Okresný úrad Medzilaborce
odbor starostlivosti o životné prostredie
Mierová 4, 068 01 Medzilaborce
Č.s.: OU-ML-OSZP-2016/000536-014/PB

Medzilaborce, 17.08.2016

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne
príslušný orgán štátnej správy 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
podľa § 56 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 posudzovaní
vplyvov“), na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), vo veci návrhu Mesta
Medzilaborce, Mierová 326/4, Medzilaborce, o posúdenie zámeru navrhovanej činnosti
„Medzilaborce – vybudovanie prvkov protipovodňovej ochrany“ rozhodol po ukončení
zisťovacieho konania podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov takto:
Navrhovaná činnosť, „Medzilaborce – vybudovanie prvkov protipovodňovej ochrany“,
uvedená v predloženom zámere, ktorá rieši ochranu časti zastavaného územia mesta
Medzilaborce – objekty priemyselného a obytného areálu situovaného na ľavom brehu toku
Laborec rkm 111,900 – 112,250 a územia určeného na výstavbu bytov nižšieho štandardu na
pravom brehu Laborca v rkm 111,650 – 111,900 na prietok Q100 ročnej veľkej vody , umiestnená
v k.ú. Medzilaborce, parcely KN-C č.1037/1, 1037/3, 1045/1, 1053/1, 1053/9, 1301/1, 1301/2,
1475/1, 1475/5, 1475/6 a 1475/8,
sa nebude

posudzovať

podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o
povolenie podľa osobitných predpisov.
V ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné
rešpektovať nasledovné podmienky:
1.
2.

3.

4.

