OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV

KÓPIA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Námestie mieru 2, 081 92 Prešov
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Prešov

OU-PO-OSZP3-2021/024369-020

20. 12. 2021

Rozhodnutie
vydané v zisťovacom konaní
Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 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
§ 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v
znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 56 zákona č. 24/2006 Z.z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rozhodol podľa § 29 ods.11
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti „Polyfunkčný objekt a
obytný súbor C-area/Sekčov (Stavba č. 6)“ navrhovateľa C – Area, s.r.o., Staromestská 3, 811 03 Bratislava, IČO:
36 353 884takto:
Výrok
Zmena navrhovanej činnosti, „Polyfunkčný objekt a obytný súbor C-area/Sekčov (Stavba č. 6)“, uvedená v
predloženom oznámeni o zmene, situovaná v Prešovskom kraji, okrese Prešov, na parcelách KN-C: 14302/45,
14302/46, 14302/47, 14302/48, 14302/49, 14302/50, 14302/51, 14302/58, 14302/60, 14302/167, 14302/168,
14302/177, 14302/337, 14302/366, 14302/366, 14302/367, 14302/368, katastrálne územie Prešov
sa nebude posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
V súlade s § 29 ods. 13 zákona o č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa určujú nasledujúce podmienky na eliminovanie alebo
zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie
1. Budovanie parkovacích miest a komunikácií navrhnúť v súlade s príslušnými normami STN, použiť v maximálnej
miere materiály zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou.
2. Parkoviská ozeleniť výsadbou stromov v pomere minimálne 1 strom na 4 parkovacie miesta pri organizácii
parkovania vo dvoch a viacerých radoch, pri jednoradovom parkovaní v pomere minimálne 1 strom na 2 parkovacie
miesta.
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3. V areáli verejného priestoru so zeleňou, plochami detských ihrísk a oddychových plôch s priamym prepojením
na plánovaný mestský park vo svahu za sídliskom, uskutočniť čo najväčšiu výsadbu geograficky pôvodných a
tradičných druhov drevín v súlade s prvkami R-ÚSES a G N-ÚSES, pričom odporúčame najmä listnaté stromy.
Skutočnosť, či je drevina pôvodná, vyplýva z prílohy č. 36 k vyhláške č. 170/2021 Z.z.,
4. Vypracovať projekt sadových úprav, ktoré prispejú k zvýšeniu ekologickej stability územia. V rámci sadových
úprav realizovať verejne prístupný lokálny park vhodný pre daný typ územia s použitím prvkov zelenej infraštruktúry
na podporu infiltračnej kapacity územia a zlepšenia mikroklímy – strešné záhrady.
5. Pri výstavbe zabezpečiť ochranu existujúcej zelene počas výstavby aj počas prevádzky stavby.
6. Zabezpečiť ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy,
podzemných a povrchových vôd.
7. Pri činnostiach, z ktorých môžu vznikať prašné emisie, je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na
zamedzenie ich vzniku.
8. Zabezpečiť, aby stavebné práce neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí,
používať iba stroje vhodné k danej činnosti, rešpektovať nočný kľud.
9. Po celú dobu stavebných prác zabezpečiť účinné čistenie komunikácií, riadnu údržbu a zjazdnosť využívaných
prístupových komunikácií.
10. Vybudovať retenčné nádrže, ktoré zabezpečia zachytenie a akumuláciu zrážkových vôd z povrchového odtoku
počas prívalových dažďov tak, aby nedošlo k razantnému navýšeniu množstva odtekajúcich zrážkových vôd z
navrhovaného obytného súboru.
11. Uličné vpusty na odvedenie zrážkových vôd z priestoru budúcich parkovísk budú vo vyhotovení s integrovanými
odlučovačmi ropných látok, na zachytenie prípadných ropných látok.
12. Osadenie vzduchotechniky riešiť tak, aby nebola zdrojom sekundárneho hluku a vibrácií pre existujúce byty a
ďalšie okolie.
13. Ku kolaudácii dokladovať svetlo technickú štúdiu, že závery predloženého svetlo technického posudku 05/2021
boli dodržané.
14. Navrhovaný spôsob nakladania s odpadom z prevádzok zabezpečiť tak, aby nedošlo k porušeniu § 12 zákona
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení (napr. zápach, úlety a pod.) a v súvislosti s tým navrhnúť a prijať
opatrenia na splnenie podmienok nakladania s odpadom v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch, vytvoriť
vhodné priestorové zabezpečenie pre odpadové hospodárstvo z jednotlivých prevádzok a obytných súborov.
Upozornenie:
Podľa § 24 ods. 2 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 životné prostredie“)
dotknutá verejnosť, ktorá prejavila záujem na zmene navrhovanej činnosti má postavenie účastníka konania v
povoľovacom konaní k zmene navrhovanej činnosti.
Podľa § 38 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ak príslušný orgán zistí nesúlad návrhu na
začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti s týmto zákonom alebo s rozhodnutím vydaným podľa tohto
zákona, alebo s jeho podmienkami, vydá záväzné stanovisko, v ktorom túto skutočnosť uvedie a zároveň poučí
navrhovateľa. Ak zistený nesúlad spĺňa kritéria zmeny navrhovanej činnosti uvedenej v § 18 ods. 1 alebo ods. 2
zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, príslušný orgán upozorní na povinnosť doručiť príslušnému
orgánu oznámenie o zmene navrhovanej činnosti.
Odôvodnenie
Navrhovateľ, C – Area, s.r.o., Staromestská 3, 811 03 Bratislava, IČO: 36 353 884, doručil dňa doručil dňa
11.06.2021 Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a
vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „Okresný úrad Prešov“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
„Polyfunkčný objekt a obytný súbor C-area/Sekčov (Stavba č. 6)“ vypracovaný podľa prílohy č. 8a na vykonanie
zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Okresný úrad Prešov oznámil všetkým známym účastníkom konania, že dňom doručenia oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti sa začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania
predpokladaných vplyvov na životné prostredie.
Okresný úrad Prešov zverejnil dňa 14.06.2021 oznámenie zmene navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, na webovom sídle ministerstva životného prostredia a informáciu
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pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona na webovom sídle Okresného úradu Prešov dňa 14.06.2021 a zároveň
zaslal žiadosť o stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti rezortnému orgánu (Ministerstvo dopravy
a výstavby SR), povoľujúcemu orgánu (Mesto Prešov, stavebný úrad), dotknutému orgánu (Okresný úrad Prešov,
odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Prešove, Krajský pamiatkový úrad Prešov, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného
zboru v Prešove, Mesto Prešov, odbor územného rozvoja, architektúry a výstavby, Mesto Prešov, odbor ŽP a
dopravnej infraštruktúry, Ministerstvo obrany SR)
Navrhovaná činnosť je v zmysle prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zaradená do kategórie č. 9. Infraštruktúra,
položka č. 16 Projekty rozvoja obcí vrátane
a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy – v
zastavanom území od 10 000 m2 podlahovej plochy, mimo zastavaného územia od 1 000 m2 podlahovej plochy
(zisťovacie konanie),
b) statickej dopravy – od 100 do 500 stojísk (zisťovacie konanie), nad 500 stojísk (povinné hodnotenie), ktoré
príslušný orgán vykonal podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Opis zmeny navrhovanej činnosti:
Účelom zmeny navrhovanej činnosti je dostavba rozostavaného polyfunkčného komplexu z 90. rokov, ktorého
výstavba bola prerušená (pôvodný názov STAVBA č. 6). Z pôvodného zámeru vybudovať podzemnú garáž, CO
kryt, bytové domy, občiansku vybavenosť a prestrešenú pasáž sa rozostavala podzemná garáž a CO kryt. Zámerom
je v nadväznosti na pôvodnú koncepciu dobudovať podzemnú garáž, polyfunkčný parter s obchodnými jednotkami
a obytný komplex v nadzemných podlažiach (byty + apartmány).
