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OKRESNÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

Považská Bystrica

OU-PB-OSZP-2022/003321-024

13. 06. 2022

Rozhodnutie
vydané v zisťovacom konaní
Popis konania / Účastníci konania
ECO Group SK s. r. o., Tellerova 2/4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava, Slovenská republika
Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica, Slovenská republika
Výrok
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa
§ 1 a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán v spojení s § 56 písm. b)
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“) rozhodol podľa § 29 ods. 11 zákona a § 46 a § 47 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, na základe oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti ,,Výrobná hala UNI-TECH Považská Bystrica – II. etapa“, navrhovateľa UNI-TECH, s. r. o.,
Robotnícka 2142/78, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 357 723 v zastúpení spoločnosťou ECO Group SK s. r. o.,
Tellerova 2/4, 811 02 Bratislava IČO: 51 087 456 a po vykonaní zisťovacieho konania takto:
Zmena navrhovanej činnosti ,,Výrobná hala UNI-TECH Považská Bystrica – II. etapa“ uvedená v predloženom
oznámení o zmene navrhovanej činnosti, ktorá sa bude realizovať v katastrálnom území obce Považská Bystrica, na
pozemku KN – C par. č. 5736/97, 5736/614, 5736/762, 5736/763, 5736/764,
sa nebude posudzovať
podľa zákona.
V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona sa určujú nasledujúce podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie
vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie:
1. Prevádzkovateľ po úspešnom skončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie predloží Okresnému
úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu
technologického zariadenia.
2. Prevádzkovateľ po úspešnom skončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie predloží Okresnému
úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku odpadového hospodárstva žiadosť o
udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
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3. Prevádzkovateľ po úspešnom skončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie predloží Okresnému
úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku odpadového hospodárstva žiadosť o
udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
4. V projektovej dokumentácií uviesť miesto zhromažďovania a skladovania jednotlivých druhov odpadov
vzniknutých počas prevádzky plynových motorov, spôsob havarijného zabezpečenia týchto miest a predpokladané
množstvo odpadov.
5. Pri výjazde mechanizmov zo staveniska je potrebné zabezpečovať počas celej doby výstavby ich čistenie, aby
nedochádzalo k znečisťovaniu okolia stavby.
6. Rekonštrukciu realizovať citlivo a rešpektovať existujúce stavebné konštrukcie ako základ ,,historickej pamäte“
z architektonického a konštrukčného hľadiska s doplnením o nové stavebné výrobky ktoré zlepšia ďalšie úžitkové
vlastnosti.
7. Požiarnu cestu okolo výrobnej haly realizovať z makadamu tak, aby sa umožnila súčasne funkcionalita ako
požiarnej cesty ale súčasne bola aj infiltračnou plochou dažďových vôd.
Odôvodnenie
1. Úkony pred vydaním rozhodnutia
UNI-TECH, s. r. o., Robotnícka 2142/78, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 357 723 v zastúpení spoločnosťou
ECO Group SK s. r. o., Tellerova 2/4, 811 02 Bratislava IČO: 51 087 456, predložil dňa 23. 02. 2022 Okresnému
úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 18 ods. 2 písm. d) a podľa § 29 ods. 1
písm. b) zákona oznámenie o zmene navrhovanej činnosti ,,Výrobná hala UNI-TECH Považská Bystrica – II. etapa“,
vypracovaný v súlade s § 22 ods. 3 a prílohy č. 8a zákona na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona.
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie vyzval navrhovateľa listom číslo: OU-PBOSZP-2022/003321-002, zo dňa 28. 02. 2022 na doplnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti ,,Výrobná hala
UNI-TECH Považská Bystrica – II. etapa“. Navrhovateľ doplnil podanie o zmene navrhovanej činnosti ,,Výrobná
hala UNI-TECH Považská Bystrica – II. etapa“ listom zo dňa 08.03.2022, ktoré bolo doručené tunajšiemu orgánu
dňa 08. 03. 2022 (číslo záznamu: 0013596/2022).
Okresný úrad Považská Bystrica oznámil všetkým známym účastníkom konania, že dňom doplnenia oznámenia
o zmene navrhovanej činnosti sa začalo podľa § 18 správneho poriadku konanie vo veci posudzovania
predpokladaných vplyvov na životné prostredie.
Okresný úrad Považská Bystrica dňa 10. 03. 2022 zverejnil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29
ods. 6 zákona na svojom webovom sídle, na úradnej tabuli Okresného úradu, na Centrálnej úradnej tabuli Okresného
úradu. Dňa 10. 03. 2022 Okresný úrad Považská Bystrica zaslal listom číslo: OU-PB-OSZP-2022/003321-005
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí zisťovacieho konania dotknutej obci, ktorá podľa
§ 29 ods. 8 zákona zverejni informáciu pre verejnosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli.
Zároveň Okresný úrad Považská Bystrica zaslal listom číslo: OU-PB-OSZP-2022/003321-006 zo dňa 10. 03. 2022
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí zisťovacieho konania o zmene navrhovanej
činnosti rezortnému orgánu (Ministerstvo hospodárstva SR), dotknutému orgánu (Okresný úrad Považská Bystrica,
odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Okresný úrad Považská Bystrica, odbor
starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva, Okresný úrad Považská Bystrica, odbor
starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany ovzdušia, Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového
riadenia, Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Okresný úrad Trenčín,
odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia v
sídle kraja, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Trenčiansky samosprávny kraj, Slovenská inšpekcia životného
prostredia, Inšpektorát Žilina) a navrhovateľovi.
2. Vyjadrenie k podkladom pre vydanie rozhodnutia
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Zmena navrhovanej činnosti svojimi parametrami podľa prílohy č. 8a k zákonu je zaradená do kapitoly 4.Chemický,
farmaceutický a petrochemický priemysel, položka číslo 14: Priemyselná výroba chemikálií a polotovarov
neuvedených v položkách č. 3-8, 10-12, – Časť B (zisťovacie konanie) bez limitu a podlieha zisťovaciemu konaniu
podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona ktoré úrad vykonal podľa § 29 ods. 2 zákona.
Pre činnosť – zámer: ,,UNI-TECH Považská Bystrica“ prebehlo zisťovacie konanie, v ktorom bolo vydané
rozhodnutie Okresným úradom Považská Bystrica, pod číslom: OU-PB-OSZP-2017-000650-5-EK, zo dňa 11. 04.
2017.
Opis zmeny navrhovanej činnosti:
Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je vybudovanie:
- prístrešku pre skladovanie odpadov – SO 003 o rozmeroch 14,32 m x 7,22 m. Prístrešok bude slúžiť pre uskladnenie
odpadov vznikajúcich počas prevádzky a bude umiestnený na pozemku KN – C par. č. 5736/614 v k. ú. Považská
Bystrica,
- betónovej plochy a osadenie zásobníkov na prachové vápno a prepravný systém o rozmeroch 7,2 m x 4 m, na
pozemku KN – C par. č. 5736/762 v k. ú. Považská Bystrica,
- impregnačnej linky PREPREGLINE IB1600 o dĺžke cca 20 m. Linka sa osadí v rámci výrobného priestoru SO
001 Výrobná hala bude slúžiť na impregnáciu tkaného textilného skla a rohoží z uhlíkových vlákien na základe
vodnej epoxidovej živice,
- miestnosti pre lisovanie papiera o rozlohe 26,15 m2, pre účely lisovania papiera s cieľom znížiť objem odpadu
rôzneho druhu pre jeho jednoduchšie skladovanie a dopravu,
- kontajnera pre strážnu službu o rozmeroch 3,0 m x 3,0 m, umiestnený na pozemku KN – C par. č. 5736/763 v
k. ú. Považská Bystrica.
Príslušnému orgánu doručili podľa § 29 ods. 9 zákona svoje písomné stanoviská v zákonom stanovenom termíne k
predmetnej zmene navrhovanej činnosti tieto dotknuté orgány:
2.1. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina (listom číslo:
6055/77/2022-9078/2022 zo dňa 15. 03. 2022, doručený dňa 17. 03. 2022) uvádza: ,,Podľa zákona NR SR č. 39/2013
Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len ,,zákon o IPKZ“) zmena navrhovanej priemyselnej činnosti nepodlieha integrovanému povoľovaniu podľa
§ 3 zákona o IPKZ a prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ“.
Vyjadrenie: Akceptuje sa.
2.2. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, oddelenie požiarnej prevencie
(listom číslo: ORHZ-PB1-2022/000107-002 zo dňa 15. 03. 2022, doručený dňa 17. 03. 2022) uvádza: ,,Okresné
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici ako dotknutý orgán podľa § 3 písm. 1 zákona
24/20056 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov po
preštudovaní projektovej dokumentácie ,,Výrobná hala UNI-TECH Považská Bystrica – II. etapa“, z hľadiska
ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie“.
Vyjadrenie: Akceptuje sa.
2.3. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia
(listom číslo: OU-PB-OSZP-2022/004075 zo dňa 15. 03. 2022, doručený 17. 03. 2022) uvádza: ,,Okresný úrad
Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia k vyššie uvedenej
zmene navrhovanej činnosti nemá pripomienky. Na posudzovaní predloženého oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. netrváme a odporúčame ukončiť proces posudzovania vplyvov na
životné prostredie v štádiu zisťovacieho konania“.
Vyjadrenie: Akceptuje sa.
2.4. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor priemyselnej politiky, Mlynské nivy 44a, 827 15
Bratislava (listom číslo: 33930/2022-3230-46693 zo dňa 18. 03. 2022, doručený 28. 03. 2022) uvádza: ,,Na základe
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vykonaného hodnotenia vplyvov na životné prostredie považujeme realizáciu zmeny za prijateľnú a z hľadiska
vplyvov na životné prostredie za realizovateľnú. Ministerstvo hospodárstva SR, ako rezortný orgán, odporúča
schváliť návrh zmeny navrhovanej činnosti ,,Výrobná hala UNI-TECH Považská Bystrica – II. etapa“ navrhovateľa
UNI-TECH, s. r. o., Považská Bystrica a navrhuje predloženú zmenu ďalej neposudzovať podľa zákona č. 24/2006
Z. z.“.
Vyjadrenie: Akceptuje sa.
2.5. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia (listom číslo: OU-PB-OKR-2022/004362-002 zo
dňa 21. 03. 2022, doručený dňa 28. 03. 2022) uvádza: ,,K uvedenej zmene navrhovanej činnosti ,,Výrobná hala UNITECH Považská Bystrica – II. etapa“, ktorého navrhovateľom je UNI-TECH, s. r. o., Robotnícka 2142/78, 017 01
Považská Bystrica nemá žiadne pripomienky“.
Vyjadrenie: Akceptuje sa.
2.6. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (listom číslo: OU-PBOCDPK-2022/004187-004 zo dňa 18. 03. 2022, doručený dňa 28. 03. 2022) uvádza: ,,Tunajší cestný správny orgán
vykonávajúci štátnu správu pre cesty II. a III. tr. na území okresov Považská Bystrica, Púchov prerokoval žiadosť o
stanovisko k hore uvedenej činnosti a nevyžaduje posudzovanie vplyvov na ŽP“.
Vyjadrenie: Akceptuje sa.
Príslušnému orgánu doručili podľa § 29 ods. 9 zákona svoje písomné stanoviská po zákonom stanovenom termíne
k predmetnej zmene navrhovanej činnosti tieto dotknuté orgány:
2.7. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy (listom
číslo: OU-PB-OSZP-2022/004821-002 zo dňa 31. 03. 2022, doručený dňa 04. 04. 2022) uvádza: ,,Okresný
úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej vodnej správy z hľadiska
sledovania záujmov štátnej vodnej správy nepožaduje, aby predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
bolo posudzované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyjadrenie: Akceptuje.
