OKRESNÝ
ÚRAD
MEDZILABORCE

odbor starostlivosti o životné prostredie
Mierová 4, 068 01 Medzilaborce

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Č.s.: OU-ML-OSZP-2017/000138-26/PB

Medzilaborce, 22.02.2017

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 § 3 písm.k) a § 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 Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475,
v zastúpení Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 01
Prešov, o posúdenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „II/575 MALÁ POĽANA MEDZILABORCE“ rozhodol po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona
o posudzovaní vplyvov takto:
Zmena navrhovanej činnosti „II/575 MALÁ POĽANA - MEDZILABORCE“ navrhovaná
v kat.ú. Malá Poľana, Rokytovce a Krásny Brod uvedená v predloženom oznámení o zmene
navrhovanej činnosti
sa nebude posudzovať
podľa zákona o posudzovaní vplyvov.
V ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné
rešpektovať nasledovné podmienky:
Dodržiavať ustanovenia zákona č.79/2016 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Pred začatím prác mať udelený súhlas orgánu štátnej
správy odpadového hospodárstva na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu
odpadu podľa § 97 ods.1 písm. g) citovaného zákona, ak celkové množstvo
zhromažďovaných nebezpečných odpadov na stavbe bude väčšie ako 1 tona.
2. Pri umiestňovaní navrhovanej činnosti minimalizovať nepriaznivé dopady na životné
prostredie a rešpektovať záväznú časť platného ÚPN VÚC Prešovského kraja.
3. V prípade ďalšieho záberu poľnohospodárskeho pôdneho fondu je potrebné konať v zmysle
zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.
4. Rešpektovať technické predpisy a technické normy súvisiace s projektovaním a realizáciou
rekonštrukcie predmetnej cestnej komunikácie.
1.

Telefón
+421/ 961/ 805720

Fax
+421/57/7580624

E-mail
Pavel.Brecik@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

Strana č.2 rozhodnutia č.s.:OU-ML-OSZP-2017/000138-26/PB

5.

6.
7.
8.
9.

Dodržiavať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č.372/1990 Zb.
o priestupkoch v zmení neskorších predpisov (vodný zákon), s dôrazom na ochranu
podzemných a povrchových vôd a zabráneniu nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy,
podzemných a povrchových vôd a zabezpečenie správneho vodného režimu. Na práce na
úprave jestvujúcej regulácie potoka v obci Rokytovce mať udelený súhlas orgánu štátnej
vodnej správy podľa § 27 ods.1 písm.a) citovaného zákona.
V prípade nevyhnutných zásahov do stromovej vegetácie postupovať v súlade so zákonom
č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Lokality mimo stavebných objektov dotknuté prácami spojenými s navrhovanou zmenou
činnosti po ukončení prác bezodkladne uviesť do pôvodného stavu.
Dodržať opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné
prostredie a zdravie obyvateľstva uvedené v kapitole IV. posudzovaného materiálu.
Dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona o posudzovaní vplyvov disponuje právami
definovanými v súlade s § 24 ods. 2 tohto zákona a má postavenie účastníka konania v
povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti. Dotknutou verejnosťou v tomto zisťovacom
konaní je Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava-Petržalka.