Súčasťou projektu je realizácia verejného priestoru so zeleňou, plochami detských ihrísk a oddychových plôch s
priamym prepojením na plánovaný mestský park vo svahu za Sídliskom Sekčov, v rámci snahy o ekologický prístup
k tvorbe mestského obytného prostredia.
Súčasťou projektu je aj dobudovanie technickej infraštruktúry (napojenie objektov na existujúce inžinierske siete)
a dopravnej infraštruktúry (napojenie objektov na existujúce miestne komunikácie a chodníky, vybudovanie
dostatočného množstva parkovacích plôch a pod.), ktorá bola tiež vybudovaná v 80. rokoch a má dostatočné kapacity
aj s rezervou pre predmetnú zástavbu.
Umiestnenie navrhovanej činnosti je v Prešovskom kraji, v okrese Prešov, v meste Prešov, katastrálne územie Prešov,
na parcelách č.: 14302/45, 14302/46, 14302/47, 14302/48, 14302/49, 14302/50, 14302/51, 14302/58, 14302/60,
14302/167, 14302/168, 14302/177,
14302/337, 14302/366, 14302/366, 14302/367, 14302/368.
Príslušnému orgánu doručili podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie svoje písomné
stanoviská v zákonom stanovenom termíne k predmetnému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti tieto subjekty
(stanoviská sú uvedené v skrátenom znení):
1) BAU INDUSTRY, s.r.o., Moyzesova 36, 040 01 Košice, IČO: 51850320, v zastúpení konateľom spoločnosti
Mgr. Rastislavom Petrovským – dotknutá verejnosť, (list zo dňa 09. 07. 2021, doručený dňa 09. 07. 2021):
„Ako dotknutá verejnosť a priamy účastník zisťovacieho konania v postavení vlastníka susednej nehnuteľnosti
podávam nasledovné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Polyfunkčný objekt a obytný súbor
C-Area/Sekčov (Stavba č. 6) navrhovateľa C-Area, s.r.o.:
# Požadujem rešpektovať podmienky rozhodnutia zo zisťovacieho konania č. OU-PO-OSZP3—2020/027077-015
pre stavbu „Polyfunkčný objekt Sekčov (Stavba č. 6)“ navrhovateľa BAU INDUSTRY s.r.o., na parcelách č. KNC 14302/34, KN-C 14302/35, KN-C č. 14302/335, č. KN-C 14302/336.
# Požadujem rešpektovať umiestnenie stavby „Polyfunkčný objekt Sekčov (Stavba č. 6)“, navrhovateľa BAU
INDUSTRY, s.r.o. na parcelách č. KN-C 14302//34, 14302/35, 14302/335, 14302/336 s dôrazom na nezhoršenie
svetelno-technických podmienok navrhovaných bytov v stavbe „Polyfunkčný objekt Sekčov (Stavba č. 6)“,
navrhovateľa BAU INDUSTRY, s.r.o. V predmetnej súvislosti požadujeme predložiť do konania svetlo-technický
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posudok, ktorým navrhovateľ dokladuje, že navrhovaná stavby nezhorší podmienky v jestvujúcich, povolených a
plánovaných stavbách.
# Požadujem rešpektovať regulatívy Územného plánu mesta Prešov v zmysle umiestnenia jednotlivých
navrhovaných stavebných objektov a urbanistická zeleň. V predmetnej súvislosti požadujem zabezpečiť a odôvodniť
súlad navrhovanej stavby so záväznými stanoviskami dotknutých orgánov.
# Požadujem overiť, či predmetná stavba – jednotlivé navrhované stavebné objekty, sú v súlade s Územným plánom
mesta Prešov, vrátane neskorších zmien a doplnkov.
# Požadujem rešpektovať jestvujúci peší koridor a napojenie navrhovanej stavby „Polyfunkčný objekt Sekčov
(Stavba č. 6)“navrhovateľa BAU INDUSTRY, s.r.o. na parcelách č. 14302/34, 14302/35, 14302/335, 14302/336.
# Požadujem overiť statiku navrhovaného stavebného objektu podzemného parkoviska nezávislým statickým
posudkom a preukázať, že statika objektu nie je v dôsledku podhodnotenia nebezpečná, t.j. neohrozuje založenie
jestvujúceho objektu rozostavaných garáží a CO krytu na parcelách č. KN-C 14302/34, 14302/35, resp.
navrhovaného objektu „Polyfunkčný objekt Sekčov (Stavba č. 6)“na parcelách č. KN-C 14302/34, 14302/35,
14302/335, 14302/336.
# Požadujem rešpektovať umiestnenie stavby „Polyfunkčný komplex, Prešov-Sekčov, ul. Magurská a Vihorlatská v
Prešove a dopravné napojenie z ul. Magurská povolenej príslušným stavebným úradom pod č. SU/2017/10678/Se.
# Požadujem overiť, či nedôjde k nadmernému zaťaženiu územia v rozpore s platným územným plánom na základe
predloženia kapacitného posúdenia dopravnej obslužnosti územia z ulice Magurská ako jedinej ulice, z ktorej bude
predmetná navrhovaná stavba napojená aj výhľadovo 20 rokov po uvedení navrhovanej stavby do prevádzky.
# Požadujem byť oboznámený s vydanými stanoviskami a výsledkami pred samotným vydaním rozhodnutia a
následne sa k nim podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku vyjadrím.
Vyhodnotenie Okresného úradu Prešov:
Vyjadrenie navrhovateľa k ods. 1.1.:
„Predmetné rozhodnutie uvádza, že navrhovaná činnosť sa podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie nebude posudzovať a určuje pre predmetnú „Stavbu BAU INDUSTRY“ požiadavky, ktoré
je potrebné zohľadniť pri príprave projektovej dokumentácie pre následné povolenie podľa osobitných predpisov.
Predmetné rozhodnutie sa netýka stavby „Polyfunkčný objekt a obytný súbor C-Area/Sekčov (Stavba č. 6).“
Vyjadrenie navrhovateľa k ods. 1.2:
„Svetlotechnický posudok bol prílohou podania žiadosti o vykonanie zisťovacieho konania k zmene navrhovanej
činnosti a dokladuje, že navrhovaná činnosť nezhorší podmienky v jestvujúcich, povolených a plánovaných
stavbách, ktoré sú známe spracovateľovi v čase podania“.
Vyjadrenie navrhovateľa k ods. 1.3:
„Dokumentácia predložená zo zisťovacieho konania rešpektuje regulatívy Územného plánu mesta Prešov. Pri
spracovaní dokumentácia bola Objemová štúdia a neskôr aj podrobná architektonická dokumentácia odsúhlasená
odborom hlavného architekta mesta Prešov kladným stanoviskom (OHAM/12651/2018 zo dňa 03.10.2018) a
záväzným stanoviskom mesta Prešov (OHAM/7071/20191 zo dňa 06.05.2019), záver ktorého tvorí konštatovanie,
že „Predložená architektonická štúdia rešpektuje záväzné regulatívy a je v súlade s platným ÚPN mesta Prešov.
Odbor hlavného architekta mesta súhlasí s predloženou dokumentáciou“.
