OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Banská Bystrica
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Rozhodnutie
zo zisťovacieho konania
Popis konania / Účastníci konania
1. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
2. Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory
3. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05
Banská Bystrica
4. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava
Výrok
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej "tunajší úrad") ako príslušný orgán
štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 180/2013 Z.z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán
podľa § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon o EIA")
vydáva
podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) v znení neskorších
predpisov a podľa § 29 zákona o EIA, pre oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Výstavba a zlepšenie
bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa I/59 Staré Hory – most ev.č.59-020“ predložené
navrhovateľom:
Obchodné meno: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica
Sídlo: Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
IČO: 00 003 328
Parcely číslo: KN C- 3148/3, 3071/1, KN E- 7-5439/812,7-5439/712, 5501, 5638/2, 7-5577/2
Katastrálne územie: Staré Hory
toto rozhodnutie:
navrhovaná činnosť uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti „Výstavba a zlepšenie
bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa I/59 Staré Hory – most ev.č.59-020“ sa nebude
posudzovať podľa zákona o EIA. Pre uvedenú navrhovanú zmenu je možné požiadať o povolenie činnosti podľa
osobitných predpisov a rešpektovať nasledovné pripomienky, ktoré vyplynuli zo stanovísk:
- manipulovať s násypnými materiálmi tak, aby prašnosť daných materiálov bola obmedzená na minimum,
- v prípade zmeny stavu vodného toku je nutné postupovať podľa § 6 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny.
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Odôvodnenie
Navrhovateľ, Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, 974 32 Banská Bystrica,
IČO: 00 003 328, doručil dňa 24.09.2020 Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné
prostredie podľa § 18 ods. 2 písm. d) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona o EIA oznámenie o zmene navrhovanej
činnosti „Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa I/59 Staré Hory –
most ev.č.59-020“, vypracovanej podľa Prílohy č. 8a k zákonu o EIA:
Podľa prílohy č. 8 zákona o EIA sa jedná o činnosť: 13. Doprava a telekomunikácie
Rezortný orgán: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Pol. číslo - Činnosť, objekty a zariadenia - Prahové hodnoty: Časť B (zisťovacie konanie)
8. - Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železničných mostov - bez limitu
Spracovateľom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je spoločnosť ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby,
Slovenská 86, 080 01 Prešov, ktorý vypracovala 03/2020. Jedná sa o zmenu navrhovanej činnosti, ktorou je
rekonštrukcia mosta č.59-020 podľa aktuálnych STN a EU noriem kvôli zabezpečeniu bezpečnosti cestnej premávky
na tomto dôležitom cestnom ťahu.
Popis súčasného stavu:
Existujúci mostný objekt (ID M6077) sa nachádza na ceste I/59 v km 11,652. Bol postavený v roku 1966. Spodnú
stavbu tvoria betónové opory 1 a 2 so zavesenými mostnými krídlami. Založenie spodnej stavby je pravdepodobne
plošné. Nosná konštrukcia je z 9-ich nosníkov typu „Vloššák“ výšky 0,70 m a dĺžky 16,4 m. Mostné rímsy sú
betónové s oceľovým trojmadlovým skorodovaným zábradlím umiestneným vpravo a zábradľovým zvodidlom
umiestneným vľavo.
Koryto potoka je pri moste regulované, ochranné múriky sú z kamenného muriva. Stavebný stav mosta, definovaný
na základe bežnej prehliadky z roku 2016, VI – veľmi zlý.
Popis navrhovanej zmeny činnosti:
Predmetný mostný objekt je umiestnený v zastavanom území, v intraviláne, na konci obce Staré Hory časť
Polkanová. Okolitý terén je hornatý.
Rozsah návrhu:
- Vybúranie nosnej konštrukcie, časti mostných krídel
- Vybudovanie novej nosnej konštrukcie
- Dobudovanie spodnej stavby
- Realizácia nového mostného zvršku
Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov:
- Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa §39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebného zákona) – pokiaľ príslušný stavebný úrad, obec Staré Hory v súlade s §39a, ods. 3 stavebného zákona
neupustí od vydania rozhodnutia o umiestnení stavby
- Stavebné povolenie podľa §16 ods. 1 zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov (stavebné povolenie most, obchádzková trasa, úpravy cesty I/59), ktoré vydáva špecializovaný stavebný
úrad – Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- Podkladom pre vydanie vyššie uvedeného stavebného povolenia budú stanoviská príslušných orgánov štátnej
správa, vrátane vyjadrenia orgánu štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie k predkladanému
Oznámeniu o zmena navrhovanej činnosti.
Údaje o predpokladaných vplyvoch zmeny činnosti:
1.Údaje o vstupoch
Pôda
Rekonštrukcia mosta cez Starohorský potok a nadväzujúcich úsekov cesty I/59 bude prebiehať v koridore jestvujúcej
komunikácie. Rekonštrukcia mosta ev. č. 59-020 si nevyžaduje dočasný záber pozemkov. Obchádzková trasa bude
zriadená na existujúcej miestnej komunikácii a moste 59-020V.
Požiadavky na odber vody, energetické zdroje a suroviny
Navrhovaná zmena neznamená pre životné prostredie významné zaťaženie odberom vody. Počas
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obdobia prestavby bude potrebná voda na pitie a hygienické účely, voda pre stavebné technológie a techniku.