Odôvodnenie
Navrhovateľ, Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov v zastúpení
Správou a údržbou ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 01 Prešov (ďalej
len „navrhovateľ“), doručil dňa 23.01.2017 Okresnému úradu Medzilaborce, odboru
starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „príslušný orgán”), podľa § 29 ods. 1 písm. b)
zákona o posudzovaní vplyvov oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „II/575 MALÁ
POĽANA - MEDZILABORCE“. Spracovateľom predloženého oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti je Dagmar Várkolyová - ENVIRO SLUŽBY V OBLASTI ŽP, Kaspická 4, 040 12
Košice. Okresný úrad Prešov odbor starostlivosti o životné prostredie s ohľadom na skutočnosť,
že navrhovaná zmena činnosti bude mať dosah na územné obvody dvoch okresných úradov
(Medzilaborce a Stropkov) určil listom č.j.:OU-PO-OSZP1-2017/006333-2/SA zo dňa
17.01.2017 Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný
orgán na posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti. Dňom doručenia bolo začaté správne
konanie vo veci posúdenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.
Navrhovaná zmena činnosti 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 kapitoly č. 13 – Doprava a telekomunikácie, položky č.2. Cesty I. a II. triedy a
prestavba alebo rozšírenie jestvujúcej cesty I. a II. triedy spojené so zmenou kategórie vrátane,
časti B – od 5 km do 10 km stavebnej dĺžky. V zmysle § 18 ods. 2 písm. d) zákona
o posudzovaní vplyvov podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona o posudzovaní
vplyvov.
Navrhovaná činnosť bude realizovaná na parcelách:
k.ú.Malá Poľana:
KN-C č.540 (KN-E č.354-357, 358/2, 528, 531/2-5, 532/12, 532/13, 536, 537, 538/1-7, 539/1,
544/1-6, 545/1-5, 546, 547/1-3, 547/5, 547/6, 549, 571, 2000),
KN-C č.541 (KN-E č.174, 216/1-3, 217-221, 223, 224/1-3, 225/1, 225/2, 226, 227, 228/1,
228/2, 229/1, 229/2, 230, 231, 232/1, 232/2, 233-237, 281/1, 281/2, 282, 283/1,
283/2, 284, 285, 286/1, 286/2, 294-296, 297/1, 297/2, 298, 299/1, 299/2, 300308, 309/1, 309/2, 310, 311, 312/1-3, 313-322, 323/1, 323/2, 324/1-3, 325, 326,
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348, 349, 350/1-3, 352/2, 353-355, 360/1-3, 361/1, 361/2, 362, 363, 678, 679/1,
679/2, 680, 689/1-3, 690/1, 2000, 2038),
KN-C č.542 (KN-E č.690/1, 690/2, 691/1-4, 692, 712, 719/1, 719/2, 720, 824/70, 824/111-113,
824/115, 824/159, 2000, 2037, 2038).
k.ú. Rokytovce:
KN-C č.295/1 (KN-E č.365, 367, 369/1, 1100),
KN-C č.295/2 (KN-E č.1100),
KN-C č.295/38 (KN-E č.1100),
KN-C č.630 (KN-E č.396, 416, 426, 427, 429, 431, 432, 437, 438, 444- 446, 450, 456, 459,
460-462, 464, 1056, 1061, 1-547/6, 1-549),
KN-C č.631
(KN-E č.362-364, 369/2, 370, 371, 379, 381, 386, 1055, 1056, 1069),
KN-C č.632/1 (KN-E č.692, 693, 702, 703/1, 703/2, 704-717, 757/3-9, 757/15, 757/16, 757/18,
757/20-29, 757/32-44, 761/1-19, 762, 763, 764/78-80, 767/1, 768, 776-779, 780,
1018, 1038, 1050, 1079, 3-515, 3-707, 3-1506).
k.ú. Krásny Brod:
KN-C č.449/4 (KN-E č.1557),
KN-C č.836/4 (KN-E č.384/1, 385/1-3, 404, 437-486, 514, 515, 707-757, 1500, 1502, 15041506, 1513).
Predmetná pozemná komunikácia je jestvujúca cesta regionálneho významu, ktorá spája
okresné mestá Medzilaborce a Stropkov. Má priame napojenie na medzinárodný ťah Maďarsko
– Poľsko (I/21, R4) v napojení na cestu I/15 v okresnom meste Stropkov. Navrhovaný úsek sa
nachádza na ceste II/575 v staničení 19,300 – 27,313. Celková dĺžka úseku je 8,013 km.
Na danom úseku pozemnej komunikácie je poškodený kryt vozovky výtlkmi, pozdĺžnymi aj
priečnymi deformáciami a lokálnymi zosuvmi. Je poškodená existujúca regulácia potoka v obci
Rokytovce pod cestou a dochádza k podmývaniu cestného telesa v miestach, kde regulácia nie je
vybudovaná. Sú poškodené spodné a horné stavby na piatich mostných objektoch a jeden mostný
objekt v dĺžke 85m je v havarijnom stave (575-020). Je poškodené a nefunkčné odvodnenie
pozemnej komunikácie a jestvujúce priepusty sú v nevyhovujúcom stave. Bezpečnostné
zariadenia sú zdeformované a poškodené.
Vzhľadom na súčasný stav komunikácie v citovanom úseku sa pri jeho rekonštrukcii uvažuje
s nasledovnými opatreniami:
- rekonštrukcia cesty – sanácia lokálnych zosuvov, výmena kompletnej konštrukcie vozovky,
resp. obrusnej a ložnej vrstvy krytu vozovky v stanovenom rozsahu;
- rekonštrukcia mostných objektov 575-015, 575-016, 575-017, 575-018, 575-019, 575-020 ;
- úprava priepustov a odvodňovacích zariadení;
- výmena a montáž zvodidiel a smerových stĺpikov;
- oprava jestvujúcej regulácie v obci Rokytovce a vybudovanie novej ochrany cestného svahu
v stanovenom rozsahu.
Navrhovaná rekonštrukcia obsahuje tieto stavebné objekty:
SO 01 Rekonštrukcia cesty II/575
Pod objekty: SO 01.1 Rekonštrukcia vozovky,
SO 01.2 Sanácia zosuvov,
SO 01.3 Bezpečnostné zariadenia.
SO 02 Rekonštrukcia mostného objektu 575-015
SO 03 Rekonštrukcia mostného objektu 575-016
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SO 04 Rekonštrukcia mostného objektu 575-017
SO 05 Rekonštrukcia mostného objektu 575-018
SO 06 Rekonštrukcia mostného objektu 575-019
SO 07 Rekonštrukcia mostného objektu 575-020
SO 08 Úprava jestvujúcej regulácie v obci Rokytovce
SO 09 Odvodnenie cestného telesa a rekonštrukcia priepustov
SO 10 Rekonštrukcia VO na moste 575-020
Predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je po formálnej i obsahovej stránke
štruktúrované a vypracované podľa prílohy č.8a zákona o posudzovaní vplyvov. Navrhovaná
činnosť je situovaná v Prešovskom kraji, okresoch Medzilaborce a Stropkov, k.ú. Malá Poľana,
Rokytovce a Krásny Brod.
Vzhľadom na skutočnosť, že oznámenie o zmene navrhovanej činnosti obsahovalo všetky
náležitosti podľa § 29 ods. 1 písm b) zákona o posudzovaní vplyvov, príslušný orgán podľa § 29
ods 6 zákona o posudzovaní vplyvov zaslal oznámenie povoľujúcemu orgánu (Okresný úrad
Humenné, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Medzilaborce, odbor
starostlivosti o životné prostredie), dotknutým obciam (Obec Malá Poľana, Obec Rokytovce
a Obec Krásny Brod), dotknutému samosprávnemu kraju (Prešovský samosprávny kraj),
rezortným orgánom (Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo životného prostredia
SR), dotknutým orgánom (Okresný úrad Humenné, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií, Okresný úrad Stropkov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný
úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Stropkov, odbor
starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Medzilaborce, odbor krízového riadenia,
Okresný úrad Stropkov, odbor krízového riadenia, Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný
odbor, Okresný úrad Stropkov, pozemkový a lesný odbor, Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Humennom, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo
Svidníku, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom, Okresné
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku, Okresný úrad Prešov, odbor
starostlivosti o životné prostredie ) a požiadal ich o doručenie písomného stanoviska
k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti v lehote podľa § 29 ods.9 zákona o posudzovaní
vplyvov do 10 pracovných dní od jeho doručenia. Zároveň požiadal dotknuté obce, aby podľa §
29 ods.8 zákona o posudzovaní vplyvov do 3 pracovných dní od doručenia oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti informovala o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a oznámila aj kde
a kedy je možné do oznámenia nahliadnuť a v akej lehote a komu môže verejnosť podávať svoje
pripomienky. Súčasne v zmysle § 29 ods.6 písm.b) zákona o posudzovaní vplyvov zverejnil
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a informáciu
pre verejnosť na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ii-575-mala-polana-medzilaborce
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 starostlivosti o životné prostredie, úsek OH, list