Vyjadrenie navrhovateľa k ods. 1.4:
„Dokumentácia predložená zo zisťovacieho konania rešpektuje regulatívy Územného plánu mesta Prešov. Pri
spracovaní dokumentácia bola Objemová štúdia a neskôr aj podrobná architektonická dokumentácia odsúhlasená
odborom hlavného architekta mesta Prešov kladným stanoviskom (OHAM/12651/2018 zo dňa 03.10.2018) a
záväzným stanoviskom mesta Prešov (OHAM/7071/20191 zo dňa 06.05.2019), záver ktorého tvorí konštatovanie,
že „Predložená architektonická štúdia rešpektuje záväzné regulatívy a je v súlade s platným ÚPN mesta Prešov.
Odbor hlavného architekta mesta súhlasí s predloženou dokumentáciou“.
Mesto Prešov, odbor územného rozvoja, architektúry a výstavby ako dotknutý orgán, zaslal stanovisko k oznámeniu
zmene navrhovanej činnosti, v ktorom sa vyjadril, že nemá pripomienky k predloženej zmene navrhovanej činnosti.
Vyjadrenie navrhovateľa k ods. 1.5:
„Navrhovateľ je vlastníkom parcely č. KN-C 14302/47, na ktorej sa nachádza jestvujúci peší koridor. V
architektonickej dokumentácii o zmene navrhovanej činnosti sa navrhuje zachovanie predmetného pešieho koridoru
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v zmysle dohody s Mestom Prešov, nie z dôvodu požiadavky vlastníka susednej nehnuteľnosti (BAU INDUSTRY,
s.r.o.). Tento je povinný v prípade napojenia sa na jestvujúci peší koridor dohodnúť sa s vlastníkom predmetného
pozemku na jeho užívaní.“
Vyjadrenie navrhovateľa k ods. 1.6:
„Podrobné statické riešenie bude predmetom následných stupňov projektovej dokumentácie. Vzhľadom k tomu,
že navrhovaná stavba má porovnateľné parametre ako pôvodne plánovaná stavba (jedno podzemné podlažie,
osem nadzemných podlaží) predpokladáme, že statické riešenie bude zodpovedať pôvodnej koncepcii s využitím
súčasných možností materiálového prevedenia a znalostí v oblasti technického riešenia. Vo väzbe na existujúce
stavby, ktoré zostávajú v tesnom kontakte s navrhovanou stavbou, bude navrhnuté také statické zabezpečenie, ktoré
zabezpečí realizáciu stavby bez ohrozenia akýchkoľvek susedných nehnuteľností.“
Vyjadrenie: Akceptuje sa, pripomienka sa týka následného povoľovacieho konania. .
Vyjadrenie navrhovateľa k ods. 1.7:
Vplyv navrhovanej stavby „Stavby C-Area“ na susednú stavbu „Polyfunkčný komplex, Prešov – Sekčov, ul.
Magurská a Vihorlatská v Prešove“ a dopravné napojenie stavby z ul. Magurská povolenej príslušným stavebným
úradom pod č. SU/2017/10678/Se bol predmetom posúdenia pri spracovaní architektonickej dokumentácie so
záverom, že navrhovaná stavba nie je v rozpore s predmetným územným rozhodnutím. V Dopravno-kapacitnom
posúdení spracovanom Ing. Miroslavom Váhovským v septembri 2021, sa uvádza, že prírastok dopravy vplyvom
plánovanej stavby nespôsobí prekročenie kapacity dotknutých miestnych komunikácií, pričom jej vplyv na zaťaženie
existujúcich komunikácií a križovatiek bude minimálny. Z hľadiska stavu dopravy v miestach napojenia na
nadradenú komunikačnú sieť, t.j. v križovatkách, odporúča zrealizovať plánované opatrenia (CSS s dynamickým
riadením, koordinácia CSS, prípadne zväčšenie počtu pruhov na vedľajších komunikáciách v križovatke). Dopravnoinžinierske posúdenie pre lokalitu sídliska Sekčov v záujmovom území predmetnej stavby bolo spracované v
decembri 2019 pod názvom "Polyfunkčný objekt Sekčov (Stavba č.6), Dopravno-inžinierske posúdenie". Z jeho
záverov vyplýva, že riešené ulice budú kapacitne vyhovovať aj v roku 2042, t.j. 20 rokov po uvedení stavebného
objektu do prevádzky za daných predpokladov s rezervou kapacity 416 voz. / hod. Do križovatky Vihorlatská Arm. gen. Svobodu (K1) by vstupovalo z ulice Vihorlatskej- počas špičkovej hodiny v roku 2022 cca 170 j.v./
hod. Vedľajšia komunikácia na danej stykovej križovatke nevyhovuje požadovanému stupňu kvality dopravy už pre
súčasný stav. V roku 2042 sa v zmysle UPN uvažuje na ul. Vihorlatská zo strojnásobením intenzity dopravy, kedy
by malo byť zaťaženie na vedľajšej komunikácií cca 500 j.v./hod. . Zlepšenie súčasnej aj výhľadovej dopravnej
situácie je možné iba prestavbou križovatky. Táto je aktuálne v prípravnej fáze projektu a podľa dostupných
informácií sa bude v najbližšom období realizovať. Do križovatky Exnárova - Arm. gen. Svobodu (K2-svetelne
riadená križ.) by sa vstupovalo z ulice Exnárova - vedľajšia komunikácia počas špičkovej hodiny v roku 2042
cca 540 j.v./hod. + 29 j.v./hod.. Priťaženie dopravy od navrhovanej investície v križovatke K1 bude predstavovať
6% z celkovej intenzity na danom vstupe v prípade križovatky K2 to predstavuje cca 5%. Predpokladaná doprava
pri navrhovanej investícii v predmetnej lokalite má malý vplyv na jestvujúci komunikačný systém. Obsluhujúce
miestne komunikácie vyhovujú aj predpokladanému nárastu dopravy. Okrem dopravno-inžinierského posúdenia z
decembra 2019 bol zrealizovaný profilový dopravný prieskum na ulici Magurskej a Vihorlatskej a následné kapacitné
posúdenie predmetnej miestnej komunikácie, MO 8,5/30. Intenzita dopravy je vypočítaná na základe intenzity
dopravy zistenej dopravným smerovým prieskumom dňa 28,9.2021 a z toho odvodenej prognózy pre rok 2042 na
základe koeficientov rastu intenzity dopravy, k čomu je pripočítaná hodnota v počtoch jázd vozidiel z pripravovanej
stavby Polyfunkčný objekt a obytný súbor C-area/Sekčov (stavba č. 6) po jej uvedení do prevádzky za hodinu.
Z profilového dopravného prieskumu je zrejmé, že za špičkovú hodinu pre toto kapacitné posúdenie je možné
považovať interval od 07,00 hod. do 08,00 hod., keď v danej hodine komunikáciou prejde v oboch smeroch 264 voz/
hod pred napojením ul.Magurskej na ul.Karpatskú (profil Magurská) a 172 voz/hod pred napojením ul.Vihorlatskej
na ul.Karpatskú (profil Vihorlatská). Navrhovaná stavba z dopravného hľadiska predstavuje 306 parkovacích miest,.
