKVET
Považská Bystrica“ - EnA CONSULT Topoľčany, s.r.o., december 2021.
•
Z HĽADISKA NAKLADANIA S ODPADMI:

• odpady, ktoré vzniknú pri realizácii aj počas prevádzky hodnotenej činnosti budú zaradené
do príslušných kategórií a druhov v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov,
• nakladanie s odpadmi bude zabezpečované v súlade s právnymi požiadavkami platnými
v oblasti odpadového hospodárstva (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov)
• odpady budú zhromažďované a skladované v nádobách na to určených, zabezpečených
proti úniku škodlivých látok do prostredia.
• Odpady budú odovzdané na zhodnotenie alebo zneškodnenie len organizácii na to
oprávnenej
• Nakladanie s komunálnym odpadom bude zabezpečované v súlade s VZN č. 22/2008
v znení neskorších doplnkov o odpadoch mesta Považská Bystrica

Z HĽADISKA OCHRANY VÔD A PÔDY:

• odporúča sa výkopové práce časovo orientovať do suchšieho obdobia
• zabezpečí sa, aby nasadené stroje a strojné zariadenia neznečisťovali a neznižovali kvalitu
povrchových a podzemných vôd lokality
• splaškové vody z prevádzky navrhovanej činnosti budú rešpektovať kanalizačný poriadok
a povolenie na vypúšťanie odpadových vôd
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Z HĽADISKA OCHRANY ZELENE:

• pri sadových úpravách na verejných plochách sa pri potencionálnej výsadbe uprednostní
výsadba miestnych druhov drevín
ORGANIZAČNÉ A PREVÁDZKOVÉ OPATRENIA

• Navrhnuté situovanie objektov bude rešpektovať existujúce známe ochranné pásma a
hranice požiarne nebezpečných priestorov.
• Zhotoviteľ diela bude dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci.
• budú vypracované požiarne a poplachové smernice a požiarny a poplachový plán
10.3. KOMPENZAČNÉ OPATRENIA

V súčasnom štádiu poznania nevyžadujú identifikované vplyvy kompenzačné opatrenia.
10.4. INÉ OPATRENIA

V predmetnom území je potrebné zvoliť citlivý prístup pri realizácii zemných prác a dodržať
zásady týkajúce sa výstavby v svahovitých územiach, a to najmä:

•

základové konštrukcie je potrebné budovať z armovaného betónu a navrhované
stavebné objekty stužiť stužujúcimi vencami,

•

je nutné zachovať postupnosť prác t.j. nenechávať výkopy dlhodobo vystavené
pôsobeniu klimatických vplyvov, neotvárať stavebnú jamu pred zimným obdobím
a spätné zásypy uskutočniť ihneď po ukončení stavebných prác realizovaných pod
úrovňou upraveného terénu. Spätné zásypy je nutné odvodniť a pre zásypy použiť
výlučne porézny - najlepšie štrkopieskový materiál,

•

ryhy pre podzemné vedenia inžinierskych sietí neotvárať naraz, ale etapovite v kratších
úsekoch,

•

každý prípadný výver podzemnej vody v odreze stavebnej jamy je potrebné okamžite
zachytiť a odviesť mimo stavebnú jamu (drenáž, drenážne rebro atď.),

•

dôsledne dbať na spádovanie dna výkopov, pláne komunikácie, odvodňovacích rýh
a výkopov základov a dodržiavať gravitačné odvodnenie podzemných vôd,

•

pri budovaní vodovodných a kanalizačných sietí dbať o tesnosť spojov a zamedziť tak
možných priesakom ich vôd do horninového prostredia,

•

nakoľko ide o svahovité územie, ktoré bolo v minulosti postihnuté svahovými pohybmi
a naďalej je klasifikované ako náchylné na vznik svahových pohybov, neodporúčame
v území uvažovať so vsakovaním zrážkových vôd, prípadne prečistených odpadových vôd
do horninového prostredia. Uvedené vody je potrebné z územia riadne odviesť dažďovou
kanalizáciou.