číslo
OU-ML-OSZP-2017/000154-2 zo dňa 27.01.2017
- z hľadiska záujmov odpadového hospodárstva nemá námietky k predmetnému oznámeniu
za dodržania legislatívnych noriem v oblasti odpadového hospodárstva tak ako sú uvedené v
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predloženom materiáli. Upozorňuje stavebníka, že pred začatím prác má povinnosť mať udelený
súhlas orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na zhromažďovanie nebezpečných
odpadov u pôvodcu odpadu podľa § 97 ods.1 písm.g) zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak celkové množstvo
zhromažďovaných nebezpečných odpadov na stavbe bude väčšie ako 1 tona.
Vyhodnotenie príslušného orgánu: Pripomienka je akceptovaná a zahrnutá do podmienok
pre povoľovanie činností podľa osobitných predpisov.
2. Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OO, list číslo OU-

ML-OSZP-2017/000158-2 zo dňa 31.01.2017
- nemá námietky
3. Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS, list

číslo OU-ML-OSZP-2017/000168-002 zo dňa 30.01.2017
- upozorňuje, že na práce na úprave jestvujúcej regulácie potoka v obci Rokytovce je
potrebný súhlas podľa § 27 ods.1 písm.a) zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona
č.372/1990 Zb. o priestupkoch v zmení neskorších predpisov (vodný zákon).
Vyhodnotenie príslušného orgánu: Pripomienka je akceptovaná a zahrnutá do podmienok
pre povoľovanie činností podľa osobitných predpisov.
4. Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OPaK, list číslo

OU-ML-OSZP-2017/000159-2 zo dňa 08.02.2017
- nemá námietky
5. Okresný

úrad Medzilaborce, odbor krízového riadenia, list číslo OU-ML-OKR2017/000007-2 zo dňa 30.01.2017
- nemá žiadne pripomienky

6. Okresný úrad Stropkov, odbor krízového riadenia, list číslo OU-SP-OKR-2017/000715-02 zo

dňa 31.01.2017
- nemá pripomienky
6. Okresný úrad Stropkov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list číslo OU-SPOCDPK-2017/000698-002 zo dňa 06.02.2017
- nemá pripomienky
7.

Okresné riaditeľstvo HaZZ vo Svidníku, list číslo ORHZ-SK1-053-001/2017 zo dňa
07.02.2017
- z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné
prostredie.