Predmetná stavba neobsahuje obslužné dopravné zariadenia, strediská správy a údržby, ktoré by si vyžadovali
zásobovanie jednotlivými energiami.
Pitná voda a voda na hygienické účely, ako aj voda pre stavebné technológie a techniku bude získavaná z verejného
vodovodu a blízkych vodných tokov. Z hľadiska objemu vody a jej dostupnosti v území sa jedná o množstvo
kapacitne málo významné.
Pri prestavbe vzniknú nároky na stavebné suroviny odpovedajúce charakteru stavby:
- násypové materiály zemného telesa
- štrkopiesky pre konštrukciu jednotlivých vrstiev vozovky
- drvené kamenivo pre betónové konštrukcie a asfaltové zmesi
- materiál pre kryty vozoviek – ropné asfalty, modifikované prísady, špeciálny cestný cement
- oceľ pre betonársku výstuž a bezpečnostné zariadenia ako zvodidla a zábradlia
- kanalizačné potrubia, drenážne potrubia, betónové tvárnice
- pohonné látky, oleje a mazivá pre stavebnú a dopravnú techniku
Zdrojom zemín a kameniva potrebného pre prestavbu objektov stavby budú miestne lomy.
Stavba nepredpokladá potrebu ďalších energetických zdrojov a surovín.
Požiadavky na dopravnú infraštruktúru
Počas rekonštrukcie mostného objektu bude doprava vedená po obchádzkovej trase. Obchádzková trasa začína v km
cca 0,020 opravy cesty I/59 a končí v km cca 0,100. Obchádzková trasa je navrhnutá ako obojsmerná dvojpruhová,
na jestvujúcej miestnej komunikácii v osade Polkanová s uložením nových asfaltových vrstiev. Šírka obchádzky je
totožná so šírkovým usporiadaním jestvujúcej miestnej komunikácie, s minimálnou šírkou jedného jazdného pruhu
3,50 m. Nespevnená krajnica má šírku 1,0 m. Obchádzka je navrhnutá ako dvojpruhová pre obidva smery Banská
Bystrica - Donovaly. V rámci obchádzky pre zrealizujú stavebné úpravy na pôvodnom jestvujúcom moste ev.č.
59-020V. Na opravenej rímse tohto mosta je osadené mostné zábradlie so zvislou výplňou výšky 1,10 m. Obchádzka
je plynulo napojená na cestu I/59, ktorej súčasťou je aj križovatka na miestnu komunikáciu. Dĺžka obchádzkovej
trasy je 87m.
Nároky na pracovné sily
Stavba počas prevádzky nebude vyžadovať žiadne nové pracovné sily.
2.Údaje o výstupoch
Ovzdušie
Etapa prestavby bude spojená s lokálnym znečisťovaním ovzdušia v mieste vykonávania stavebných prác a v okolí
dopravných trás prevozu zemín a materiálov, najmä vplyvom zvýšenej prašnosti a vyššieho obsahu výfukových
plynov z nákladnej dopravy. Prestavba mosta neprinesie do daného územia nový zdroj znečisťovania ovzdušia.
Odpadové vody
Počas prestavby nebudú vznikať odpadové vody zo sociálnych zariadení staveniska (splašková
odpadová voda). Stavba bude zabezpečená chemickými hygienickými zariadeniami.
Počas prevádzky nebudú vznikať žiadne nové odpadové vody. Spôsob odvodnenia komunikácii bude zachovaný
tak, ako je to v súčasnosti.
Odpady
Odpady vzniknuté realizáciou stavby budú odovzdané za účelom zabezpečenia ich zhodnotenia alebo zneškodnenia
osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v súlade s §19 ods.1 písm. f zákona č.79/2015 Z.z.. Dodávateľ stavby
je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlášky
MŽP SR č.371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a
vyhláškou MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších
súvisiacich predpisov. Prevádzkovateľ je povinný s odpadom vzniknutým pri prevádzke naložiť v zmysle zákona
č.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č.371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch
v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v
znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov. V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sú vzniknuté odpady zatriedené:
Vznikajúce odpady z búracích a demolačných prác:
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Č. skupiny, podskupiny, a druhu odpadu Názov druhu odpadu: Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane
výkopovej zeminy z kontaminovaných miest
Kategória
17 Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy
z kontaminovaných miest
17 01 01 Betón O
17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O
17 04 05 Železo a oceľ O
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené 17 05 03 O
17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedené v 17 05 05 O
Poznámka: Predpokladané množstvá odpadov budú určené v ďalšom stupni PD.
O – ostatný odpad, N – nebezpečný odpad
Vybúrané betónové odpady budú predrvené a spätne použité do podsypových vrstiev. Nevhodná výkopová zemina
bude uskladnená na skládke. Oceľový materiál bude uložený na skládke správcu, alebo odovzdaný do zberných
surovín. Dodávateľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v súlade so zákonom č.79/2018 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou č.371/2018 Z.z. MŽP SR o vykonaní niektorých
ustanovení zákona o odpadoch, a vyhláškou č.365/2018 Z.z. MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. V
prípade vzniku nebezpečného odpadu (havária stavebného alebo dopravného mechanizmu) musí byť zistený stupeň a
rozsah znečistenia a odpad musí byť zneškodnený v súlade s právnymi predpismi. Počas stavebných prác je potrebné
zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov alebo nežiaducim kontamináciám životného prostredia.