2.8. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového
hospodárstva (listom číslo: OU-PB-OSZP-2022/004773-002 zo dňa 07. 04. 2022, doručený dňa 12. 04. 2022)
uvádza: ,,Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového
hospodárstva ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5
ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení, ako príslušný orgán vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104
písm. d) a § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o odpadoch“, súhlasí so zmenou navrhovanej činnosti ,,Výrobná hala
UNI-TECH Považská Bystrica – II. etapa“, navrhovateľa UNI-TECH, s. r. o., Robotnícka 2142/78, 017 01 Považská
Bystrica, IČO: 36 357 723 v zastúpení spoločnosťou ECO Group SK s. r. o., Tellerova 2/4, 811 02 Bratislava, IČO:
51 087 456.
Tunajší orgán štátnej správy odpadového hospodárstva upozorňuje, že v súvislosti s vybudovaním miestnosti na
lisovanie papiera, ktorá bude vybavená lisom EKOPACK 40 na lisovanie papiera a kartónov za účelom zníženia
objemu odpadu pre jeho jednoduchšie skladovanie a dopravu, je potrebné:
• požiadať o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm.
c) zákona o odpadoch,
• požiadať o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa §
97 ods. 1 písm. e) bod. 2 zákona o odpadoch.
Zároveň ste nás požiadali o vyjadrenie názoru, či predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti má alebo
nemá byť posudzované podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z pohľadu štátnej správy odpadového hospodárstva
predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti neodporúčame ďalej posudzovať podľa citovaného zákona“.
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Podmienky sú akceptované v 2. a 3. podmienke tohto rozhodnutia.
Vyjadrenie: Akceptuje sa v 2 a 3 podmienke tohto rozhodnutia.
Mesto Považská ako dotknutá obec oznámilo (listom číslo: Odd.ÚP/2702/2022/8802 zo dňa 28. 03. 2022, doručený
29. 03. 2022), že o zmene navrhovanej činnosti informovalo verejnosť prostredníctvom úradnej elektronickej tabule
Mesta Považská Bystrica, centrálnej úradnej elektronickej tabuli a na úradnej tabuli Mesta Považská Bystrica v
čase od 14. 03. 2022 do 28. 03. 2022 a zároveň oznámilo kde, kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote
môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Mesto Považská Bystrica ako
dotknutá obec uvádza: ,,Zároveň Vám podľa § 29 ods. 9 zákona číslo 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme, že netrváme na posudzovaní predloženého
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona“.
Tunajší úrad v oznámení o predložení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informoval verejnosť, že môže
doručiť svoje písomné stanovisko k zmene navrhovanej činnosti príslušnému orgánu do desiatich pracovných dní
od zverejnenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 9 zákona. Písomné stanovisko sa považuje
za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce. Stanovená lehota uplynula
24. 03. 2022.
Účastníci konania majú v priebehu dokazovania mnohé práva, a to najmä navrhovať dôkazy, vyjadriť sa k podkladom
rozhodnutia. Verejnosť môže prejaviť záujem na zmene navrhovanej činnosti v ktoromkoľvek štádiu konania.
Verejnosť má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu o tom, či zmena navrhovanej činnosti sa má posudzovať
podľa zákona. Správny orgán je povinný uvedené zákonné práva rešpektovať a umožniť ich reálne uplatnenie, a to
v ktoromkoľvek štádiu konania.
Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 850 00 Bratislava zastúpené Laurou Jurkovičovou, riaditeľka
združenia, listom s názvom: Vyjadrenie v procese EIA k zámeru: ,,Výrobná hala UNI-TECH Považská Bystrica –
II. etapa“ doručeným prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk dňa 15. 03. 2022, predložilo
podľa § 29 ods. 9 zákona k zmene navrhovanej činnosti ako dotknutá verejnosť pripomienky.
Združeniu domových samospráv vyplýva v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní́ vplyvov
na životné prostredie postavenie dotknutej verejnosti pri posudzovaní́ vplyvov na životné prostredie a postavenie
účastníka následných povoľovacích konaní. Stanovy Združenia domových samospráv v elektronickej podobe sú k
dispozícii na prehliadanie alebo na stiahnutie tu: https://goo.gl/AVbAxj , výpis z registra občianskych združení́ MV
SR: https://goo.gl/V4XopA a výpis z registra právnických osôb ŠÚ SR tu: http://goo.gl/Ikofe7.
Pre elektronickú komunikáciu používajte mail: eia@samospravydomov.org
Pre písomný styk použite elektronickú schránku Združenia domových samospráv na ÚPVS slovensko.sk.
Podľa §2 ods. zákona EIA je účelom a zmyslom zákona najmä:
b) zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovaného strategického dokumentu a navrhovanej
činnosti na životné prostredie,
c) objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich
variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom,
d) určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia
alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia,
e) získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
Žiadame, aby vydané rozhodnutie opísalo a zrozumiteľne vysvetlilo priame a nepriame vplyvy na životné prostredie,
objasnilo a porovnalo jednotlivé varianty a určilo environmentálne opatrenia a právne záväzným spôsobom ich
ukotvilo pre nasledujúce povoľovacie procesy. Zaujíma nás najmä hľadisko ochrany a obnovy biodiverzity,
budovania zelenej infraštruktúry ako súčasti zámeru a širšieho územia, z hľadiska ochrany vôd a z hľadiska realizácie
Programu odpadového hospodárstva SR. Týmto súčasne prejavujeme záujem na predmetnej činnosti v zmysle §24
ods.2 zákona EIA.
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KÓPIA
Predmetom zisťovacieho konania je zistenie kumulatívnych vplyvov v rôznych časových horizontoch; preto nie
je pravdou, že podstatné sú len zvýraznené časti objektovej skladby; predmetom sú aj nezvýraznené časti a aj
technológie.
Nesúhlasíme s realizáciou betónovej plochy v obvodovej makadámovej zóne, ktorá plní okrem iného aj funkcie
prirodzeného odtoku dažďových vôd ako aj bezpečnostného prístupového priestoru pre hasičov a bezpečnostné
zložky. Je potrebné nájsť iné umiestnenie.
Z hľadiska budúcich vplyvov nás zaujíma, akým spôsobom bude navrhovateľ reagovať na klimatickú krízu
a jej prejavy; zaujíma nás jeho plán zelenej transformácie svojej činnosti a znižovanie uhlíkovej stopy a
využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Zaujíma nás, akým spôsobom bude reagovať na uvedené ekologické a
environmentálne krízy a výzvy a to zodpovedaním nasledovných otvorených otázok:
1) Príčiny dnešného zlého stavu hospodárstva treba hľadať v ekonomických reformách prvej Dzurindovej vlády.
Nemožno im uprieť, že tieto reformy (spojené aj s rozpredávaním štátneho majetku, tzv. slovenského rodinného
striebra) priniesli krátkodobé úspechy. Zo strednodobého a dlhodobého hľadiska však naša ekonomika patrí medzi
najzraniteľnejšie v Európe a zároveň za najmenej pripravené čeliť výzvam spojeným so zvyšovaním automatizácie
a postupným nahrádzaním ľudskej práce výkonnými robotmi (napr. Slovensko je výrobná linka automobilov, ale
zásadnejší výskum automobilky realizujú v iných štátoch).
Podľa viacerých názorov, Slovensku hrozí tzv. pasca stredných príjmov:
Na druhej strane Slovensko čelí najbližšie desiatky rokov neuveriteľne obrovskej ekonomickej výzve. Ide o výzvu,
ako nepadnúť do pasce strednopríjmových krajín. Zdrojom slovenského rastu za posledných dvadsať rokov bol
práve obchod a vývoz. Slovensko neprodukuje veľmi inovatívnu pridanú hodnotu. Ako budeme ekonomicky rásť
– a už sa to deje –, konkurenčné výhody začnú klesať. Ak nebudú nízke mzdové náklady, už nebudeme dostatočne
konkurencieschopní.
Ide o najväčšiu zmenu, ktorá nastane v slovenskej ekonomike v najbližšom desaťročí a ktorá bude mať dôsledky na
politickú mapu krajiny, no žiaden politik o nej nehovorí. Ide o to, ako zmeniť ekonomický model Slovenska a prejsť
od nízkonákladovej priemyselnej výroby a zahraničného vývozu na udržateľnejšiu formu rastu, ktorá generuje vyššiu
pridanú hodnotu a inovácie. Ide o to, ako urobiť zo Slovenska krajinu, ktorá ľuďom poskytne nielen akúkoľvek novú
prácu, ale kvalitnú prácu a príležitosti, pre ktoré slovenský talent nebude musieť utekať do zahraničia. Je mi ľúto,
že o tejto kľúčovej otázke slovenskej budúcnosti sa v slovenskej politike veľmi nediskutuje.
Je nepochybné, že ekonomika a hospodárstvo založené na týchto reformách sa vnútorne vyčerpalo a melie z
posledného. Slovenská spoločnosť čelí rovnakým problémom, akým čelilo v poslednej dekáde svojej existencie
socialistické Československo; dokonca je veľmi podobná aj symptomatika. Pre porovnanie odkazujeme na
príhovor Miloša Jakeša v Červenom Hrádku (https://www.youtube.com/watch?v=cKoQQo8gdPM&t=1257s), ktorý
podľa wikipedie (https://sk.wikipedia.org/wiki/Prejav_Milo%C5%A1a_Jake%C5%A1a_na_%C4%8Cervenom_hr
%C3%A1dku) je „sondou do zmýšľania vedúcich predstaviteľov komunistického režimu niekoľko mesiacov pred
jeho zánikom. Ortodoxný stúpenec normalizácie Miloš Jakeš v ňom dôrazne apeloval na nutnosť odštartovať zásadné
ekonomické a spoločenské reformy. Pomerne presne identifikoval základné a pre režim osudové problémy, ktoré
však už nemohli byť riešené v intenciách direktívno-centralistického modelu socializmu.“ Porovnajme štruktúru
príhovoru:
a. útok na ekologických aktivistov
b. útok na občiansku spoločnosť
c. útok na politickú opozíciu
d. konštatovanie potreby perestrojky
e. nemohúcnosť z prinášania riešení na vážne spoločenské a hospodárske problémy
ZDS v rámci Európskej zelenej dohody (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-greendeal_sk) je potrebné nastaviť transformáciu hospodárstva na ekologickom princípe; žiadame navrhovateľa vysvetliť,
jeho príspevok k budovaniu ekologického a inovatívneho hospodárstva založeného na znalostiach a občianskej
participácii.
1) ZDS tvrdí (podobne ako Európska komisia) že ekonomika nemusí byť v rozpore s ekológiou ale majú sa vzájomne
dopĺňať; ako sme opakovane uviedli, toto je dokonca ústavným princípom, ktorý sa doteraz nedarí plne napĺňať.
Číslo spisu
OU-PB-OSZP-2022/003321

Por.č.záznamu
024

Číslo záznamu
0032401/2022

Typ záznamu
Externý odoslaný záznam

6 / 22

Forma originálu
hodnoverná elektronická

KÓPIA
Predseda ZDS je autorom interpretácie rozvinutia produkčnej funkcie Y(X)=f(C)+f(L)+f(A); t.j. produkcia sa rovná
kombinácii funkcií výrobných faktorov kapitálu, práce a pôdy. Nazdávame sa, že tak ako kapitál je nositeľom
trhovej ekonomiky, práca je nositeľom sociálneho rozmeru, tak pôda je nositeľkou environmentálneho rozmeru.
ZDS tak presadzuje myšlienku zelenej transformácie hospodárstva tak, aby bola konkurencieschopnou modernou
ekonomikou s tým, že túto transformáciu vidíme prostriedkami ekologického zlepšovania nielen samotného
prostredia, ale aj ekologizácie samotnej výroby. Iným slovom, konkurenčnú výhodu môže získať ten, ktorý
vhodne investuje do životného prostredia, čo sa mu súčasne vráti na produktivite a teda v konečnom dôsledku
na hospodárskom výsledku. Neopomenuteľnou skutočnosťou je aj to, že takto sa súčasne generuje aj sociálny
a trhový rast. Slovensko tak môže získať náskok práve v rozhodujúcej kategórii nadchádzajúceho obdobia a
to je dôraz na životné prostredie. Inšpiráciou nám môže byť historický rudný banský priemysel v Kremnicku,
Štiavnicku, na Spiši a Gemeri, ktorý sa nespoliehal na fosílnu energiu ale na udržateľné formy energie (zväčša
tajchy a iné formy vodnej energie). Žiadame navrhovateľa, aby navrhol opatrenia, ktorými prispeje k zelenej
transformácii hospodárstva aj celej spoločnosti založenej na inováciách a Euróspkej zelenej dohode (https://
ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk); žiadame úrad, aby takéto opatrenia určil
ako záväzné podmienky rozhodnutia.