8. Okresný úrad Humenné, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list číslo OU-HEOCDPK-2017/002243-002 zo dňa 03.02.2017
- nemá námietky
- zámer nepožaduje ďalej posudzovať
9. Okresný úrad Stropkov, pozemkový a lesný odbor, list č.OU-SP-PLO-2017/000865 zo dňa
08.02.2017
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- v prípade ďalšieho záberu poľnohospodárskeho pôdneho fondu je potrebné konať v zmysle
zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
Vyhodnotenie príslušného orgánu: Pripomienka je akceptovaná a zahrnutá do podmienok
pre povoľovanie činností podľa osobitných predpisov.
10. Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja, list číslo 02476/2017/ODDUPZP2 zo dňa 07.02.2017
- pri dodržaní opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov posudzovanej činnosti na
životné prostredie berie na vedomie navrhovanú zmenu a žiada pri umiestňovaní
navrhovanej činnosti minimalizovať nepriaznivé dopady na životné prostredie a
rešpektovať záväznú časť platného ÚPN VÚC Prešovského kraja
Vyhodnotenie príslušného orgánu: Pripomienka je akceptovaná a zahrnutá do podmienok
pre povoľovanie činností podľa osobitných predpisov.
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, list číslo 17/00135-2 zo
dňa 08.02.2017
- predložená zmena navrhovanej činnosti nie je v rozpore s požiadavkami ustanovenými
v zákone č. 355/2007 Z.z. a v jeho vykonávacích predpisoch
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, list číslo 01/2017/00151 zo
dňa 08.02.2017
- nemá pripomienky
13. Obec Rokytovce, list zo dňa 09.02.2017
- nemá pripomienky k zmene navrhovanej činnosti
- informovanie verejnosti o predloženej zmene navrhovanej činnosti bolo uskutočnené na
verejnej tabuli obce oznámením v dňoch 25.01.2017 – 08.02.2017
- obec neobdŕžala od verejnosti žiadne stanovisko
14. Obec Krásny Brod, list zo dňa 09.02.2017
- nemá pripomienky k zmene navrhovanej činnosti
- informovanie verejnosti o predloženej zmene navrhovanej činnosti bolo uskutočnené na
verejnej tabuli obce oznámením v dňoch 25.01.2017 – 08.02.2017
- obec neobdŕžala od verejnosti žiadne stanovisko
15. Obec Malá Poľana, list zo dňa 09.02.2017
- nemá pripomienky k zmene navrhovanej činnosti
- informovanie verejnosti o predloženej zmene navrhovanej činnosti bolo uskutočnené na
verejnej tabuli obce oznámením v dňoch 25.01.2017 – 08.02.2017
- obec neobdŕžala od verejnosti žiadne stanovisko
Ostatné orgány nedoručili svoje písomné stanovisko v zákonnej lehote, preto sa podľa § 29
ods.9 zákona o posudzovaní vplyvov považujú za súhlasné.
Žiaden zo zainteresovaných subjektov nezaujal odmietavé stanovisko k navrhovanej zmene
činnosti a netrval na posudzovaní podľa zákona o posudzovaní vplyvov.
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Dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona o posudzovaní vplyvov:
1. Združenie domových samospráv, Rovniakova 14, 851 02 Bratislava – Petržalka, zastúpené
Ľudmilou Onuferovou na základe plnej moci, list zo dňa 29.01.2017, doručený
elektronickou poštou dňa 31.01.2017.
Príslušný orgán v súlade s § 29 ods.10 zákona o posudzovaní vplyvov požiadal listom
č.j.:OU-ML-OSZP-2017/000138-10 zo dňa 01.02.2017 navrhovateľa o doplňujúce
informácie na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich z doručeného
stanoviska. Navrhovateľ listom č.j.: SUCPSK-KZ451/2017/IROP zo dňa 10.02.2017 zaslal
predmetné informácie.
Požiadavky verejnosti ako aj doplňujúce informácie navrhovateľa sú uvedené nižšie:
1. Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú,
spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s
koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie
pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem,
technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej
infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým
pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú
prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej
infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na
webovom sídle Slovenskej správy ciest - <http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisyrezortu.ssc> www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc. Žiadame rešpektovať
Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť 9 – Kryty chodníkov a iných plôch
z dlažby, Technické podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných
komunikáciách ako aj ostatné spomínané technické predpisy v plnom rozsahu.
Stanovisko navrhovateľa: Projektová dokumentácia je vypracovaná v zmysle platných
technických predpisov a noriem zodpovedným projektantom stavby s príslušnou
spôsobilosťou na projektovanú činnosť, ktorú preukazuje stavebnému úradu v rámci
povolenia stavby.
Vyhodnotenie príslušného orgánu: Pripomienka sa týka všeobecne platnej a záväznej
povinnosti. Je akceptovaná a vo výrokovej časti tohto rozhodnutia zahrnutá do
požiadaviek a odporúčaní pre povoľovanie činnosti podľa osobitných predpisov.
2. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené
vodorovné plochy požadujeme použitie retenčnej dlažby, ktoré zabezpečia minimálne
80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu
prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál
Národnej recyklačnej agentúry SR
<http://www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf>
