Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení oznámenia
o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA“).
K spisu číslo: OU-BB-OSZP3-2021/012509
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1,
974 05 Banská Bystrica, oznamuje verejnosti, že zmena navrhovanej činnosti – „Areál
futbalovej školy Mareka Hamšíka – Banská Bystrica“ podlieha zisťovaciemu konaniu podľa §
18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní vplyvov.
Okresný úrad Banská Bystrica
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Ľ. Štúra 1
974 05 Banská Bystrica
navrhovanej Areál futbalovej školy Mareka Hamšíka – Banská Bystrica

Príslušný orgán

Názov
činnosti
Miesto realizácie

Predmet činnosti

KN-C 1978/1, KN-C 1978/4, KN-C 1978/3 (KN-E 211/1),
KN-C 2735 (KN-E 197/5)
Kraj: Banskobystrický kraj
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Sásová
Prevádzkovateľ Areálu futbalovej školy Mareka Hamšíka
plánuje po 20 rokoch svojej činnosti a využívania športovísk
existujúceho areálu pripravovanou investičnou činnosťou
revitalizácie vyriešiť dva základné problémy:
- modernizácia areálu pre súčasné potreby futbalovej
akadémie, vytvorenie zázemia najmä pre mladých
talentovaných futbalistov a ich následný fyzický a
psychický rozvoj
- stabilizácia územia - predísť zosuvu svahu
Problematická geomorfológia a nevhodné zloženie podložia v
oblasti spôsobuje postupné zosúvanie kopca a priame
ohrozovanie zástavby rodinných domov pod kopcom. Areál sa
nachádza už v zastabilizovanom prostredí z hľadiska výstavby.
Funkčne projekt nemení náplň oproti terajšiemu využitiu
futbalového areálu. Pozícia jednotlivých funkčných celkov sa
oproti pôvodnému usporiadaniu areálu nemení. Jednotlivé
hracie a pomocné plochy sa uvedú do stavu aby spĺňali
certifikáciu Slovenského futbalového zväzu a FIFA. Areál
bude slúžiť pre potreby futbalovej akadémie investora s
možnosťou kontrolovaného využitia verejnosťou a školskými
zariadeniami do budúcna podľa prevádzkových možností
areálu. Výhodou je blízkosť Športového gymnázia a komplexu
Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela a iných škôl.
V niekoľkých etapách sa počíta s vybudovaním objektov šatní,

Navrhovateľ

powerhillu s brankárskou zónou, reštaurácie, dvoch
tréningových ihrísk a fitness centra.
JUPIE FŠMH spol. s.r.o., Sládkovičova 27/A, 974 05 Banská
Bystrica
IČO: 47 336 919

a) Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný
orgán štátnej správy 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 § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona o EIA, začal podľa § 18 ods. 3
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov, správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na
životné prostredie dňom 27.04.2021 doručením oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti navrhovateľom.
b)

Informácie o zmene navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom tohto konania je možné
získať u príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu.

c)

Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti:
-

povolenie podľa zákona FZ ČSR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon)
povolenie podľa zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
povolenia podľa zákona NR SR č. 364/2004 Z . z. o vodách

d)

Neuvádzame.

e)

Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese:
www.enviroportal.sk.

Podľa § 23 ods. 3 zákona o EIA dotknutá obec do troch pracovných dní po doručení
zámeru navrhovanej činnosti informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má
zriadené, a na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy možno do zámeru
navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto,
kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie zámeru navrhovanej
činnosti pre verejnosť najmenej po dobu 10 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.
f)

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti
príslušnému orgánu do 10 dní od jeho zverejnenia podľa zákona o posudzovaní vplyvov
na adresu:
Okresný úrad Banská Bystrica
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Ľ. Štúra 1
974 05 Banská Bystrica

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené
dotknutej obci.
Povoľujúci orgán -

Okresný úrad Banská Bystrica
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Ľ. Štúra 1
974 05 Banská Bystrica
- SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