ZNEŠKODNENIE ODPADOV
Odpad č. 17 02 01 – Drevo, kategória ostatný, odpad vznikne po výrube krovín zasahujúcich do záberov
projektovanej stavby prípadne do jednotlivých objektov stavby, odpad sa predrví a použije na druhotné využitie.
Odpad č. 17 04 05 – Železo a oceľ, kategória ostatný, odpad vznikne po demolácií zvislého dopravného značenia a
oceľových zvodidiel a zábradlia, oplotenia, odpad sa odpredá Zberným surovinám resp. sa odovzdá predmetnému
správcovi na ďalšie využitie.
Odpad č. 17 01 01 – Betón, kategória ostatný. Odpad sa predrví a použije do násypov cestného telesa resp. obsypy
konštrukcií.
Odpad č. 17 01 01 – Železobetón, kategória ostatný, vznikne pri demolácií cestných panelov zo spevnenej plochy
stavebného dvora. Cestné panely si prevezme dodávateľ.
Frézovaný materiál, zvodidlá, zábradlia a iný využiteľný materiál sa uskladní v priestoroch správcu SaÚ PSK v
Banskej Bystrici.
Odpady, ktoré nie je možné inak využiť, je nutné skládkovať na riadenej skládke odpadov Banská Bystrica vzdialenej
cca 10,0 km.
Odpady, ktoré sa uložia na riadenej skládke odpadov budú zhromažďované bez predchádzajúceho triedenia.
Zhotoviteľ stavby požiada orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle zákona č.79/2015 Z. z. o
odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 79/2015 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch o udelenie
súhlasu na zhromažďovanie odpadov bez predchádzajúceho triedenia.
Hluk
Počas prestavby
Počas etapy prestavby budú zdrojom hluku stavebné mechanizmy, činnosti, ktoré sprevádzajú stavebné postupy a
stavenisková doprava. Hluk od týchto zdrojov bude dočasný, bude mať premenný, prerušovaný charakter a bude
závisieť od druhu momentálne realizovanej technológie (bagrovanie, sypanie štrku, zhutňovanie, nakladanie atď.).
Uvedené vplyvy budú lokálneho rozsahu, miestne budú obmedzené na priestor stavby a časovo viazané na dobu
prestavby, pričom dôležitú rolu bude zohrávať umiestnenie stavebných dvorov.
Počas prevádzky
Prestavba mosta neprinesie žiadne nové zdroje hluku.
Vibrácie
Potenciálny zdroj vibrácií, ktoré môže narušovať faktory pohody a ovplyvňovať statiku, sú predovšetkým stavebné
práce. Výraznejší prejav vibrácií možno očakávať do vzdialenosti jednotiek, respektíve desiatok metrov od osi
komunikácie.
Obdobie prestavby
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Počas obdobia prestavby môžu vibrácie vznikať hlavne činnosťou ťažkých nákladných strojov a realizáciou
špeciálnych stavebných technológií (razenie pilotov). Rovnako môžu vznikať prejazdom ťažkých nákladných
mechanizmov obytnou zástavbou.
Obdobie prevádzky
Prestavba mosta neprinesie žiadne nové zdroje vibrácii.
Žiarenie
V súvislosti s plánovanou prestavbou a prevádzkou mosta sa nepredpokladá produkcia akéhokoľvek druhu žiarenia.
Zdroje tepla a zápachu
Rovnako šírenie tepla a zápachu akejkoľvek povahy sa nepredpokladá v takom množstve, ktoré by negatívne
ovplyvňovalo pohodu okolitých obývaných zón a užívateľov komunikácie. Zdroje zápachu budú v miestach
stavebných dvorov, miešacích centrách betónu a asfaltu, pri samotnom pokladaní asfaltu.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku
posudzovania vplyvov na životné prostredie, podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 5 ods.
1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 56 písm. b) zákona o EIA, informoval podľa § 29 ods. 6 zákona
o EIA dotknutú obec, dotknuté orgány, povoľujúce orgány, rezortné orgány a všetkých známych účastníkov, že
začal podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na
životné prostredie dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti navrhovateľom. Oznámenie o zmene
navrhovanej činnosti bolo zverejnené na webovom stránke Okresného úradu Banská Bystrica, a na webovej stránke:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia.
V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia, doručili na Okresný úrad Banská
Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie svoje písomné stanoviská v rámci zisťovacieho konania nasledovné
subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):
1. Združenie domových samospráv, list zo dňa 29.09.2020, konštatuje:
1) Žiadalo používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; žiadame uviesť aké
recykláty a ako sa v zámere použijú. Požadujeme používanie recyklátov najmenej v rozsahu stavebných inertných
odpadov do základov a terénnych úprav stavby; zmesy recyklátov živičných materiálov zmiešaných s recyklovanými
plastami; plastové recykláty napr. na retenčnú dlažbu alebo tepelnú či zvukovú izoláciu.
Vyhodnotenie Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len OÚ BB,
OSŽP): OÚ BB, OSŽP, považuje danú pripomienku za irelevantnú. Oznámenie o zmene sa týka realizácie
stavebných prác - použitia stavebných materiálov a výrobkov, kde sa vyžaduje plnenie technických noriem (STN,
STN EN), technicko-kvalitatívnych podmienok (TKP) a materiálových katalógových listov (KL).
2) Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala
metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA
RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basichtml/index.html#2).
Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami
je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby
povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná
problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac
k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach. Vo
všeobecnosti požadujeme realizáciu tzv. dažďových záhrad.