Za predpokladu 2,5 pohybov pripadajúcich na jedno odstavné stojisko, po uvedení navrhovanej stavby do prevádzky,
môže nárast intenzít na profile MK Magurská vzrásť o / 306 x 2,5 = / 1195 voz./24 hod v oboch smeroch. Z
pohľadu prepočtu na hodinovú intenzitu / 12 %/ to môže predstavovať 144 voz./hod. v oboch smeroch. Základná
hodnota prípustných intenzít dopravného prúdu na dvojpruhových obslužných miestnych komunikáciách v zmysle
tabuľky B1 STN 73 6110 predstavuje pre obslužné komunikácie funkčnej triedy B3, intenzitu 1150 voz./hod. v
oboch smeroch pre podiel pomalých vozidiel 15%. Z dopravno - inžinierskej charakteristiky navrhovanej stavby
je zrejmé, že navýšenie dopravného prúdu priľahlej miestnej komunikácie z pohľadu návrhovej intenzity môže
predstavovať 144 voz. /hod, ktoré podľa pomeru intenzít v sčítavaných profiloch sa dá prerozdeliť na 93 voz /hod v
profile Magurská a 51 voz/hod v profile Vihorlatská. Pre posúdenie výkonnosti medzikrižovatkových úsekov cesty
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KÓPIA
I/19 a III/3410 (v kategóriách MK) sú vypočítané špičkové hodinové intenzity. Posúdenie je urobené v zmysle STN
73 6110 stanovením rezervy kapacity medzikrižovatkových úsekov. Na základe uvedeného je možné konštatovať,
že uvedením navrhovanej stavby, respektíve jej odstavných plôch a hromadných garáží na priebežnej miestnej
komunikácii MK Magurská - Vihorlatská do prevádzky v r. 2022 sa neprekročí základná hodnota prípustnej intenzity
daný miestnej komunikácii, pričom do jej naplnenia ostane dostatočná rezerva aj vo výhľadovom období 20 rokov.
Vyjadrenie navrhovateľa k ods. 1.8:
„Navrhované riešenie v plnej miere zohľadňuje rozvoj územia podľa ÚPN mesta Prešov a priestorové možnosti
jednotlivých objektov stavby. Principiálne vychádza z pôvodného konceptu Stavby č. 6, ktorého princípy adaptuje
do súčasného stavu územia s rešpektovaním existujúcich a plánovaných objektov. Všetky navrhované úpravy majú
za cieľ zabezpečenie harmonického a psychologicky príjemného začlenenia stavby a jej dopravného napojenia do
okolitého prostredia.
Prílohu vyjadrenia tvorí Dopravno-kapacitné posúdenie, vypracované autorizovaným dopravným inžinierom Ing.
Miroslavom Váhovským, ktoré na základe dostupných prieskumov zrealizovaných v území a aktuálneho lokálneho
prieskumu na ul. Magurská v závere konštatuje, že prírastok dopravy vplyvom plánovanej stavby nespôsobí
prekročenie kapacity dotknutých miestnych komunikácií, pričom jej vplyv na zaťaženie existujúcich komunikácií a
križovatiek bude minimálny („Dopravno-kapacitné posúdenie, spracovateľ: VÁHOPROJEKT, s.r.o., Ing. Miroslav
Váhovský, reg. Č. 4759*A2).
V Dopravno-kapacitnom posúdení spracovanom Ing. Miroslavom Váhovským v septembri 2021, sa uvádza, že
prírastok dopravy vplyvom plánovanej stavby nespôsobí prekročenie kapacity dotknutých miestnych komunikácií,
pričom jej vplyv na zaťaženie existujúcich komunikácií a križovatiek bude minimálny. Z hľadiska stavu dopravy v
miestach napojenia na nadradenú komunikačnú sieť, t.j. v križovatkách, odporúča zrealizovať plánované opatrenia
(CSS s dynamickým riadením, koordinácia CSS, prípadne zväčšenie počtu pruhov na vedľajších komunikáciách v
križovatke). Dopravno-inžinierske posúdenie pre lokalitu sídliska Sekčov v záujmovom území predmetnej stavby
bolo spracované v decembri 2019 pod názvom "Polyfunkčný objekt Sekčov (Stavba č.6), Dopravno-inžinierske
posúdenie". Z jeho záverov vyplýva, že riešené ulice budú kapacitne vyhovovať aj v roku 2042, t.j. 20 rokov po
uvedení stavebného objektu do prevádzky za daných predpokladov s rezervou kapacity 416 voz. / hod. Do križovatky
Vihorlatská - Arm. gen. Svobodu (K1) by vstupovalo z ulice Vihorlatskej- počas špičkovej hodiny v roku 2022 cca
170 j.v./hod. Vedľajšia komunikácia na danej stykovej križovatke nevyhovuje požadovanému stupňu kvality dopravy
už pre súčasný stav. V roku 2042 sa v zmysle UPN uvažuje na ul. Vihorlatská zo strojnásobením intenzity dopravy,
kedy by malo byť zaťaženie na vedľajšej komunikácií cca 500 j.v./hod. . Zlepšenie súčasnej aj výhľadovej dopravnej
situácie je možné iba prestavbou križovatky. Táto je aktuálne v prípravnej fáze projektu a podľa dostupných
informácií sa bude v najbližšom období realizovať. Do križovatky Exnárova - Arm. gen. Svobodu (K2-svetelne
riadená križ.) by sa vstupovalo z ulice Exnárova - vedľajšia komunikácia počas špičkovej hodiny v roku 2042
cca 540 j.v./hod. + 29 j.v./hod.. Priťaženie dopravy od navrhovanej investície v križovatke K1 bude predstavovať
6% z celkovej intenzity na danom vstupe v prípade križovatky K2 to predstavuje cca 5%. Predpokladaná doprava
pri navrhovanej investícii v predmetnej lokalite má malý vplyv na jestvujúci komunikačný systém. Obsluhujúce
miestne komunikácie vyhovujú aj predpokladanému nárastu dopravy. Okrem dopravno-inžinierského posúdenia z
decembra 2019 bol zrealizovaný profilový dopravný prieskum na ulici Magurskej a Vihorlatskej a následné kapacitné
posúdenie predmetnej miestnej komunikácie, MO 8,5/30. Intenzita dopravy je vypočítaná na základe intenzity
dopravy zistenej dopravným smerovým prieskumom dňa 28,9.2021 a z toho odvodenej prognózy pre rok 2042 na
základe koeficientov rastu intenzity dopravy, k čomu je pripočítaná hodnota v počtoch jázd vozidiel z pripravovanej
stavby Polyfunkčný objekt a obytný súbor C-area/Sekčov (stavba č. 6) po jej uvedení do prevádzky za hodinu.
Z profilového dopravného prieskumu je zrejmé, že za špičkovú hodinu pre toto kapacitné posúdenie je možné
považovať interval od 07,00 hod. do 08,00 hod., keď v danej hodine komunikáciou prejde v oboch smeroch 264 voz/
hod pred napojením ul.Magurskej na ul.Karpatskú (profil Magurská) a 172 voz/hod pred napojením ul.Vihorlatskej
na ul.Karpatskú (profil Vihorlatská). Navrhovaná stavba z dopravného hľadiska predstavuje 306 parkovacích miest,.
