OKRESNÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA
odbor starostlivosti o životné prostredie
Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

Informácia o Oznámení o zmene navrhovanej činnosti
podľa § 29 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
„zákona“).
Príslušný orgán
Názov navrhovanej
činnosti
Miesto realizácie

Predmet zmeny činnosti

Oblasť činnosti (podľa
prílohy č. 8 k zákonu)

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti
o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská
Bystrica

Obytný súbor FIM 2

Kraj: Trenčiansky
Okres: Považská Bystrica
Mesto: Považská Bystrica
Na pozemku KN–C parcelné číslo 4244/2, 4244/5,
a 4244/6 v katastrálnom území Považská Bystrica.
Realizácia zmeny navrhovanej činnosti je súčasťou
výstavby bytového domu FIM. K zmene dôjde v tretej
etape výstavby, zo 6 bytových domov na jeden väčší
bytový dom a 56 parkovacích miest. Pôvodná zastavaná
plocha bola 2 200 m2 a zastavaná plocha zmeneného
objektu bude 1012 m2. Navrhovaná činnosť Obytný
súbor FIM bola posudzovaná v zmysle zákona č.
24/2006 Z.z. v platnom znení v zisťovacom konaní
v roku 2019.
9. Infraštruktúra
Položka č. 16 Projekty rozvoja obcí vrátane a)
pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak
nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohyzisťovacie konanie v zastavanom území od 10 000 m2
podlahovej plochy mimo zastavaného územia
od 1000 m2 podlahovej plochy.

Značka listu

OÚ-PB-OSZP-2022/012413

Dátum doručenia
oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti
príslušnému orgánu
Dátum rozposlania
oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti na
dotknuté orgány, obec,
povoľujúci a rezortný
orgán
Navrhovateľ
Spracovateľ oznámenia

19.09.2022

Telefón
+421/42/4300125

21.09.2022

FIM PLUS s.r.o., J. Kráľa 1112/53, 020 01 Púchov
Ing. Dominika Ďurišová
Fax

E-mail
branislav.palik@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

Rezortný orgán

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Povoľujúci orgán

Mesto Považská Bystrica

Druh požadovaného
povolenia

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby a následné
stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov.

Relevantné informácie sú Informačný systém EIA/SEA na adrese:
www.enviroportal.sk
sprístupnené
webová stránka Okresného úradu Považská Bystrica na
adrese:
https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientskecentra&urad=15&sekcia=uradna-tabula#popis
Dotknutá obec

Mesto Považská Bystrica

Informácie o zmene navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom tohto konania je
možné získať u príslušného a povoľujúceho orgánu v úradných hodinách - pondelok,
utorok, štvrtok od 8,00 hod do 15,00 hod; streda od 8,00 hod do 17,00 hod; piatok od 8,00
hod do 14,00 hod.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej
činnosti príslušnému orgánu do 10 pracovných dní od zverejnenia oznámenia na webovom sídle
Okresného úradu Považská Bystrica na adresu:
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Centrum 1/1,
017 01 Považská Bystrica
e-mailom na adresu : michaela.duhackova@minv.sk v termíne do 01. 10. 2022
tel. +421/42/4300125
Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote
prostredníctvom dotknutej obce.
Pripomienky alebo otázky po skončení procesu posudzovania je možné zasielať povoľujúcemu
orgánu – Okresnému úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie.
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vypracované v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Navrhovateľ:
FIM PLUS s.r.o.
J. Kráľa 1112/53
020 01 Púchov
Zhotoviteľ:
OPŽP SK s. r. o.
Horná Lehota 104
027 41 Oravský Podzámok

SEPTEMBER 2022

Obytný súbor FIM 2

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

Obsah

I.
1.
2.
3.
4.

ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI ..........................................................................3
Názov .................................................................................................................3
Identifikačné číslo .............................................................................................3
Sídlo ...................................................................................................................3
Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje
oprávneného zástupcu navrhovateľa ..............................................................3
5.
Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej
osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej
činnosti a miesto na konzultácie .....................................................................3
II.
NÁZOV ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI....................................................4
III. ÚDAJE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI ................................................4
1.
Umiestnenie navrhovanej činnosti ..................................................................4
2.
Opis technického a technologickeho riešenia vrátane požiadaviek na
vstupy a údajov o výstupoch ........................................................................... 4
3.
Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami
v dotknutom území a možné riziká havárií vzhľadom na použité látky
a technológie ...................................................................................................17
4.
Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných
predpisov ......................................................................................................... 18
5.
Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti
presahujúcich štátne hranice......................................................................... 18
6.
Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého
územia vrátane zdravia ľudí ...........................................................................18
IV. VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA
VRÁTANE KUMULATÍVNYCH A SYNERGICKÝCH .......................................32
V. VŠEOBECNÉ ZROZUMITEĽNÉ ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE.............................37
VI. PRÍLOHY ..........................................................................................................37
VII. DÁTUM SPRACOVANIA .................................................................................. 64
VIII. MENO, PRIEZVISKO, ADRESA A PODPIS SPRACOVATEĽA OZNÁMENIA64
IX. PODPIS OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU NAVRHOVATEĽA ............................64

Strana 2

Obytný súbor FIM 2

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

I. ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI
1. NÁZOV
FIM PLUS, s.r.o.

2. IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO
44 278 624

3. SÍDLO
J. Kráľa 1112/53
020 01 Púchov

4. MENO, PRIEZVISKO, ADRESA, TELEFÓNNE ČÍSLO A INÉ
KONTAKTNÉ ÚDAJE OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU
NAVRHOVATEĽA
Ivan Staňo
FIM PLUS s.r.o.
J. Kráľa 1112/53
020 01 Púchov
Mobil: +421 948 077 018
E-mail: isspol@isspol.sk

5. MENO, PRIEZVISKO, ADRESA, TELEFÓNNE ČÍSLO A INÉ
KONTAKTNÉ ÚDAJE KONTAKTNEJ OSOBY, OD KTOREJ MOŽNO
DOSTAŤ RELEVANTNÉ INFORMÁCIE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
A MIESTO NA KONZULTÁCIE
Ing. Dominika Ďurišová
OPŽP SK s. r. o.
Horná Lehota 104
27 41 Oravský Podzámok
Mobil: +421 918 867 399
E-mail: info@opzpsk.sk
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II. NÁZOV ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
Obytný súbor FIM 2

III. ÚDAJE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

1. UMIESTNENIE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
Kraj: Trenčiansky
Okres: Považská Bystrica
Obec: Považská Bystrica
Katastrálne územie: Považská Bystrica
Pozemok: KN-C 4244/2, 4244/5 a 4244/6
Predmetné parcely sa nachádzajú v severo - západnej, okrajovej časti mesta
Považská Bystrica. Posudzovaná lokalita je ohraničená štátnou cestou I/61 a
bývalým areálom hotela FIM. 1. etapa projektu – výstavba bytového domu,
potrebných sietí a komunikácie je momentálne vo výstavbe.
Predmetné parcely, ktorých sa týka zmena sú vo vlastníctve navrhovateľa.
Zastavaná plocha objektu riešenej lokality bude mať výmeru 1012 m2 a celková
zastavaná plocha spevnených plôch bude mať 1342 m2.

2. OPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKEHO RIEŠENIA VRÁTANE
POŽIADAVIEK NA VSTUPY A ÚDAJOV O VÝSTUPOCH
Existujúci stav:
Momentálne prebieha výstavba I. etapy FIM – výstavba bytového domu
a inžinierskych sietí v rámci areálu FIM.
Druhá etapa sa bude realizovať neskôr.
Tretia etapa bola navrhnutá ako výstavba 6 bytových domov. Plocha tejto
lokality bola 2 200 m2. Tieto objekty sa mali nachádzať na pozemku: parcelné čísla:
4244/2 a 4244/6.

Navrhované zmeny pre tretiu etapu výstavby:
V tretej etape dochádza k zmene výstavby zo 6 bytových domov na jeden
bytový dom a 56 parkovacích miest. Napojenie navrhovaného objektu na inžinierske
siete bude riešené v rámci areálových inžinierskych sietí, ktoré disponujú s
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Obytný súbor FIM 2

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

dostatočnou rezervovanou kapacitou pre tento objekt a zostávajú nezmenené.
Dopravné napojenie objektu bude riešené napojením na areálovú účelovú
komunikáciu.
Navrhovaný objekt bude 5 podlažný – 4 nadzemné podlažia a suterén. Objekt
bude obdĺžnikového tvaru s ustupujúcimi podlažiami v rámci 1. NP a 4. NP s
najväčšími rozmermi 55,00 x 18,00 m v časti vstupu bude šírka 20,75 m.
Konštrukčná výška podlaží bude pre nadzemné podlažia 3,0 m (3,2 m 3. NP) a pre
suterén bude 3,4 m. Hlavný vstup do objektu bude na 1. NP zo západnej strany,
vstup do suterénu – garáže bude z východnej strany.
Priestory navrhovaného objektu budú rozdelené nasledovne:
-

suterén – parkovacie státia 29 x + spoločné priestory, technická miestnosť
+ OST a pivničné priestory
1.NP – 8x bytová jednotka - 2x 1iz BJ, 4x 2iz BJ, 2x 3iz BJ
2.NP – 8x bytová jednotka - 2x 1iz BJ, 4x 2iz BJ, 2x 3iz BJ
3.NP – 8x bytová jednotka - 2x 1iz BJ, 4x 2iz BJ, 2x 3iz BJ
4.NP – 4x bytová jednotka - 1x 4iz BJ, 1x 2iz BJ, 2x 3iz BJ
Stavba sa bude členiť na nasledovné stavebné objekty:
SO.01
SO.02
SO.03
SO.04
SO.05
SO.06
SO.07
SO.08
SO.09

BYTOVÝ DOM FIM 2
SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE
AREÁLOVÝ VODOVOD
AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
AREÁLOVÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
NN PRÍPOJKA, AREÁLOVÝ ROZVOD NN
AREÁLOVÝ ROVZOD TEPLOVODU
VONKAJŠIE OSVETLENIE
SADOVÉ ÚPRAVY

Podľa Prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov je ustanovený zoznam
navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie.
Predmetná činnosť patrí do kapitoly č. 9 Infraštruktúra – položky č. 16
Projekty rozvoja obcí vrátane:
a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných
položkách tejto prílohy (zisťovacie konanie v zastavanom území od 10 000 m2
podlahovej plochy, mimo zastavaného územia od 1 000 m2 podlahovej plochy).
Predmetná činnosť bude mimo zastavané územie a presahuje výmeru 1 000 m2.
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POŽIADAVKY NA VSTUPY
Záber pôdy
Plocha, na ktorej bude prebiehať výstavba sa nachádza v severo – západnej
okrajovej časti mesta Považská Bystrica, v katastrálnom území Považská Bystrica,
na pozemku s parcelnými číslami KN-C 4244/2, 4244/5 a 4244/6. Parcely sú
charakterizované ako zastavané plochy a nádvoria.