www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf. Tieto materiály spĺňajú technické
predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok.
Stanovisko navrhovateľa: Pripomienka je irelevantná, netýka sa druhu stavby, ktorá je
predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Vyhodnotenie príslušného orgánu: Zmena činnosti spočíva v rekonštrukcii jestvujúcich
objektov definovaných v oznámení, ktoré nesúvisia s obsahom pripomienky.
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3. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v
súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83
7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.
Stanovisko navrhovateľa: Pripomienka je irelevantná, netýka sa druhu stavby, ktorá je
predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie. Predmetom STN 83 7010
Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie je ošetrovanie existujúcej
stromovej vegetácie - zahŕňa predovšetkým spôsob rezu a pod., čo je v danom druhu
prevádzky irelevantné. Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti sa tohto prípadu
netýkajú ani ďalšie uvádzané normy, nerobí sa žiadna výsadba rastlín, ani zakladanie
trávnikov.
Vyhodnotenie príslušného orgánu: Zmena činnosti spočíva v rekonštrukcii jestvujúcich
objektov definovaných v oznámení a s citovanými technickými normami súvisí len
okrajovo. V prípade nevyhnutných zásahov do stromovej vegetácie budú tieto riešené
príslušným orgánom ochrany prírody, ktorý ako oprávnený orgán stanoví podmienky na
jeho uskutočnenie. Táto skutočnosť je riešená vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a
zahrnutá do požiadaviek a odporúčaní pre povoľovanie činnosti podľa osobitných
predpisov.
4. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
Stanovisko navrhovateľa: Technickým riešením sú dodržané príslušné ustanovenia
zákona o vodách.
Zákon č.364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov, v platnom znení je
navrhovateľ činnosti povinný dodržiavať v priebehu celej svojej činnosti pri stavebných
prácach v rámci uvedenej stavby. Bude sa zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami
v zmysle povinností, ktoré mu ukladá § 39 zákona o vodách.
Vyhodnotenie príslušného orgánu: Pripomienka sa týka všeobecne platnej a záväznej
povinnosti. Je akceptovaná a vo výrokovej časti tohto rozhodnutia zahrnutá do
požiadaviek a odporúčaní pre povoľovanie činnosti podľa osobitných predpisov.
5. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku
škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
Stanovisko navrhovateľa: Počas výstavby zhotoviteľ stavby vypracuje havarijný plán
podľa zákona č.364/2004 Z.z. a vyhlášky č.100/2005 Z.z., ktorého súčasťou budú
opatrenia proti nežiaducemu úniku znečisťujúcich látok do pôdy a vôd a vzniku
mimoriadneho zhoršenia vôd. Povinnosťou prevádzkovateľa je zaobchádzať so
znečisťujúcimi látkami v zmysle povinností, ktoré mu ukladá § 39 zákona o vodách.
Od 15.01.2015 novela vodného zákona NR SR č. 409/2014 Z.z. nahradila pojem
škodlivé látky pojmom znečisťujúce látky a pojem obzvlášť škodlivé látky pojmom
prioritne látky.
Vyhodnotenie príslušného orgánu: Pripomienka sa týka všeobecne platnej a záväznej
povinnosti. Je akceptovaná a vo výrokovej časti tohto rozhodnutia zahrnutá do
požiadaviek a odporúčaní pre povoľovanie činnosti podľa osobitných predpisov.
6. Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie
adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený
uznesením vlády SR č. 148/2014.
Stanovisko navrhovateľa: Technickým riešením sa rešpektuje predmetný strategický
dokument. Navrhovateľ, ako aj budúci prevádzkovateľ v rámci svojej environmentálnej
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politiky má v záujme vykonávať opatrenia smerujúce k ochrane zložiek životného
prostredia, ako aj k ochrane klímy.
Materiál „Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“ schválená
uznesením vlády SR č.148/2014 nie je všeobecne záväzným právnym predpisom.
Vyhodnotenie príslušného orgánu: Možné dôsledky zmeny klímy v oblasti dopravy
špecifikuje „Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“ v časti 7.5.4
Doprava. Komplexná analýza možných dôsledkov zmeny klímy bola vypracovaná vo
Vedeckej agentúre pre lesníctvo a ekológiu (EFRA). Jej výsledky sú pre sektor dopravy
súhrnne uvedené v Tab. 10. predmetného materiálu. Navrhované adaptačné opatrenia
v oblasti dopravy zabezpečuje podľa časti 8.5.4 „Stratégie adaptácie Slovenskej
republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“ rezort dopravy a tieto vhodne
kombinované s mitigačnými opatreniami predstavujú postupný proces transformácie na
ekologicky priaznivejší systém dopravy. Tie sú realizované cez Operačný program
Doprava a Operačný program Integrovaná infraštruktúra pre programové obdobie 2014
– 2020 prostredníctvom zvyšovania kvalitatívnej úrovne cestnej a železničnej
infraštruktúry, predstavovanej rozvojom diaľničnej siete a siete rýchlostných ciest,
modernizáciou železničných tratí, budovaním obchvatov a mimoúrovňových križovatiek,
podporou verejnej osobnej dopravy, ďalej zabezpečením budovania integrovaných
dopravných systémov a presunom dopravy na ekologicky priaznivejšie druhy dopravy.
Podľa uvedeného v predmetnom materiáli v súčasnosti nie je možné na lokálnej úrovni v