Pri umiestňovaní navrhovanej činnosti rešpektovať záväznú časť platného ÚPN VÚC
Prešovského kraja
Ďalší stupeň projektovej dokumentácie doplniť o:
- hydrologické údaje o toku Laborec v mieste zámeru – M-denné a N-ročné,
- výpočet priebehu hladiny pre navrhovaný prietok,
- chýbajúce grafické prílohy (pozdĺžny profil a priečne rezy so zakreslením hladiny pri
návrhovom prietoku, polohy a výškového umiestnenia hrádzí a ochranných múrov),
- znázornenie úseku SO 02 v situácii,
- zákonný postup pri odstránení jestvujúce žumpy ( zasypanie existujúcej žumpy sutinou
z búrania budovy, resp. zeminou, ako je uvedené na str.6 je neprípustné),
V ďalšom stupni projektovej dokumentácie zohľadniť parametre navrhovania hrádzi
v nadväznosti STN 75 2102 (v SO 03 je uvedená šírka koruny 2,0 m pri výške hrádze 2,5 –
3,0 m. Pre takúto výšku je normou STN 75 2102 požadovaná najmenšia šírka koruny
hrádze 3,0 m)
Pri realizácii navrhovanej činnosti dodržať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa
príslušných ustanovení zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej
pôdy podľa a o zmene zákona č. 245/2003 o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Odôvodnenie
Navrhovateľ, Mesto Medzilaborce., Mierová 326/4, Medzilaborce doručilo dňa 11.07.2016
Okresnému úradu Medzilaborce, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „príslušný
orgán”), podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov zámer „Medzilaborce –
vybudovanie prvkov protipovodňovej ochrany“. Dňom doručenia zámeru bolo začaté správne
konanie vo veci posúdenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti.
Zámer je vypracovaný v jednom variante. Navrhovateľ požiadal listom zo dňa 23.03.2016
príslušný orgán, o upustenie od požiadavky variantného riešenia zámeru, čomu príslušný orgán
podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov listom č.j.: OU-ML-OSZP-2016/000388-2/PB
zo dňa 29.03.2016 vyhovel.
Navrhovaná činnosť je podľa prílohy č.8 zákona o posudzovaní vplyvov zaradená do
kapitoly č. 10 – Vodné hospodárstvo, položky č.7 Objekty protipovodňovej ochrany, časti B –
bez limitu a v zmysle § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov podlieha
zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov.
Predmetom navrhovanej činnosti je ochranu časti zastavaného územia mesta Medzilaborce,
objekty priemyselného a obytného areálu situovaného na ľavom brehu toku Laborec rkm
111,900 – 112,250 a územia určeného na výstavbu bytov nižšieho štandardu na pravom brehu
Laborca v rkm 111,650 – 111,900 na prietok Q100 ročnej veľkej vody.
Stavba neobsahuje prevádzkové súbory. Je členená na tieto stavebné objekty:
SO 01 – Pravostranná ochranná hrádza v rkm 111,650 – 111,900
SO 02 – Zvýšenie nivelety cesty na pravej strane Laborca v úseku nad mostom
v rkm 111,900
SO 03 – Ľavostranná ochrana hrádza v rkm 111,900 – 112,250
SO 01 Pravostranná ochranná hrádza v rkm 111,650-111,900
Pravostranná ochranná hrádza je navrhnutá v súbehu s jestvujúcou brehovou čiarou toku
Laborec. Jej návodná päta je vzdialená od brehovej čiary 4,0 m, čím je dodržané normou
stanovené ochranné pásmo hrádze. Za vzdušnou pätou hrádze je tiež vymedzené ochranné
pásmo hrádze š. 4,0 m. V tomto pásme nesmú byť umiestnené stavby s pevnými základmi,
môže však slúžiť ako komunikačný priestor (umiestnenie komunikácie). Samotné teleso hrádze
je navrhnuté v tvare lichobežníka so šírkou v korune 2,0 m a sklonom návodného a vzdušného
svahu 1:2.
Výška hrádze je navrhnutá v závislosti od hĺbky zaplavenia pri prietoku Q100 , ktoré poskytol
správca toku SVP, š.p. OZ Košice, plus bezpečnostné prevýšenie ∆ h = 0,5 m nad hladinou
Q100 .
Celková výška hrádze nad jestvujúcim terénom je cca 2,0 m.
Navrhuje sa zemné hrádza vybudovaná z miestnych materiálov, ktoré budú zhutňované po
vrstvách. Svahy a koruna hrádze budú ohumusované a zatrávnené. Na úseku, kde sú
stiesnené pomery (jestvujúce budovy) bude riešenie v kombinácii hrádza a ochranný múr.
Hrádza bude na začiatku napojená na jestvujúci cestný most v rkm 111,900 a na konci bude
zaviazaná do zvýšeného terénu na pravom brehu toku Laborec.
Trasa ochrannej hrádze je navrhnutá tak, aby v čo najväčšej miere sledovala trasu toku
Laborec a zároveň, aby bolo dodržané ochranné pásmo hrádze šírky 4,0 m od päty hrádze na
návodnej a vzdušnej strane. Trasa pozostáva z priamok a kružnicových oblúkov. Začiatok
ochrannej hrádze v km 0,000 = rkm 111,444 je zaviazaný do zvýšeného terénu. Hrádza
pokračuje po km 0,308.47, kde je zaviazaná do vyššieho terénu, ktorý zabezpečuje