2) Európska komisia pripravuje balíček energetických reforiem popularizovaných pod názvom „Fit for 55“ (https://
www.consilium.europa.eu/sk/policies/fit-for-55/), čím sa naznačuje ambícia EÚ stať sa uhlíkovo neutrálnym
kontinentom. Žiadame navrhovateľa, aby uviedol opatrenia, ktorými navrhuje prispieť k tejto snahe v rámci svojho
zámeru. Bližšie vysvetlenie nájdete v odbornom článku (https://euobserver.com/climate/152419).
3) Energetická efektivita budov, je komplexná téma, ktorá má na jednej strane zabezpečiť znižovanie uhlíkovej
stopy budov a na strane druhej pomôcť vlastníkom a prevádzkovateľom budov znižovať náklady na pich prevádzku.
Približne tri štvrtiny budov v Európe nie sú energeticky efektívne. Budovy v EÚ spotrebujú asi 40 percent energie
a vyprodukujú 36 percent emisií skleníkových plynov. Zvýšenie ich energetickej efektívnosti by prinieslo úspory
aj pomohlo zabrzdiť klimatické zmeny. Roku 2030 by mali všetky novopostavené budovy produkovať nulové
emisie; pričom do tejto kategórie spadajú aj rekonštrukcie budov. Pri rekonštrukciách je dôraz na kvalitu a hĺbkové
systémové rekonštrukcie.
Obnova budov je jedným z pilierov slovenského Plánu obnovy a odolnosti, ktorý ma zabezpečiť zotavenie slovenskej
ekonomiky z pandémie COVID-19 a zároveň ho nasmerovať k uhlíkovej neutralite. Preukázanie splnenia tejto
požiadavky je teda vo verejnom záujme ako aj v záujme zabezpečenia konkurencieschopnosti Slovenska a jeho
hospodárstva prostredníctvom znižovania prevádzkových nákladov spojených s budovami.
Viacej informácií ako aj informácie o pripravovanej energetickej smernici: https://euractiv.sk/section/klima/
news/nova-smernica-urci-povinne-energeticke-standardy-aj-pre-existujuce-budovy/. V dôsledku požiadavky na
udržateľnosť klimatickej infraštruktúry je pri financovaní z európskych zdrojov potrebné už dnes preukázať splnenie
budúcich požiadavok, aj keď dnes ešte nie je legislatívne podchytené.
4) Glasgowská konferencia a odborný panel konštatoval, že dynamika klimatickej krízy sa od Parížskej
konferencie ešte zhoršila (zrejme hystériou navyšovania zaťaženia životného prostredia, kým to ešte
nie je zakázané). Preto je nevyhnutné okamžite prijať účinné opatrenia na zabezpečenie dosiahnutia
cieľov COP26 (https://e.dennikn.sk/2608713/je-cas-na-nudzovy-rezim-co-sa-stalo-na-klimatickej-konferencii-vglasgowe-a-co-to-znamena-pre-slovensko/); žiadame uviesť a vyhodnotiť účinnosť prijatých opatrení na dosiahnutie
týchto cieľov.
Klimatická zmena je podľa IPCC horšia, než sme čakali. Šance na zastavenie otepľovania pod 1,5 stupňa Celzia
sú veľmi malé. Môžeme ešte zabrániť úplnej katastrofe, ale mali by sme sa pripraviť na extrémne počasie, suchá
a zaplavenie pobrežných oblastí. Následky klimatickej krízy pocíti každé miesto na planéte, píše sa vo februárovej
správe Medzinárodného panela pre zmenu klímy (IPCC). Jej obsah podrobnejšie uvádza článok v Denníku N.
Podľa vedcov sa väčšina krajín pripravuje na oteplenie o 1,5 až dva stupne. Bude však vyššie, a opatrenia teda
nebudú stačiť. Prioritou je stále zníženie emisií skleníkových plynov, no IPCC zdôrazňuje aj potrebu adaptačných
opatrení. Inak povedané, musíme sa pripraviť na život s väčším množstvom prírodných katastrof.
V Európe identifikuje správa štyri riziká: vlny tepla, záplavy, suchá, nedostatok vody. Veľmi bude postihnutý juh
Európy. Pri oteplení o dva stupne bude nedostatkom vody trpieť viac ako tretina obyvateľov, pri trojstupňovom
náraste teplôt dvakrát viac.
S otepľovaním sú spojené ďalšie riziká: strata prirodzených habitatov a obmedzenie fungovania ekosystému, vyššia
úmrtnosť, neúroda, strata úrodnej pôdy.
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Chránená nie je ani severná Európa – tú môžu ohroziť záplavy či silné búrky. Suchá a neúroda alebo, naopak, záplavy
a silné búrky zasiahnu aj Slovensko.
Najbezprostrednejšie zasiahnutým sektorom bude poľnohospodárstvo. Nedostatok potravín pocítia milióny ľudí.
Ohrozené sú najmä najchudobnejšie regióny, no dôsledky pocíti aj Európa, najmä južná. Obmedzená produkcia
potravín zdvihne ich ceny.
Poľnohospodári by sa mali zamerať na zadržiavanie vody v krajine a preorientovať sa na ekologické postupy, ktoré
nie sú také závislé od závlahy a zvládajú výkyvy počasia.
Mestá sa musia pripraviť na zvládnutie horúčav: napríklad výsadbou verejnej zelene či lepším hospodárením s
dažďovou vodou. Vlny horúčav pomáhajú prekonať aj opatrenia ako zelené strechy.
Budeme musieť viac investovať do systémov na monitorovanie a vyhodnocovanie rizík, ako sú záplavy, víchrice,
či do odstraňovania ich následkov.
5) Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je základným legislatívnym nástrojom
odpadového hospodárstva. Podľa hierarchie odpadového hospodárstva je zneškodňovanie odpadu až na poslednom
mieste v prioritách nakladania s odpadom. Reálne je to však na Slovensku najčastejšie používaný spôsob nakladania
s odpadom. Príčinou tohto stavu je prevažne lineárny ekonomický model súčasnej spoločnosti. Ťažíme prírodné
zdroje, odnášame ich na opačný koniec sveta, kde sa z nich vyrábajú výrobky. Tie sú distribuované do ďalších kútov
sveta, kde ich spotrebitelia kúpia, použijú a vyhodia. Tak vzniká odpad a suroviny vo forme produktov končia na
skládkach, v spaľovniach či pohodené vo voľnej prírode.
Žiadame v projekte riešiť výrazný odklon od zneškodňovania odpadu skládkovaním v súčasnosti (lineárna
ekonomika) a posunutie odpadového hospodárstva smerom k modelu založenom na cirkulárnej ekonomike –
pomocou účinného zhodnocovania materiálov v odpade. Takto sa výrazne minimalizuje odpad a náklady na vstupné
materiály i energiu, potrebné pre výrobu nových výrobkov. Navrhovaná činnosť prispieva k plneniu cieľov v oblasti
triedenia a recyklácie komunálnych odpadov, ktoré ako členská krajina EÚ musíme splniť: do roku 2035 budeme
triediť a recyklovať 65 % komunálnych odpadov, v roku 2035 bude skládkovaných iba 10 % komunálnych odpadov.
Do pozornosti kladieme Akčný plán pre zavedenie cirkulárnej ekonomiky (https://ec.europa.eu/environment/
strategy/circular-economy-action-plan_sk); ktorý je plánom Európskej únie pre vysporiadanie sa s ekologickými
dôsledkami nevhodných odpadových politík.
Na určenie prípustnosti zámeru v krajine (§11 a §12 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb.) ako aj ako
odborný základ prípadných navrhovaných environmentálnych opatrení (§17 ods.1 zákona o životnom prostredí) na
uvedené požadujeme environmentálne hodnotenie dopadov stavieb na krajinu a obyvateľa (napr. formou hodnotenia
a certifikácie GreenPass https://www.environmentalnehodnotenie.sk/, https://greenpass.io/). Na základe výsledkov
krajinného hodnotenia žiadame, aby sám navrhovateľ určil primerané environmentálne opatrenia.
Žiadame, aby zmierňujúce opatrenia určené v rozhodnutí ako záväzné podmienky podľa §29 ods.13 zákona EIA
obsahovali aj:
I. prvky zelenej infraštruktúry a obnovy biodiverzity podľa §2 písm. zh až zj zákona OPK č.543/2002 Z. z.
II. opatrenia ochrany vôd podľa §5 až §11 Vodného zákona
III. opatrenia realizácie Programu odpadového hospodárstva
IV. opatrenia realizácie obehového hospodárstva
Pri určení týchto opatrení je treba v zmysle §29 ods.3 zákona EIA vychádzať aj z návrhov verejnosti; Navrhujeme,
aby navrhovateľ akceptoval nasledovné opatrenia (ktoré sa v praxi osvedčili ako tzv. best available techniques –
BAT – krajinných environmentálnych opatrení) alebo sám navrhol k nim lepšiu alternatívu resp. riešenie, ktoré dané
environmentálne oblasti splní lepšie/vhodnejšie a to na základe výsledkov požadovaného krajinného hodnotenia.
V rámci doplňujúcej informácie žiadame komparatívnu analýzu výhod a nevýhod a zdôvodnenie výsledného
vybraného riešenia. Nami navrhované štandardné riešenia tvoriace základ odbornej diskusie o environmentálnych
opatreniach sú :
1) Používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; v rozhodnutí konkrétne uviesť aké
recykláty a ako sa v zámere použijú.
2) Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie
zberných nádob osobitne pre zber: komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou, kovov označeného
červenou farbou, papiera označeného modrou farbou, skla označeného zelenou farbou, plastov označeného žltou
farbou a bio-odpadu označeného hnedého farbou.
3) Implementovať Akčný plán pre obehovú ekonomiku (https://ec.europa.eu/environment/strategy/circulareconomy-action-plan_sk).
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4) Navrhovateľ vysadí v meste Považská Bystrica 50ks vzrastlých drevín a to na verejných priestranstvách v
obývaných častiach mesta po dohode s orgánom ochrany prírody v zmysle Dokumentu starostlivosti o dreviny.
5)
Vyhodnotiť
umiestnenie
zámeru
z
hľadiska
tepelnej
mapy
spracovanej
satelitným
snímkovaním
(infračervené
snímkovanie
voľne
k
dispozícii
zo
satelitu LANDSAT-8: https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-landsat-archives-landsat-8oli-operational-land-imager-and?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects) a porovnať s mapou
vodných útvarov (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise-wfd-spatial-1), mapami sucha (http://
www.shmu.sk/sk/?page=2166) ako aj s mapami zrážok a teploty vzduchu (http://www.shmu.sk/sk/?
page=1&id=klimat_mesacnemapy); na základe ich vyhodnotenia navrhnúť vhodné adaptačné a mitigačné opatrenia
podľa strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé
dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 478/2018 do nasledujúcich stupňov projektovej
dokumentácie projektu.
6) Používať prvky inteligentných budov na efektívne nakladanie s energiami (dynamické riadenie chladenia/kúrenia,
spätná rekuperácia tepla z výroby, používanie fotovoltiky na aspoň čiastočné vykrytie enertgetických potrieb a
aplikácia mikrogrid systémov, tepelné čerpadlá).
7) Preukázať používanie výhradne zelenej elektriny (napr. formou tzv. zeleného certifikátu).