Za predpokladu 2,5 pohybov pripadajúcich na jedno odstavné stojisko, po uvedení navrhovanej stavby do prevádzky,
môže nárast intenzít na profile MK Magurská vzrásť o / 306 x 2,5 = / 1195 voz./24 hod v oboch smeroch. Z
pohľadu prepočtu na hodinovú intenzitu / 12 %/ to môže predstavovať 144 voz./hod. v oboch smeroch. Základná
hodnota prípustných intenzít dopravného prúdu na dvojpruhových obslužných miestnych komunikáciách v zmysle
tabuľky B1 STN 73 6110 predstavuje pre obslužné komunikácie funkčnej triedy B3, intenzitu 1150 voz./hod. v
oboch smeroch pre podiel pomalých vozidiel 15%. Z dopravno - inžinierskej charakteristiky navrhovanej stavby
je zrejmé, že navýšenie dopravného prúdu priľahlej miestnej komunikácie z pohľadu návrhovej intenzity môže
predstavovať 144 voz. /hod, ktoré podľa pomeru intenzít v sčítavaných profiloch sa dá prerozdeliť na 93 voz /hod v
profile Magurská a 51 voz/hod v profile Vihorlatská. Pre posúdenie výkonnosti medzikrižovatkových úsekov cesty
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KÓPIA
I/19 a III/3410 (v kategóriách MK) sú vypočítané špičkové hodinové intenzity. Posúdenie je urobené v zmysle STN
73 6110 stanovením rezervy kapacity medzikrižovatkových úsekov. Na základe uvedeného je možné konštatovať,
že uvedením navrhovanej stavby, respektíve jej odstavných plôch a hromadných garáží na priebežnej miestnej
komunikácii MK Magurská - Vihorlatská do prevádzky v r. 2022 sa neprekročí základná hodnota prípustnej intenzity
daný miestnej komunikácii, pričom do jej naplnenia ostane dostatočná rezerva aj vo výhľadovom období 20 rokov.
Vyhodnotenie:
Dotknutá verejnosť neuviedla také nedostatky v hodnotení, ktoré by bránili realizácii zmeny navrhovanej činnosti
pri akceptácii navrhovaných podmienok a opatrení. K potrebe posudzovania navrhovanej činnosti podľa zákona sa
nevyjadril, príslušný orgán má tak za to, že nepožaduje ďalšie posudzovanie činnosti podľa zákona o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie.
2) Ing. Ondrej Šichula, Sibírska 3, 080 01 (zástupca vlastníkov bytov Sibírska 1, 3, 5) – dotknutá verejnosť, (list
zo dňa 24. 06. 2021, doručený dňa 24. 06. 2021):
„Správa o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike – 2019
Dominantným zdrojom znečisťovania ovzdušia je cestná doprava. Na základe celoštátneho sčítania dopravy v roku
2015 vieme, že v priemere denne 30 731 vozidiel (1 025 nákladných a 26 528 osobných áut) – čo je najviac v kraji
– prechádza cestou č. 18 v okrese Prešov.
Najviac znečistených ovzduším v Prešovskom kraji je Mesto Prešov a Obec Ľubotice, ktoré sú oficiálne zaradené
(ako 1 z 10 v SR) ako oblasť riadenia kvality ovzdušia, a to hneď pre 2 znečisťujúce látky – PM10 (čo sú vlastne
prachové častice) a NO2 (oxid dusičitý). Ide o oficiálny údaj zverejnený na stránke SHMÚ v Správe o kvalite
ovzdušia v Slovenskej republike – za rok 2019 (zatiaľ posledná). Za tento nepriaznivý stav hrozí SR postih od EÚ,
čo môže byť napríklad peňažné plnenie za každý deň prekročenia.
Ďalšou látkou, ktorá môže byť v Prešove prekročená už v blízkej budúcnosti je PM 2,5, pretože jej koncentrácia
v roku 2019 bola 18 µg/m3, pričom od roku 2020 sa nebude môcť prekročiť prísnejšia hodnota 20 µg/m3 (v roku
2019 bola 25 µg/m3).
Rozdiel medzi PM10 a PM2,5 je vo veľkosti častíc udaných v mikrometroch, pričom za škodlivejšie pre ľudské
zdravie sa považujú častice PM2,5. Ich zdojom sú predovšetkým emisie z dopravy zo spaľovania pohonných hmôt,
zvlášť z dieslových motorov. PM10 vznikajú napr. zo spaľovania pevných palív, odpadov, ale je to aj napr. prašnosť
z manipulácie so stavebnými materiálmi, búrania, skládok a tzv. resuspenzie z cestnej dopravy (prašnosť z ciest z
nekvalitného povrchu vozovky).
Pretože Sídlisko Sekčov vlastne nahrádzalo dlho plánovaný obchvat Prešova a pri výstavbe sa výrazne zvýši prašnosť
ako aj emisie NO2, ďalšia výstavba v tejto časti sídliska znamená zhoršenie kvality ovzdušia zo zvýšenej dopravy,
stavebnej činnosti, ako aj miestne zvýšenie teploty v letnom období a je veľkým hazardom zo strany povoľovacích
orgánov so zdravím obyvateľov.
Skutočnosť, že navrhovaná činnosť sa opiera o pôvodné povolenie výstavby (Stavby č. 6) z roku 1987, podľa nášho
názoru nie je relevantným dôvodom, pretože vtedy neprebehla činnosť posudzovania vplyvu na životné prostredie
a nároky na kvalitu životného prostredia sa podstatne zmenili.
Preto navrhujeme, aby činnosť bola posudzovaná v ďalšej etape posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z.z. a boli
sme s ďalším postupom oboznámení ako účastníci konania.“
Vyhodnotenie Okresného úradu Prešov:
Vyjadrenie navrhovateľa k ods. 2.1.:
„Počas realizácie stavby je navrhovaná zmena spojená s priamymi aj nepriamymi vplyvmi na obyvateľstvo. Vplyvy
počas výstavby budú predstavovať mierne zvýšenú dopravu, a s tým súvisiacu zvýšenú prašnosť a hluk v lokalite.
Tieto vplyvy budú len krátkodobé a predstavujú len štandardné obmedzenia, ktoré budú minimalizované vhodným
harmonogramom výstavby a organizačnými opatreniami.
Počas prevádzky obytného súboru je navrhovaná zmena spojená s mierne zvýšeným zaťažením dotknutého územia.
V zmysle dopravno-technického posúdenia dôjde k minimálnemu navýšeniu predpokladaných prejazdov osobných
automobilov oproti súčasnému stavu (cca do 5 %), avšak v prípade realizácie zámeru podľa pôvodného rozsahu by
bola intenzita ešte vyššia. Vonkajšie priestory sú tak dotknuté len hlukom generovaným dopravou, ktorý je v lokalite
primeraný hustote zástavby a počtu obyvateľov územia.
Intenzita vplyvu na obyvateľstvo v podobe emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia je rovnako minimálna, nakoľko
pre energetické zdroje znečisťovania ovzdušia sú lokalizované mimo riešeného územia (centrálna kotolňa na
biomasu) a zároveň množstvo potrebného tepla spotrebované na vykurovanie stavebného objemu je vzhľadom na
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kvalitne zateplené konštrukcie v energetickej triede A0tiež minimálne. V prípade realizácie pôvodne plánovaného
stavebného objemu by bola intenzita výrazne vyššia.
Emisie z dopravy a spaľovania pohonných hmôt budú v blízkej budúcnosti výrazne klesať spolu s úpravou emisných
noriem ako aj s aktuálne rastúcim trendom vo využívaní alternatívnych zdrojov pohonu (elektromobilita). V rámci
obytného súboru navrhujeme prípravu pre elektronabíjanie v exteriéri aj v podzemnej garáži, čím sa vytvárajú
predpoklady na využitie „čistej energie“. Za účelom zníženia lokálnych emisií z pohonných hmôt a zároveň aj
zníženie hlučnosti prostredia.