SR hovoriť o systémovom prístupe k adaptácii. Zmena klímy a jej dôsledky na územie,
obyvateľstvo alebo hospodárstvo nie sú štandardnou súčasťou plánovacích procesov
rozvoja miest a regiónov v SR. Nie sú tiež definované kritériá pre rozhodovanie subjektov
verejnej správy s ohľadom na zmierňovanie dôsledkov zmeny klímy v sídlach a chýbajú aj
metodiky a záväzné postupy pre lokálnu adaptáciu.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako rezortný orgán zabezpečujúci adaptačné
opatrenia v oblasti doprava nepripomienkoval Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
k tejto problematike t.j. navrhovaná činnosť nie je v rozpore so „Stratégiou adaptácie SR
na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“.
7. V okolí zámeru navrhujeme vysadenie adekvátnej cestnej zelene s funkcionalitou tzv.
dažďových záhrad.
Stanovisko navrhovateľa: Pripomienka je irelevantná.
Vyhodnotenie príslušného orgánu: Zmena činnosti spočíva v rekonštrukcii jestvujúcich
objektov definovaných v oznámení, pripomienka nie je vhodná pre navrhovanú činnosť
a nie je možné ju vyžadovať v procese posudzovania.
8. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie sa 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 rozhodnutí 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.
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Stanovisko navrhovateľa: Opatrenia sú zapracované v projektovej dokumentácii stavby.
Vyhodnotenie príslušného orgánu: Zmena činnosti spočíva v rekonštrukcii jestvujúcich
objektov definovaných v oznámení. Rekonštrukciou úseku cesty sa nemení vodný režim
v dotknutom území. Materiál citovaný v požiadavke nesúvisí s posudzovanou činnosťou,
popisuje nakladanie s vodami z povrchového odtoku v mestách. Všeobecná časť
pripomienky je akceptovaná a vo výrokovej časti tohto rozhodnutia zahrnutá do
požiadaviek a odporúčaní pre povoľovanie činnosti podľa osobitných predpisov.
9. Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým
pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy,
dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.
Stanovisko navrhovateľa: Je uvedené v projektovej dokumentácii stavby a v dokumente
zámeru činnosti. Jedná sa o existujúcu cestnú komunikáciu, ktorá prechádza intravilánmi
obcí Malá Poľana, Rokytovce a Krásny Brod a zároveň katastrálnymi územiami týchto
obcí. Základná cestná sieť bude nosným pilierom dopravy na jednotnom trhu EÚ. Do
roku 2030 sa plánuje odstrániť problematické miesta a zmodernizovať infraštruktúru.
Oporou novej základnej siete TEN-T bude komplexná sieť trás na regionálnej a
vnútroštátnej úrovni, ktoré sa napájajú na základnú sieť. Cieľom je zabezpečiť, aby
prístup na základnú cestnú sieť bol umožnený z každého regiónu bezpečnou regionálnou
komunikáciou. Rekonštruovaná a modernizovaná dopravná sieť aj na regionálnej úrovni
postupne v celej EÚ prispeje k posilňovaniu vnútorného trhu, územnej, hospodárskej a
sociálnej súdržnosti a k znižovaniu emisií skleníkových plynov. Ako celok prinesie
najmä bezpečnejšie cestovanie a odľahčenie premávky, hladšie a rýchlejšie presuny, ako
aj zníženie vplyvu dopravy na životné prostredie.
Vyhodnotenie príslušného orgánu: Stanovisko navrhovateľa ako aj Oznámenie o zmene
navrhovanej činnosti, ktoré je vypracované pre potreby zisťovacieho konania podľa
Prílohy č.8a k zákonu o posudzovaní vplyvov na dostatočnej a odbornej úrovni
dokumentuje požadované údaje v pripomienke.
10. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
Stanovisko navrhovateľa: Pripomienka je irelevantná, jedná sa o rekonštrukciu
existujúcej cesty.
Vyhodnotenie príslušného orgánu: Zmena činnosti spočíva v rekonštrukcii jestvujúcich
objektov definovaných v oznámení, ktoré nesúvisia s obsahom pripomienky.
11. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území.
Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním
analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy
vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
Stanovisko navrhovateľa: Aktuálny prieskum je súčasťou projektovej dokumentácie.
Vyhodnotenie príslušného orgánu: Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je
vypracované pre potreby zisťovacieho konania podľa Prílohy č.8a k zákonu
o posudzovaní vplyvov a v súbehu s realizovaným geologickým prieskumom - spracovateľ
GEOCONSULT s.r.o., Bratislava, na odpovedajúcej úrovni pojednáva o pripomienke.
Záverečná správa z prieskumu je umiestnená na webovom sídle MŽP SR, adresa:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ii-575-mala-polana-medzilaborce
12. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a
odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
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Stanovisko navrhovateľa: V rámci rekonštrukcie existujúcej cesty nie sú žiadne nové
stavby uvedených kategórií.
Vyhodnotenie príslušného orgánu: Zmena činnosti spočíva v rekonštrukcii jestvujúcich
objektov definovaných v oznámení, ktoré nesúvisia s obsahom pripomienky.
13. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít
predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj
všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s
územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú
technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a