Vyhodnotenie OÚ BB, OSŽP: Projektová dokumentácia bude v ďalších stupňoch vypracovaná v zmysle platných
noriem.
3) Požadovalo, aby sa zámer prispôsobil okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to najmä vhodnými
vegetačnými úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami na základe výpočtov podľa Vodného
zákona, realizáciou zelenej infraštruktúry podľa §48 zákona OPK č.543/2002 Z.z. Táto zelená infraštruktúra by
mala mať formu lokálneho parčíka, ktorý bude vhodne začlenený do okolitého územia a podľa prevádzkových
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možnosti voľne prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych
zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska
stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do
biodiverzity okolitého územia. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy
minimálnej vybavenosti obcí (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodickeusmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardyminimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb) a podľa tejto
metodiky spracovať dokumentáciu pre územné aj stavebné konanie.
Vyhodnotenie OÚ BB, OSŽP: Jedná sa o rekonštrukciu mosta. OÚ BB, OSŽP považuje túto pripomienku za
irelevantnú.
4) Žiadalo vypracovať projekt dekonštrukcie projektu po jeho dožití a preukázať možnosť zhodnotenia a recyklácie
jeho jednotlivých súčastí.
Vyhodnotenie OÚ BB, OSŽP: OÚ BB, OSŽP, považuje danú pripomienku za irelevantnú, zneškodnenie a
zhodnotenie odpadov je postačujúco spracované v oznámení o zmene navrhovanej činnosti.
5) Žiadalo použiť na konštrukciu ciest vodopriepustné asfalty a betóny s prímesou recyklovaných plastov.
Vyhodnotenie OÚ BB, OSŽP: OÚ BB, OSŽP, považuje danú pripomienku za irelevantnú. Oznámenie o zmene sa
týka realizácie stavebných prác - použitia stavebných materiálov a výrobkov, kde sa vyžaduje plnenie technických
noriem (STN, STN EN), technicko-kvalitatívnych podmienok (TKP) a materiálových katalógových listov (KL).
6) Žiadalo, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády,, exteriérov
a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby;
najvhodnejšie sú na to mostné a viaduktové objekty. Žiadame mostné objekty umelecky dotvoriť, napr. ako
grafitti alebo kocky LEGO (https://www.thisiscolossal.com/2012/07/street-artist-megx-createsgiant-lego-bridge-ingermany/):
Uvedený spôsob zabráni vandalizmu, ktorý je už aj na Slovensku bežným javom, pričom SSC údržbu a čistenie
objektov nielenže podceňuje, je doslova nedostatočná. Z uvedeného dôvodu sa takýmto jednoduchým opatrením
podarí dosiahnuť hneď dva ciele: podporiť umenie a preventívne pôsobiť voči vandalizmu. Maľba môže mať súčasne
aj ochranný charakter, teda chrániť konštrukciu mosta pred eróziou a inými vplyvmi.
Vyhodnotenie OÚ BB, OSŽP: S nehnuteľným umeleckým dielom nie je v projekte uvažované, nakoľko účelom
zmeny navrhovanej činnosti nie je budovanie kultúrnych častí stavieb.
7) Žiadalo v odôvodnení rozhodnutia uviesť akým konkrétnym spôsobom bolo uvedené ustanovenie naplnené v
predmetnom konaní a to vo vzťahu k právu na dobrú správu vecí verejných podľa čl.41 Charty základných práv
EÚ najmä vo vzťahu k realizácii práva na informácie o životnom prostredí podľa čl.4 Aarhuského dohovoru a
možnosti efektívne reálne ovplyvniť výsledok zámeru podľa čl.6 Aarhuského dohovoru a ktoré záväzné podmienky
rozhodnutia sú materiálno-právnym prejavom naplnenia prístupu verejnosti k spravodlivosti v oblasti prístupu k
spravodlivosti v otázkach životného prostredia pre nasledovné konania.
Vyhodnotenie OÚ BB, OSŽP: OÚ BB, OSŽP nie je povinné na základe žiadosti účastníkovi konania v zmysle
správneho poriadku zaslať mu ním požadované podklady pre rozhodnutie, prípadne zverejniť podklady rozhodnutia
na webovej stránke www.enviroportal.sk/eia/sk.
8) Žiadalo príslušný orgán aby zvolal ústne pojednávanie za účelom vykonania konzultácie s povoľujúcim orgánom
resp. schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou,
ktorá má možnosť zúčastniť sa konzultácií počas celého procesu posudzovania vplyvov podľa §63 zákona EIA
č.24/2006 Z.z.. Predmetom konzultácie medzi navrhovateľom, obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu
posudzovania vrátane verejnosti by malo byť najmä:
a) doplňujúce informácie o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti,
b) informácie o možných vplyvoch strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane
zdravia,
c) vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami,
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d) doplnenie alebo upresnenie navrhovaných opatrení,
e) obsah a rozsah poprojektovej analýzy.
Žiadame uviesť výsledok konzultácie v odôvodnení vydaného rozhodnutia.