Nároky na zastavané územie
Realizácia zmeny navrhovanej činnosti je súčasťou výstavby bytového domu
FIM. Dôjde k zmene výstavby zo 6 bytových domov a jeden väčší bytový
dom. Nároky na zastavané územiu budú menšie, pretože zastavaná plocha bude
menšia. Pôvodná zastavaná plocha bola 2200 m2 a zastavaná plocha zmeneného
objektu bude 1012 m2.

Voda
Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti dôjde k zmenám nárokov na vodu.
Prívod pitnej vody bude napojený na existujúci vodovod uložený v areálovej
komunikácii vedenej južne od navrhovaného objektu. Prívod pitnej vody bude slúžiť
na napojenie zariaďovacích predmetov ako aj vnútorných hydrantov.
Ako zdroj pitnej a požiarnej vody pre riešený objekt bude slúžiť nová
vodovodná prípojka. Prípojka sa napojí na areálové vodovodné potrubie uložené v
rámci areálovej komunikácie. V mieste napojenia sa osadí navrtavací pás s
uzatváracou armatúrou s možnosťou uzavretia vodovodnej prípojky cez zemnú
súpravu. Vodovodná prípojka sa ukončí vo vodomernej šachte.
Prípojky sa prevedú z potrubia HDPE pre rozvod vody uložených do
pieskového lôžka hr. 100 mm. Spôsob uloženia bude podľa Typu A – 2.
Prípojky svojou dimenziou pokryjú potreby pitnej vody pre napojenie všetkých
bytových jednotiek a vnútorných hydrantov.
Hlavný prívod pitnej studenej vody bude vedený do 1. PP – technická
miestnosť, kde bude osadený aj hlavný uzáver vody v objekte. Odtiaľ bude
prevedený hlavný prívod vody do technickej miestnosti. Z technickej miestnosti budú
rozvody ( studená ,TÚV a cirkulácia) vedené pod stropom 1. NP do inštalačných
jadier k jednotlivým bytom. Na odbočke ku každej stúpačke studenej a teplej vody
bude inštalovaný uzáver vody.
Zo stúpačiek v inštalačných jadrách budú prevedené odbočky k jednotlivým
bytom s meraním spotreby studenej i teplej úžitkovej vody. Rozvod vody v byte bude
prevedený v prevažnej miere podlahou a v priečkach bežnou T-kusovou metódou. V
miestach, kde je nutné prechádzať železobetónovými stenami je potrebné
postupovať stavebnou úpravou podľa projektu stavebnej časti.

Strana 6

Obytný súbor FIM 2

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

Bilancia spotreby vody podľa vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 Z. z. ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú
dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií je
nasledovná:
28 bytov x 3,5 ob/byt = 98 obyvateľov
Qd = 98 x 1351/os/d = 13 230 1/d
Qdmax = 13 230 x 1,4 = 18 522 1/d
Qhmax = 13 230 x 1,4 x 2 = 37 044 = 0,42 l/s
Qdb = 4,40 l/s
Výpočtový prietok v potrubí podľa STN 73 6655 pre návrh dimenzie
prívodného potrubia vychádza sa z odberu pre obytné budovy podľa STN 736655:
Qpož = súčinnosť 3 ks nástenných hydrantov - 3 x 0,98 l/s = 2,94 l/s

> 2,94

Hlavný prívod vody bude dimenzovaný na dennú spotrebu, nakoľko platí: 4,40

Priemer potrubia hlavného prívodu bude navrhovaný na DN80.

Zdroje energie
Navrhovaný objekt bude napojený z plánovanej kioskovej TS s výkonom 630
kVA umiestnenej južne od objektu cca 45,0 m. Na prívode do rozvádzačov bude
umiestnená samostatná prepätová ochrana. Rozdelenie sústavy TN-C na TN-C-S
bude realizované v hlavnom rozvádzači. Celkovo bude zriadených 28 odberných
miest.
Výkonová bilancia:
28 BJ – 280 kW + 1x spoločné priestory 11 kW + výťah, technická miestnosť – 16
kW
Pi =
307 kW
Koef. súč. =
0,39
Výpočtové zaťaženie Pv =
120 kW
Výpočtový prúd Ip =
182,52 A

Vykurovanie v objekte bude zabezpečovať OST s výkonom 120 kW a 80 kW
pre ohrev TÚV (1500 l zásobník), ktorá bude umiestnená v suteréne v technickej
miestnosti. V princípe sú navrhované dva okruhy – pre podlahové vykurovanie a pre
radiátory.
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Projektované tepelné straty a projektované tepelné príkony miestností boli
stanovené na základe STN EN 12 831 pre teplotnú oblasť s vonkajšou výpočtovou
teplotou -15 °C. Faktor zakúrenia "fRH" bol stanovený pre 2 - hodinový čas
zakurovania s predpokladaným znížením vnútornej teploty o 2K v čase max. 8
hodinového útlmu na 11 W.m-2.
Základné údaje sú:






lokalita: Považská Bystrica
vonkajšia výpočtová teplota te = -15°C
dĺžka vykurovacieho obdobia n = 237 dní
priemerná vonkajšia teplota vykurovacieho obdobia tes = 3,3°C
priemerná vnútorná teplota ti = 20,2°C

Predpokladaný celkový tepelný príkon 112,6 kW
Ročná spotreba tepla na vykurovanie: Qoa =121 200 kWh.rok-1
Vetranie bude uvažované ako prirodzené - oknami. V miestnostiach bez
možnosti prirodzeného vetrania je navrhované nútené vetranie s vyústením nad
úrovňou strechy.
Chladenie v objekte nie je uvažované.

Dopravná infraštruktúra
Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k zmenám dopravnej
infraštruktúry. Prístup do areálu je z existujúcej miestnej komunikácie, ktorá sa
priamo napája na cestu I. triedy – ulica Sládkovičova na južnej strane areálu.
Navrhovaný objekt a jeho spevnené plochy sú napojené na areálovú
komunikáciu na južnej strane od objektu. Zmenené dopravné riešenie sa týka len
priestoru v rámci existujúceho areálu FIM. Aktuálne je riešená navrhovaná
rekonštrukcia účelových komunikácií v rámci tohto areálu z roku 2019. Riešená
úprava sa bude týkať len časti trasy „D“.
Spevnené a parkovacie plochy pre osobné vozidlá budú situované v rámci
riešeného územia na východnej strane od objektu bytového domu. Navrhnuté sú
parkovacie miesta s kolmým radením a so základným rozmerom stojísk 2,5*5,0 m a
stojiská s rozmerom 3,5*5,0 m pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a
orientácie (v rámci garáže v suteréne objektu). Celkový počet parkovacích miest je
46. Parkoviská budú navrhnuté s krytom z betónovej zámkovej dlažby a od
komunikácie budú oddelené betónovým obrubníkom so skosením 1,5/1,5 cm
uloženým v nivelete komunikácie.
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Spevnené a manipulačné plochy budú situované taktiež na východnej strane
od objektu bytového domu. Navrhnuté budú tak, aby umožnili jazdu nákladných
vozidiel, manipulačnej techniky ako aj krátkodobé uskladnenie materiálu. V rámci
manipulačnej plochy budú navrhnuté účelové komunikácie zaisťujúce obsluhu
riešeného územia – parkovísk ako aj vjazd do garáže v suteréne objektu.
Komunikácia bude navrhnutá so živičným krytom a so základnou šírkou vozovky 6,0
m.
Výpočet nárokov na statickú dopravu
Kapacita nárokov na statickú dopravu bola stanovená v zmysle s STN 73
6110/Z2.
Celkový počet stojísk na riešenom území sa vypočíta podľa vzorca:
N = 1,1 * Oo + 1,1 * Po * kmp * kd
N – celkový počet stojísk v riešenom regióne/území/objekte
Po - základný počet parkovacích stojísk
Oo - základný počet odstavných stojísk
Kmp - regulačný koeficient mestskej polohy pričom prístup do oblasti, kde je
obmedzený možný počet parkovísk sa musí zabezpečiť dostatočná ponuka MHD,
ktorá sa musí preukázať návrhom
kd - súčiniteľ vplyvu deľby prepravnej práce
Koeficient 1,1 zahŕňa aj 10 % rezervu stojísk pre krátkodobé parkovanie návštev
verejne prístupných.
Bytový dom FIM 2
Funkčné využitie objektu:
Byt do 60,0 m2: 13 bytov
Potreba nárokov odstavných stojísk : 1,0 stojisko/byt
Byt od 60,0 m2 do 90,0 m2 : 14 bytov
Potreba nárokov odstavných stojísk : 1,5 stojisko/byt
Byt od 90,0 m2 : 1 byt
Potreba nárokov odstavných stojísk : 2,0 stojisko/byt
N = 1,1 * Oo + 1,1 * Po * kmp * kd
N = 1,1 * ( (13x1,0)+(14*1,5) + (1x2,0) + 1,1 * 0,0 * 0,0 * 0,0
N = 39,60 stojiska = 40,00 stojísk (100 % dlhodobé odstavenie)
Celková minimálna potreba parkovacích miest pre BD FIM 2 je 40 parkovacích
miest. V projekte sa uvažuje s 56 PM.
V zmysle Z. z. č. 532/2002 z celkového počtu stojísk je potrebné vyhradiť 4
% pre osoby s poruchou pohybu a orientácie. Z celkového počtu 46 parkovacích
miest budú vyznačené 4 stojiská.
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Konštrukcia vozovky
Komunikácie so živičným krytom – novostavba, trieda dopravného zaťaženia
III., návrhová úroveň porušenia vozovky D2
Komunikácia pre vozidlá O1 a O2 – živičný kryt
Asfaltový betón
Asfaltový postrek spojovací
Asfaltový betón
Asfaltový postrek spojovací
Kamenivo spevnené cementom
Štrkodrva fr. 0 - 63mm

ACO11 - I
PS,A 0,5kg/m2
ACP22 – I
PS,A 0,5kg/m2
CBGM C8/10
ŠD

50mm
70mm
150mm
200mm

Komunikácia pre vozidlá N1 a N2 – živičný kryt
Asfaltový betón
Asfaltový postrek spojovací
Asfaltový betón
Asfaltový postrek spojovací
Asfaltový betón
Asfaltový postrek spojovací
Kamenivo spevnené cementom
Štrkodrva fr. 0-63mm

ACO11 - I
PS,A 0,5kg/m2
ACP16 - I
PS,A 0,5kg/m2
ACP22 - I
PS,A 0,5kg/m2
CBGM C8/10
ŠD

50mm
50mm
60mm
180mm
210mm

Spevnená plocha z betónovej dlažby – novostavba, trieda dopravného
zaťaženia III., návrhová úroveň porušenia vozovky D2
Parkovisko – betónová dlažba
Betónová dlažba zámková
Podkladné lôžko z kameniva fr. 4-8mm
Kamenivo spevnené cementom
Štrkodrva fr. 0-63mm

D
DDK
CBGM C8/10
ŠD

80mm
40mm
150mm
200mm

D
DDK
CBGM C8/10
ŠD

60mm
30mm
100mm
150mm

Chodník – betónová dlažba
Betónová dlažba zámková
Podkladné lôžko z kameniva fr. 4-8mm
Kamenivo spevnené cementom
Štrkodrva fr. 0-32mm