charakteru územia a navrhovaného zámeru.
Stanovisko navrhovateľa: Jedná sa o rekonštrukciu existujúcej cestnej komunikácie.
Vyhodnotenie príslušného orgánu: Zmena činnosti spočíva v rekonštrukcii jestvujúcich
objektov definovaných v oznámení. Realizáciou rekonštrukcie predmetného úseku cesty
sa nemenia parametre súvisiace s intenzitou dopravy v určenom úseku cesty ani
v priľahlom okolí. Dotknuté obce a dotknutý samosprávny kraj ako orgány územného
plánovania podľa zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podľa doručených stanovísk v procese
posudzovania nepripomienkovali oznámenie o zmene činnosti z hľadiska platných
územných plánov a cieľov územného plánovania.
14. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z.
Stanovisko navrhovateľa: Počas výstavby je táto požiadavka na zhotoviteľa stavby a je
obsiahnutá v projektovej dokumentácii, nakladanie s odpadmi počas prevádzky cestnej
komunikácie zabezpečuje správca komunikácie.
V zmysle § 77 zákona č.79/2015 Z.z. pri nakladaní so stavebnými odpadmi a s odpadmi
z demolácií vyplývajú nasledovné povinnosti :
(1) Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku
uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri
údržbe stavieb, pri úprave stavieb alebo odstraňovaní stavieb (ďalej len „stavebné a
demolačné práce“).
(2) Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo
udržiavacích prácach, stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle
alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej
osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba –
podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní
obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce
vykonáva. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a
plní povinnosti podľa § 14.
(3) Za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe,
rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané
stavebné povolenie na výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácií a
plní povinnosti podľa § 14; ustanovenie odseku 2 sa neuplatní.
(4) Osoba uvedená v odseku 3 je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a
odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe
komunikácií.
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Povinnosti uvedené v § 77 budú v plnom rozsahu dodržiavané, vrátane všetkých
povinností, ktoré vyplývajú zo zákona o odpadoch a jeho vykonávacích predpisov :
Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhl. MŽP SR č.365/2015 Z.z. , ktorou sa ustanovuje KATALÓG ODPADOV
Vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z.z., o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti
Vyhl. MŽP SR. č. 370/2015 Z.z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do RF
Vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z.z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o odpadoch
Vyhl. MŽP SR č. 372/2015 Z.z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení
kovovej ortuti
Vyhl. MŽP SR č.373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov
vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
Výnos MŽP SR 368/2015 – výnos uverejnený v čiastke 7/2015 MŽP SR –
jednotné metódy a analytická kontrola odpadov
Vyhodnotenie príslušného orgánu: Pripomienka sa týka všeobecne platnej a záväznej
povinnosti. Pripomienka je akceptovaná a vo výrokovej časti tohto rozhodnutia zahrnutá
do požiadaviek a odporúčaní pre povoľovanie činnosti podľa osobitných predpisov.
15. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú
vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú
mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.
Stanovisko navrhovateľa: V projekte môžu byť špecifikované iba technické parametre
jednotlivých materiálov.
Vyhodnotenie príslušného orgánu: Na stavebné účely je možné používať len certifikované
výrobky spĺňajúce kritéria podľa platných noriem, ktoré stavebník preukazuje
povoľujúcemu orgánu v stavebnom konaní. Je na zvážení investora použitie materiálov zo
zhodnocovania odpadov. Pripomienka ide nad úroveň platnej a záväznej povinnosti a nie
je možné ju vyžadovať v procese posudzovania.
16. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií.
Stanovisko navrhovateľa: Požiadavka je na zhotoviteľa stavby, netýka sa procesu
posudzovania vplyvov na životné prostredie.
V prípade, že kompetentný orgán – Okresný úrad, odbor krízového riadenia bude
požadovať spracovanie manuálu krízového riadenia pre prípad krízových situácií
a havárií, zhotoviteľ stavby spracuje tento plán v zmysle platných právnych predpisov.
Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich
látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „HAVARIJNÝ
PLÁN“) v zmysle zákona NR SR č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v platnom
znení a vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
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zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri
riešení mimoriadneho zhoršenia vôd (MZV) je potrebné vypracovať iba v prípade, ktorý
uvádza zákon o vodách v § 39 ods.4 zákona o vodách.
Zhotoviteľ stavby bude mať vypracovaný dokument : Opatrenia pre prípad havárie pri
nakladaní s nebezpečnými odpadmi, v zmysle zákona NR SR č.79/2015 Z.z..
Vyhodnotenie príslušného orgánu: Manuál krízového riadenia pre prípad krízových