Vyhodnotenie OÚ BB, OSŽP: Konzultácie podľa § 63 zákona o EIA sú vykonávané, v súlade s § 64 zákona o
EIA, ako ústne pojednávanie podľa § 21 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (ďalej „Správny poriadok), v
zmysle ktorého správny orgán nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje
k jej objasneniu, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon. Zákon o EIA nešpecifikuje formu a spôsob realizácie
konzultácií. Konzultácie môžu byť uskutočnené písomnou alebo ústnou formou. V tomto konaní umožnil OÚ BB,
OSŽP vykonať písomné konzultácie prostredníctvom § 29 ods. 9 zákona o EIA a § 33 ods. 2 Správneho poriadku, tzn.
umožnenie zaslania odôvodneného písomného stanoviska k oznámeniu o zmene ako aj vyjadrenie sa k podkladom
rozhodnutia. Upovedomenie o možnosti pripomienkovania písomným stanoviskom bolo zaslané v oznámení o
zmene navrhovanej činnosti a upovedomení o začatí konania, listom č. OU-BB-OSZP3-2020/027251-015 zo
dňa 26.11.2020. OÚ BB, OSŽP v zisťovacom konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre zmenu
navrhovanej nenariadilo ústne pojednávane podľa § 21 Správneho poriadku, nakoľko to nevyžaduje povaha veci.
9) Za takýchto opatrení požadovalo realizáciu nasledovných opatrení:
aa) Navrhovateľ vysadí v obci Staré Hory 20ks vzrastlých drevín a to na verejných priestranstvách v obývaných
častiach obce po dohode s orgánom ochrany prírody v zmysle Dokumentu starostlivosti o dreviny.
Vyhodnotenie OÚ BB, OSŽP: Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k výrubu drevín, požiadavku na náhradnú
výsadbu pokladáme za bezpredmetnú.
bb) Žiadalo, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády, exteriérov
a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha,
plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen
pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.
Vyhodnotenie OÚ BB, OSŽP: S nehnuteľným umeleckým dielom nie je v projekte uvažované, nakoľko účelom
zmeny navrhovanej činnosti nie je budovanie kultúrnych častí stavieb. Z tohto hľadiska považuje OÚ BB, OSŽP
túto požiadavku na neadekvátnu.
cc) Vizualizácia klimatických zmien na Slovensku v čiarovom kóde: vedci analyzovali dáta za roky 1908 až 2018
a výsledky spracovali do tohto grafu; každý pásik predstavuje jeden rok a jeho farba a intenzita udáva charakter
tohto roka. Modrý znamená ochladenie a červený znamená oteplenie od dlhodobého priemeru; výraznosť farby zase
naznačuje veľkosť tejto odchýlky. (viac info:https://showyourstripes.info/)
Žiadalo
preto
vyhodnotiť
umiestnenie
zámeru
z
hľadiska
tepelnej
mapy
spracovanej
satelitným
snímkovaním
(infračervené
snímkovanie
voľne
k
dispozícii
zo
satelitu
LANDSAT-8:https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-landsat-archives-landsat-8olioperational-land-imager-and?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects) a porovnať s mapou
vodných útvarov https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise-wfd-spatial-1), mapami sucha (http://
www.shmu.sk/sk/?page=2166) ako aj s mapami zrážok a teploty vzduchu (http://www.shmu.sk/sk/?
page=1&id=klimat_mesacnemapy); na základe ich vyhodnotenia navrhnúť vhodné adaptačné a mitigačné opatrenia
podľa strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé
dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 do nasledujúcich stupňov projektovej
dokumentácie projektu.
Vyhodnotenie OÚ BB, OSŽP: Pôvodná činnosť bola umiestnená v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce
Staré Hory, ktorá bola vypracovaná aj s ohľadom na nároky ochrany životného prostredia. Vzhľadom k tomu, že
pôvodná navrhovaná činnosť je v súlade s územným plánom, spĺňa zároveň aj požiadavky na tieto nároky a rovnako
ich bude spĺňať aj po zmene navrhovanej činnosti.
dd) Vytvoriť podmienky pre kompostovanie rozložiteľného odpadu a vybudovať domácu kompostáreň slúžiacu pre
potreby zužitkovania rozložiteľného odpadu vznikajúceho pri prevádzke zámeru.
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Vyhodnotenie OÚ BB, OSŽP: V súlade so zákonom o EIA OÚ BB,OSŽP, vyhodnotilo vplyvy zmeny navrhovanej
činnosti a má za to, že pripomienka je bezpredmetná.
Podmienky uvedené v písmenách aa) až dd) tejto časti nášho vyjadrenia žiadalo uviesť v rozhodnutí ako záväzné
podmienky záverečného stanoviska resp. rozhodnutia zo zisťovacieho konania ako opatrenia environmentálneho
zisku.
Vyhodnotenie OÚ BB, OSŽP: OÚ BB, OSŽP nepovažuje uviesť v rozhodnutí dané podmienky ako záväzné. Jedná
sa o zmenu navrhovanej činnosti, dané pripomienky aa) až dd) sú bezpredmetné, nakoľko tieto pripomienky by boli
adekvátne novej navrhovanej činnosti.
10) Podľa §24 ods.1 písm.i zákona EIA č.24/2006 Z.z. „Príslušný orgán informuje bezodkladne verejnosť na svojom
webovom sídle, prípadne aj na svojej úradnej tabuli o iných informáciách dôležitých na vydanie záverečného
stanoviska alebo povolenia.“. Podľa §32 Správneho poriadku a §29 ods.10 zákona EIA sú takýmito informáciami
zverejňovanými podľa §24 ods.1 písm.i zákona EIA aj podklady rozhodnutia a doplňujúca informácia, ktoré žiadame
zverejniť na webovej stránke www.enviroportál.sk/eia/sk na podstránke predmetného zámeru; o tejto skutočnosti
úrad oboznámi účastníkov konania a dá im možnosť vyjadriť sa k nim pred vydaním rozhodnutia podľa §33 ods.2
Správneho poriadku. Žiadalo dodržať uvedený procesný postup.