Objekty sú navrhované v „zelenom štandarde“ – koncept Greenliving. Zdroje vykurovania a ohrevu TUV sú
lokálne z biomasy (centrálny teplovod miestneho distribútora), plochy striech sú riešené ako zelené – intenzívna
strecha na podzemnej garáži, extenzívne strechy na objektoch (zabezpečujú spomalenie odtoku dažďových vôd a
zároveň eliminuje tepelné sálanie strechy v čase letných mesiacov), zelené parkovacie plochy zo zatrávňovacích
respektíve EKO dlažieb(umožňujú prirodzené plošné vsakovanie dažďovej vody a odľahčujú územie od spevnených
plôch), zelené gabiónové steny ako oporné steny múrikov, resp. steny prístreškov na kontajnery na triedený odpad,
zelené stienky na balkónových konštrukciách za účelom oživenia fasády a zároveň vytvorenia lokálnej mikroklímy
v blízkosti jednotlivých bytov a podobne. Zeleň bude takisto predstavovať významné ekostabilizačné opatrenie
na posilnenie funkcie protihlukovej bariéry pre ochranu územia vo forme – vertikálna zeleň v podobe líniovej,
skupinovej a solitérnej výsadby vysoko kmeňov a skupinovej výsadby vyšších a nižších krovín.
Všetky tieto navrhované opatrenia prispejú k vytvoreniu optimálnej mikroklímy a zdravého životného prostredia v
území a zároveň k výraznému zníženiu environmentálnej záťaže, ktorá vzniká pri klasickej urbanizácii územia.
Uvedené negatívne vplyvy je možné vzhľadom na ich malý rozsah považovať za málo významné. Plánovaná
dostavba rozostavanej stavby svojim rozsahom ani charakterom nepredpokladá negatívny vplyv na obyvateľstvo.
Práve naopak, k priamym pozitívnym vplyvom a navrhovanej zmeny na obyvateľstvo dotknutej lokality je
odstránenie výraznej bariéry v území (fyzickej, psycho-hygienickej), ktorá svojou urbanizáciou prinesie nové
možnosti kvalitného bývania a trávenia voľného času, nové pracovné miesta, nové možnosti služieb a riešenia
parkovania pre klientov a obyvateľov obytného komplexu s rezervou pre okolité objekty.“
3) Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava, v zastúpení Marcelom Slávikom,
predsedom – dotknutá verejnosť, (list zo dňa 17. 06. 2021, doručený dňa 22. 06. 2021):
„Združeniu domových samospráv vyplýva v zmysle § 24 ods.2 zákona EIA č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní ́ vplyvov
na životné prostredie postavenie dotknutej verejnosti pri posudzovaní ́ vplyvov na životné prostredie a postavenie
účastníka následných povoľovacích konaní. Stanovy Združenia domových samospráv v elektronickej podobe sú k
dispozícii na prehliadanie alebo na stiahnutie tu: https://goo.gl/AVbAxj, výpis z registra občianskych združení ́MV
SR: https://goo.gl/V4XopA a výpis z registra právnických osôb ŠÚ SR tu: http://goo.gl/Ikofe7 .
Pre elektronickú komunikáciu používajte mail: eia@samospravydomov.org
Pre písomný styk použite elektronickú schránku Združenia domových samospráv na ÚPVS slovensko.sk.
Podľa § 2 ods. zákona EIA je účelom a zmyslom zákona najmä:
b) zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovaného strategického dokumentu a navrhovanej
činnosti na životné prostredie,
c) objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich
variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom,
d) určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia
alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia,
e) získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. Žiadame, aby
vydané rozhodnutie opísalo a zrozumiteľne vysvetlilo priame a nepriame vplyvy na životné prostredie, objasnilo
a porovnalo jednotlivé varianty a určilo environmentálne opatrenia a právne záväzným spôsobom ich ukotvilo pre
nasledujúce povoľovacie procesy. Zaujíma nás najmä hľadisko ochrany a obnovy biodiverzity, budovania zelenej
infraštruktúry ako súčasti zámeru a širšieho územia, z hľadiska ochrany vôd a z hľadiska realizácie Programu
odpadového hospodárstva SR. Týmto súčasne prejavujeme záujem na predmetnej činnosti v zmysle § 24 ods.2
zákona EIA.
Žiadame, aby zmierňujúce opatrenia určené v rozhodnutí ako záväzné podmienky podľa §29 ods.13 zákona EIA
obsahovali aj:
I. prvky zelenej infraštruktúry a obnovy biodiverzity podľa §2 písm. zh až zj zákona OPK č.543/2002 Z.z.
II. opatrenia ochrany vôd podľa §5 až §11 Vodného zákona
III. opatrenia realizácie Programu odpadového hospodárstva
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IV. opatrenia realizácie obehového hospodárstva. Pri určení týchto opatrení je treba v zmysle § 29 ods.3 zákona EIA
vychádzať aj z návrhov verejnosti; náš zoznam opatrení a pripomienok je zverejnený tu: https://enviroportal.org/
portfolio-items/vseobecne-pripomienky-zds.
Na tento zoznam v plnom rozsahu odkazujeme ako nedeliteľnú súčasť tohto vyjadrenia a ako na pomôcku pre
navrhovateľa aj úrad. Navrhujeme zmierňujúce opatrenia určiť podmienky pôvodného rozhodnutia zo zisťovacieho
konania sp. zn. OU-PO-OSZP3-2020/027077-12/ZM:
1) Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene počas výstavby aj počas prevádzky stavby.
2) Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a
povrchových vôd.
3) Budovanie parkovacích miest a spevnených plôch , tepelnú alebo zvukovú izoláciu navrhnúť v súlade s
príslušnými normami STN, použiť v maximálnej miere materiály zo zhodnotených odpadov.
4) V rámci sadových úprav navrhnúť prvky zelenej infraštruktúry na podporu infiltračnej kapacity územia a zlepšenia
mikroklímy v dotknutom území (vertikálna zeleň, horizontálna zeleň)
5) Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie, je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na
obmedzenie ich vzniku.
6) Zabezpečiť, aby práce neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí, používať iba
stroje, vhodné k danej činnosti, rešpektovať nočný kľud.
7) Po celú dobu stavebných prác zabezpečiť účinné čistenie komunikácií, riadnu údržbu a zjazdnosť využívaných
prístupových komunikácií.
8. Priestory bytov bez vyhovujúceho denného osvetlenia v zmysle STN 734301 Budovy na bývanie, nemôžu byť
využívané na trvalé bývanie.
Pripomienky a odborné podklady doručené k zámeru (vrátane našich) žiadame vyhodnotiť podľa §20a zákona EIA
a to nielen v zmysle vecného posúdenia ale aj v zmysle právneho posúdenia veci a na základe tohto vyhodnotenia
rozhodnúť vo veci samej. Podľa čl.2 ods.2 Ústavy SR sa rozhodnutia úradov musia realizovať v rámci zákonných
kompetencií a zmocnení; podľa §3 ods.1 Správneho poriadku sú úrady povinné rešpektovať a presadzovať záujmy
štátu a spoločnosti. Environmentálne záujmy sú definované aj v osobitných hmotnoprávnych predpisoch chrániacich
životné prostredie a jeho zložky, ktorých zoznam je na stránke MŽP SR na adrese https://www.minzp.sk/legislativa/ .
Žiadame teda doručené pripomienky vyhodnotiť vecne aj právne v zmysle týchto právnych predpisov a toto
vyhodnotenie uviesť v rozhodnutí. Z vyhodnotenia pripomienok súčasne vyplynie, ktoré podmienky je potrebné
uložiť podľa §29 ods.13 resp. §37 ods.4 zákona EIA.