Navrhovaná konštrukcia komunikácie v mieste napojenia - preplátovanie
Asfaltový betón modifikovaný
Živičný postrek spojovací z asfaltu
Asfaltový betón
Živičný postrek spojovací z asfaltu

ACo 11
PI, EK
ACL 16
PI, EK

50mm
0,5kg/m2
60mm
0,5kg/m2

Dlažba bude ukladaná na ložnú vrstvu s drveného kameniva frakcie 4 – 8 mm
s veľkosťou škár 3 až 5 mm vyplneným kremičitým pieskom. Pokládku dlažby bude
nutné realizovať podľa technických podmienok výrobcu. Vzhľadom na mechanické
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namáhanie dlažby vozidlami bude nutné použiť systém s integrovanou poistkou proti
posunu – systém Einstein.
Systém Einstein je patentovaný celozámkový systém s integrovanou poistkou
proti posunu. Inteligentná technológia škár sa špeciálne koncentruje na požiadavky
plôch s vysokým dopravným zaťažením. Vďaka usporiadaným spojovacím,
dištančným a fixačným prvkom sa vždy docieli normou požadovaná šírka škár. To
umožňuje vyplnenie škár podľa normy pri minimálnom dotyku jednotlivých kociek.
Nároky na pracovné sily
Počas výstavby
Výstavbu bude realizovať vybraný dodávateľ, disponujúci potrebnou kapacitou
zamestnancov v požadovanej profesijnej skladbe, preto za súčasného stavu nie je
možné odhadnúť počet pracujúcich na stavbe.
Počas prevádzky
Počas prevádzky posudzovanej činnosti nebudú mať objekty nároky na
pracovné sily.

ÚDAJE O VÝSTUPOCH
Odpadové vody
Splašková kanalizácia
Odvádzanie odpadových vôd splaškových sa navrhuje odvádzať pomocou
gravitačnej kanalizácie uloženej v zemi pod podlahou 1. PP do vonkajšej splaškovej
kanalizácie. Splašková kanalizácia bude zaústená do areálovej splaškovej
kanalizácie predbežne medzi šachtami Š28 a Š27.
Vyústenie splaškovej kanalizácie z bytového domu budú vedené cez revízne
kanalizačné šachty DN1000 s liatinovým poklopmi. Odvádzanie odpadových vôd
splaškových sa navrhuje zviesť gravitačne z objektu do splaškovej areálovej
kanalizácie.
Bilancia a množstvo odpadových vôd:
vypočítaný prietok splaškových vôd: Q=4,40 l.s-1
Stanovenie svetlosti kanalizačnej prípojky: pre Q = 4,40 l.s-1postačuje kanalizačná
prípojka DN 200.
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Vnútorná splašková kanalizácia bytového domu bude pozostávať zo
splaškových stúpacích odpadov, ktoré pod podlahou 1. PP v úrovni základov budú
prechádzať v ležaté kanalizačné zvody a budú vyúsťovať z objektu. Odpady
vyúsťujúce nad strechu budú ukončené vetracími hlavicami, čím odvetrávajú celú
sieť kanalizácie. Kanalizačné odpady budú vedené v inštalačných jadrách. Do
odpadov sa cez odbočky pripoja jednotlivé skupiny zariaďovacích predmetov z bytov.
Určené stúpacie odpady budú ukončené privzdušňovacími hlavicami s mriežkou v
murive. V najnižšom podlaží bude do každého odpadu vložený čistiaci kus 1 m nad
podlahou.
Hydraulická kapacita potrubia D110 vetraného je v zmysle STN 5,2 1/s.
Kapacitný prietok ležatého zvodu D125 pri h/d= 0,7 v zmysle STN je pri sklone 2 % Q
= 9,6 l/s a v = 1,20 m/s.
Dažďová kanalizácia
Odvodnenie strechy objektu bude riešené gravitačnou dažďovou kanalizáciou.
Všetky dažďové vody budú zaústené cez ležatú dažďovej kanalizácie pre
navrhovaný objekt do areálovej dažďovej kanalizácie predbežne medzi Š6 a Š5.
Odvodnenie strechy, parkovísk, spevnených plôch a prístupových ciest bude
realizované za pomoci strešných a uličných vpustí. Mriežky na vpustiach budú
liatinové s triedou zaťaženia E. Zberné potrubie navrhovaného BD bude vyústené do
areálovej dažďovej kanalizácie, ktorej súčasťou je aj ORL.
Dažďová kanalizácia bude uložená v hĺbke s minimálnym krytím potrubia 0,8
m a v minimálnom spáde v závislosti od dimenzie potrubia. Na miestach lomov
kanalizácie budú osadené betónové revízne kanalizačné šachty s liatinovými
poklopmi.
Množstvo dažďových odpadových vôd zo strechy objektu:
Q = S x i x Ψ = 0,1ha x 150 l/s/ha x 0,9 = 13,50 l/s
Množstvo dažďových odpadových vôd zo spev. plôch a parkovísk:
Q = S x i x Ψ = 0,074ha x 150 l/s/ha x 0,9 = 9,99 l/s
Dažďový kanalizačný systém riešeného bytového domu bude pozostávať z
dažďových odpadov, ktoré sú pokračovaním rozmiestnených strešných vpustov.
Dažďové odpady budú vedené na obvodovom murive vo fasádnej nike, časť týchto
dažďových odpadov bude vchádzať do 1. PP - priestor garáže, niektoré prechádzajú
inštalačnými jadrami. Odpady, ktoré budú prechádzať objektom pod podlahou 1. PP
v úrovni základov budú prechádzať v ležaté kanalizačné zvody a budú vyúsťovať z
objektu do dažďovej kanalizácie v areáli bytového domu. Dažďové odpady budú
vedené po fasáde do vonkajšieho terénu. Budú v úrovni chodníka ukončené lapačom
strešných splavenín a pripojené do vonkajšej dažďovej kanalizácie.
Na každom vnútornom dažďovom odpade bude v najnižšom podlaží osadený
čistiaci kus cca 1,0 m nad podlahou.
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Množstvo dažďových odpadových vôd zo strechy objektu
Q = S x i x Ψ = 0,1ha x 150 l/s/ha x 0,9 = 13,50 l/s.
Odvodnenie komunikácie
Povrchové vody budú odvádzané priečnym a pozdĺžnym smerom do
navrhovaných uličných vpustov pre triedu dopravného zaťaženia D400 a následne do
areálovej kanalizácie.
Cestná pláň bude odvodnená jej priečnym sklonom min. 3 % do navrhnutých
trativodov, ktoré budú zaústené do uličných vpustov. Hĺbka trativodu bude 0,40 m,
resp. min 0,25 m. Pre pozdĺžny trativod sa použijú perforované drenážne rúry z
plastických hmôt DN 160 (STN 13 8740), rúry sa uložia na pieskové lôžko hrúbky
min. 70 mm, obsyp sa zhotoví zo štrkopiesku frakcie 4 – 12 mm a obalia sa
geotextíliou.

Ovzdušie
Zdroje znečistenia ovzdušia budú iba počas výstavby posudzovanej stavby.
Počas výstavby budú vplývať na okolité ovzdušie stavebné mechanizácie a motorové
vozidlá a to výfukovými plynmi, emisiami, preprava práškových stavebných
materiálov ako napr. cement, piesok a ďalšie stavebné materiály. Taktiež budú
emisie prachu, spôsobené pohybom vozidiel po komunikáciách.
Z hľadiska ochrany ovzdušia pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné
emisie (napr. zemné práce) je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na
obmedzenie vzniku týchto prašných emisií (napr. zariadenia na výrobu, úpravu a
hlavne dopravu prašných materiálov je treba prekryť, práce vykonávať primeraným
spôsobom a primeranými prostriedkami) skladovanie prašných stavebných
materiálov, v hraniciach navrhovaného staveniska, minimalizovať resp. ich skladovať
v uzatvárateľných plechových skladoch a stavebných silách. Vplyvy budú lokálne
a krátkodobé.
Nový objekt bude napojený na areálový rozvod teplovodu, vedeného od
kotolne na biomasu, nachádzajúcu sa na začiatku areálu FIM. Kotolňa na biomasu je
aktuálne vo výstavbe. Kapacita kotolne uvažuje s navrhovaným objektom. Pripojenie
navrhovaného bytového domu na areálový rozvod teplovodu je navrhované z
koncovej šachty umiestnenej v areálovej komunikácii v mieste dopravného napojenia
nových spevnených plôch a areálovej komunikácie. Zmena navrhovanej činnosti
nebude novým zdrojom znečistenia.

Odpady
Odpady budú vznikať vo dvoch časových etapách: odpady vznikajúce pri
stavebných prácach a odpady vznikajúce po uvedení stavby do prevádzky.
Odpady, ktoré budú vznikať pri stavebných prácach sú uvedené v tab. č. 1.
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Tab. č. 1 Druhy odpadov ktoré budú vznikať pri stavebných prácach
Druh
odpadu

Kategória
odpadu

Názov odpadu

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky

O

15 01 02 Obaly z plastov

O

15 01 03 Obaly z dreva

O

15 01 04 Obaly z kovov

O

15 01 05 Kompozitné obaly

O

15 01 07 Obaly zo skla

O

Obaly z obsahujúce zvyšky
nebezpečných látok alebo
15 01 10
kontaminované nebezpečnými
látkami
Absorbenty, filtračné materiály,
15 02 02
handry na čistenie ...
17 01 01 Betón
17 02 01 Drevo

O

17 02 03 Plasty

O

17 04 05 Železo a oceľ

O

17 05 06 Výkopová zemina iná ako
uvedená v 17 05 05

O

Izolačné materiály iné ako
uvedené v 17 06 01 a1706 03
Zmiešané odpady zo stavieb
a demolácií iné ako uvedené
17 09 04
v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09
03
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad
17 06 04
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Zhodnotenie
R3 (recyklácia alebo
spätné získanie
organických látok)
R3 (recyklácia alebo
spätné získanie
organických látok)
R3 (recyklácia alebo
spätné získanie
organických látok)
R4 (Recyklácia
kovov a kovových
zlúčenín)
R3 (recyklácia alebo
spätné získanie
organických látok)
R5 (Recyklácia
anorganických látok)

Zneškodnenie
-

N

-

D1 uloženie na
skládku odpadov

N

-

D1 uloženie na
skládku odpadov

O

R5 (Recyklácia
anorganických látok)
R3 (recyklácia alebo
spätné získanie
organických látok)
R3 (recyklácia alebo
spätné získanie
organických látok)
R4 (Recyklácia
kovov a kovových
zlúčenín)
R12 (Úprava
odpadov určených
na spracovanie
niektorou z činností
R1 až R11)

-

-

O

-

D1 uloženie na
skládku odpadov

O

-

D1 uloženie na
skládku odpadov

O

R3 (recyklácia alebo
spätné získanie

-
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20 03 01 Zmesový komunálny odpad

O

organických látok)
R12 (Úprava
odpadov určených
na spracovanie
niektorou z činností
R1 až R11)

-

Odpady, ktoré budú vznikať po uvedení stavby do prevádzky sú uvedené v tab. č. 2.
Tab. č. 2 Druhy odpadov ktoré budú vznikať pri stavebných prácach
Druh
odpadu

Kategória
odpadu

Názov odpadu

20 03 01 Zmesový komunálny odpad

O

Zhodnotenie

Zneškodnenie

R12 (Úprava
odpadov určených
na spracovanie
niektorou z činností
R1 až R11)

-

Prevádzkovateľ je povinný:
 zmluvne zabezpečiť zhodnotenie, alebo zneškodňovanie jednotlivých druhov
odpadov v zmysle § 14 zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch,
 preukázateľne poučiť pracovníkov o nakladaní s odpadmi,
 určiť pracovníka zodpovedného za nakladanie s odpadmi,
 viesť evidenciu odpadov a zasielať ohlásenia v súlade č. 366/2015 Z. z.
o evidenčnej povinnosti a o ohlasovacej povinnosti,
 vypracovať prevádzkovú dokumentáciu o nakladaní s odpadmi.