Vyhodnotenie OÚ BB, OSŽP: K uvedenej požiadavke OÚ BB, OSŽP uvádza, že dalo účastníkovi konania, možnosť
využiť svoje právo nahliadnuť do spisu a oboznámiť sa s podkladmi, prípadne požiadať pri nahliadnutí do spisu
o kópiu tohto spisu. OUÚ BB, OSŽP nie je povinné na základe žiadosti účastníkovi konania v zmysle správneho
poriadku zaslať mu ním požadované podklady pre rozhodnutie, prípadne zverejniť podklady rozhodnutia na webovej
stránke www.enviroportal.sk/eia/sk. Neposkytnutie podkladov obstaraných v rámci správneho konania vo forme
vyhotovenia a zverejnenia ich kópie nemôže v žiadnom prípade znemožniť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia,
keďže takáto povinnosť zo znenia § 33 ods. 2 správneho poriadku explicitne pre správne orgány nevyplýva.
11) „Podľa dôvodovej správy novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č.314/2014 Z. z. platnej
od 1.1.2015 „Podľa Komisie sú hlavným nedostatkom platného zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších
predpisov dôsledky nedostatočného prepojenia procesu posudzovania vplyvov navrhovaných činností s následnými
povoľovacími procedúrami, pretože sa tak vytvára priestor pre nerešpektovanie výsledkov procesu posudzovania
vplyvov, ktorým tak nemôže garantovať ani plné zabezpečenie práv dotknutej verejnosti už účastnej na tomto konaní,
resp. majúcej záujem o výsledok rozhodovania v záležitostiach životného prostredia. Otvára sa tak problematika
implementácie v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky časti tých požiadaviek Aarhuského dohovoru
(Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v
záležitostiach životného prostredia zo dňa 25. júna 1998), ktoré smernica EIA implementuje (články č. 6, 7 a 9).“.
Podľa čl.6 ods.4 Aarhuského dohovoru č.43/2006 Z. z. má verejnosť právo efektívne presadzovať svoje práva a
záujmy pričom štátne orgány majú povinnosť realizáciu tohto práva efektívne zabezpečiť. Žiadalo v odôvodnení
rozhodnutia uviesť akým konkrétnym spôsobom bolo uvedené ustanovenie naplnené v predmetnom konaní a to vo
vzťahu k právu na dobrú správu vecí verejných podľa čl.41 Charty základných práv EÚ najmä vo vzťahu k realizácii
práva na informácie o životnom prostredí podľa čl.4 Aarhuského dohovoru a možnosti efektívne reálne ovplyvniť
výsledok zámeru podľa čl.6 Aarhuského dohovoru a ktoré záväzné podmienky rozhodnutia sú materiálno-právnym
prejavom naplnenia prístupu verejnosti k spravodlivosti v oblasti prístupu k spravodlivosti v otázkach životného
prostredia pre nasledovné konania.
Žiadalo príslušný orgán aby zvolal ústne pojednávanie za účelom vykonania konzultácie s povoľujúcim orgánom
resp. schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou obcou a orgánom resp.
schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, ktorá
má možnosť zúčastniť sa konzultácií počas celého procesu posudzovania vplyvov podľa §63 zákona EIA č.24/2006
Z.z.. Predmetom konzultácie medzi navrhovateľom, obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania
vrátane verejnosti by malo byť najmä:
f) doplňujúce informácie o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti,
g) informácie o možných vplyvoch strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane
zdravia,
h) vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami,
i) doplnenie alebo upresnenie navrhovaných opatrení,
j) obsah a rozsah poprojektovej analýzy.
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Žiadalo uviesť výsledok konzultácie v odôvodnení vydaného rozhodnutia.
Vyhodnotenie OÚ BB, OSŽP: K uvedenej požiadavke OÚ BB, OSŽP uvádza, že účasť verejnosti v zisťovacom
konaní je vymedzená podľa § 24 zákona o EIA a zároveň na zisťovacie konanie sa vzťahuje správny poriadok. OÚ
BB, OSŽP postupoval v súlade s uvedenými ustanoveniami. K požiadavke vykonania konzultácií OÚ BB, OSŽP
uvádza, že konzultácie podľa § 63 zákona o EIA sú vykonávané písomnou a ústnou formou, pričom, v súlade s § 64
zákona o EIA sú ústne konzultácie vykonávané ako ústne pojednávanie podľa § 21 správneho poriadku. 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. OÚ BB, OSŽP v konaní o posudzovaní vplyvov zmeny
navrhovanej činnosti nenariadil ústne pojednávane podľa § 21 správneho poriadku, nakoľko to nevyžadovala povaha
veci. K uvedenému OÚ BB, OSŽP uvádza, že má za to, že podklady zhromaždené v rámci vykonaného dokazovania
boli dostatočné na rozhodnutie vo veci. V uvedenom konaní bolo verejnosti umožnené vykonať písomné konzultácie
prostredníctvom zaslania odôvodneného písomného stanoviska podľa § 24 ods. 3 zákona o EIA. OÚ BB, OSŽP
zároveň uvádza, že predložená dokumentácia bola v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o EIA zverejnená a
verejnosti dostupná na webovom sídle ministerstva a zároveň bola dostupná prostredníctvom zverejnenia dotknutou
obcou v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o posudzovaní vplyvov. OÚ BB, OSŽP zároveň 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. K podkladom rozhodnutia mal účastník konania možnosť sa
vyjadriť prostredníctvom riadneho upovedomenia o tejto možnosti.
2. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia, list č. OU-BB-OSZP3-2020/027451-002-MP zo dňa
30.09.2020, konštatuje:
Z hľadiska záujmov civilnej ochrany odboru krízového riadenia Okresného úradu Banská Bystrica, nemáme
uvedenému oznámenie o zmene navrhovanej činnosti žiadne pripomienky.
Vyhodnotenie OÚ BB, OSŽP: Stanovisko je súhlasné.
3. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BB-OSZP3-2020/018376-002
zo dňa 10.06.2020, konštatuje:
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, z hľadiska záujmov odpadového
hospodárstva, ako dotknutý orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 108
ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z.
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) dávame
k predloženú zámeru nasledovné pripomienky:
- odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby triediť v mieste vzniku podľa druhov na odpad na zhodnotenie (drevo,
kovy, recyklovateľné obaly zo stavebných materiálov) a na odpady na zneškodnenie bez vytvárania skládok na
verejných priestranstvách;
- u využiteľného odpadu zabezpečiť prednostne jeho materiálové zhodnotenie. Odpady, ktoré stavebník sám
nevyužije, je možné zhodnotiť, zneškodniť, resp. odovzdať iba do povolených zariadení (zariadenia, zberne
skládky);
- podľa § 1 ods. 2 písm. h) zákona o odpadoch sa tento zákon nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný
prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely
výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný;
- dodržiavať VZN (všeobecné záväzné nariadenie) obec Staré Hory o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom;
- pri nakladaní s odpadom dodržať povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu uvedené v § 12, § 14 a § 77 zákona o
odpadoch.
Vyhodnotenie OÚ BB, OSŽP: Stanovisko dotknutého orgánu, ktoré je súhlasné s upozornením na povinnosť
dodržiavať platnú legislatívu.
4. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, list č. 7590/2020/SCDPK/76481 zo dňa 05.10.2020, konštatuje:
Vzhľadom na to, že zmena navrhovanej činnosti bude mať málo významný vplyv na životné prostredie počas
výstavby a realizáciou dôjde k skvalitneniu životného prostredia, MVD SR požaduje ukončiť proces posudzovania
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vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti 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 uskutočnení zisťovacieho
konania.
Vyhodnotenie OÚ BB, OSŽP: Stanovisko je súhlasné.
5. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia, list č. 08738/2020/
ODDUPZP-2 zo dňa 01.10.2020, konštatuje:
Banskobystrický samosprávny kraj podľa § 29 zákona vydáva k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Výstavba
a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa I/59 Staré Hory – most ev.č.59-020“
nasledovné stanovisko:
Zmena navrhovanej činnosti „Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa
I/59 Staré Hory – most ev.č.59-020“ nie je v rozpore so Záväznou časťou ÚPN VÚC Banskobystrický kraj vrátane
jeho zmien a doplnkov.
Vzhľadom k tomu, že navrhované zmeny činnosti vytvárajú priaznivejšie podmienky pre bezpečnosť dopravy na
moste a nadväzujúcich úsekoch cesty I/59 a zmena navrhovanej činnosti nebude predstavovať zásadný nepriaznivý
vplyv na životné prostredie a obyvateľstvo, nemáme pripomienky k zmene navrhovanej činnosti .
Vyhodnotenie OÚ BB, OSŽP: Stanovisko je súhlasné.
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, list č. ORHZ-BB2-2020/000728-002
zo dňa 09.10.2020, konštatuje:
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici ako dotknutý orgán podľa § 3 ods. p)
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov po
preštudovaní dokumentu „Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa
I/59 Staré Hory – most ev. č. 59-020 z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov
na životné prostredie.
Vyhodnotenie OÚ BB, OSŽP: Stanovisko je súhlasné.
7. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BB-OSZP3-2020/028152-002
zo dňa 07.10.2020, konštatuje:
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska vodného hospodárstva k zmene
navrhovanej činnosti žiada dodržať podmienky v rozsahu:
- Počas realizácie stavby a užívania dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd pred kontamináciou
znečisťujúcimi látkami.
- Používané stavebné mechanizmy musia byť v bezchybnom stave, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných
a povrchových vôd v predmetnej lokalite.
- Pred zahájením výkopových prác je potrebné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske siete a zabezpečiť ich ochranu
pred poškodením. Je potrebné rešpektovať vyjadrenia správcov jednotlivých inžinierskych sietí.
Vyhodnotenie OÚ BB, OSŽP: Stanovisko dotknutého orgánu, ktoré je súhlasné s upozornením na povinnosť
dodržiavať platnú legislatívu, ktorá má uplatnenie v povoľovacom konaní.
8. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BB-OSZP3-2020/027656-002
zo dňa 16.10.2020, konštatuje:
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy ochrany
ovzdušia podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. l zákona č. 180/2013 Z.z, o organizácii miestnej štátnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 22 písm. d) zák. č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, v
znení neskorších predpisov a na základe doručenej žiadosti, zo dňa 30.09.2020, o stanovisko k oznámeniu o zmene
navrhovanej činnosti „Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2 etapa I/59
Staré Hory – most ev. č. 59-020“, vydáva ako dotknutý orgán podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovné
stanovisko:
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- Pri realizácií 2 etapy prestavby mostného objektu ev. č. 59-020 manipulovať s násypnými materiálmi tak, aby
prašnosť daných materiálov bola obmedzená na minimum.
- nepožaduje ďalšie posudzovanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko navrhovaná zmena činnosti „Výstavba
a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2 etapa I/59 Staré Hory – most ev. č. 59-020“
nebude mať významnejší nepriaznivý dopad na ovzdušie v porovnaní so súčasným stavom.
Vyhodnotenie OÚ BB, OSŽP: OÚ BB, OSŽP berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie a prvá podmienka
OÚ BB, OSŽP uviedol do výrokovej časti tohto rozhodnutia. Druhá podmienka je súhlasná.
9. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BB-OSZP3-2020/0227484-002
zo dňa 14.10.2020, konštatuje:
Okresný úrad, príslušný podľa ustanovení § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 68 písm. v) zák. 543/2002 Z. z., dáva z hľadiska
záujmov ochrany prírody a krajiny na vec podľa § 9 ods. (2) zák. 543/2002 Z. z. v súlade s § 29 ods. (9) a § 18 ods.
(2) písm. d) zák. 24/2006 Z. z. na vec súhlasné stanovisko s upozornením, že v prípade zmeny stavu vodného toku
je nutné postupovať podľa § 6 ods. (5) zák. 543/2002 Z. z.
Vyhodnotenie OÚ BB, OSŽP: OÚ BB, OSŽP berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie a podmienky OÚ
BB, OSŽP uviedol do výrokovej časti tohto rozhodnutia.
K zmene navrhovanej činnosti nebolo doručené žiadne stanovisko verejnosti z dotknutej obce. Bolo doručené iba
stanovisko Združenia domových samospráv so sídlom Rovniankova 14,P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava. Všetky
jeho pripomienky sú vyhodnotené vyššie. Príslušný orgán vyhodnotil stanoviská dotknutých orgánov a verejnosti,
a určil podmienky pre povoľovaciu činnosť.
OÚ BB,OSŽP, upovedomil účastníkov konania o podkladoch pre vydanie rozhodnutia zo zisťovacieho konania
a možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu zistenia, poprípade navrhnúť jeho
doplnenie, listom č. OU-BB-OSZP3-2020/027251-015 zo dňa 26.11.2020. Žiadateľ mal právo nazerať do spisu a
robiť si z neho výpisky, za prítomnosti zástupcu správneho orgánu, na základe čoho by si správny orgán urobil
záznam obsahujúci požadované údaje.
OÚ BB, OSŽP, pri rozhodovaní o tom, či sa zmena navrhovanej činnosti bude posudzovať podľa zákona o EIA
prihliadal na stanoviská predložené k oznámeniu o zmene, a pri konečnom rozhodovaní primerane použil kritériá pre
zisťovacie konanie, uvedené v prílohe č. 10 zákona o EIA. OÚ BB, OSŽP, na základe preskúmania a zhodnotenia
predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska
zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o EIA konštatuje, že nie sú ohrozené, ani
neprimerane obmedzené, alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy subjektov konania, a sú splnené podmienky
podľa zákona o EIA, a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou oznámenia o zmene činnosti.
Na základe uvedeného bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v oznámení o zmene navrhovanej
činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom
uvedeným v oznámení o zmene navrhovanej činnosti a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení
činnosti podľa osobitných predpisov.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku na Okresný úrad Banská
Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o EIA sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň
zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o EIA.
Podľa § 29 ods. 16 zákona o EIA dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje
verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.
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Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa zmeny navrhovanej činnosti v súlade s § 29
ods. 12 zákona o EIA, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k zmene navrhovanej činnosti.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 177 a zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení
neskorších predpisov až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.
Doručuje sa:
1. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
2. Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory
3. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05
Banská Bystrica
4. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava
Na vedomie:
5. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15
6. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
7. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
– OPaK, OO, OH, ŠVS
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská
Bystrica
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Banská Bystrica, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica
10. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor opravných prostriedkov, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
11. Okresný úrad Banská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica
12. Okresné riaditeľstvo PZ SR, ODI, Okružná 19, 974 04 Banská Bystrica
13. Krajské riaditeľstvo PZ SR, KDI, Ul. 9. mája 1, 974 86 Banská Bystrica
14. Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10008

Doručuje sa
Slovenská správa ciest - Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika
Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, Slovenská republika
Združenie domových samospráv, Rovniakova 14, 851 02 Bratislava, Slovenská republika
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 06 Bratislava, Slovenská
republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská
Bystrica, Slovenská republika
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, Okružná 19, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská
republika
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ,
Nám. Ľudovíta Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA, Nám. Ľudovíta Štúra 5943/1,
974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia,
Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
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OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HaZZ V BANSKEJ BYSTRICI, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, ODBOR OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV, Nám. Ľudovíta Štúra
5943/1, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, Nám. Ľudovíta Štúra 5943/1,
974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO PZ V BANSKEJ BYSTRICI, KRAJSKÝ DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT, mája 1,
974 86 Banská Bystrica, Slovenská republika
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