Iné opatrenia nie sú v súčasnom štádiu poznania známe.
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Ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala, zostali by kapacity územia dané aktuálnymi
územnoplánovacími dokumentami s funkciou bývanie s nevyužitým potenciálom.
Realizáciou navrhovaného zámeru dôjde k zmysluplnému využitiu územia predurčenému k
využitiu pre bytovú výstavbu s vybudovanou dopravnou dostupnosťou a dostupnosťou
inžinierskych sietí. Navrhovanou činnosťou nedôjde k zmene dopravnej infraštruktúry v
území.
Prevádzka navrhovanej činnosti bude spĺňať všetky platné právne predpisy a normy týkajúce
sa ochrany životného prostredia, nakladania s odpadom, bezpečnosti a hygieny. Navrhovaný
zámer rešpektuje širšie väzby územia, akceptuje prítomnosť dopravných trás. Realizácia
navrhovanej činnosti v predmetnej lokalite neobmedzí žiadnu z jestvujúcich prevádzok.

Funkčné využitie územia bude v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta
Považská Bystrica. V zmysle navrhovanej rozvojovej štúdie Územného plánu mesta Považská
Bystrica, je zámer výstavby 2 bytových domov v lokalite Rozkvet, situovaný v regulačnom
bloku RB 3 - Regulačný blok s výstavbou bytových domov.

V súčasnosti je o záujmovom území dostatočné množstvo informácií na základe ktorých
môžeme konštatovať, že najdôležitejšie okruhy potencionálnych problémov boli
identifikované a riešené v technickom riešení posudzovanej činnosti alebo navrhovanými
zmierňovacími opatreniami.
Pokiaľ sa v etape posúdenia zámeru pre zisťovacie konanie neobjavia nové skutočnosti, ktoré
by zásadným spôsobom menili náhľad na posudzovanú činnosť, navrhuje sa ukončiť proces
posudzovania predloženým zámerom, ktorý v dostatočnej miere popisuje vplyvy
navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia.
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V. POROVNANIE VARIANTOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI A NÁVRH
OPTIMÁLNEHO VARIANTU S PRIHLIADNUTÍM NA VPLYVY NA ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE (VRÁTANE POROVNANIA S NULOVÝM VARIANTOM)
V rámci predloženej navrhovanej činnosti je zámer koncipovaný v dvoch variantných
riešeniach:
Pre Variant 1 je navrhnutá retenčná nádrž s objemom 26 m3. Navrhované exteriérové
parkovacie kapacity v počte 13 parkovacích miest sú odvodnené do retenčnej nádrže a
následne do dažďovej kanalizácie cez odlučovač ropných látok. Pomer priamo vypúšťaných
zrážkových vôd a akumulovaných zrážkových vôd je 70% ku 30%. Sedemdesiat percent sa
vypúšťa do verejnej dažďovej kanalizácie a zvyšných tridsať percent sa akumuluje v retenčnej
nádrži s postupným odtokom do verejnej dažďovej kanalizácie. Pri výpočte objemu retenčnej
nádrže bol braný ako základ 15 minútový nepriaznivý dážď.
Pre Variant 2 je navrhnutá retenčná nádrž s objemom 36 m3. Navrhované exteriérové
parkovacie kapacity v počte 13 parkovacích miest sú odvodnené do existujúcich uličných
žľabov verejnej komunikácie, nevzniká potreba inštalácie odlučovača ropných látok. Pomer
priamo vypúšťaných zrážkových vôd a akumulovaných zrážkových vôd je 70% ku 30%.
Sedemdesiat percent sa vypúšťa do verejnej dažďovej kanalizácie a zvyšných tridsať percent
sa akumuluje v retenčnej nádrži s postupným odtokom do verejnej dažďovej kanalizácie. Pri
výpočte objemu retenčnej nádrže bol braný ako základ 30 minútový nepriaznivý dážď.

Pre hodnotenie vplyvov zámeru na životné prostredie a zdravie obyvateľstva bola použitá
metóda hodnotiaceho opisu. Environmentálne, socio – ekonomické a technologické kritériá
hodnotenia boli vyberané tak, aby charakterizovali spektrum vplyvov a ich významnosť. Ako
významné kritéria hodnotenia boli identifikované:

•

vplyvy na horninové prostredie, podzemné a povrchové vody, ovzdušie, klimatické
pomery, faunu, flóru, biotopy

•

vplyvy na obyvateľstvo dotknutého územia prostredníctvom výstupov znečisťovania
ovzdušia, hluku

•

vplyvy na rozvoj obce/mesta a regiónu

Kritériá očakávaných vplyvov boli vytvorené z hľadiska kvalitatívneho, časového priebehu
pôsobenia a formy pôsobenia.