Zdroje hluku vibrácií
V súvislosti s výstavbou nie je potrebné zdroje hluku rozdeľovať. Budú vznikať
iba zdroje hluku a vibrácií pri stavebných prácach počas výstavby.
Z hľadiska ochrany pred hlukom je potrebné zabezpečiť:
aby práce na zriadenom stavenisku resp. v riešenom území neprekračovali
najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí mimo dopravy,
stanovenú príslušnou legislatívou.
 na zriadenom stavenisku používať iba stroje a zariadenia vhodné k danej
činnosti (navrhovanej technológii) a zabezpečiť ich pravidelnú údržbu
a kontrolu.
 zabezpečiť, aby stavebné práce, ktoré by mohli mať vplyv na dopravu (napr.
realizácia prípojok I. S.) boli smerované do nočných hodín resp. aby bola
zabezpečená etapizácia prác.
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Z hľadiska kategorizácie územia je možné posudzované územie zaradiť do III.
kategórie chránených území s prípustnou hodnotou hluku 60 dB cez deň a večer
a v 50 dB noci (tab. č. 3).
V rámci prevádzky navrhovanej činnosti bude potrebné dodržiavať
ustanovenia zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 170/2009 Z. z. o posudzovaní a
kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve v znení neskorších predpisov.
Tab. č. 3 Kategorizácie územia

Kategória
územia

Opis
chráneného
územia

Ref.
čas.
inter.

Prípustné hodnoty a)
(dB)
Hluk
z dopravy
Pozemná
a vodná
doprava
b) c)

LAeq, p

I.

II.

III.

Územie
s osobitnou
ochranou pred
hlukom
(napríklad
kúpeľné miesta,
10) kúpeľné
a liečebné
areály).
Priestor pred
oknami obytných
miestností
bytových
a rodinných
domov, priestor
pred oknami
chránených
miestností
školských budov,
zdravotníckych
zariadení a iných
chránených
objektov, d)
vonkajší priestor
v obytnom a
rekreačnom
území.
Územie ako v
kategórii II v okolí
diaľnic, ciest I. a

Železničn
é dráhy
c)

LAeq, p

Letecká
doprava
LAeq,

LASmax,

p

p

Hluk z iných
zdrojov
L Aeq, p

deň
večer

45
45

45
45

50
50

-

45
45

noc

40

40

40

60

40

deň
večer

50
50

50
50

55
55

-

50
50

noc

45

45

45

65

45

deň
večer

60
60

60
60

60
60

-

50
50
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IV.

II. triedy,
miestnych
komunikácií
s hromadnou
dopravou,
železničných
dráh a letísk, 9)
11) mestské
centrá.
Územie bez
obytnej funkcie
a bez
chránených
vonkajších
priestorov,
výrobné zóny,
priemyselné
parky, areály
závodov.

noc

50

55

50

75

45

deň
večer

70
70

70
70

70
70

-

70
70

noc

70

70

70

95

70

Poznámky k tabuľke:
a) Prípustné hodnoty platia pre suchý povrch vozovky a nezasnežený terén. Ak ide o
sezónne zariadenia, hluk sa hodnotí pri podmienkach, ktoré je možné pri ich prevádzke
predpokladať.
b) Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane električkovej
dopravy. 11)
c) Zastávky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, železničnej, vodnej dopravy
a stanovištia taxislužieb určené iba na nastupovanie a vystupovanie osôb sa hodnotia ako
súčasť pozemnej a vodnej dopravy.
d) Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplatňujú v čase ich používania
(napríklad školy počas vyučovania).

Zdroje žiarenia, tepla a zápachu
Počas stavby sa nepredpokladá vznik vibrácií v pracovnom prostredí pri práci
pracovníkov so stavebnými strojmi.
Počas výstavby sa nepredpokladá vznik tepla, zápachu, elektromagnetického
žiarenia, alebo iných ekvivalentných výstupov.

3. PREPOJENIE S OSTATNÝMI PLÁNOVANÝMI A REALIZOVANÝMI
ČINNOSŤAMI V DOTKNUTOM ÚZEMÍ A MOŽNÉ RIZIKÁ HAVÁRIÍ
VZHĽADOM NA POUŽITÉ LÁTKY A TECHNOLÓGIE
Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami (stavbami) v
dotknutom území bude realizované prostredníctvom inžinierskych sieti a dopravných
komunikácií pre motorové vozidlá a peších. Z urbanistického hľadiska je významné aj
vizuálne prepojenie.
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Riziká havárií sú obdobné ako pri iných bytových komplexoch. Berúc do úvahy
aj málo pravdepodobné riziká, možno uvažovať o narušení statiky (zemetrasenie),
požiari, havárii výťahu, stavebných a dopravných mechanizmov a pod. Zmenou
navrhovanej činnosti sa riziko havárií oproti pôvodnému riešeniu nezvýši.

4. DRUH POŽADOVANÉHO POVOLENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV
 územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie podľa
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov

5. VYJADRENIE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH ZMENY
NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE
Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv, ktorý by presiahol štátnu
hranicu Slovenskej republiky.

6. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA VRÁTANE ZDRAVIA ĽUDÍ
Širšie dotknuté územie predstavuje územie obce Považská Bystrica. Celkový
stav životného prostredia je priamo úmerný prírodným danostiam a súčasnému stavu
socioekonomického rozvoja oblasti. Obec Považská Bystrica patrí do Trenčianskeho
kraja, je okresným mestom a patrí do regiónu Horné Považie. Mesto Považská
Bystrica je vzdialená 170 km od hlavného mesta Bratislava a leží v nadmorskej
výške 288 m n. m.

Geomorfologické pomery
Podľa geomorfologického členenia Slovenskej republiky patrí dotknuté územie
do Alpsko - himalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, provincie Západné Karpaty,
subprovincie Vonkajšie Západné Karpaty, do oblasti Slovensko – moravské Karpaty,
celku Považské Podolie a podcelku Podmanínska pahorkatina. (Mazúr, E. Lukniš, in
Atlas krajiny SR, 2002).

Geologické pomery
Na geologickej stavbe územia sa podieľajú mezozoické horniny strednej
kriedy a kvartéru.
Strana 18

Obytný súbor FIM 2

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

Mezozoikum strednej kriedy patrí do manínskej jednotky vnútorného
bradlového pásma, ktoré je tvorené súvrstvím slieňovcov a vápnitých pieskovcov vo
flyšovom vývoji. Povrch tohto predkvartérneho zvetraného súvrstvia sa nachádza v
hĺbke okolo 9 m.
Kvartérny komplex je tvorený fluviálnymi sedimentami riečky Domanižanka.
Na povrchu je nivná fácia siltov s vysokou a veľmi vysokou plasticitou mocnosti v
priemere 1,5 m, max. 1,8 m. V ich podloží sa nachádzajú íly štrkovité a štrky ílovité,
ktoré hlbšie prechádzajú do hrubozrnných fluviálnych štrkov korytovej fácie s
prímesou jemnozrnnej zeminy a ešte hlbšie do štrkov zle zrnených.
Antropogénne sedimenty - navážky tvoria na povrchu územia nesúvislú vrstvu
mocnosti maximálne 1,5 m.
Hlavným kolektorom podzemnej vody sú trvale zvodnené fluviálne štrky.
Hladina podzemnej vody sa pohybuje v priemernej hĺbke 3 - 4 m. Hlavným zdrojom
podzemnej vody je riečka Domanižanka, ktorej koryto je zarezané v jej aluviálnych
náplavoch do hĺbky až 3 m. V jarných mesiacoch, v čase maximálnych prietokov
maximálna hladina podzemnej vody stúpne oproti priemernej hodnote až o 2 m.
Podložné predkvartérne súvrstvie ílovcov pôsobí pre podzemnú vodu ako izolátor.

Geodynamické javy a seizmicita územia
Z neotektonického hľadiska leží záujmové územie v podsústave Západné
Karpaty, v pozitívnej jednotke (pohorie) – veľký zdvih.
Z významnejších zlomov sa najbližšie od záujmového územia nachádza
skupina paralelných zlomov s priebehom v smere SZ – JV a kolmom na uvedený
smer.
Podľa tab. 3.1 v STN EN 1998-1 vrstvy fluviálnych ílov a štrkov v aluviálnej
nive Domanižanky priemernej mocnosti 9 m patria do kategórie podložia E (s
predkvartérnym podložím kategórie B, ktoré má priemernú rýchlosť šmykových vĺn
Vs,30 360 - 800 m/s). Podľa v STN EN 1998-1/NA/Z2 uvedenej mapy oblastí
seizmického ohrozenia na území Slovenska priraďujeme skúmanému územiu
hodnotu referenčného špičkového seizmického zrýchlenia agR = 0,63 m.s-2.

Ložiská nerastných surovín
V riešenom území sa nenachádzajú žiadne ložiská nerastných surovín alebo
stavebných surovín.

Pôdne pomery
Pôda je prírodný útvar, ktorý sa vyvíja v dôsledku zložitého a komplexného
pôsobenia vonkajších (exogénnych) činiteľov na materskú horninu (endogénny
činiteľ) a vyznačuje sa úrodnosťou. Vývoj pôd závisí najmä od pôdotvorneho
substrátu, expozície svahu, jeho sklonu, klímy a vodného režimu a je ovplyvňovaný
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všetkými prvkami fyzicko-geografického prostredia (substrátom, reliéfom, klímou,
vodou, rastlinstvom a živočíšstvom) sprevádzaný zložitými chemickými, fyzikálnymi a
biologickými procesmi, ale aj antropogennými zásahmi do pôdy.
V súčasnosti je vývoj pôd ovplyvňovaný aj antropogennými zásahmi do pôdy.
Všetky tieto činitele sú v krajinnom priestore veľmi premenlivé – premenlivý je aj
charakter pôd.
Pôdny typ je základnou identifikačnou jednotkou morfogenetickej i
agronomickej kategorizácie pôd. Pôdne typy sú definované súborom diagnostických
horizontov a ich najdôležitejších vlastností získaných dlhodobým vývojom v
prírodných podmienkach i kultiváciou.
Väčšinu územia pokrývajú fluvizeme a kambizeme. Fluvizeme sa vyskytuje pri koryte
rieky Váh. Tento pôdny typ sa nachádza na holocénnych aluviálnych sedimentoch.
Je to tiež mladá riečna uloženina. Profily fluvizeme často vykazujú geologické
zvrstvenie. Kambizeme sú typické pre pohoria, ale aj pre niektoré kotliny. Nájdeme
ju pod lesným krytom.
Pôdny druh sa určuje podľa zrnitostného zloženia pôdy. Najviac osvedčený a
najviac používaný je sedemstupňový systém podľa Nováka. V záujmovom území sa
nachádzajú pôdy piesočnato-hlinité a ílovito-hlinité.