Pri rozhodovaní je potrebné uplatňovať tzv. eurokonformný výklad a uplatňovanie zákona:
I. Odmietame deformovaný výklad a uplatňovanie Európskeho práva ako aj zákona EIA, ktoré sú nezlučiteľné so
základnými Európskymi hodnotami a základnými zásadamy Európskeho správneho práva, nesledujú účel a cieľ
zákona EIA podľa §2 a ktoré sú v rozpore s tzv. eurokonformným výkladom zákona popierajúcim Aarhuský dohovor.
V tomto smere sme zaznamenali snahu úradov uplatňovať procesy EIA len ako povinné vyjadrovanie v rámci
podkladového rozhodnutia pre následné povoľovacie konanie. Všimli sme si, že v rámci tejto deformácie úrady
neobhajujú verejné záujmy životného prostredia, zelenej transformácie a práv verejnosti ale záujmy investorov. V
tejto súvislosti je potrebné spomenúť aj diskreditačnú antikampaň ministra hospodárstva, ktorý podľa vlastných
slov s európskou legislatívou nesúhlasí, preto sa snažil kriminalizovať ZDS a tak podľa nás poskytnúť zámienku
pre šikanózny výkon verejnej správy úradmi a súčasne poskytnúť zámienku pre porušovanie práva v tejto oblasti.
Uvedené je prejavom uplatňovania nesprávneho predpokladu, že ekonomický a hospodársky záujem navrhovateľa
má prednosť pred ekologickými záujmami; resp., ekologické záujmy sa musia prispôsobiť ekonomickým záujmom
ako aj že činnosť žalobcu ako ekologického spolku sa musí prispôsobiť a podriadiť alebo aspoň „nebyť prekážkou“
ekonomických záujmov vedľajšieho účastníka konania. Takýto spôsob uvažovane je v rozpore so zásadou opatrnosti,
ktorá v Európskom práve kladie hierarchiu záujmov presne naopak – ekologické záujmy majú prednosť pred
ekonomickými a hospodárskymi resp. ekonomické a hospodárske záujmy sa musia prispôsobiť ekologickým.
Práve neaplikovanie tejto základnej právnej zásady vyplývajúcej z tzv. Lisabonských zmlúv je právnym základom a
podstatou systematickej nesprávnosti a nezákonnosti rozhodovania úradov na Slovensku. Zásada opatrnosti vyplýva
z čl.4 ods.2 písm.k, čl.11, čl.168 ods.1 a čl.169 ods.1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a prostredníctvom čl.7
ods.2 Ústavy sa stala súčasťou ústavných hodnôt a princípov, ktoré je potrebné na Slovensku aplikovať a z ktorých je
potrebné vychádzať aj v zmysle čl.152 ods.4 Ústavy. Aplikácia preferencie ekologických záujmov je teda súčasťou
ústavne súladného výkladu a aplikácie práva a úrad z nej musí vychádzať a aplikovať naprieč celým konaním
a v každom momente konania a rozhodovania. Prípadné opomenutie tejto zásady spôsobí následné kaskádovité
námietky a výhrady k nesprávnosti a nezákonnosti uplatňovania transponovaných európskych právnych predpisov,
t.j. k námietkam pre nesprávne uplatňovanie ustanovení zákona EIA.
II. Nesprávne vnímanie Európskeho práva, ktoré preferuje ekologické záujmy pred ekonomickými vedie aj k
nesprávnemu vnímaniu ZDS ako ekologického spolku, ktorý má záujem na zámeroch posudzovaných procesom
EIA. Jedným zo základných cieľov ZDS je presadenie eurokonformného prístupu nielen úradníkov ale aj
podnikateľov práve v tom, že ekologické záujmy sú prvoradé a týmto sa majú prispôsobiť aj podnikateľské aktivity
a konkrétne aj tento zámer. Odráža sa to na požiadavke prispôsobiť zámer prirodzenej biodiverzite či požiadavkám
na zelené zmierňujúce opatrenia. Odráža sa to aj v záujme o preukázanie, že každý zámer na Slovensku svojou
trochou prispieva k riešeniu klimatickej krízy a to v duchu Európskych dokumentov ako je Fit for 55, Zelená
transformácia hospodárstva a podobne. V neposlednej rade je to záujme o zlepšenie daného projektu cez ekológiu
a ekologické opatrenia a tak jednak zlepšiť stav životného prostredia ale súčasne takýmto spôsobom prispievať k
zelenej transformácii hospodárstva na Slovensku.
III. Žiadame úrad, aby v súlade s čl.3 ods.2 až ods.4 Aarhuského dohovoru zabezpečil, aby
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KÓPIA
a. úradníci a orgány podporovali a usmerňovali verejnosť pri požadovaní prístupu k informáciám, uľahčovali jej
účasť na rozhodovacom procese a pri požadovaní prístupu k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia a
to aj v tomto konkrétnom konaní
b. sa podporilo vzdelávanie v záležitostiach životného prostredia a povedomie verejnosti predovšetkým o tom, ako
možno získať prístup k informáciám, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese a získať prístup k spravodlivosti v
záležitostiach životného prostredia
c. sa podporíli združenia, organizácie alebo skupiny podporujúce ochranu životného prostredia (v tomto prípade
ZDS v rámci tohto konania)
d. sa zabezpečilo, že vnútroštátny právny systém je uplatňovaný v súlade s týmto záväzkom, t.j. aby úrad aplikoval
tzv. eurokonformný výklad zákona
V rozhodnutí žiadame uviesť, akým spôsobom úrad túto svoju povinnosť zabezpečil, t.j. akým spôsobom aplikoval
eurokonformný výklad zákona, ako podporil ZDS v rámci konania a ako ZDS uľahčil jeho činnosť pri napĺňaní
cieľov vyplývajúcich z Aarhuského dohovoru a pri obhajobe verejných záujmov životného prostredia..
Pripomienky a odborné podklady doručené k zámeru (vrátane našich) žiadame vyhodnotiť podľa §20a zákona EIA
a to nielen v zmysle vecného posúdenia ale aj v zmysle právneho posúdenia veci a na základe tohto vyhodnotenia
rozhodnúť vo veci samej. Podľa čl.2 ods.2 Ústavy SR sa rozhodnutia úradov musia realizovať v rámci zákonných
kompetencií a zmocnení; podľa §3 ods.1 Správneho poriadku sú úrady povinné rešpektovať a presadzovať záujmy
štátu a spoločnosti. Environmentálne záujmy sú definované aj v osobitných hmotnoprávnych predpisoch chrániacich
životné prostredie a jeho zložky, ktorých zoznam je na stránke MŽP SR na adrese https://www.minzp.sk/legislativa/.
Žiadame teda doručené pripomienky vyhodnotiť vecne aj právne v zmysle týchto právnych predpisov a toto
vyhodnotenie uviesť v rozhodnutí. Z vyhodnotenia pripomienok súčasne vyplynie, ktoré podmienky je potrebné
uložiť podľa §29 ods.13 resp. §37 ods.4 zákona EIA.
Žiadame vyššie uvedené informácie vyhodnotiť formou všeobecne zrozumiteľného zhodnotenia opisom z hľadiska
šiestych hlavných faktorov posudzovania environmentálnych vplyvov: • klíma, • biodiverzita, • voda, • vzduch,
• energie a • hodnota; v každom z týchto faktorov žiadame zvoliť merateľný ukazovateľ, ktorý bude následne
monitorovaný aj z hľadiska poprojektovej analýzy.
Za účelom zabezpečenia efektivity konania, odporúčame úradu aj navrhovateľovi aktívne konzultovať projekt s
verejnosťou a v nasledujúcich povoľovacích konaniach kontaktovať verejnosť ešte pred podaním žiadostí na úrad
napr. v zmysle §36 ods.5 resp. §64 ods.1 Stavebného zákona. Prípadnú konzultáciu so ZDS je možné rezervovať tu:
https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-samosprav/widget?lang=sk. ZDS na vykonaní konzultácie trvá.
Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí. S podkladmi rozhodnutia žiadame
byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku
vyjadríme. Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do
elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme
nezasielať. Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne
na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.
Zásady Integrity konania ZDS: ZDS primerane aplikuje Odporúčania OECD o verejnej integrite (https://
www.oecd.org/gov/ethics/integrity-recommendation-SVK.pdf) do svojej činnosti. ZDS nekupčí so svojim vplyvom
žiadnym spôsobom. Jednoducho povedané:
a) Ak niekto tvrdí, že Vám vybaví „ústretovosť ZDS“, tak sprosto klame a od takého konania sa rázne dištancujeme.
b) Ak sa niekto nádeja, že akýmikoľvek zmluvnými vzťahmi s tretími stranami získa „ústretovosť ZDS“, tak si robí
falošnú nádej; aj od takého konania sa rázne dištancujeme. Nikdy sme na neho nepristúpili a ani nepristúpime.
c) Ak sa niekto nádeja, že politickým krytím ministrov, starostov či iných politikov alebo vplyvných osôb si získa
nejakú výhodu, tak takéto dohody odmietame a o to dôraznejšie žiadame nezávislé posudzovanie tak, aby ani
verejnosť ani životné prostredie nebolo rukojemníkom takejto politicko-biznisovej korupcie. Aj takéto správanie
dôrazne odmietame a svojou činnosťou sa proti nemu staviame.
Environmentálne princípy činnosti ZDS: ZDS je ochotné diskutovať a komunikovať s každým za splnenia štyroch
jednoduchých pravidiel:
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1) Pristupujeme k sebe partnerským spôsobom, so vzájomným rešpektom a vážime si jeden druhého; sme slušní a
spoločensky zodpovední.
2) Rozprávame sa len o životnom prostredí, ako životné prostredie zlepšiť a ako zvýšiť občiansku participáciu.
3) Konáme len na základe práva a zákona (európskeho práva a slovenského práva, ekologické medzinárodné
zmluvy), konáme zásadne len zákonným spôsobom a problémy riešime len spôsobmi, ktoré zákony predpokladajú.
4) Všetka činnosť ZDS je činnosťou občianskeho aktivizmu v zmysle Stanov ZDS (https://bit.ly/3sdFgYB). ZDS
neobchoduje ani nepodniká a všetko, čo ZDS v rámci svojej činnosti robí je bezodplatné.
Pripomienka číslo 1: Predmetom zisťovacieho konania je zistenie kumulatívnych vplyvov v rôznych časových
horizontoch; preto nie je pravdou, že podstatné sú len zvýraznené časti objektovej skladby; predmetom sú aj
nezvýraznené časti a aj technológie.
Pripomienka č. 2: Nesúhlasíme s realizáciou betónovej plochy v obvodovej makadámovej zóne,
ktorá plní okrem iného aj funkcie prirodzeného odtoku dažďových vôd ako aj bezpečnostného prístupového priestoru
pre hasičov a bezpečnostné zložky. Je potrebné nájsť iné umiestnenie.
Pripomienka č. 3: Z hľadiska budúcich vplyvov nás zaujíma, akým spôsobom bude navrhovateľ
reagovať na klimatickú krízu a jej prejavy; zaujíma nás jeho plán zelenej transformácie svojej činnosti a znižovanie
uhlíkovej stopy a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Zaujíma nás, akým spôsobom bude reagovať na
uvedené ekologické a environmentálne krízy a výzvy a to zodpovedaním nasledovných otvorených otázok Príčiny
dnešného zlého stavu hospodárstva treba hľadať v ekonomických reformách prvej Dzurindovej vlády. Nemožno im
uprieť, že tieto reformy (spojené aj s rozpredávaním štátneho majetku, tzv. slovenského rodinného striebra) priniesli
krátkodobé úspechy. Zo strednodobého a dlhodobého hľadiska však naša ekonomika patrí medzi najzraniteľnejšie
v Európe a zároveň za najmenej pripravené čeliť výzvam spojeným so zvyšovaním automatizácie a postupným
nahrádzaním ľudskej práce výkonnými robotmi (napr. Slovensko je výrobná linka automobilov, ale zásadnejší
výskum automobilky realizujú v iných štátoch).
Pripomienka
č.