V porovnaní s nulovým variantom počíta Variant 1 a 2 s výstavbou bytových domov v
intraviláne mesta Považská Bystrica – na južnom okraji mesta v lokalite Rozkvet v susedstve
existujúcej bytovej zástavby (Rozkvet). Navrhovaná činnosť pozostáva z výstavby dvoch
objektov bytových domov s kapacitou 103 bytových jednotiek, objektu garáží so 161
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parkovacími miestami, s 13 parkovacími miestami na teréne, komunitného medzipriestoru a
príslušných objektov IS.
Realizáciou navrhovanej činnosti, výstavbou bytových domov dôjde k vytvoreniu nových
bytových jednotiek pre obyvateľov mesta Považská Bystrica. Architektonické riešenie
bytových domov vychádza z požiadavky maximálneho dispozičného využitia ponúkaného
územia s použitím jednoduchej a ekonomicky výhodnej konštrukcie. Výsledkom sú
dvojvchodové bytové domy s štyrmi nadzemnými podlažiami a obytným podkrovím,
zastrešené rovnou strechou. Ide o bytové domy s príslušným domovým vybavením. Prístup
do lokality je riešený samostatným jazdným pruhom do podzemných garáží z Helenskej ulice.
Na severnej strane sú navrhované záchytné parkoviská, napojenie vstupov do objektov,
komunitný medzipriestor.
Výstavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti z hľadiska využitia plôch dôjde aj k
pozitívnym zmenám. Novostavba svojou architektúrou a funkciou, spolu s jeho okolím
vytvorí kompaktný areál, čím nahradí dnes nezastavané územie. Spolu s realizáciou výsadby
zelene a sadových úprav bude stavba predstavovať kvalitný moderný prvok urbanizovaného
prostredia, ktorý zvýši estetickú hodnotu daného priestoru.
Podľa opísaných vplyvov v súvislosti s realizáciou zámeru nedôjde k významnému
ovplyvneniu zdravotného stavu obyvateľstva, príslušné limity budú splnené.
Z pohľadu ochrany prírody sa v území nenachádzajú žiadne veľkoplošné ani maloplošné
chránené územia vyčlenené v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
Platí tu prvý stupeň ochrany.
V predmetnom území sa nenachádzajú žiadne kultúrne pamiatky chránené v zmysle zákona
č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
Pre Variant 1 je navrhnutá retenčná nádrž pre dažďové vody s objemom 26 m3 a odvedenie
dažďových vôd z exteriérových parkovacích plôch v počte 13 parkovacích miest do retenčnej
nádrže a následne do dažďovej kanalizácie cez odlučovač ropných látok.
Pre Variant 2 je navrhnutá retenčná nádrž s objemom 36 m3 a odvedenie dažďových vôd z
exteriérových parkovacích plôch v počte 13 do existujúcich uličných žľabov verejnej
komunikácie, bez prečistenia a inštalácie odlučovača ropných látok.
Porovnaním Variantu 1 a 2 je zrejmé, že Variant 1 kladie dôraz na prečistenie zrážkových vôd
z parkovacích plôch odlučovačom ropných látok, ich zachytenie v retenčnej nádrži, čo
prispieť k zlepšeniu kvality odvádzaných vôd a zlepšeniu mikroklimatických podmienok
v území.
Na základe uvedených skutočností môžeme odporúčať realizáciu Variantu 1, s podmienkou
realizácie zmierňujúcich opatrení uvedených v kapitole IV.10, ktoré predstavujú optimálny
variant.

Porovnaním variantu 1 a 2 s nulovým variantom je zrejmé, že prinesie zvýšenie pozitívnych
vplyvov v sociálnej sfére pri zanedbateľnom navýšení negatívnych výstupov do jednotlivých
zložiek životného prostredia v dotknutom území. Na základe uvedených skutočností
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môžeme odporúčať realizáciu Variantu 1, s podmienkou realizácie zmierňujúcich opatrení
uvedených v kapitole IV.10.
Výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti bude spĺňať všetky platné právne predpisy a
normy týkajúce sa ochrany životného prostredia, nakladania s odpadom, bezpečnosti a
hygieny. Navrhovaný zámer rešpektuje širšie väzby územia, akceptuje prítomnosť
dopravných trás s dopravným napojením. Realizácia navrhovanej činnosti v predmetnej
lokalite neobmedzuje žiadnu z jestvujúcich prevádzok a bude sociálno-ekonomickým
prínosom.
VI. MAPOVÁ A INÁ OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA
Príloha č.1: Situácia - širšie vzťahy
Príloha č.2: Koordinačná situácia – Variant č.1
Príloha č.3: Koordinačná situácia – Variant č.2
Príloha č.4: Pozdĺžne rezy
Príloha č.5: Svetelnotechnický posudok
Príloha č.6: Akustická štúdia
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VII. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K ZÁMERU