Klimatické pomery
Podľa klimatickej klasifikácie predmetné územie patrí do mierne teplej oblasti
– priemerne menej ako 50 letných dní za rok s denným maximom teploty vzduchu ≥
25° C, júlový priemer teploty vzduchu ≥ 16° C. Oblasť je charakterizovaná ako
mierne teplý, vlhký s chladnou až studenou zimou, dolinový/kotlinový.
Priemerná ročná teplota sa pohybuje okolo 8 °C, s najvyššími teplotami v júli 18 °C a
najnižšími teplotami v januári -3 °C.
Priemerný ročný úhrn zrážok je 860 mm.
Snehová nádielka sa vyskytuje okolo 80 dní v roku. Relatívne trvanie snehovej
pokrývky predstavuje 60 %. Priemerná ročná výška snehovej pokrývky 20 cm.
Prevládajú severovýchodné a juhozápadné vetry.

Ovzdušie
Kvalita ovzdušia v oblasti záujmového územia je ovplyvňovaná existujúcimi
zdrojmi znečistenia. Okrem toho sa na stave kvality ovzdušia podieľa automobilová
doprava a vplyv emisií zo vzdialených zdrojov.
Kvalitu ovzdušia určuje obsah znečisťujúcich látok vo vonkajšom ovzduší.
Emisie zo stacionárnych zdrojov v okrese Považská Bystrica v rokoch 2017 – 2020
sú uvedené v tabuľke č. 4.
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Tab. č. 4 Emisie zo stacionárnych zdrojov – okres Považská Bystrica 2017 - 2020
Názov znečisťujúcej látky
Tuhé znečisťujúce látky
(TZL)
Oxidy dusíka (NOx)
Oxid uhoľnatý (CO)
Oxid siričitý
Organické látky vyjadrené
ako celkový organický
uhlík (TOC)
Zdroj NEIS

Množstvo
ZL (t) za
rok 2020

Množstvo
ZL (t) za
rok 2019

Množstvo
ZL (t) za
rok 2018

Množstvo
ZL (t) za rok
2017

16,496

13,315

10,266

10,107

73,095
86,044
1,357

65,134
86,089
1,879

54,708
52,019
1,914

66,936
82,152
2,480

39,857

36,217

38,123

35,908

Stav ovzdušia je v danom území najviac postihnutý znečisťovaním vo forme
výfukových plynov, spaľovaním tuhého paliva v domácnostiach, ale aj prenosmi
emisií zo vzdialenejších zdrojov výroby. Vplyvom nepriaznivej klimageografickej
polohy sa exhaláty hlavne v jesennom a zimnom období koncentrujú v prízemnej
vrstve ovzdušia.

Hydrologické pomery
Povrchové vody
Posudzované územie patrí do povodia najdlhšej slovenskej rieka Váh. Dĺžka
Váhu je 403 km, povodie zaberá 10 640 km2 a priemerný prietok v ústí má 196 m3/s.
Pri vodnej nádrži Hričov sa opätovne Váh rozdeľuje do dvoch korýt, ktoré sa práve v
týchto miestach stáčajú na juhozápad. Južnejšie vedie staré koryto, ktoré východným
okrajom Bytče pokračuje do Považskej Bystrice, severnejší Hričovský kanál privádza
vodu k vodnému dielu Mikšová a Považská Bystrica. Obe ramená sa spájajú v
Nosickej priehrade. Vodné toky Manínsky potok, Domanižanka a Papradnianka sa v
katastri mesta vlievajú do rieky Váh.
V blízkosti posudzovaného areálu tečie potok Mošteník, cca 200 m pod
posudzovaným areálom. Je to ľavostranný prítok Váhu, má dĺžku 8,5 km a je tokom
III. rádu. Pramení na rozhraní Súľovských vrchov a Podmanínskej vrchoviny na
západnom svahu Úvozu (688,2 m n. m.) v nadmorskej výške približne 490 m n. m.
Na hornom toku tečie prevažne severozápadným smerom, nad Dolným Moštencom
sa stáča a pokračuje na sever. Približne od sútoku s prítokom z oblasti Cingelovho
Lazu tečie severoseverovýchodným smerom až k sútoku s Galanovcom, odtiaľ
najprv severovýchodným, v blízkosti centra mesta Považská Bystrica sa stáča a
pokračuje k ústiu severným smerom.
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Podzemné vody
Hlavným kolektorom podzemnej vody sú trvale zvodnené fluviálne štrky.
Hladina podzemnej vody sa pohybuje v priemernej hĺbke 3 - 4 m. Hlavným zdrojom
podzemnej vody je riečka Domanižanka, ktorej koryto je zarezané v jej aluviálnych
náplavoch do hĺbky až 3 m. V jarných mesiacoch, v čase maximálnych prietokov
maximálna hladina podzemnej vody stúpne oproti priemernej hodnote až o 2 m.
Podložné predkvartérne súvrstvie ílovcov pôsobí pre podzemnú vodu ako izolátor.
Vodné plochy
Vodné dielo Nosice je vodná nádrž na rieke Váh, ktoré sa nachádza pred
mestom Púchov, postavená v rokoch 1949 - 1957. Je súčasťou Vážskej kaskády a
slúži na vyrovnávanie prietokov Váhu, výrobu elektrickej energie, ochranu pred
povodňami, oddych a rybárstvo.
Súčasťou nádrže je aj vodná elektráreň, ktorá bola uvedená do prevádzky v
roku 1957. Nosice je priehradovou vodnou elektrárňou a jej nádrž má funkciu
týždenného vyrovnávania prietokov.
V okolí posudzovanej lokality sa vodné plochy nenachádzajú.
Minerálne a termálne vody
V okrese Považská Bystrica je identifikovaných 7 prameňov minerálnych vôd
(k. ú. Považská Bystrica, Horná Maríková a Veľký Udič).
Najbližšia kúpeľnícky využívaná lokalita s liečivou vodou sú kúpele Nimnica,
situované nad priehradným profilom vodnej nádrže Nosice. Nachádza sa tu sieť
prírodných liečivých zdrojov.
V okolí posudzovanej lokality sa zdroje minerálnych vôd nenachádzajú.

Fauna a flóra
Fauna
Rozšírenie živočíchov závisí od mnohých abiotických, biotických činiteľov i od
človeka. Keďže tieto činitele sa na území Slovenska od miesta k miestu výrazne
menia, aj rozšírenie živočíchov nie je rovnomerné. Výskyt druhov sa mení podľa
meniacich sa podmienok. Určité živočíšne druhy takto podľa ekologických
podmienok vytvárajú určité živočíšne spoločenstvá. Na Slovensku môžeme vyčleniť
7 základných živočíšnych spoločenstiev. Na území mesta Považská Bystrica sa
nachádzajú živočíšne spoločenstvo lesov, živočíšne spoločenstvo polí a lúk,
živočíšne spoločenstvo ľudských sídiel a živočíšne spoločenstvo brehov vôd.
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Flóra
Na základe fytogeograficko - vegetačného členenia sa začleňuje územie
mesta Považská Bystrica do bukovej zóny a jej horskej podzóny, následne do
flyšovej oblasti. Patrí do okresov Ilavskej kotliny a Bielych Karpát, a do podokresu
Vršatsko-púchovský.
Z potenciálnej prirodzenej vegetácie tu nájdeme plošne rozšírené karpatské
dobovo-hrabové lesy a bukové lesy. Ostrovčekovito tu nájdeme bukové lesy na
vápencových a dolomitných podložiach, karpatské reliktné borovice, cerovo-dubové
lesy a v blízkosti tokov jaseňovobrestovo - dubové lesy.
Živočíšne spoločenstvo lesov - niektoré živočíšne druhy sú s lesom bytostne
späté, napr. lykožrút smrekový (Ips typographus), veverica stromová (Sciurus
vulgaris), ktoré nachádzajú v lese potravu a úkryt, iné ako napr. zajac poľný (Lepus
europaeus).
Typickými druhmi stavovcov lesa najmä listnatého, ktoré žijú na území mesta
sú jašterica zelená (Lacerta viridis), sýkorka belasá (Parus caeruleus), drozd čierny
(Turdus merula), diviak lesný (Sus scrofa). V pôde a na jej povrchu žijú dážďovka
zemná (Lumbricus terrestris), slimák záhradný (Helix pomatia), bystrušky (Carabus).
Živočíšne spoločenstvo polí a lúk je reprezentované najmä druhmi, ktoré
pôvodne obývali stepi. Polia a lúky im svojou otvorenosťou a rastlinstvom simulujú
podobné podmienky. Oproti pôvodnému prostrediu však dochádza k striedaniu kultúr
a k silným zásahom človeka. Je to predovšetkým chemizácia poľnohospodárskej
výroby, vyrušovanie, ohrozovanie a priame mechanické ničenie živočíchov pri oraní,
kosbe a iných poľnohospodárskych prácach. Typickými zástupcami na
posudzovanom území sú vtáky a hlodavce. Z vtákov sú to jarabica poľná (Perdix
perdix), bažant poľný (Phasianus colchicus), z hlodavcov je to zajac poľný (Lepus
europaeus), syseľ pasienkový (Citellus citellus). Na poliach, lúkach a ich okrajoch žije
veľa dravcov a iných vtákov, ktoré majú v tomto biotope dobré podmienky na lov a
chytanie drobnejších živočíchov, napr. kaňa sivá (Circus cyaneus), kaňa popolavá
(Circus pygargus).
Živočíšne spoločenstvo ľudských sídiel predstavuje skupinu živočíchov, ktoré
sa prispôsobili človeku, jeho zariadeniam a aktivitám. Medzi stavovce vyskytujúce sa
v tomto spoločenstve patrí myš domová (Mus musculus), potkan hnedý (Rattus
norvegicus), vrabec domový (Passer domesticus) a iné, ktoré hľadajú predovšetkým
potravu u človeka a v jeho hospodárstve. Bocian biely (Ciconia ciconia), lastovička
domová (Hirundo rustica) a iné využívajú ľudské obydlia predovšetkým ako
hniezdiská.
Živočíšne spoločenstvo brehov vôd žije v prechodnom pásme medzi vodou a
súšou, pričom využíva vodné prostredie na hľadanie potravy alebo skrýšu.
Zástupcami, ktorí tu žijú sú kačica divá (Anas platyrhynchos), skokan zelený (Rana
esculenta) a užovka obojková (Natrix natrix).
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Chránené, vzácne a ohrozené druhy a biotopy
O kvalite, významnosti a ochrane jednotlivých biotopov a druhovej ochrane
bioty pojednáva Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., v znení neskorších predpisov,
ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
NATURA 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín
Európskej únie a hlavným cieľom je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je
významné nielen pre príslušný členský štát, ale najmä pre EU ako celok. Sústavu
NATURA 2000 tvoria 2 typy území: chránené vtáčie územia a chránené územia
európskeho významu.
Ochranou vodných biotopov sa zaoberá Ramsarská konvencia (Dohovor o
mokradiach), ktorá hovorí o ochrane všetkých typov vodných biotopov, keďže
stanovištia vodnej, močiarnej a pobrežnej vegetácie patria z celosvetového hľadiska
medzi najviac ohrozené. Kritériami pre posúdenie vzácnosti a významnosti
jednotlivých biotopov môžu byť: pôvodnosť, reálny stav, začlenenie v ÚSES,
zaradenie medzi chránené územia a výskyt chránených a ohrozených druhov bioty.
Posudzované územie je tvorené prevažne antropogénne pozmenenou
krajinou. Vo vnútri priamo dotknutého areálu sa nevyskytuje biotop, ktorý by
vyžadoval ochranu, alebo vykazoval prvok vzácnosti a ohrozenosti.