V predmetnej veci posudzovania vplyvov na životné prostredie sme si naštudovali podklady zaslané príslušným
orgánom a chceme vykonať konzultácie; máme záujem iniciovať odbornú diskusiu smerujúcu k overeniu všetkých
environmentálnych záujmov v súvislosti s predmetným zámerom ako aj bližšie vysvetliť naše vlastné stanovisko a
dostať o zmierňujúcich opatrení podľa §29 ods.13 zákona EIA opatrenia vyplývajúce z našich vyjadrení. Žiadame
o zvolanie konzultácie a informáciu akým spôsobom budú v predmetnej veci vykonané.
Za účelom zabezpečenia efektivity konania, odporúčame úradu aj navrhovateľovi aktívne konzultovať projekt s
verejnosťou a v nasledujúcich povoľovacích konaniach kontaktovať verejnosť ešte pred podaním žiadostí na úrad
napr. v zmysle § 36 ods. 5 resp. § 64 ods.1 Stavebného zákona. Prípadnú konzultáciu so ZDS je možné rezervovať
tu: https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-samosprav/widget?lang=sk .
• Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí. • S podkladmi rozhodnutia žiadame
byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku
vyjadríme. • Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle § 25a Správneho poriadku do
elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme
nezasielať. • Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne
na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.
Vyhodnotenie Okresného úradu Prešov:
Vyjadrenie navrhovateľa k odsekom:
3.1 „Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene počas výstavby aj počas prevádzky stavby“
3.2 „Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť úniku látok do pôdy, podzemných a povrchových
vôd“.
3.3 „Budovanie parkovacích miest a spevnených plôch, tepelnú alebo zvukovú izoláciu navrhnúť v súlade s
príslušnými STN, použiť v maximálnej miere materiály zo zhodnotených odpadov“.
3.4 „V rámci sadových úprav navrhnúť prvky zelenej infraštruktúry na podporu infiltračnej kapacity územia a
zlepšenie mikroklímy v dotknutom území (vertikálna a horizontálna zeleň)“.
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3.5 „Pri činnostiach, ktorých môžu vznikať prašné emisie, je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na
zamedzenie ich vzniku“.
3.6 „Zabezpečiť, aby práce neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí, používať iba
stroje vhodné k danej činnosti, rešpektovať nočný kľud“.
3.7 „Po celú dobu stavebných prác zabezpečiť účinné čistenie komunikácií, riadnu údržbu a zjazdnosť využívaných
prístupových komunikácií“.
3.8 „Priestory bytov bez vyhovujúceho denného osvetlenia v zmysle STN 734301 Budovy na bývanie, nemôžu byť
využívané na trvalé bývanie“.
„Požiadavky Združenia domových samospráv sú obsiahnuté v Oznámení o zmene navrhovanej činnosti a budú v
maximálnej miere zapracované aj do následných stupňov projektovej dokumentácie.“
Vyjadrenie: Akceptuje sa.
Odôvodnenie: Dotknutá verejnosť neuviedla také nedostatky v hodnotení, ktoré by bránili realizácii zmeny činnosti
pri akceptácii navrhovaných podmienok a opatrení. K potrebe posudzovania navrhovanej činnosti podľa zákona sa
nevyjadril, príslušný orgán má tak za to, že nepožaduje ďalšie posudzovanie činnosti podľa zákona o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie.
4) Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 15, P.O.BOX 100, odbor stratégie
dopravy – rezortný orgán (list č. 36544/2021/OSD/84320 zo dňa 13.07.2021, doručený dňa 14.07.2021)
# zmenu navrhovanej činnosti prekonzultovať a požiadať o záväzné stanovisko správcov dotknutých komunikácií
ovplyvnených navrhovanou činnosťou a ich požiadavky rešpektovať v plnom rozsahu;
# rešpektovať ochranné pásma prislúchajúcich ciest podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
# všetky dopravné parametre navrhnúť v súlade s príslušnými normami STN a technickými predpismi.
Vyhodnotenie okresným úradom:
Vyjadrenie: Akceptuje sa.
Odôvodnenie: Pripomienky akceptujeme, týkajú sa následného povoľovacieho konania. Pripomienky sú uvedené
v závere rozhodnutia.
5) Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov – dotknutý orgán, (list č.
KPUPO-2021/14333-2/54863/Jur zo dňa v 02.07.2021, doručené dňa 06.07.2021):
# Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona oznámiť každý archeologický nález Krajskému
pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
Vyhodnotenie okresným úradom:
Vyjadrenie: Akceptuje sa.
Odôvodnenie: Pripomienku akceptujeme, týka sa následného povoľovacieho konania. Pripomienka je uvedená v
závere rozhodnutia.
6) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnícka 1, 080 01 Prešov – dotknutý orgán
(list č. ORHZ-PO-2021/000065-047 zo dňa 29.06.2021, doručené dňa 11.12.2020), bez pripomienok.
Vyhodnotenie okresným úradom:
Vyjadrenie: Akceptuje sa.
Odôvodnenie: Dotknutý orgán neuviedol také nedostatky v hodnotení, ktoré by bránili realizácii zmeny činnosti
pri akceptácii navrhovaných podmienok a opatrení. K potrebe posudzovania navrhovanej činnosti podľa zákona sa
nevyjadril, príslušný orgán má tak za to, že nepožaduje ďalšie posudzovanie činnosti podľa zákona o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie.
7) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 01 Prešov – dotknutý orgán (list
č. 2021/04129-02/B.14 zo dňa 02.07.2021, doručený dňa 08.07.2021):
V ďalšom stupni dokumentácie je potrebné:
# Doriešiť osadenie vzduchotechniky tak, aby nebola zdrojom sekundárneho hluku a vibrácií pre existujúce byty
a ďalšie okolie,
# jednotlivé prenajímateľné priestory riešiť tak, aby vyhovovali platnej legislatíve podľa účelu využitia (momentálna
nejasnosť vo využívaní obchodných jednotiek),
# ku kolaudácii dokladovať výsledok laboratórnej analýzy pitnej vody, ktorá musí zodpovedať v sledovaných
ukazovateľoch kritériám Vyhlášky č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole
kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,
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# ku kolaudácii dokladovať svetlo technickú štúdiu, že závery predloženého svetlo technického posudku 05/2021
boli dodržané,
# upozorňujeme žiadateľa na povinnosť podľa § 52 ods. 1 písm. b) zák. č. 355/2007 Z. z., požiadať RÚVZ so sídlom
v Prešove o súhlas ku kolaudácií predmetnej stavby, a to o vydanie záväzného stanoviska v zmysle § 13 ods. 3 písm.
c) zák. č. 355/2007 Z. z.
Vyhodnotenie Okresného úradu Prešov:
Vyjadrenie navrhovateľa:
K ods. 1 – Doriešiť osadenie vzduchotechniky tak, aby nebola zdrojom sekundárneho hluku a vibrácií pre existujúce
byty a ďalšie okolie:
„Z hľadiska vplyvu emisií hluku navrhovaných prevádzok občianskej vybavenosti na hlukovú situáciu v obytnej
zóne možno dôvodne predpokladať, že bude len minimálny, resp. žiadny, nakoľko všetky zariadenia technologického
vybavenia, ktoré sú zdrojom hluku (napr. ventilátory, vzduchotechnika,...), budú umiestnené v uzatvorených
priestoroch stavebného objektu a ich súčasťou budú tlmiace zariadenia. Vzduchotechnické zariadenia budú podrobne
riešené v následných stupňoch projektovej dokumentácie.“
Vyjadrenie: Akceptuje sa.