ZOZNAM HLAVNÝCH POUŽITÝCH MATERIÁLOV
 Bezák, J.: Slovensko: Hodnotenie radónového rizika z geologického podložia miest s počtom










obyvateľov nad 10 000 a okresných miest s vysokým a stredným radónovým rizikom - vybrané
mestá Slovenskej republiky, Orientačný IGP, ŠGÚDŠ - Geofond, Bratislava, 1994
Čurlík, J., Ševčík, P., 1999: Geochemický atlas SR, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany
pôdy, MŽP, Bratislava, MŽP, Bratislava,
Gregor J.: Chránené územia Slovenska, 8, 1987,
Jarolímek, I., Zaliberová, M., Mucina, L., Mochnacký, S.: Vegetácia Slovenska - Rastlinné
spoločenstvá Slovenska, 2. Synantropná vegetácia, Veda, Bratislava, 1997
kol.: Atlas krajiny SR, MŽP SR Bratislava, 2002
kol.: Atlas SSR, SAV a SÚGK, Bratislava, 1980
kol.: Klimatické pomery na Slovensku, Zborník prác č. 33/3, SHMÚ, Bratislava, 1991
kol.: Morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska. Bazálna referenčná taxonómia,
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava, 2000
Korec a kol.: Kraje a okresy Slovenska – nové administratívne členenie, Q 111 Bratislava, 1997

ZOZNAM TEXTOVEJ A GRAFICKEJ DOKUMENTÁCIE, KTORÁ SA VYPRACOVALA
PRE ZÁMER

Vizualizácie navrhovanej činnosti

ZOZNAM ZDROJOV INFORMÁCII Z INTERNETU
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http://www.enviroportal.sk
http://www.sazp.sk
http://www.air.sk
http://www.shmu.sk
http://www.statistics.sk/mosmis
http://www.podnemapy.sk
http://www.geology.sk
http://www.upsvar.sk
http://www.saget.szm.sk
http://sk.wikipedia.org
http://www.pamiatky.sk
http://www.sopsr.sk
http://uzemneplany.sk
http://www.skrz.sk
http://www.katasterportal.sk
http://www.ssc.sk
http://www.povazska-bystrica.sk
http://envirozataze.enviroportal.sk/
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LEGISLATÍVA
§
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
§
Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na
účely posudzovania vplyvov na životné prostredie.
§
Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
§
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z.z, ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov
§
Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
§
Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona
č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
§
Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
§
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov
§
Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
§
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
§
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
§
Vyhláška 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
v znení neskorších predpisov
§
Nariadenie vlády SR č. 78/2019 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a
postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore,

 Stanovisko MÚ Považská Bystrica č. Odd.ÚP/3700/2021/31711 zo dňa 24.5. 2021
k umiestneniu stavby „Bytový dom Rozkvet“
 Stanovisko MV SR, ORPZ v Považskej Bystrici č.ORPZ-PB-ODI-40-084/2021 zo dňa
10.06.2021 k dokumentácii „Bytový dom Rozkvet“
 Vyjadrenie KPÚ Trenčín č.KPUTN-2021/13096-2/4922/FAK zo dňa 16.062021
k investičnému zámeru „Bytový dom Rozkvet“
 Vyjadrenie OÚ Považská Bystrica, odboru starostlivosti o ŽP č.OU-PB-OSZP2021/005268-002 zo dňa 21.05.2021 k architektonickej štúdii „Bytový dom Rozkvet“
 Stanovisko OÚ Považská Bystrica, odboru starostlivosti o ŽP č.OU-PB-OSZP2021/005269-002 zo dňa 21.05.2021 k architektonickej štúdii „Bytový dom Rozkvet“

 Akustická štúdia „Bytový dom ROZKVET Považská Bystrica“ – EnA CONSULT
Topoľčany, s.r.o., december 2021
 Svetelnotechnický posudok „Bytový dom Rozkvet na Helenskej ulici“ 3S – PROJEKT,
s.r.o. , november 2021
 Inžinierskogeologický prieskum Štefan Hudec – GEOVRTY, máj 2021
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VIII. MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA ZÁMERU
Bratislava, december 2021
IX. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV
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