4:
Podľa
viacerých
názorov
[<https://dennikn.sk/2477171/mlady-slovak-radilbritskej-vlade-pri-brexite-johnson-je-premierom ovladatelnehochaosu/?ref=list>tu],[<https://finweb.hnonline.sk/
ekonomika/1045850-miklos-krajiny-strednej-europy-ohrozuje-dvojita-pasca-ma-jedine-riesenie> tu] , Slovensku
hrozí tzv. pasca stredných príjmov: Na druhej strane Slovensko čelí najbližšie desiatky rokov neuveriteľne obrovskej
ekonomickej výzve. Ide o výzvu, ako nepadnúť do pasce strednopríjmových krajín. Zdrojom slovenského rastu za
posledných dvadsať rokov bol práve obchod a vývoz. Slovensko neprodukuje veľmi inovatívnu pridanú hodnotu.
Ako budeme ekonomicky rásť – a už sa to deje –, konkurenčné výhody začnú klesať. Ak nebudú nízke mzdové
náklady, už nebudeme dostatočne konkurencieschopní.
Pripomienka č. 5: Ide o najväčšiu zmenu, ktorá nastane v slovenskej ekonomike v najbližšom
desaťročí a ktorá bude mať dôsledky na politickú mapu krajiny, no žiaden politik o nej nehovorí. Ide o to, ako
zmeniť ekonomický model Slovenska a prejsť od nízkonákladovej priemyselnej výroby a zahraničného vývozu na
udržateľnejšiu formu rastu, ktorá generuje vyššiu pridanú hodnotu a inovácie. Ide o to, ako urobiť zo Slovenska
krajinu, ktorá ľuďom poskytne nielen akúkoľvek novú prácu, ale kvalitnú prácu a príležitosti, pre ktoré slovenský
talent nebude musieť utekať do zahraničia. Je mi ľúto, že o tejto kľúčovej otázke slovenskej budúcnosti sa v
slovenskej politike veľmi nediskutuje.
Pripomienka č. 6: Je nepochybné, že ekonomika a hospodárstvo založené na týchto reformách sa
vnútorne vyčerpalo a melie z posledného. Slovenská spoločnosť čelí rovnakým problémom,
akým čelilo v poslednej dekáde svojej existencie socialistické Československo; dokonca je
veľmi podobná aj symptomatika. Pre porovnanie odkazujeme na príhovor Miloša Jakeša v
Červenom Hrádku (https://www.youtube.com/watch?v=cKoQQo8gdPM&t=1257s https://www.youtube.com/
watch?v=cKoQQo8gdPM&t=1257s), ktorý podľa wikipedie (https://sk.wikipedia.org/wiki/Prejav_Milo
%C5%A1a_Jake%C5%A1a_na_%C4%8Cervenom_hr%C3%A1dku) je „sondou do zmýšľania vedúcich
predstaviteľov komunistického režimu niekoľko mesiacov pred jeho zánikom. Ortodoxný stúpenec normalizácie
Miloš Jakeš v ňom dôrazne apeloval na nutnosť odštartovať zásadné ekonomické a spoločenské reformy. Pomerne
presne identifikoval základné a pre režim osudové problémy, ktoré však už nemohli byť riešené v intenciách
direktívno-centralistického modelu socializmu.“
Porovnajme štruktúru príhovoru:
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KÓPIA
a. útok na ekologických aktivistov
b. útok na občiansku spoločnosť
c. útok na politickú opozíciu
d. konštatovanie potreby perestrojky
e. nemohúcnosť z prinášania riešení na vážne spoločenské a hospodárske
problémy.
Pripomienka č. 7: ZDS v rámci Európskej zelenej dohody (<https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/
european-green-deal_sk>https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk)
je
potrebné nastaviť transformáciu hospodárstva na ekologickom princípe; žiadame navrhovateľa vysvetliť, jeho
príspevok k budovaniu ekologického a inovatívneho hospodárstva založeného na znalostiach a občianskej
participácii.
Pripomienka č. 8: ZDS tvrdí (podobne ako Európska komisia) že ekonomika nemusí byť v
rozpore s ekológiou ale majú sa vzájomne dopĺňať; ako sme opakovane uviedli, toto je dokonca ústavným
princípom, ktorý sa doteraz nedarí plne napĺňať. Predseda ZDS je autorom interpretácie rozvinutia produkčnej
funkcie Y(X)=f(C)+f(L)+f(A); t. j. produkcia sa rovná kombinácii funkcií výrobných faktorov kapitálu, práce a pôdy.
Nazdávame sa, že tak ako kapitál je nositeľom trhovej ekonomiky, práca je nositeľom sociálneho rozmeru, tak pôda je
nositeľkou environmentálneho rozmeru. ZDS tak presadzuje myšlienku zelenej transformácie hospodárstva tak, aby
bola konkurencieschopnou modernou ekonomikou s tým, že túto transformáciu vidíme prostriedkami ekologického
zlepšovania nielen samotného prostredia, ale aj ekologizácie samotnej výroby. Iným slovom, konkurenčnú výhodu
môže získať ten, ktorý vhodne investuje do životného prostredia, čo sa mu súčasne vráti na produktivite a
teda v konečnom dôsledku na hospodárskom výsledku. Neopomenuteľnou skutočnosťou je aj to, že takto sa
súčasne generuje aj sociálny a trhový rast. Slovensko tak môže získať náskok práve v rozhodujúcej kategórii
nadchádzajúceho obdobia a to je dôraz na životné prostredie. Inšpiráciou nám môže byť historický rudný banský
priemysel v Kremnicku, Štiavnicku, na Spiši a Gemeri, ktorý sa nespoliehal na fosílnu energiu ale na udržateľné
formy energie (zväčša tajchy a iné formy vodnej
energie). Žiadame navrhovateľa, aby navrhol opatrenia, ktorými prispeje k zelenej transformácii
hospodárstva aj celej spoločnosti založenej na inováciách a Euróspkej zelenej dohode (https://ec.europa.eu/
info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/
european-green-deal_sk); žiadame úrad, aby takéto opatrenia určil ako záväzné podmienky rozhodnutia.
Pripomienka č. 9: . Európska komisia pripravuje balíček energetických reforiem popularizovaných pod názvom
„Fit for 55“ (https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/fit-for-55/ https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/
fit-for-55/), čím sa naznačuje ambícia EÚ stať sa uhlíkovo neutrálnym kontinentom. Žiadame navrhovateľa, aby
uviedol opatrenia, ktorými navrhuje prispieť k tejto snahe v rámci svojho zámeru. Bližšie vysvetlenie nájdete v
odbornom článku (https://euobserver.com/climate/152419 https://euobserver.com/climate/152419).
Pripomienka č. 10: Energetická efektivita budov, je komplexná téma, ktorá má na jednej strane zabezpečiť znižovanie
uhlíkovej stopy budov a na strane druhej pomôcť vlastníkom a prevádzkovateľom budov znižovať náklady na pich
prevádzku.
Približne <https://ec.europa.eu/info/news/focus-energy-efficiency-buildings-2020-feb-1 7_en> tri štvrtiny budov v
Európe nie sú energeticky efektívne. Budovy v EÚ spotrebujú asi 40 percent energie a vyprodukujú 36 percent emisií
skleníkových plynov. Zvýšenie ich energetickej efektívnosti by prinieslo
úspory aj pomohlo zabrzdiť klimatické zmeny. Roku 2030 by mali všetky novopostavené budovy produkovať nulové
emisie; pričom do tejto kategórie spadajú aj rekonštrukcie budov. Pri rekonštrukciách je dôraz na kvalitu a hĺbkové
systémové rekonštrukcie. Obnova budov je jedným z pilierov slovenského Plánu obnovy a odolnosti, ktorý ma
zabezpečiť zotavenie slovenskej ekonomiky z pandémie COVID-19 a zároveň ho nasmerovať k uhlíkovej neutralite.
Preukázanie splnenia tejto požiadavky je teda vo verejnom záujme ako aj v záujme zabezpečenia
konkurencieschopnosti Slovenska a jeho hospodárstva prostredníctvom znižovania prevádzkových
nákladov spojených s budovami. Viacej informácií ako aj informácie o pripravovanej
energetickej smernici:<https://euractiv.sk/section/klima/news/nova-smernica-urci-povinne-energeticke-standardyaj-pre-existujuce-budovy/>https://euractiv.sk/section/klima/news/nova-smernica-urci-povinne-energeticke
standardy-aj-pre-existujuce-budovy/. V dôsledku požiadavky na udržateľnosť klimatickej infraštruktúry je pri
financovaní z európskych zdrojov potrebné už dnes preukázať splnenie budúcich požiadaviek, aj keď dnes ešte nie
je legislatívne podchytené.
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Pripomienka č. 11: Glasgowská konferencia a odborný panel konštatoval, že dynamika klimatickej krízy sa
od Parížskej konferencie ešte zhoršila (zrejme hystériou navyšovania zaťaženia životného prostredia, kým
to ešte nie je zakázané). Preto je nevyhnutné okamžite prijať účinné opatrenia na zabezpečenie dosiahnutia
cieľov COP26 ( https://e.dennikn.sk/2608713/je-cas-na-nudzovy-rezim-co-sa-stalo-na-klimatickej-konferencii-vglasgowe-a-co-to-znamena-pre-slovensko/ https://e.dennikn.sk/2608713/je-cas-na-nudzovy-rezim-co-sa-stalo-naklimatickej-konferencii-v-glasgowe-a-co-to-znamena-pre-slovensko/); žiadame uviesť a vyhodnotiť účinnosť
prijatých opatrení na dosiahnutie týchto cieľov. Na Slovensku to znamená, že Slovenská klíma sa
zmení ešte viac ako doteraz, nadobudne značne stredomorský charakter podobný dnešnému Chorvátsku
( https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/599783-klimatolog-fasko-v-ide-o-pravdu-slovensko-bude-mat-pocasieako-vnutrozemie-chorvatska-a-bulharska/ https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/599783-klimatolog-fasko-v-ideo-pravdu-slovensko bude-mat-pocasie-ako-vnutrozemie-chorvatska-a-bulharska/). Aké adaptačné a mitigačné
klimatické opatrenia zámer implementuje?
Klimatická zmena je podľa IPCC horšia, než sme čakali. Šance na zastavenie otepľovania pod 1,5 stupňa Celzia
sú veľmi malé. Môžeme ešte zabrániť úplnej katastrofe, ale mali by sme sa pripraviť na extrémne počasie, suchá
a zaplavenie pobrežných oblastí. Následky klimatickej krízy pocíti každé miesto na planéte, píše sa vo februárovej
správe Medzinárodného panela pre
zmenu klímy (IPCC). Jej obsah podrobnejšie uvádza článok v Denníku N. Podľa vedcov sa väčšina krajín pripravuje
na oteplenie o 1,5 až dva stupne. Bude však vyššie, a opatrenia teda nebudú stačiť. Prioritou je stále zníženie emisií
skleníkových plynov, no IPCC zdôrazňuje aj potrebu adaptačných opatrení. Inak povedané, musíme sa pripraviť
na život s väčším
množstvom prírodných katastrof. V Európe identifikuje správa štyri riziká: vlny tepla, záplavy, suchá, nedostatok
vody. Veľmi bude postihnutý juh Európy. Pri oteplení o dva stupne bude nedostatkom vody trpieť viac ako
tretina obyvateľov, pri trojstupňovom náraste teplôt dvakrát viac. S otepľovaním sú spojené ďalšie riziká: strata
prirodzených habitatov a obmedzenie fungovania ekosystému, vyššia úmrtnosť, neúroda, strata úrodnej pôdy.
Chránená nie je ani severná Európa – tú môžu ohroziť záplavy či silné búrky. Suchá a neúroda alebo, naopak,
záplavy a silné búrky zasiahnu aj Slovensko. Najbezprostrednejšie zasiahnutým sektorom bude poľnohospodárstvo.
Nedostatok potravín pocítia milióny ľudí. Ohrozené sú najmä najchudobnejšie
regióny, no dôsledky pocíti aj Európa, najmä južná. Obmedzená produkcia potravín zdvihne ich ceny.