situácií a havárií nie je materiál definovaný a upravený právnou normou, ktorý by bolo
možné vyžadovať. Problematika krízového riadenia je značne rozsiahla a zasahuje do
rôznych oblastí a v drvivej väčšine sa nedotýka navrhovanej činnosti. Stanovisko
navrhovateľa ako aj Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je vypracované pre
potreby zisťovacieho konania podľa Prílohy č.8a k zákonu o posudzovaní vplyvov na
dostatočnej a odbornej úrovni dokumentuje požadované nároky na navrhovanú činnosť
v oblasti prevencie a riešení možných havarijných stavov.
17. Žiadame spracovať projekt revitalizácie územia stavenísk a ich okolia po skončení
realizačných prác.
Stanovisko navrhovateľa: Požiadavka je na zhotoviteľa stavby, netýka sa procesu
posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Vyhodnotenie príslušného orgánu: Pripomienka je akceptovaná a vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia zahrnutá v pozmenenej forme do požiadaviek a odporúčaní pre
povoľovanie činnosti podľa osobitných predpisov.
18. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je
Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné
konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame,
aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o
začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje
práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods.2 zákona
č.24/2006 môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to
minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok.
Vyhodnotenie príslušného orgánu: Pripomienka je akceptovaná a vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia zahrnutá do požiadaviek a odporúčaní pre povoľovanie činnosti
podľa osobitných predpisov.
Vzhľadom na uvedené požaduje, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené a v
zmysle §29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru
„II575 Malá Poľana - Medzilaborce“ podľa tohto zákona prostredníctvom správy o hodnotení,
verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré
navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia.
Rezortné orgány a zvyšné dotknuté orgány v zákonnej lehote písomné stanoviská nedoručili,
preto sa tieto podľa § 29 ods.9 zákona o posudzovaní vplyvov považujú za súhlasné.
Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú zmenu činnosti 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
oznámenia 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
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o posudzovaní vplyvov a prihliadol na písomné stanoviská doručené k oznámeniu o zmene
činnosti podľa § 29 ods.9 zákona o posudzovaní vplyvov.
Na základe predloženého oznámenia o zmene činnosti a doručených stanovísk možno
konštatovať, že realizácia navrhovanej zmeny činnosti nepredstavuje závažný negatívny vplyv
na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie obyvateľstva. Riziká v oznámení o zmene
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 oznámení. Navrhovaná zmena činnosti 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 oznámení, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie
skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení 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 vplyvov 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, ak ho má zriadené a na
úradnej tabuli obce.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku 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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Doručuje sa:
1. Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
2. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 01 Prešov
3. Združenie domových samospráv, P.O. BOX 218, 850 00 Bratislava - Petržalka
Na vedomie:
1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
2. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava
3. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 3, 081 92
Prešov
4. Okresný úrad Medzilaborce, odbor krízového riadenia, Mierová 4, 068 01 Medzilaborce
5. Okresný úrad Stropkov, odbor krízového riadenia, Hlavná 51/26, 091 01 Stropkov
6. Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierová 4, 06801
Medzilaborce
7. Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Športová 2, 091 01
Stropkov
8. Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor, Mierová 4, 066 01 Humenné
9. Okresný úrad Stropkov, pozemkový a lesný odbor, Športová 2, 091 01 Stropkov
10. Okresný úrad Humenné, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kukorelliho 1,
066 01 Humenné
11. Okresný úrad Stropkov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hlavná 51/26,
091 01 Stropkov
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, 26. novembra 1507,
066 18 Humenné
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 79,
089 01 Svidník
14. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Humennom, Kudlovská 172, 066 01 Humenné
15. Okresné riaditeľstvo HaZZ vo Svidníku, čat.Nebiljaka 1, 089 01 Svidník
17. Obec Rokytovce, Rokytovce 75, 068 01 Medzilaborce
18. Obec Krásny Brod, Krásny Brod 69, 068 01 Medzilaborce
19. Obec Malá Poľana, Malá Poľana 72, 090 24 Miková

Telefón
+421/ 961/ 805720

Fax
+421/57/7580624

E-mail
Pavel.Brecik@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