protipovodňovú ochranu po km 0,347.30, odtiaľ pokračuje hrádza až po koniec v km 0,404.00 =
rkm 111,882.00 kde je zaviazaná do vyššieho terénu pri cestnom moste. Celková dĺžka hrádze
308,47 + 56,70 = 365,17 m.
Priečny profil ochrannej hrádze je navrhnutý lichobežníkový, so šírkou v korune 2,0 m a sklonmi
návodného a vzdušného svahu 1:2, max. výška hrádze nad terénom je H = 2,0 m.
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Bezpečnostné prevýšenie nad hladinou prietoku Q100 = 335,0 m3.s-1 je ∆ h = 0,5 m. Pozdĺž
návodnej a vzdušnej päty hrádze je navrhnuté ochranné pásmo hrádze šírky 4,0 m, ktoré počas
výstavby bude slúžiť ako manipulačný pás.
Navrhuje sa vybudovať homogénnu zemnú hrádzu z hlinito-piesčitých štrkov (GM), ílovitopiesčitých štrkov (GC) alebo piesčito-ílovitých hlín (CL), podľa doporučení STN 73 6850.
Pred začiatkom sypania hrádze sa z celej plochy základovej škáry a z manipulačných pásov
odstráni ornica hr.300 mm, ktorá sa uloží na skládky v obvode staveniska. Základová škára sa
prehĺbi ešte o 200 mm a zhutní, následne sa začne so sypaním hrádze. Hrádza bude budované
po vrstvách hr. 20 – 30 cm a každá vrstva bude zhutnená na predpísanú mieru zhutnenia
v zmysle STN 73 6850. Svahy sa upravia do predpísaného sklonu 1:2 a spolu s korunou hrádze
sa ohumusujú v hr. 150 mm a zatrávnia. Manipulačné pásy sa spätne ohumusujú.
SO 02 Zvýšenie nivelety cesty na pravej strane Laborca v úseku nad mostom v rkm
111,900
V súvislosti s riešením protipovodňovej ochrany územia na ľavom brehu (ĽB) Laborca nad
cestným mostom v km 111,900 je potrebné riešiť aj zvýšenie jestvujúcej cesty na pravom brehu,
aby pri zvýšenie ĽB nedošlo k vyviatiu vody na pravej strane toku.
Technické riešenie spočíva v navýšení súčasnej nivelety cca o 500 mm, tak aby sa dostala na
výškovú úroveň koruny hrádze na opačnej strane. Najprv sa zrealizujú terénne úpravy existujúcej
komunikácie. Na takto pripravený a zhutnený podklad sa uložia 2 vrstvy štrkodrvy celkovej
hrúbky 400mm (2x200mm). Na takto pripravený podklad sa položí posledná vrstva (obrusná),
ktorú bude tvoriť frézovaný materiál z asfaltobetónu hrúbky 100mm. Na pravý svah cesty (od
Laborca) sa umiestni vrstva zeminy (najlepšie ílovej) a zatrávni sa.
SO 03 Ľavostranná ochranná hrádza v rkm 111,900-112,250
Ľavobrežná ochranná hrádza bude slúžiť na ochranu územia na ĽB toku Laborec v úseku od
cestného mosta v rkm 111,900 až po zaústenie potoka Vydranka v rkm 112,250.
Parametre hrádze sú rovnaké ako pri SO 01, výška hrádze 2,5 – 3,0 m.
Hrádza bude na začiatku napojená na zvýšený terén ľavého brehu potoka Vydranka a na konci
na jestvujúci cestný most v rkm 111,900.
Trasa ochrannej hrádze je nevrhnutá tak, aby v čo najväčšej miere sledovala trasu toku
Laborec a zároveň aby bolo dodržané ochranné pásmo hrádze šírky 4,0 m od päty hrádze na
návodnej a vzdušnej strane. Trasa pozostáva z priamok a kružnicových oblúkov. Začiatok
ochrannej hrádze v km 0,000 = rkm 111,947.60 je zaviazaný do zvýšeného terénu pri cestnom
moste. Na konci v km 0,277.50 = rkm 112,254.40 je hrádza zaviazaná do vyššieho terénu pri
zaústení potoka Vydranka. Celková dĺžka hrádze 277,50 m.
Priečny profil ochrannej hrádze je navrhnutý lichobežníkový, so šírkou v korune 2,0 m a sklonmi
návodného a vzdušného svahu 1:2, max. výška hrádze nad terénom je H = 2,39 m.
Bezpečnostné prevýšenie nad hladinou prietoku Q100 = 335,0 m3.s-1 je ∆ h = 0,5 m. Pozdĺž
návodnej a vzdušnej päty hrádze je navrhnuté ochranné pásmo hrádze šírky 4,0 m, ktoré počas
výstavby bude slúžiť ako manipulačný pás. Navrhujeme vybudovať homogénnu zemnú hrádzu
z hlinito-piesčitých štrkov (GM), ílovito-piesčitých štrkov (GC) alebo piesčito-ílovitých hlín (CL)
podľa doporučení STN 73 6850.
Pri spracovaní realizačnej dokumentácie je potrebné vhodnosť zemín do telesa hrádze posúdiť
IGP prieskumom.
Pozdĺžny sklon koruny hrádze je navrhnutý v sklone 7,0 ‰ a korešponduje so sklonom územia
po ľavom brehu toku Laborec na riešenom úseku.
Pred začiatkom sypania hrádze sa z celej plochy základovej škáry a z manipulačných pásov
odstráni ornica hr.300 mm, ktorá sa uloží na skládky v obvode staveniska. Základová škára sa
prehĺbi ešte o 200 mm a zhutní, následne sa začne so sypaním hrádze. Hrádza bude budované
po vrstvách hr. 20 – 30 cm a každá vrstva bude zhutnená na predpísanú mieru zhutnenia
v zmysle STN 73 6850. Svahy sa upravia do predpísaného sklonu 1:2 a spolu s korunou hrádze
sa ohumusujú v hr. 150 mm a zatrávnia. Manipulačné pásy sa spätne ohumusujú.