Poľnohospodári by sa mali zamerať na zadržiavanie vody v krajine a preorientovať sa na ekologické postupy, ktoré
nie sú také závislé od závlahy a zvládajú výkyvy počasia. Mestá sa musia pripraviť na zvládnutie horúčav: napríklad
výsadbou verejnej zelene či lepším hospodárením s dažďovou vodou. Vlny horúčav pomáhajú prekonať aj opatrenia
ako zelené strechy. Budeme musieť viac investovať do systémov na monitorovanie a vyhodnocovanie rizík, ako sú
záplavy, víchrice, či do odstraňovania ich následkov.
Pripomienka č. 12: Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je základným legislatívnym
nástrojom odpadového hospodárstva. Podľa hierarchie odpadového hospodárstva je zneškodňovanie odpadu až na
poslednom mieste v prioritách nakladania s odpadom. Reálne je to však na Slovensku najčastejšie používaný spôsob
nakladania s odpadom. Príčinou tohto stavu je prevažne lineárny ekonomický model súčasnej spoločnosti. Ťažíme
prírodné zdroje, odnášame ich na opačný koniec sveta, kde sa z nich vyrábajú výrobky. Tie sú
distribuované do ďalších kútov sveta, kde ich spotrebitelia kúpia, použijú a vyhodia. Tak vzniká odpad a
suroviny vo forme produktov končia na skládkach, v spaľovniach či pohodené vo voľnej prírode. Žiadame v
projekte riešiť výrazný odklon od zneškodňovania odpadu skládkovaním v súčasnosti (lineárna ekonomika) a
posunutie odpadového hospodárstva smerom k modelu založenom na cirkulárnej ekonomike – pomocou účinného
zhodnocovania materiálov v odpade. Takto sa výrazne minimalizuje odpad a náklady na vstupné materiály i
energiu, potrebné pre výrobu nových výrobkov. Navrhovaná činnosť prispieva k plneniu cieľov v oblasti triedenia
a recyklácie komunálnych odpadov, ktoré ako členská krajina EÚ musíme splniť: do roku 2035 budeme triediť a
recyklovať 65 % komunálnych odpadov, v roku 2035 bude skládkovaných iba 10 % komunálnych odpadov.
Pripomienka
č.
13:
Do
pozornosti
kladieme
Akčný
plán
pre
zavedenie
cirkulárnej
ekonomiky (https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-action-plan_sk https://ec.europa.eu/
environment/strategy/circular-economy-action-plan_sk); ktorý je plánom Európskej únie pre vysporiadanie sa s
ekologickými dôsledkami nevhodných odpadových politík.
Pripomienka č. 14: Na určenie prípustnosti zámeru v krajine (<https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/SK/ZZ/1992/17/20071001.html#predpis.skupinaParagrafovzasady_ochrany_zivotneho_prostredia> §11
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a
§12
zákona
o
životnom
prostredí
č.17/1992
Zb.)
ako
aj
ako
odborný
základ
prípadných navrhovaných environmentálnych opatrení (<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/
ZZ/1992/17/20220101.html#predpis.skupinaParagrafovpovinnosti_pri_ochrane_zivotneho_prostredia> §17 ods.1
zákona o životnom prostredí) na uvedené požadujeme environmentálne hodnotenie dopadov stavieb na krajinu a
obyvateľa (napr. formou hodnotenia a
certifikácie GreenPass https://www.environmentalnehodnotenie.sk/ https://www.environmentalnehodnotenie.sk/,
https://greenpass.io/ https://greenpass.io/). Na základe výsledkov krajinného hodnotenia žiadame, aby sám
navrhovateľ určil primerané environmentálne opatrenia.
Pripomienka č. 15: Žiadame, aby zmierňujúce opatrenia určené v rozhodnutí ako záväzné podmienky podľa §29
ods.13 zákona EIA obsahovali aj:
prvky zelenej infraštruktúry a obnovy biodiverzity podľa §2 písm. zh až zj zákona OPK č.543/2002 Z. z., opatrenia
ochrany vôd podľa §5 až §11 Vodného zákona, opatrenia realizácie Programu odpadového hospodárstva, opatrenia
realizácie obehového hospodárstva.
Pripomienka č. 16: Pri určení týchto opatrení je treba v zmysle §29 ods.3 zákona EIA vychádzať
aj z návrhov verejnosti; Navrhujeme, aby navrhovateľ akceptoval nasledovné opatrenia (ktoré sa v praxi osvedčili
ako tzv best available techniques – BAT – krajinných environmentálnych opatrení) alebo sám navrhol k nim lepšiu
alternatívu resp. riešenie, ktoré dané environmentálne oblasti splní lepšie/vhodnejšie a to na základe výsledkov
požadovaného krajinného hodnotenia. V rámci doplňujúcej informácie žiadame komparatívnu analýzu výhod a
nevýhod a zdôvodnenie výsledného vybraného riešenia.
Pripomienka č. 17: Používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných
odpadov; v rozhodnutí konkrétne uviesť aké recykláty a ako sa v zámere použijú.
Pripomienka č. 18: Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom
množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber: komunálneho zmesového odpadu označeného
čiernou farbou, kovov označeného červenou farbou, papiera označeného modrou farbou, skla označeného zelenou
farbou, plastov označeného žltou farbou a bio-odpadu označeného hnedého farbou.
Pripomienka č. 19: Implementovať Akčný plán pre obehovú ekonomiku (https://ec.europa.eu/environment/strategy/
circular-economy-action-plan_sk https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-action-plan_sk.
Pripomienka č. 20: Navrhovateľ vysadí v meste Považská Bystrica 50ks vzrastlých drevín a to na verejných
priestranstvách v obývaných častiach mesta po dohode s orgánom ochrany prírody v zmysle Dokumentu
starostlivosti o dreviny.
Pripomienka č. 21: Vyhodnotiť umiestnenie zámeru z hľadiska tepelnej mapy spracovanej satelitným snímkovaním
(infračervené snímkovanie voľne k dispozícii zo
satelitu LANDSAT-8: <https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-landsat-archives-landsat-8oli-operational-land-imager-and?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects>
https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-landsat-archives-landsat-8-oli-operational-landimager-and?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects)
a
porovnať
s
mapou
vodných
útvarov (<https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise-wfd-spatial-1>https://www.eea.europa.eu/data-andmaps/data/wise-wfd-spatial-1), mapami sucha (<http://www.shmu.sk/sk/?page=2166> http://www.shmu.sk/sk/?
page=2166)ako aj s mapami zrážok a teploty vzduchu (http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_mesacnemapy
http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_mesacnemapy); na základe ich vyhodnotenia navrhnúť vhodné
adaptačné a mitigačné opatrenia podľa strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie
Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 478/2018 do
nasledujúcich stupňov projektovej dokumentácie projektu.
Pripomienka č. 22: Používať prvky inteligentných budov na efektívne nakladanie s energiami (dynamické
riadenie chladenia/kúrenia, spätná rekuperácia tepla z výroby, používanie fotovoltiky na aspoň čiastočné vykrytie
enertgetických potrieb a aplikácia mikrogrid systémov, tepelné čerpadlá).
Pripomienka č. 23: Preukázať používanie výhradne zelenej elektriny (napr. formou tzv. zeleného certifikátu).
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Tunajší úrad požiadal navrhovateľa listom číslo: OU-PB-OSZP-2022/003321-016 zo dňa 30. 03. 2022 v zmysle §
29 ods. 10 zákona o zaslanie informácie na objasnenie pripomienok k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti.
Navrhovateľ zaslal tunajšiemu úradu doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich
zo stanoviska Združenia domových samospráv dňa 10. 04. 2022.
Dňa 30. 04. 2022 Okresný úrad Považská Bystrica zaevidoval od Občianskeho združenia domových samospráv
odpoveď na vyjadrenie k zámeru UNI – TECH Považská Bystrica. Medzi navrhovateľom a Združením domových
samospráv prebehla opakovaná konzultácia, na ktorej si účastníci vyjasnili zmeny navrhovanej činnosti. Výstupom
opakovanej konzultácie je, že ide o pokračovanie rekonštrukcie existujúcej výrobnej haly, s ktorou Občianske
združenie domových samosprávy súhlasí za predpokladu nasledovných podmienok:
Podmienka č. 1: Rekonštrukcia bude citlivá a bude rešpektovať existujúce stavebné konštrukcie ako
základ ,,historickej pamäte“ z architektonického a konštrukčného hľadiska s doplnením o nové stavebné výrobky
ktoré zlepšia ďalšie úžitkové vlastnosti.
Podmienka je akceptovaná v 6. podmienke tohto rozhodnutia.
Vyjadrenie: Akceptuje sa v podmienke č. 6. tohto rozhodnutia.
Podmienka č. 2: Požiarna cesta okolo výrobnej haly bude nie z betónu, ale z makadámu tak, aby sa umožnila súčasne
funkcionalita ako požiarnej cesty ale súčasne aj infiltračnou plochou dažďových vôd.
Podmienka je akceptovaná v podmienke č. 7. tohto rozhodnutia.
Vyjadrenie: Akceptuje sa v podmienke č. 7. tohto rozhodnutia.
K ostatnému Občianske združenie domových samospráv nemá pripomienky, resp. výhrady.
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie je konaním pred povoľovacou činnosťou a predmetom je posúdenie
vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie. Proces zisťovacieho konania má poskytnúť základné
informácie a hodnotenia, nepredstavuje žiadny druh povolenia a takéto povolenia nenahrádza. Všetky relevantné
požiadavky budú riešené v rámci následných povoľovacích konaní.
Cieľom je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov,
nevytvára však vecný ani časový priestor na posúdenia navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií
stavebného úradu.
3. Odôvodnenie vydania rozhodnutia a úvahy, ktoré boli použité pri hodnotení kritérií pre zisťovacie konanie podľa
prílohy č. 8a zákona o posudzovaní vplyvov
Príslušný orgán na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a stanovísk k nemu doručených a podľa kritérií
pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona a uvedených v prílohe č. 8a zákona zistil nasledujúce skutočnosti.
I. Povaha a rozsah navrhovanej činnosti
1. Rozsah navrhovanej činnosti
Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je vybudovanie:
- prístrešku pre skladovanie odpadov – SO 003 o rozmeroch 14,32 m x 7,22 m. Prístrešok bude slúžiť pre uskladnenie
odpadov vznikajúcich počas prevádzky a bude umiestnený na pozemku KN – C par. č. 5736/614 v k. ú. Považská
Bystrica,
- betónovej plochy a osadenie zásobníkov na prachové vápno a prepravný systém o rozmeroch 7,2 m x 4 m, na
pozemku KN – C par. č. 5736/762 v k. ú. Považská Bystrica,
- impregnačnej linky PREPREGLINE IB1600 o dĺžke cca 20 m. Linka sa osadí v rámci výrobného priestoru SO
001 Výrobná hala bude slúžiť na impregnáciu tkaného textilného skla a rohoží z uhlíkových vlákien na základe
vodnej epoxidovej živice,
- miestnosti pre lisovanie papiera o rozlohe 26,15 m2, pre účely lisovania papiera s cieľom znížiť objem odpadu
rôzneho druhu pre jeho jednoduchšie skladovanie a dopravu,
- kontajnera pre strážnu službu o rozmeroch 3,0 m x 3,0 m, umiestnený na pozemku KN – C par. č. 5736/763 v
k. ú. Považská Bystrica. Okresný úrad Považská Bystrica sa stotožňuje s opisom uvedeným v oznámení o zmene
navrhovanej činnosti, tento opis nepovažujeme za potrebné doplniť a ani z doručených stanovísk táto potreba
nevyplynula.
2. Súvislosť s inými činnosťami
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Zmenou navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú priame ani nepriame narušenia pohody kvality života. Doprava
počas navrhovanej činnosti – pre vykonávanie stavebných prác bude vedená po existujúcich komunikáciách.
Počas prevádzky nie sú nároky na žiadne dopravné napojenia. Navrhovaná zmena nevyvolá žiadne nároky na
zvýšenie prepravy. Plánovaná realizácia zmeny navrhovanej činnosti nadväzuje na rozsiahle investície navrhovateľa.