Chránené územia podľa osobitných predpisov a ich ochranné
pásma
V priamo dotknutom posudzovanom území sa nenachádzajú žiadne chránené
územia podľa NATURA 2000 ani ich ochranné pásma. Nenachádzajú sa tu ani
lokality, ktoré patria do Ramsarskej konvencie.
V širšie posudzovanom okolí sa nachádzajú CHKO Strážovské vrchy. CHKO
Strážovské vrchy boli vyhlásené za účelom zabezpečenia ochrany a racionálneho
využívania najzachovalejších častí prírodného prostredia Strážovských a Súľovských
vrchov. Územie CHKO má výmeru 30 979 ha, z čoho 78 % plochy tvoria lesy, 19 %
poľnohospodárska pôda a zostávajúce 3 % tvoria zastavané a vodné plochy.
Najvyšším vrcholom územia je Strážov. Je jediným miestom výskytu javorovobukových horských lesov (prioritný biotop).
V blízkosti mesta Považská Bystrica, na území CHKO Strážovské vrchy, sa
nachádzajú:
•
Národná prírodná rezervácia Manínska tiesňava,
•
Prírodná rezervácia Kostolecká tiesňava,
•
Prírodná pamiatka Bosmany,
•
Národná prírodná rezervácia Súľovské skaly,
•
Národná prírodná rezervácia Podskalský Roháč,
•
Národná prírodná rezervácia Strážov,
•
Prírodná pamiatka Briestenné.
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V meste Považská Bystrica sa nachádza chránený strom – lipa malolistá (Tilia
cordata). Chránený strom nezasahuje do posudzovanej lokality.

Štruktúra krajiny
Súčasná krajinná štruktúra odráža aktuálny stav využívania územia. Je
výsledkom vplyvu prírodných, socioekonomických, kultúrno-spoločenských
a politických faktorov na pôvodnú krajinu.
Z hľadiska stability ide o územie značne pozmenené pôvodným charakterom
krajiny. Stabilita krajiny je antropicky pozmenená – základy starého motela.
Súčasná krajinná štruktúra (SKŠ) predmetného územia predstavuje
antropicko-biotický komplex, tvorený súbormi prirodzených - človekom čiastočne,
alebo úplne pozmenených - dynamických systémov s novovytvorenými prvkami.
Výsledné štruktúry možno charakterizovať typom krajinno-ekologických komplexov.
Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry možno dotknuté územie
charakterizovať ako človekom pozmenenú krajinu.

Ochrana prírody
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov legislatívnou formou zabezpečuje zachovanie rozmanitosti podmienok a
foriem života na zemi, vytvorenie podmienok na trvalé udržanie, obnovovanie a
racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva,
charakteristického vzhľadu krajiny a udržanie ekologickej stability. Vymedzuje
územnú a druhovú ochranu a ochranu drevín.
Z hľadiska všeobecnej ochrany prírody sú na území vytypované lokality s
krajinotvorným a biologickým významom, s prirodzenými rastlinnými spoločenstvami
a s vyšším stupňom ekologickej stability. Sem možno zaradiť lesy, lesíky, remízky,
vodné toky so zachovalou brehovou vegetáciou, podmáčané územia a pod.
V širšom okolí posudzovaného územia sa nachádzajú nasledovné prvky
územného systému ekologickej stability:
CHKO Strážovské vrchy: chránená krajinná oblasť sa nachádza na strednom
Slovensku a viaže sa na dva orografické celky, Strážovské vrchy a Súľovské vrchy.
Zasahuje do okresov Bytča, Ilava, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov a Žilina.
Chránená krajinná oblasť bola vyhlásená v roku 1989 a má rozlohu 30 979 ha.
Majú tu zastúpenie niektoré subtatranské príkrovy (manínsky, krížňanský,
chočský), kvôli čomu na tomto území vystupujú hlavne vápence a dolomity. Bežnými
horninami v Súľovských skalách sú bazálne zlepence.
Medzi rozšírené lesné spoločenstvá sem patria bučiny, vo vyšších oblastiach
jedľovo-bukové spoločenstvá s vyšším zastúpením ihličnanov.
CHKO Kysuce: chránená krajinná oblasť sa nachádza na severozápade
Slovenska v geomorfologických celkoch Kysucké Beskydy, Turzovská vrchovina,
Javorníky a Kysucká vrchovina. Tvoria ju dve samostatné navzájom oddelené časti,
západná javornícka a východná beskydská. Vyše polovicu územia pokrývajú lesné
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spoločenstvá (bučiny, jedľové bučiny, bukové javoriny). Nachádzajú sa tu prirodzené
trávnaté porasty, najmä horské lúky, ale aj hodnotné lokality pramenísk, slatinísk a
prechodných rašelinísk.
Vyhlásená bola v roku 1984 a má rozlohu 65 462 ha. Rozkladá sa na území
okresov Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Považská Bystrica, Púchov a Žilina.
Maloplošné územia v okrese Považská Bystrica:
• PP Bosmany
• PP Briestenské skaly
• PR Klapy
• PR Kostolecká tiesňava
• NPR Manínska tiesňava
• NPR Podskalský Roháč
• PP Prečínska Skalka
• NPR Strážov
Z vyššie uvedených zasahuje do k. ú. mesta iba NPR Podskalský Roháč. Ide
o významné územia z hľadiska geomorfologického a krajinotvorného, s výskytom
viacerých chránených, vzácnych a ohrozených druhov rastlín a živočíchov.
Posudzovaná plocha sa nachádza v 1. stupni ochrany a nenachádzajú sa tu
žiadne chránené územia. Posudzovaná plocha nebude mať vplyv na biocentrá,
biokoridory a interakčné prvky. Na území určenom pre výstavbu sa nenachádzajú
žiadne chránené časti územia, chránené objekty ani dreviny. Na území určenom pre
výstavbu sa nenachádzajú žiadne kultúrne pamiatky ani objekty podliehajúce
pamiatkovej ochrane. Ochranné pásma okolitých dopravných stavieb nebudú
navrhovaným objektom dotknuté.

Krajinný obraz
Posudzované územie sa nachádza v južnej okrajovej časti mesta Považská
Bystrica, v katastrálnom území Považská Bystrica.
V okolí posudzovaného územia sa nachádzajú tieto prvky dotvárajúce krajinnú
štruktúru:
• Hlavná cesta I/61
• Diaľnica D1 s diaľničným privádzačom
• ruderalizované plochy,
• poľnohospodárska pôda – lúky,
• nelesná drevinová vegetácia a lesné porasty (líniová vegetácia skupiny
stromov a lesík).
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Scenéria krajiny
Za pozitívne nosné prvky scenérie krajiny možno považovať v prvom rade
všetky typy lesov, remízok, vetrolamov a brehových porastov, vodné plochy a vodné
toky, mokraďnú vegetáciu, lúčnu vegetáciu a pod. Negatívnymi prvkami scenérie sú
priemyselné a poľnohospodárske areály, technické prvky a pod.
Posudzované územie sa nachádza v okrajovej časti Považskej Bystrice –
v južnej časti. Podľa platného územného plánu mesta Považská Bystrica sa
posudzovaná lokalita nachádza v občianske vybavenie – zmiešané vybavenie
s plošnou prevahou komerčných vybavení. V okolí sa nachádzajú lúky, lesy, a hlavná
cesta I/61.
Nosnými funkciami v širšom území sú zelené plochy a komunikácia.
Krajinársky sa jedná o hodnotné územie, tvorené zvlneným reliéfom. Pre výstavbu
nového bývania hodnotíme danú lokalitu ako vhodnú.
Prírodné dominanty sa v hodnotenom území nenachádzajú preto realizácia
navrhovanej činnosti nebude mať negatívny vplyv na súčasnú scenériu krajiny.

Základné údaje o obyvateľstve
Počet obyvateľov k 31.12.2021 bol 38 125, hustota predstavuje 420,99
obyv./km2.
Prirodzené prírastky obyvateľov v obci Považská Bystrica ma plusové
hodnoty, čo sa odvíja od priaznivej demografickej štruktúry obyvateľov. Počet
obyvateľov má v posledných troch rokoch stúpajúcu tendenciu. Mechanický prírastok
obyvateľstva má stúpajúcu tendenciu – počet prisťahovaných prevýšil počet
vysťahovaných, čo je pravdepodobne zapríčinené dostatkom pracovných príležitostí
v regióne a sťahovanie do mesta a okolia.
Z hľadiska národnostného zloženia je obyvateľstvo obce s prevahou
slovenskej národnosti až 97,7%. V meste žijú aj obyvatelia českej, maďarskej,
rómskej českej a nezistenej národnosti.
Z hľadiska náboženského vyznania obyvateľstva dominujú v obci obyvatelia,
ktorí sa hlásia k rímskokatolíckej cirkvi - 81,1 %, evanjelickej cirkvi – 3 % a bez
vyznania 12,62 %.

Technická infraštruktúra
Zásobovanie pitnou vodou
Pitná voda z SKV Sádočné – Považská Bystrica je akumulovaná vo VDJ
Dedovec 2x650 m3 + 300 m3. Z týchto VDJ je zásobované obyvateľstvo v I. tlakovom
pásme.
Pitná voda z SKV Sádočné – Považská Bystrica je čerpacou stanicou
Zemiansky Kvášov prečerpávaná do VDJ Žadovec 3.000 m3 + 5.000 m3.
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Z SKV Považská Teplá – Považská Bystrica je voda akumulovaná vo VDJ
Považská Teplá 1.500 m3.
Celá vodovodná sieť v centre mesta je zásobovaná tak, že v prípade výpadku
jedného z SKV je voda do vodovodnej siete doplnená z druhého SKV.

Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
Kanalizačná sieť v meste Považská Bystrica bola postupne budovaná od roku
1956 spolu s vodným dielom Nosice, kedy bola vybudovaná aj pôvodná čistiareň
odpadových vôd. Od tohto obdobia bola vykonaná rekonštrukcia čistiarne
odpadových vôd v roku 1988 a v období vstupu SR do EU prebehla rekonštrukcia
čistiarne odpadových vôd s ohľadom na podmienky stanovené EU – odstraňovanie
dusíkatého znečistenia a fosforu.
Kanalizačná sústava je vybudovaná ako jednotná, okrem častí Hliny, Rozkvet,
Dedovec a Stred, kde je vybudovaná aj dažďová kanalizačná sieť. Veľká časť
dažďových vôd je odvádzaná jednotnou kanalizáciou do ČOV.
Celkove je sústavu možné charakterizovať ako jednotnú, a to vzhľadom na
malý podiel dažďovej kanalizácie.

Zásobovanie elektrickou energiou
Na území mesta Považská Bystrica sa nachádza vodná elektráreň, ktorá je v
súčasnej dobe súčasťou druhej derivačnej skupiny vodných elektrární na Váhu
(Hričov - Mikšová I - Považská Bystrica). Zásobu vody pre špičkovú prevádzku tejto
skupiny zaisťuje vodná nádrž Hričov s celkovým obsahom 8,5 milióna m3 vody. Táto
skupina elektrární postavená v rokoch 1958-1964 môže dosiahnuť špičkový výkon
170 MW pri prietoku kanálmi 400 m3.s-1 a využíva celkový spád 46,5 m.
Samotná vodná elektráreň Považská Bystrica je kanálového typu a sú v nej
inštalované tri agregáty s Kaplanovými turbínami. Každý agregát pracuje so spádom
16,35 - 12,13 m. Inštalovaný výkon je 55,20 MW, priemerná ročná výroba elektrickej
energie predstavuje 115,30 GWh.
Výroba elektrickej energie paroplynovým cyklom je zabezpečovaná v podniku
Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica. Inštalovaný výkon je 58 MW, s ročnou výrobou
250 GWh. Na
území mesta je umiestnená aj 220 kV rozvodňa SEPS, a. s.

Zásobovanie plynom
Územím mesta Považská Bystrica prechádza plynovod Severné Slovensko
DN 500, PN 64, ktorý sa napája z tranzitného plynovodu pri trasovom uzávere TU 39
pri Špačinciach (okres Trnava) a VTL plynovod Považský plynovod DN 300, PN 25,
ktorý sa napája na medzištátny plynovod DN 700, PN 55 cez prepúšťaciu stanicu pri
Červeníku (okres Hlohovec).
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Plynovod VTL Severné Slovensko slúži na posilnenie plynovodu DN 300, PN
25, ale aj na priame pripojenie odberateľov, k čomu slúžia prepúšťacie stanice. Cez
prepúšťaciu stanicu pri Cingeľovom laze v Považskej Bystrici pokračuje v trase na
Zemiansky Kvašov, Rajec a Žilinu.

Zásobovanie teplom
Zásobovanie teplom je dôležitou časťou energetickej výrobno-zásobovacej
sústavy ovplyvňujúcej územný rozvoj mesta Považská Bystrica a jeho
environmentálnu hodnotu. V meste je vybudovaná sieť centrálneho zásobovania
teplom s jedným okruhom: horúcovodný okruh napájaný z Teplo GGE s.r.o.
História závodu na výrobu a dodávku energií ako obslužnej výroby je spojená
so vznikom podniku Považské strojárne, pôvodne Československá zbrojovka,
účastinná spoločnosť Brno, závod Považská Bystrica v roku 1929. Energetika so
svojou výhrevňou patrila spolu s hutnou výrobou medzi prvé výroby Považských
strojární.

Doprava
Dopravný systém mesta Považská Bystrica tvorí cestná, železničná, vodná
a cyklistická doprava. Mesto sa nachádza na trase medzinárodného koridoru Va.,
ktorý v cestnej doprave predstavuje cesta I/61 a hlavne trasa diaľnice D1 z Bratislavy
do Žiliny.

Automobilová doprava
Hlavnou dopravnou tepnou územia je diaľnica D1 a cesta I/61, ktoré sú
súčasťou západnovýchodného a severo-južného prepojenia Slovenska. Mestom
prechádza v smere juhozápad – severovýchod trasa cesty I/61. V centre mesta túto
cestu križuje cesta II/517, ktorá sa odpája v severnej časti mesta od cesty II/507
a pokračuje cez mesto v juhovýchodnom smere na Rajec. Cesta II/507 prechádza
severnou časťou mesta zo západného smeru od Púchova a pokračuje
severovýchodným smerom na Bytču po druhej strane Váhu súbežne s cestou I/61.
Tieto cesty tvoria aj základnú komunikačnú kostru mesta.

Železničná doprava
Považská Bystrica leží na železničnej trati č. 120 z Bratislavy do Žiliny, ktorá je
rovnako súčasťou medzinárodného koridoru č. Va.

Lodná doprava
Mesto leží na rieke Váh, ktorá je podľa Dohody AGN označená ako národná
vodná cesta E81 medzinárodného významu triedy Va, resp. Vb. Budovanie úseku
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Púchov – Žilina, v ktorom sa nachádza Považská Bystrica, je zaradené do 3. etapy
rekonštrukcie.

Letecká doprava
Najbližšie letisko s možnosťou verejnej leteckej dopravy je v Žiline (Horný
Hričov). Dostupnosť letiska v Hričove je cca 21 km. Dostupnosť letiska v Trenčíne
cca 53 km. Tieto letiská sú regionálne letiská s možnosťou medzinárodnej dopravy.
Dostupnosť medzinárodného letiska v Bratislave je cca 160 km.

Cyklo doprava
Považská Bystrica vzhľadom na svoju výškovú členitosť obmedzuje plný
rozvoj cyklistickej dopravy, ktorá je takto zameraná najmä na športové a rekreačné
využitie. Keďže mesto leží na Váhu, vzniká tu možnosť zabezpečenia Vážskej
cyklistickej trasy na pravom brehu Váhu využitím a úpravou hrádzí okolo rieky.
Ostatné trasy zabezpečujú prepojenie centra s územne odčlenenými mestskými
časťami, okolitými obcami a rekreačnými cieľmi.

Archeologické náleziská
V záujmovom území sa nenachádzajú žiadne archeologické náleziská.

Paleontologické náleziská a významné geologické lokality
V záujmovom území sa nenachádzajú nijaké paleontologické náleziská ani iné
významné geologické lokality.

Rekreácia a cestovný ruch
Z hľadiska štruktúry a druhového zloženia rekreačných aktivít ponúka
posudzované územie tieto druhy rekreačných možností:






letné športy: pobyty pri vode a vodná turistika, pešia a horská turistika
a cykloturistika po značkových turistických chodníkoch, poznávacia turistika po
prírodných a kultúrno-historických zaujímavostiach okresu
zimné športy: zjazdové a bežecké lyžovanie, sánkovanie a korčuľovanie
pobytová turistika – rekreačno – relaxačné pobyty
agroturistika spojená s tradíciami poľovníctva, rybárčenie a salašníctva.

V okolí mesta sú významné turistické ciele – prírodné zaujímavosti ako
Manínska tiesňava, Kostolecká tiesňava, Súľovské skaly a Javorníky.
Vyznávačom cykloturistiky môže región Považskej Bystrice ponúknuť
nespočetné množstvo príležitostí ako upokojiť túžbu stráviť svoju dovolenku v sedle
Strana 30

Obytný súbor FIM 2

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

bicykla. Okolie Považskej Bystrice s množstvom vedľajších ciest, poľných a lesných
cestičiek vedúcich nádhernou prírodou ponúka ideálne podmienky pre cykloturistiku.
Javorníky i Strážovské vrchy sú ideálnymi pohoriami pre výber cyklotrasy, ktorá
zodpovedá Vašim požiadavkám. Vďaka terénnej modelácii územia si prídu na svoje
milovníci horských terénov ako i priatelia pohodlnejších ciest v rovinatom teréne.

Zdravotný stav obyvateľstva
Ukazovateľom kvality životného prostredia obyvateľstva je hlavne jeho
zdravotný stav a úmrtnosť. Zdravie je definované ako stav úplnej telesnej, duševnej
a sociálnej pohody, je výsledkom vzťahov medzi ľudským organizmom a sociálno–
ekonomickými, fyzikálnymi, chemickými a biologickými faktormi životného prostredia,
pracovného prostredia a spôsobom života.
Stredná dĺžka života pri narodení je základným ukazovateľom úrovne
životných podmienok obyvateľstva a úmrtnostných pomerov. Predstavuje
priemerných počet rokov života novorodenca, ktorý môže dosiahnuť pri rešpektovaní
úmrtnosti v danom období. Aj napriek tomu, že stredná dĺžka života v SR sa od roku
1970 do roku 2001 zvýšila u mužov zo 66,7 na 69,54 a u žien zo 72,9 na 77,6 rokov.
V úmrtnosti podľa príčin smrti, podobne ako v celej republike, tak aj v okrese
Považská Bystrica dominuje úmrtnosť na srdcovo-cievne ochorenia, predovšetkým
ischemické choroby srdca a nádorové ochorenia. V poslednom období je zaznamená
nárast alergických ochorení.
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IV. VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA
VRÁTANE KUMULATÍVNYCH A SYNERGICKÝCH
Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické
javy a geomorfologické pomery
Zmenou navrhovanej činnosti z charakteru geomorfologických pomerov
priamo dotknutého areálu nevyplývajú také dopady výstavby navrhovanej činnosti,
ktoré by za štandardných podmienok výstavby závažným spôsobom zmenili reliéf.
Samotná navrhovaná činnosť nebude mať počas prevádzky negatívne vplyvy
na horninové prostredie a reliéf. Potenciálnym zdrojom znečistenia horninového
prostredia môžu byť havarijné situácie (únik ropných látok zo stavebných
mechanizmov). Tieto negatívne vplyvy majú iba povahu možných rizík.
Vzhľadom na vyššie uvedené nedôjde k narušeniu horninového prostredia ani
geomorfologických pomerov. Geodynamické javy ani výskyt nerastných surovín
neboli v predmetnom území identifikované.