Strana č.4 rozhodnutia č.s.:OU-ML-OSZP-2016/000536-014/PB

Predložený zámer je po formálnej i obsahovej stránke štruktúrovaný a vypracovaný podľa
prílohy č.9 zákona o posudzovaní vplyvov. Navrhovaná činnosť je situovaná v Prešovskom
kraji, okrese Medzilaborce, k.ú. Medzilaborce, parcely KN-C č.1037/1, 1037/3, 1045/1, 1053/1,
1053/9, 1301/1, 1301/2, 1475/1, 1475/5, 1475/6 a 1475/8 a nie je v rozpore s platným
územným plánom mesta Medzilaborce.
Vzhľadom na skutočnosť, že zámer obsahuje všetky náležitosti podľa § 22 ods. 3 a 4
zákona o posudzovaní vplyvov, príslušný orgán podľa § 23 ods 1 zákona o posudzovaní
vplyvov zaslal zámer dotknutej obci (Mesto Medzilaborce), rezortnému orgánu (Ministerstvo
životného prostredia SR), povoľujúcemu orgánu (Mesto Medzilaborce, Okresný úrad
Medzilaborce - OSZP) a dotknutým orgánom (Okresný úrad Medzilaborce - OSŽP za
dotknuté úseky, Okresný úrad Medzilaborce - OKR, Prešovský samosprávny kraj, Regionálny
úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Humennom, Okresný úrad Prešov – OSZP, Okresný úrad Humenné PLO) a požiadal ich o doručenie písomného stanoviska k zámeru navrhovanej činnosti v lehote
podľa § 23 ods.4 zákona o posudzovaní vplyvov do 21 dní od jeho doručenia. Zároveň požiadal
dotknutú obec, aby podľa § 23 ods.3 zákona o posudzovaní vplyvov do 3 pracovných dní od
doručenia zámeru informovala o tomto zámere verejnosť na úradnej tabuli obce a oznámila aj
kde a kedy je možné do zámeru nahliadnuť a v akej lehote a komu môže verejnosť podávať
svoje pripomienky. Súčasne v zmysle § 23 ods.1 zákona o posudzovaní vplyvov zverejnil
zámer, oznámenie o predložení zámeru a informáciu pre verejnosť na webovom sídle
Ministerstva životného prostredia SR na adrese:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/medzilaborce-vybudovanie-prvkov-protipovodnovejochrany
a webovom sídle príslušného orgánu na adrese:
http://www.minv.sk/?spravne-konania-65
V zákonom stanovenej lehote doručili príslušnému orgánu svoje písomné stanoviská tieto
subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):
1. Okresný úrad Medzilaborce, odbor krízového riadenia, list číslo OU-ML-OKR2016/000536-2 zo dňa 12.07.2016
- nemá k zámeru žiadne pripomienky.
2. Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS, list
číslo OU-ML-OSZP-2016/000541-002 zo dňa 14.07.2016
- nemá k zámeru žiadne pripomienky.
- zámer nepožaduje posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov .
3. Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OH, list
číslo OU-ML-OSZP-2016/000538-2 zo dňa 25.07.2016
- nemá k zámeru žiadne pripomienky.
- zámer nepožaduje posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov .
4.

Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OO, list
číslo OU-ML-OSZP-2016/000540-002 zo dňa 25.07.2016
- nemá k zámeru žiadne pripomienky.
- zámer nepožaduje posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov

5.

Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OPaK, list
číslo OU-ML-OSZP-2016/000539-002 zo dňa 27.07.2016
- nemá k zámeru žiadne pripomienky.
- zámer nepožaduje posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov
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6.

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Humennom, list číslo ORHZ-HE1-285-001/2016 zo dňa
25.07.2016, doručený 03.11.2016
- z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné
prostredie

7.

Prešovský samosprávny kraj,
odbor regionálneho rozvoja,
list číslo
04665/2016/ODDUPZP-2 zo dňa 26.07.2016
- pri dodržaní opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov posudzovanej činnosti na
životné prostredie súhlasí s navrhovanou činnosťou a žiada pri umiestňovaní
navrhovanej činnosti rešpektovať záväznú časť platného ÚPN VÚC Prešovského kraja
Vyjadrenie okresného úradu: Pripomienka je akceptovaná a zahrnutá do podmienok pre
povoľovanie činností podľa osobitných predpisov.

8.

Ministerstvo životného prostredia SR, list číslo 40964/2016 zo dňa 05.08.2016
- má nasledujúce pripomienky, ktoré žiada zohľadniť v predmetnom zámere:
 chýbajú hydrologické údaje o toku Laborec v mieste zámeru – M-denné a N-ročné,
Vyjadrenie okresného úradu: Pripomienka je akceptovaná a zahrnutá do podmienok pre
povoľovanie činností podľa osobitných predpisov.
 chýba výpočet priebehu hladiny pre navrhovaný prietok,
Vyjadrenie okresného úradu: Pripomienka je akceptovaná a zahrnutá do podmienok pre
povoľovanie činností podľa osobitných predpisov.
 chýbajú grafické prílohy – pozdĺžny profil a priečne rezy so zakreslením hladiny pri
návrhovom prietoku, polohy a výškového umiestnenia hrádzí a ochranných múrov,
Vyjadrenie okresného úradu: Pripomienka je akceptovaná a zahrnutá do podmienok pre
povoľovanie činností podľa osobitných predpisov.
 v texte na str.7 je uvedené, že súčasťou SO 01 je v mieste stiesnených pomerov
ochranný múr – chýbajú akékoľvek bližšie údaje o ňom, spôsob napojenia hrádze
na múr, grafické prílohy a zobrazenie v situácii,
Vyjadrenie okresného úradu: V celej dĺžke úseku bude sypaná hrádza (údaj
o ochrannom múre sa dostal do textu zámeru na str.7 podľa stanoviska navrhovateľa
nedopatrením)
 SO 02 nie je znázornený v situácii,
Vyjadrenie okresného úradu: Pripomienka je akceptovaná a zahrnutá do podmienok pre
povoľovanie činností podľa osobitných predpisov.
 zasypanie existujúcej žumpy sutinou z búrania budovy, resp. zeminou, ako je
uvedené na str.6 je neprípustné. Objekt je potrebné z podložia hrádze odstrániť,
Vyjadrenie okresného úradu: Pripomienka je akceptovaná a zahrnutá do podmienok pre
povoľovanie činností podľa osobitných predpisov.
 v SO 03 je uvedená šírka koruny 2,0 m pri výške hrádze 2,5 – 3,0 m. Pre takúto
výšku je normou STN 75 2102 požadovaná najmenšia šírka koruny hrádze 3,0 m,
Vyjadrenie okresného úradu: Pripomienka je akceptovaná a zahrnutá do podmienok pre
povoľovanie činností podľa osobitných predpisov.
 v texte na str.9 je uvedené, že cestný most v rkm 111,900 pri bezpečnosti Δh = 0,5
m zabezpečuje odvedenie prietoku 319,2 m3.s-1. Upozorňujeme, že podľa STN 75
2120 ak mostný objekt nevyhovuje požiadavkám STN 73 6201, po úprave sa
prietokové pomery nesmú ďalej zhoršovať.
Vyjadrenie okresného úradu: Mostný objekt nie je predmetom žiadnych úprav t.j.
prietokové pomery súvisiace s mostným objektom sa nemenia.
- zámer nepožaduje posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov

9.

Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor, list číslo OU-HE-PLO2016/008773-002 zo dňa 02.08.2016
- nemá námietky voči zámeru navrhovanej činnosti „Medzilaborce – vybudovanie prvkov
protipovodňovej ochrany“, za predpokladu, že budú dodržané zásady ochrany
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poľnohospodárskej pôdy podľa príslušných ustanovení zákona č.220/2004 Z.z.
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/2003 Z.z.
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Vyjadrenie okresného úradu: Pripomienka je akceptovaná a zahrnutá do podmienok pre
povoľovanie činností podľa osobitných predpisov.
10. Mesto Medzilaborce, list číslo 5434/2016 zo dňa 05.08.2016
- nemá pripomienky k navrhovanej činnosti
- informovanie verejnosti o predloženom zámere oznámením v dňoch 14.07.2016 –
05.08.2016
Dotknuté orgány, Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, v zákonnej lehote ani do
vydania tohto rozhodnutia písomné stanovisko nedoručili, preto sa podľa § 23 ods.4 zákona
o posudzovaní vplyvov považujú za súhlasné.
Žiaden zo zainteresovaných subjektov nezaujal odmietavé stanovisko k navrhovanej činnosti
a netrval na posudzovaní podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Verejnosť sa k predloženému
zámeru nevyjadrila.
Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska jej
povahy a rozsahu, miesta vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu
poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie
a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania
zámeru a vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri rozhodovaní
primerane použil kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní
vplyvov a prihliadol na písomné stanoviská doručené k zámeru podľa § 23 ods.4 zákona
o posudzovaní vplyvov.
Na základe predloženého zámeru a doručených stanovísk možno konštatovať, že realizácia
navrhovanej činnosti nepredstavuje závažný negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného
prostredia a zdravie obyvateľstva. Riziká v zámere navrhovanej činnosti sa teda pohybujú
v spoločensky prijateľnej miere a je možné im predchádzať opatreniami na zmiernenie
nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedenými v predloženom
zámeru. Navrhovaná činnosť nie je v rozpore so všeobecne záväznými predpismi v oblasti
starostlivosti o životné prostredie a ochrane verejného zdravia a nebol zistený nesúlad
s územnoplánovacími dokumentmi platnými v dotknutom území.
Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania príslušný orgán dospel k záveru,
že nie je predpoklad priamych alebo nepriamych environmentálnych vplyvov činnosti takého
významu, aby bolo potrebné ich podrobnejšie analyzovať a spracovať správu o hodnotení
a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza
v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie
skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v
rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti
v súlade s § 29 ods. 12 zákona o posudzovaní podať návrh na začatie povoľovacieho konania k
navrhovanej činnosti.
Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec bezodkladne
informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli obce.
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Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania a verejnosť v zmysle § 53 a § 54
správneho poriadku v spojení s § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov podať odvolanie na
Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. Mierová 4, 068 01
Medzilaborce do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.
V prípade verejnosti sa podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov za deň doručenia
rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní
podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov.
Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po
nadobudnutí právoplatnosti.

Pavel Brecik
vedúci odboru
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