Objekt je napojený na existujúcu infraštruktúru vybudovanú v rámci areálu Považských strojárni. Realizáciou
zmeny navrhovanej činnosti prinesie pozitíva, prístrešok pre sklad odpadov vyrieši a zlepší logistiku problematiky
nakladania s odpadom, osadenie zásobníkov na prachové vápno a sklený granulát s uzavretým potrubným
systémom zlepší pracovné prostredie, eliminuje možnú prašnosť vo výrobnej hale a skvalitní pracovné podmienky
zamestnancov pri mixéroch. Impregnačná linka prinesie nové možnosti rozšírenia sortimentu výroby a tým aj
udržanie doterajších pracovných miest zamestnancov. Lisovanie papiera a kartónov prinesie úsporu miesta na
skladovanie, zníženie rizika požiaru a udržanie poriadku v problematike obalov a odpadov. Zmena navrhovanej
činnosti súvisí s existujúcou činnosťou v dotknutom území. Zmena navrhovanej činnosti zlepší okolité prostredie,
pracovné podmienky zamestnancov bez negatívnych vplyvov na životné prostredie. Z pripomienok subjektov
konania nevyplynula potreba hodnotenia súvisiacich činností.
3. Požiadavky na vstupy
ZÁBER PÔDY - zmena navrhovanej činnosti sa bude realizovať vnútri existujúceho areálu navrhovateľa na
plochách, ktoré sú v katastri nehnuteľnosti vedené ako zastavaná plocha a nádvorie. Zmenou navrhovanej činnosti
nedochádza k trvalému ani dočasnému záberu lesných pozemkov, nedochádza ani k trvalému ani dočasnému záberu
pôdy. Zmenou navrhovanej činnosti nedochádza k zmene druhu pozemku.
SPOTREBA VODY - pitná voda – objekt je napojený na existujúci areálový rozvod pitnej vody. Technologická
voda – objekt je napojený na existujúci areálový rozvod technologickej vody. Dažďové vody sú odvádzané do
areálovej dažďovej kanalizácie, splaškové vody sú odvádzané do existujúcej splaškovej kanalizácie. V dôsledku
zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k nárastu potreby technologickej ani pitnej vody.
ENERGETICKÉ ZDROJE - napojenie objektu je riešené z jestvujúcej rozvodne NN. Navrhovanou zmenou sa
spôsob napojenia elektrickou energiou nemení.
SUROVINOVÉ ZDROJE – realizáciou zmeny navrhovanej činnosti pribudne nová surovina – sklený a PVC
granulát, ktoré nie sú klasifikované ako nebezpečné. Zmes na impregnáciu tkanív sa pripravuje zo surovín
obdobnými aké sa používajú pri súčasnej prevádzke. V sile na prachové vápno budú používané doterajšie suroviny.
Spotreba surovín sa realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nebude meniť.
DOPRAVA A INÁ INFRAŠTRUKTÚRA - doprava pre vykonávanie stavebných prác bude vedená po existujúcich
komunikáciách. Ako príjazdová komunikácia je využívaná existujúca účelová komunikácia v priemyselnej zóne.
Vnútro areálová komunikácia je dvojpruhová. Pri výjazde mechanizmov zo staveniska je potrebné zabezpečovať
počas celej doby výstavby ich čistenie, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia stavby. Počas prevádzky nie sú
nároky na žiadne dopravné napojenie. Navrhovaná zmena nevyvolá žiadne nároky na zvýšenie prepravy.
NÁROKY NA PRACOVNÉ SILY – zmenou navrhovanej činnosti sa nebude meniť počet zamestnancov, budú
využité jestvujúce pracovné sily.
4. Údaje o výstupoch
ZDROJE ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA - celá prevádzka je v zmysle zákona o ochrane ovzdušia a vyhlášky
MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov zaradená medzi veľké zdroje znečisťovania ovzdušia.
Na predmetnú prevádzku bol vydaný súhlas na užívanie stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia. Zmenou
navrhovanej činnosti nevznikne žiadny ďalší zdroj znečisťovania ovzdušia.
ODPADOVÉ VODY - odpadové vody sú zaústené do jestvujúcej kanalizácie bývalých Považských strojární.
Dažďové vody sú odvádzané do areálovej dažďovej kanalizácie. Splaškové vody sú odvádzané do areálovej
splaškovej kanalizácie. Zmenou navrhovanej činnosti sa mierne zvýši množstvo splaškových vôd.
ODPADY – počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti vzniknú odpady kategórie ostatný odpad a nebezpečný
odpad. Počas celej doby výstavby bude vedená evidencia o vzniknutých odpadoch a, množstvách a o spôsobe
ďalšieho nakladania s nimi.
ZDOJE ŽIARENIA, TEPLA A ZÁPACHU – zmenou navrhovanej činnosti sa nezvýši úroveň žiarenia, tepla a
zápachu. Novo inštalované stroje ako impregnačná linka a lis na papier majú zabudované odsávanie mimo priestoru
haly do vonkajšieho prostredia.
5. Pravdepodobnosť účinkov na zdravie obyvateľstva
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Zmenou navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú významné negatívne účinky na zdravie obyvateľstva. Realizácia
zmeny činnosti sa nespája s produkciou znečisťujúcich látok ani akýchkoľvek nebezpečných, jedovatých alebo
zdraviu škodlivých látok.
Účinky na zdravie nepresiahnu prípustné limity definované platnou legislatívou na úseku ochrany zdravia. Zmenou
navrhovanej činnosti sa neočakávajú kumulatívne alebo synergické účinky na zdravie obyvateľstva. Z pripomienok
subjektov konania nevyplynuli požiadavky na upresnenie účinkov na zdravie obyvateľstva.
Zmena navrhovanej činnosti neovplyvňuje negatívnym spôsobom kvalitu životného prostredia v okolí. Oproti
súčasnému stavu nebude produkovať navrhovaná činnosť do ovzdušia ani do horninového prostredia či podzemných
vôd žiadne nové znečisťujúce látky.
6. Ovplyvňovanie pohody života
ZDROJE HLUKU A VIBRÁCII – zmenou navrhovanej činnosti sa nezmení úroveň súčasných vibrácií. Počas
výstavby budú mierne zvýšené hlukové emisie, ktoré budú súvisieť s dopravnými a stavebnými mechanizmami.
Tento hluk výrazne neovplyvní okolité prostredie a obyvateľstvo.
7. Celkové znečisťovanie a znehodnocovanie prostredia vrátane ovplyvňovania biodiverzity
Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k znečisťovaniu ani neznehodnocovaniu prostredia vrátane biodiverzity.
Nepredpokladá sa negatívne ovplyvňovanie biodiverzity.
8. Riziko nehôd s prihliadnutím najmä na použité látky a technológie, ako aj ďalšie možné riziká spojené s realizáciou
navrhovanej činnosti.
Zmenou navrhovanej činnosti sa nezmenia neznečisťujúce látky, nedôjde k produkcii nových nebezpečných ani
jedovatých látok okrem epoxidovej živice, tá je dráždivá pre oči a pokožku a škodlivá pre vodné organizmy s
dlhodobými účinkami. Zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje riziká pre zložky životného prostredia. Plánovaná
realizácia zmeny navrhovanej činnosti nadväzuje na rozsiahle investície navrhovateľa. Nové technológie skôr
znižujú prašnosť, zlepšujú manipuláciu s odpadom a sprehľadňujú jeho skladovanie. Nejde o chemické procesy ale
skôr o fyzikálne.
II. Miesto vykonávania navrhovanej činnosti
1. Súčasný stav využitia územia
Zmena navrhovanej činnosti sa bude realizovať v Trenčianskom kraji, okres Považská Bystrica, v obci Považská
Bystrica na pozemkoch KN – C par. č. 5736/97, 5736/614, 5736/762, 5736/763, 5736/764 v k. ú. Považská Bystrica,
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnených v I. stupni ochrany. Zmenou navrhovanej
činnosti sa nebude meniť spôsob využitia pozemku ani spôsob využitia priľahlých pozemkov. Nedôjde k záberu
poľnohospodárskej pôdy ani k záberu lesných pozemkov, nevyžaduje sa výrub stromov ani iné výruby.
2. Súlad zmeny navrhovanej činnosti s územnoplánovacou dokumentáciou
Zmena navrhovanej činnosti je v súlade s územným plánom Mesta Považská Bystrica. Plánovaná realizácia
nadväzuje na rozsiahle investície navrhovateľa.
3. Relatívny dostatok, kvalita a regeneračné schopnosti prírodných zdrojov v dotknutej oblasti a v horninovom
prostredí
Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na kvalitu a regeneračné schopnosti prírodných zdrojov v predmetnej
oblasti a v horninovom prostredí.
4. Únosnosť prírodného prostredia
4.1Vodné útvary
V dotknutom území sa nenachádzajú vodné útvary, vodné plochy, ochranné pásma vodárenských zdrojov ani
vodohospodársky chránená oblasť.
1.2 Mokrade
V dotknutom území ani v jeho okolí sa nevyskytujú mokrade, ktoré by mohli byť zmenou navrhovanej činnosti
ovplyvnené.
1.3 Pobrežné oblasti vrátane ústi riek
V dotknutom území ani v jeho okolí sa nevyskytujú pobrežné oblasti ani ústí riek, ktoré by mohli byť zmenou
navrhovanej činnosti ovplyvnené.
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1.4 Pohoria a lesy
V dotknutom území sa nevyskytujú pohoria a lesy, ktoré by mohli byť zmenou navrhovanej činnosti ovplyvnené.
1.5 Chránené územia
V dotknutom území ani v jeho okolí sa nevyskytujú chránené krajinné územia, národné parky, chránený areál,
prírodná rezervácia, národná prírodná rezervácia, prírodná pamiatka, národná prírodná pamiatka, chránený krajinný
prvok. Zmena navrhovanej činnosti nebude ovplyvňovať ani zasahovať do chránených vtáčích území, území
európskeho významu, európskej sústavy chránených území (Natura 2000) ani do chránených vodohospodárskych
oblastí.
1.6 Oblasti významné z hľadiska výskytu, ochrany a zachovania vzácnych druhov fauny a flóry
V dotknutom území sa nevyskytujú oblasti významné z hľadiska výskytu, ochrany a zachovania vzácnych druhov
fauny a fĺóry (napr. chránené druhy a ich biotopy), ktoré by mohli byť navrhovanou činnosťou ovplyvnené. Zásahy
do biotopov v záujmovom území:
- podhorské krovinné vrbiny – bez zásahu,
- podhorský tok – bez zásahu
- biotop ľudských sídiel – bez zásahu
- poľnohospodárska pôda – bez zásahu
1.7 Únosnosť prírodného prostredia
V dotknutom území sa nevyskytujú oblasti, v ktorých už bola vyčerpaná únosnosť prírodného prostredia, ktoré by
mohli byť zmenou navrhovanej činnosti ovplyvnené.
1.8 Husto obývané oblasti
1.9 V dotknutom území sa nevyskytujú husto obývané oblasti, ktoré by mohli byť zmenou navrhovanej činnosti
ovplyvnené.
1.10 Historicky, kultúrne alebo archeologicky významné oblasti
V dotknutom území sa nevyskytujú historicky, kultúrne alebo archeologicky významné oblasti, ktoré by mohli byť
zmenou navrhovanej činnosti ovplyvnené.
III. Význam a vlastnosti očakávaných vplyvov
Zmena navrhovanej činnosti ,,Výrobná hala UNI-TECH Považská Bystrica – II. etapa“ je navrhovaná v území s
únosným zaťažením a vykonávanie tejto zmeny vzhľadom na identifikované a kvantifikované negatívne vplyvy
nespôsobí poškodzovanie životného prostredia teda zhoršovanie jeho stavu znečisťovaním nad mieru ustanovenú
osobitným predpismi.