Vplyvy na ovzdušie a klimatické pomery
Pri stavebných prácach počas výstavby bytového domu 2, najmä v
počiatočnej fáze dôjde k dočasnému zvýšeniu prašnosti a hluku spôsobený
činnosťou nákladných automobilov a stavebných mechanizmov.
Súčasne dôjde aj k nárastu objemu výfukových splodín v ovzduší na
stavenisku a na trase prístupovej komunikácie. Tento vplyv výraznejšie nezhorší
kvalitu ovzdušia, bude krátkodobý, nepravidelný a vzhľadom na lokalizáciu areálu a
jej intenzívnemu dopravnému využívaniu daného priestoru zanedbateľný.
Vplyvy počas výstavby budú eliminované na dobu výstavby. Výstavba bude
prebiehať tak aby bol zachovaný nočný pokoj. Je potrebné využívať strojné
vybavenie vo vyhovujúcom technickom stave s pravidelnými emisnými kontrolami.
Imisie z pohybu dopravných prostriedkov sa budú obmedzovať pravidelným čistením
kolies vozidiel od nánosov blata a čistením prístupovej komunikácie, resp. kropením
v letných mesiacoch.
Vplyvy na ovzdušie počas prevádzky nebudú použité žiadne technológie,
ktoré by boli zdrojom emisií do ovzdušia. Vplyv na ovzdušie teda nepredpokladáme.
Nový bytový dom bude napojený na teplovod, ktorý bude vedený z
novobudovanej centrálnej kotolne na biomasu v rámci areálu FIM. Samotný objekt
bytového domu FIM 2 nemá žiadne zariadenia na spaľovanie a teda nemá žiaden
zdroj pre znečistenie ovzdušia.
Realizácia zmeny zámeru nebude mať významný vplyv na mezoklimatické ani
mikroklimatické pomery v danej lokalite.
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Vplyvy na vodné pomery a pôdu
V širšie dotknutej blízkosti posudzované areálu tečie potok Mošteník.
Pravdepodobnosť kontaminácie povrchovej a podzemnej vody hrozí počas výstavby
a prevádzky v dôsledku neštandardných situácií v doprave (únik ropných látok zo
stavebných mechanizmov resp. z prevádzkovej dopravy). Tento vplyv je dočasný,
prípadné znečistenie by bolo bodové, vplyv hodnotíme ako málo významný. Riziko
znečistenia povrchových a podzemných vôd počas výstavby je nízke.
Splaškové odpadové vody budú odvádzané existujúcou verejnou kanalizáciou
do mestskej ČOV.
Dažďové vody zo strechy bytového domu, chodníkov, prístupových
komunikácií s malou intenzitou premávky budú odvádzané ako čisté povrchové vody
kanalizáciou do potoka Mošteník.
Kontaminácia pôdy sa nepredpokladá počas výstavby a prevádzky
predstavuje takéto ovplyvnenie iba riziko, a to pri náhodných havarijných situáciách
(únik ropných látok zo stavebných mechanizmov, prevádzkovej dopravy).
Posudzovaná zmena stavby bude situovaná v severnej časti areálu FIM, kde
sa aktuálne nachádzajú pôvodné spevnené plochy a časť zelene. Nedôjde k záberu
poľnohospodárskej pôdy a nie je potrebné vyňatie z pôdneho fondu. Kontaminácia
pôdy sa nepredpokladá počas výstavby a ani počas prevádzky. Riziko
kontaminovania pôdy hrozí iba pri náhodných havarijných situáciách (únik ropných
látok a hydraulických olejov zo stavebných mechanizmov, automobilov, havárie
potrubí, nesprávna manipulácia s odpadom, technologická havária a pod.).

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy
Realizácia a prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať negatívny vplyv na
živočíšstvo, flóru ani ich biotopy. V posudzovanom území a ani v jeho okolí sa
nenachádzajú žiadne chránené územia, prvky územného systému ekologickej
stability a nevyskytujú sa tu biotopy národného, či európskeho významu.
Pri realizácii objektu a navrhovaných plôch parkoviska, komunikácií a
spevnených plôch nedôjde k výrubu stromov.

Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz,
využívanie zeme, urbánny komplex a ÚSES
Počas výstavby bytového domu možno predpokladať dočasné narušenie
scenérie krajiny v dôsledku stavebných prác.
Počas prevádzky sa vplyvy na scenériu krajiny nepredpokladajú. Vzhľadom
na rozmery a výšku plánovanej zástavby nebude mať uvažovaný zámer zásadný
vplyv na vnímanie krajiny. Navrhovaný objekt sa bude nachádzať na kopci, nebude
svojou polohou narúšať okolitú krajinu.
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Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nemá priamy ani nepriamy vplyvy na
prvky regionálneho ani miestneho ÚSES, stavba nezasahuje do žiadneho z prvkov
ÚSES. Realizácia navrhovanej činnosti nemá priamy ani nepriamy vplyvy na urbánny
komplex a využívanie zeme.

Vplyvy na kultúrne, historické pamiatky a archeologické,
paleontologické náleziská a významné geologické lokality
Na území dotknutom realizáciou zámeru nie sú identifikované archeologické
nálezy. Nepredpokladá sa priamy vplyv zámeru na pamiatkovo chránené objekty.

Vplyvy na chránené územia
Realizácia zmeny zámeru nenaruší záujmy ochrany prírody a krajiny. V
dotknutom území sa nenachádza žiadne chránené územie prírody a krajiny.
Chránené územia prírody v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny v znení neskorších predpisov, navrhované územia európskeho významu a
chránené vtáčie územie sú mimo dosahu aktivít spojených s realizáciou popisovanej
činnosti.
Hodnotená činnosť nebude vykonávaná v chránenom území a ani nezasahuje
do chránených území. Navrhovaná činnosť neohrozí kvalitu vodných zdrojov. Taktiež
musia byť dodržiavané požiadavky v zmysle platnej legislatívy odpadového a
vodného hospodárstva.

Vplyvy na poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
Navrhovaná zmena činnosti nezasahuje do poľnohospodárskeho pôdneho
fondu ani do lesného pôdneho fondu. Navrhovaná zmena činnosti neovplyvní
hospodárenie na PPF ani na LPF.

Vplyvy na dopravu a infraštruktúru
Počas výstavby bude zabezpečená (napr. dopravným značením), prejazdnosť
verejných komunikácií v tesnej blízkosti posudzovaného územia.
Prevádzka bytového domu 2 bude mať minimálny vplyv na intenzitu dopravy
v dotknutom území. Dôjde k miernemu zvýšeniu intenzity dopravy s trvalým
a postupným nárastom.

Vplyvy na zdravotný stav obyvateľstva
V rámci navrhovanej činnosti nepredpokladáme významný vplyv na súčasný
demografický vývoj obyvateľstva.
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Realizácia zámeru bude mať pozitívny vplyv z hľadiska možnosti poskytnutia
nového bývania.
Zemné práce, doprava materiálu, stavebné práce a inštalačné práce budú
dočasne - počas obdobia výstavby negatívne ovplyvňovať okolie dotknutého areálu
emisiami, hlukom a prašnosťou. Miera prašnosti bude závisieť na okamžitých
poveternostných pomeroch - rýchlosti a smere vetra. Tieto vplyvy hodnotíme ako
nepravidelné, krátkodobé, s rôznou mierou intenzity a je ich možné zmierniť
vhodnými organizačnými opatreniami.
Vplyvy stavebnej dopravy sa prejavia iba miernym zaťažením prístupovej
komunikácie hlukom a exhalátmi. Ich trvanie bude dočasné a nepravidelné.
Vplyv prevádzky - emisií z dopravy, na obyvateľstvo v najbližšej obytnej zóne,
sa očakáva len v minimálnej miere.

Sumarizácia vplyvov
Posúdenie očakávaných vplyvov sú rozdelené do sumarizácia vplyvov počas
výstavby a sumarizácia vplyvov počas prevádzky. Sumarizáciu vplyvov obsahujú
nasledovné tabuľky:
Tab. č. 5 Sumarizácia vplyvov počas výstavby
dočasný

trvalý

dlhodobý

krátkodobý

nepriamy

priamy

negatívny

pozitívny

bez vplyvu

Vplyvy na životné
prostredie
Vplyvy počas
výstavby
Biotopy
Hluk
Ovzdušie
Pôda
Voda
Horninové
prostredie
ÚSES

■
■
■
■

■

■

Chránené územia

■

Kultúrne pamiatky

■

Doprava

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Obyvateľstvo
Pracovné
príležitosti

■
■

■

Scenéria krajiny

Infraštruktúra

■
■

■
■

■

■

■

■
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Tab. č. 6 Sumarizácia vplyvov počas prevádzky
trvalý

■

■

Vplyvy počas
prevádzky
Biotopy

■

Hluk

■

Ovzdušie

■

Pôda

■

Voda

■

Horninové
prostredie

■

ÚSES

■

Chránené územia

■

Scenéria krajiny

■

Kultúrne pamiatky

■

Doprava

■

Infraštruktúra

■

■

■

Obyvateľstvo

■

■

■

Pracovné
príležitosti

■
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priamy
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V. VŠEOBECNÉ ZROZUMITEĽNÉ ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE
Navrhovaná činnosť „Obytný súbor FIM“ bola posudzovaná podľa zákona č.
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po ukončení zisťovacieho
konania, Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie
vydal Rozhodnutie č. OÚ-PB-OSZP-2019/000540-26-ZK2-A10 zo dňa 11.3.2019, že
navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať.
Zmenou navrhovanej činnosti je zmena tretej etapy projektu FIM. V tretej
etape dochádza k zmene výstavby z 6 bytových domov na jeden bytový dom a 56
parkovacích miest. Napojenie navrhovaného objektu na inžinierske siete bude
riešené v rámci areálových inžinierskych sietí, ktoré disponujú s dostatočnou
rezervovanou kapacitou pre tento objekt a zostávajú nezmenené. Dopravné
napojenie objektu bude riešené napojením na areálovú účelovú komunikáciu.

VI. PRÍLOHY
1.
2.
3.
4.

Informácia, či navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa zákona.
Mapy širších vzťahov s označením umiestnenia zmeny navrhovanej činnosti v
danom meste a vo vzťahu k okolitej zástavbe.
Výpis z katastra nehnuteľností.
Dokumentácia k zmene navrhovanej činnosti.
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1. INFORMÁCIA, ČI NAVRHOVANÁ ČINNOSŤ BOLA POSUDZOVANÁ
PODĽA ZÁKONA
– PREDLOŽENÉ ROZHODNUTIE ZO
ZISŤOVACIEHO KONANIA
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2.

MAPY ŠIRŠÍCH VZŤAHOV S OZNAČENÍM UMIESTNENIA
ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI V DANOM MESTE A VO
VZŤAHU K OKOLITEJ ZÁSTAVBE.
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3. VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
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4. DOKUMENTÁCIA K ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
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VII. DÁTUM SPRACOVANIA
Dátum vypracovania Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti: 14.9.2022

VIII. MENO, PRIEZVISKO, ADRESA A PODPIS SPRACOVATEĽA
OZNÁMENIA
Ing. Dominika Ďurišová
OPŽP SK, s. r. o.
Horná Lehota 104
027 41 Oravský Podzámok
Mobil: + 421 918 867 399
E-mail: info@opzpsk.sk

...........................................................

IX. PODPIS OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU NAVRHOVATEĽA
Ivan Staňo
FIM PLUS s.r.o.
J. Kráľa 1112/53
020 01 Púchov
Mobil: +421 948 077 018
E-mail: isspol@isspol.sk

..................................................
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