Metodický postup hodnotenia zmeny navrhovanej činnosti bol vykonaný v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Význam očakávaných
vplyvov bol vyhodnotený vo vzťahu k povahe a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miestu vykonávania zmeny
navrhovanej činnosti s prihliadnutím najmä na pravdepodobnosť vplyvu, rozsah vplyvu, pravdepodobnosť vplyvu
presahujúceho štátne hranice, veľkosť a komplexnosť vplyvu, trvanie, frekvenciu a vratnosť vplyvu. Na základe
získaných výsledkov možno konštatovať, že zmena navrhovanej činnosti v posudzovanom území neprináša závažné
problémy, pre ktoré by bolo potrebné stanoviť ďalší postup hodnotenia vplyvov na životné prostredie.
Podľa § 29 zákona: ,,Ak sa rozhoduje o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude posudzovať podľa
tohto zákona, primerane sa použijú kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 8a, pričom príslušný orgán
prihliada aj na stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona“.
Podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je správny orgán povinný zistiť presne a úplne skutočný stav
veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov
konania. Podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné
vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a
spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán.
Predkladané oznámenie o zmene navrhovanej činnosti komplexne pomenúva a hodnotí vplyvy zmeny navrhovanej
činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia a na zdravie ľudí. Dostatočné množstvo informácií o dotknutom
území dáva predpoklad pre identifikáciu a riešenie problémov súvisiacich s prevádzkovaním navrhovanej činnosti.
Areál navrhovateľa, určený na vykonávanie navrhovanej činnosti, je vybudovaný a prevádzkovaný v súlade s
materiálnymi a technickými požiadavkami uvedenými v zákone č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, v zákone č. 39/2013 Z.
z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a v súvisiacich právnych predpisoch.
Význam očakávaných vplyvov bol hodnotený vo vzťahu k povahe a rozsahu navrhovanej činnosti, miestu
vykonávania navrhovanej činnosti s prihliadnutím najmä na pravdepodobnosť, veľkosť, trvanie a frekvenciu
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vplyvov. Pri dodržiavaní základných prevádzkových, bezpečnostných požiadaviek a pravidiel pracovnej disciplíny
sa jedná o akceptovateľnú a nízko rizikovú činnosť. Na základe získaných výsledkov je možné konštatovať, že
navrhovaná činnosť v posudzovanom území neprináša žiadne významné environmentálne dopady, pre ktoré by bolo
potrebné stanoviť ďalší postup hodnotenia vplyvov na životné prostredie.
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie uvádza, že účasť verejnosti v zisťovacom
konaní je vymedzená podľa § 24 zákona a zároveň na zisťovacie konanie sa vzťahuje správny poriadok. Dňa 15.
03. 2022 tunajší úrad zaevidoval ,,Vyjadrenie v procese EIA k Zámeru Výrobná hala UNI-TECH Považská Bystrica
– II. etapa“ od Združenia domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava. Tunajší úrad listom číslo:
OU-PB-OSZP-2022/003321-016 zo dňa 30. 03. 2022 vyzval navrhovateľa o zaslanie informácie na objasnenie
pripomienok k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti. Navrhovateľ dňa 10. 04. 2022 doručil tunajšiemu úradu
informácie na objasnenie pripomienok. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie
postupoval v súlade s uvedenými ustanovenia. Príslušný orgán umožnil v konaní vykonať písomné konzultácie, a
to najmä prostredníctvom ustanovenia § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. t. j. možnosť zaslať písomné odôvodnené
stanovisko ako aj vyjadrenie k predmetnému zámeru navrhovanej činnosti čo bolo umožnené účastníkom konania
a to v lehote do piatich pracovných dní od doručenia výzvy (list číslo: OU-PB-OSZP-2022/003321-020 zo dňa
14. 04. 2022). Podľa § 21 správneho poriadku správny orgán nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha
veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon. Okresný úrad Považská
Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie v konaní o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti nenariadil
ústne pojednávanie podľa § 21 správneho poriadku, nakoľko to nevyžadovala povaha veci.
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie zároveň uvádza, že predložená
dokumentácia bola v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o posudzovaní vplyvov zverejnená a verejnosti
dostupná na webovom sídle ministerstva, webovom sídle a úradnej tabuli príslušného úradu, a zároveň bola dostupná
prostredníctvom zverejnenia dotknutou obcou v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o posudzovaní vplyvov.
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie poukazuje na skutočnosť, že samotným
zaslaním stanoviska k zverejnenej dokumentácii je preukázaná realizácia práva na informácie o životnom prostredí a
skutočnosť oboznámenia sa so zverejnenou dokumentáciou deklaruje právo verejnosti efektívne presadzovať svoje
práva a záujmy.
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil
navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej
činnosti, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, možnosti realizácie opatrení
navrhnutých v zámere na odstránenie a zmiernenie nepriaznivých dopadov navrhovanej činnosti na životné
prostredie a zdravie obyvateľov, pričom zobral do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území
a skutočnosť, že navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených území európskeho významu Natura 2000. Pri
rozhodovaní použil kritéria podľa prílohy č. 8a zákona o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 92/2011/
EC o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie listom číslo: OU-PBOSZP-2022/003321-020 zo dňa 14. 04. 2022 zaslal účastníkom konania podklady v súvislosti s konzultáciami k
navrhovanej činnosti ,,Výrobná hala UNI-TECH Považská Bystrica – II. etapa“ a na vyjadrenie k podkladom v
zmysle § 33 ods. 2 správneho zákona. Tunajší úrad zaslal podklady účastníkom konania.
Informácie o životnom prostredí, vrátane predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti, boli uvedené v oznámení
o zmene navrhovanej činnosti, ktoré bolo v súlade s ustanovením § 29 ods. 6 písm. b) zákona zverejnené
a verejnosti dostupné na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, zároveň bolo
dostupné prostredníctvom zverejnenia dotknutou obcou, v súlade s § 29 ods. 8 zákona.
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie pri svojom rozhodovaní prihliadal aj na
stanoviská povoľujúceho orgánu a dotknutej obce. K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti bolo doručených
celkom 10 stanovísk a vyjadrení od orgánov štátnej správy a samosprávy, verejnosti Všetky tieto subjekty vyjadrili
kladný postoj k navrhovanej činnosti, nepoukázali na zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a podmienok
ochrany verejného zdravia a z ich stanovísk nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné
prostredie a zdravie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti.
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie akceptoval podmienky a pripomienky
Slovenskej inšpekcie životného prostredia, inšpektorát životného prostredia Žilina a podmienky Okresného úradu
Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy odpadového hospodárstva a
zahrnul ich do podmienok tohto rozhodnutia. Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, Regionálny úrad verejného
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zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej
správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, svoje písomné stanoviská k zmene navrhovanej činnosti
v zákone stanovenom termíne ani do termínu vydania tohto rozhodnutia nedoručili. V zmysle § 29 ods. 9 zákona o
posudzovaní sa táto skutočnosť považuje za súhlasné stanovisko.
Do zisťovacieho konania o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti sa podľa § 24 zákona zapojila dotknutá
verejnosť:
Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P. O. BOX 218, 851 02 Bratislava zastúpené Laurou
Jurkovičovou, riaditeľkou združenia listom doručeným Okresnému úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti
o životné prostredie dňa 15. 03. 2022 do elektronickej schránky na ústrednom portáli verejnej správy podľa § 24
zákona (ďalej len ,,dotknutá verejnosť“), ktorá predložila pripomienky k zmene navrhovanej činnosti.
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie sa zaoberal pripomienkami dotknutej
verejnosti a požiadal navrhovateľa listom číslo OU-PB-OSZP-2022/003321-016 zo dňa 30. 03. 2022 o doplňujúce
informácie na objasnenie pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk doručených v procese posudzovania.
Navrhovateľ listom zo dňa 10. 04. 2022 doručený Okresnému úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti
o životné prostredie zaujal stanovisko k pripomienkam dotknutej verejnosti. Listom číslo OU-PBOSZP-2022/003321-020-018 zo dňa 14. 04. 2022 Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné
prostredie informoval účastníkov konania o sprístupnení podkladov k vydaniu rozhodnutia a možnosti zaslania
písomnej konzultácie k zverejnenej dokumentácii a k zverejneným podkladom rozhodnutia do 5 pracovných dní od
doručenia upovedomenia.
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie v zisťovacom konaní o posudzovaní
vplyvov navrhovanej činnosti nenariadil ústne pojednávanie podľa § 21 správneho poriadku, nakoľko si to povaha
veci nevyžadovala. Tunajší úrad umožnil v súlade s § 33 ods. 2 správneho zákona účastníkom konania vyjadriť
sa pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladom i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie má za to, že podklady doručené v
rámci vykonaného zisťovacieho konania, ku ktorým sa mohli účastníci konania a dotknuté orgány vyjadriť, sú
dostatočným podkladom na vydanie rozhodnutia. Doručené pripomienky neobsahujú také skutočnosti, ktoré by si
vyžadovali ústne pojednávanie. Ich objasnenie vyplynulo z údajov uvedených v oznámení o zmene navrhovanej
činnosti, zo stanoviska navrhovateľa k nim a zo všeobecne známych skutočností. Príslušný orgán má za to, že
k podkladom doručeným v rámci vykonaného zisťovacieho konania, sa mohli účastníci konania pred vydaním
rozhodnutia vyjadriť, ako aj k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie v súlade s ustanoveniami §33
ods. 2 správneho poriadku. Do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na tunajšom
úrade. O tejto možnosti bola verejnosť informovaná prostredníctvom webového sídla ministerstva. Oznámenie o
zmene navrhovanej činnosti bolo v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona zverejnené a verejnosti dostupné
na webovom sídle ministerstva, webovom sídle a úradnej tabuli príslušného orgánu a zároveň bolo dostupné
prostredníctvom zverejnenia dotknutou obcou.
Záverečné vyhodnotenie
Proces zisťovacieho konania má poskytnúť základné informácie o navrhovanej činnosti, definovať a zhodnotiť jej
vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia a navrhnúť opatrenia zabezpečujúce súlad navrhovaného riešenia
s požiadavkami súčasne platnej legislatívy o životnom prostredí, pred vypracovaním projektovej dokumentácie
navrhovanej činnosti a pred vydaním povolení podľa osobitných predpisov. Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
nie je povolením navrhovanej činnosti a ani takéto povolenia nenahrádza.
Všetky opodstatnené pripomienky orgánom štátnej správy a dotknutej verejnosti vyplývajúce z uskutočneného
zisťovacieho konania sú zapracované do rozhodnutia a budú riešené v rámci následných povoľovacích konaní a
pri realizácii navrhovanej činnosti. V rámci zisťovacieho konania bolo doručených 10 stanovísk od oslovených
orgánov štátnej správy, samosprávy, verejnosti Orgány štátnej správy vo svojich stanoviskách nepožadovali
navrhovanú činnosť ďalej posudzovať. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie na
základe komplexného preskúmania predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, doručených vyjadrení
a stanovísk a zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu
byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré by v
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závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa
nepredpokladajú také významné negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok zhoršenie stavu jednotlivých zložiek
životné prostredia a zdravia obyvateľstva v dotknutom území oproti súčasnému stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej
posudzovať podľa zákona o posudzovaní a komplexné výsledky zisťovacieho konania nepoukázali na predpokladané
prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia.
Pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude
mať zmena navrhovanej činnosti významný negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Zmenu
navrhovanej činnosti je tak možné za plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť
na realizáciu.
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe preskúmania predloženého
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia
celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane
obmedzené alebo obmedzené práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona
a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou oznámenia k zmene navrhovanej činnosti. Na základe
uvedených skutočnosti Okresných úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak,
ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Upozornenie:
Podľa §29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí na svojom webovom sídle, ak
ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 správneho poriadku na
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
v lehote do 15 odo dňa doručenia oznámenia rozhodnutia.
Verejnosť má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň
doručenia rozhodnutia sa pri podaní takéhoto odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného
v zisťovacom konaní, podľa § 29 ods. 15 zákona. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na zmene
navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa zmeny navrhovanej činnosti v súlade s § 29 ods.
12 zákona podať návrh na začatie povoľovacieho konania k zmene navrhovanej činnosti.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí
právoplatnosti.
Ing. Daniela Benčová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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