Odôvodnenie: Pripomienka je uvedená vo výroku tohto rozhodnutia.
K ods. 2 – Jednotlivé prenajímateľné priestory riešiť tak, aby vyhovovali platnej legislatíve podľa účelu využitia
(momentálna nejasnosť vo využívaní obchodných jednotiek):
„V ďalšom stupni projektovej dokumentácie budú prenajímateľné priestory riešené podrobnejšie a konkrétnejšie,
následne budú konzultované s RÚVZ Prešov.“
Vyjadrenie: Akceptuje sa.
Odôvodnenie: Pripomienka sa týka následného povoľovacieho konania. Pripomienka je uvedená v závere tohto
rozhodnutia.
K ods. 3 – Ku kolaudácii dokladovať výsledok laboratórnej analýzy pitnej vody, ktorá musí zodpovedať v
sledovaných ukazovateľoch kritériám Vyhlášky č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej
vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.
„ Ku kolaudácii bude doložená analýza pitnej vody v zmysle platnej legislatívy.“
Vyjadrenie: Akceptuje sa.
Odôvodnenie: Pripomienka sa týka následného povoľovacieho (kolaudačného) konania. Pripomienka je uvedená v
závere tohto rozhodnutia.
K ods. 4 – Ku kolaudácii dokladovať svetlo technickú štúdiu, že závery predloženého svetlo technického posudku
05/2021 boli dodržané.
„Ku kolaudácii bude doložená predmetná štúdia, spracovaná na základe dokumentácie skutočného vyhotovenia
stavby.“
Vyjadrenie: Akceptuje sa.
Odôvodnenie: Pripomienka je uvedená vo výroku tohto rozhodnutia.
8) Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, úsek štátnej vodnej správy – dotknutý orgán (list č. OU-PO-OSZP3-2021/026388-002 zo dňa
08.07.2021, doručený dňa 12.07.2021), bez pripomienok.
Vyjadrenie: Akceptuje sa.
Odôvodnenie: Dotknutý orgán neuviedol také nedostatky v hodnotení, ktoré by bránili realizácii zmeny činnosti
pri akceptácii navrhovaných podmienok a opatrení. K potrebe posudzovania navrhovanej činnosti podľa zákona sa
nevyjadril, príslušný orgán má tak za to, že nepožaduje ďalšie posudzovanie činnosti podľa zákona o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie.
9) Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia – dotknutý orgán (list č. OU-PO-OSZP3-2021/026443/02
zo dňa 16.07.2021, doručený dňa 28.07.2021, bez pripomienok.
Vyjadrenie: Akceptuje sa.
Odôvodnenie: Dotknutý orgán neuviedol také nedostatky v hodnotení, ktoré by bránili realizácii zmeny činnosti
pri akceptácii navrhovaných podmienok a opatrení. K potrebe posudzovania navrhovanej činnosti podľa zákona sa
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nevyjadril, príslušný orgán má tak za to, že nepožaduje ďalšie posudzovanie činnosti podľa zákona o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie.
10) Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny – dotknutý orgán (list č. OU-POOSZP3-2021/026380-002 zo dňa 10.08.2021, doručený dňa 18.08.2021:
# Uskutočniť v areáli verejného priestoru so zeleňou, plochami detských ihrísk a oddychových plôch s priamym
prepojením na plánovaný mestský park vo svahu za sídliskom, čo najväčšiu výsadbu geograficky pôvodných a
tradičných druhov drevín v súlade s prvkami R-ÚSES a G N-ÚSES, pričom odporúčame najmä listnaté stromy.
Skutočnosť, či je drevina pôvodná, vyplýva z prílohy č. 36 k vyhláške č. 170/2021 Z.z.
# V prípade potreby výrubu drevín a krovín pri stavebnej činnosti v zastavanom území obce s výmerou nad 10 m2
a mimo zastavaného územia obce s výmerou nad 20 m2, navrhovateľ pred vydaním rozhodnutia o povolení stavby
predloží povoľujúcemu orgánu súhlas v súlade s § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny od príslušného
orgánu ochrany prírody.
# Pri stavebnej činnosti je potrebné minimalizovať negatívne účinky na prírodu, neporušiť koreňové systémy
stromov a krovín a nepoškodiť existujúce dreviny zrealizovaním vhodných opatrení. Stavebník počas realizácie
stavby zabezpečí ochranu zostávajúcich drevín rastúcich mimo lesa na všetkých parcelách dotknutých stavebnými
objektmi pred poškodením a zničením v súlade s STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana
stromovej vegetácie.
• ochranu koreňového priestoru pred zhutnením vo vzdialenosti min 2,5 m od kmeňa, nesmú sa prerušiť korene
hrubšie ako 3 cm, v prípade výkopov v koreňovom priestore tieto realizovať ručne
• ochranu kmeňa pred mechanickým poškodením debnením do výšky min 2 m bez poškodenia stromu a nesmie sa
umiestniť bezprostredne na koreňové nábehy,
• ochranu koruny vyviazaním konárov, bez orezu konárov.
# Organizáciu práce na stavenisku je potrebné naplánovať s ohľadom na maximálnu ochranu životného prostredia
(napr. používanie stavebných mechanizmov v teréne) - na zamedzenie prípadných havárií a zníženie možností
rušenia fauny a flóry (t.j. v mimo vegetačnom období). Upozorňujeme na skutočnosť, že týmto záväzným
stanoviskom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny a rovnako toto záväzné
stanovisko nenahrádza vyjadrenia, súhlasy alebo rozhodnutia potrebné podľa iných právnych predpisov. Toto
záväzné stanovisko sa považuje za záväzné stanovisko podľa § 103 ods. 5 a ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny
a orgán verejnej správy príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny je jeho obsahom
viazaný (§ 9 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny).
Vyjadrenie: Akceptujú sa.
Odôvodnenie: Pripomienka č. 2 sa týka následného povoľovacieho konania, uvedená v závere tohto rozhodnutia.
Pripomienky č. 1,3,4 sú uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
11) Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva – dotknutý orgán (list č. OU-POOSZP3-2021/031223-002 zo dňa 12.08.2021, doručený dňa 18.08.2021:
# realizovať činnosti za podmienky dodržania § 12 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, teda za podmienky návrhu a vytvorenia vhodných opatrení
na zníženie rizika ohrozenia kvality ovzdušia vplyvom dopravy, obťažovania okolia hlukom a zamedzeniu iným
nepriaznivým vplyvom na krajinu a prostredie,
# navrhovaný spôsob nakladania s odpadom z prevádzok zabezpečiť tak, aby nedošlo k porušeniu § 12 (napr. zápach,
úlety a pod.) a v súvislosti s tým navrhnúť a prijať opatrenia na splnenie podmienok nakladania s odpadom v
súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch, vytvoriť vhodné priestorové zabezpečenie pre odpadové hospodárstvo
z jednotlivých prevádzok a obytných súborov.
Vyjadrenie: Akceptujú sa.
Odôvodnenie: Pripomienky sú uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
12) Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, odbor územného rozvoja, architektúry a výstavby., referát územného
rozvoja a architektúry mesta, Hlavná 73, 080 01 Prešov – dotknutý orgán (list č. OÚRAaV/10159/2021 zo dňa
11.08.2021, doručený dňa 18.08.2021):
# Oznámenie Mesta Prešov, Mestského úradu Prešov o tom, že im nebolo doručené žiadne písomné stanovisko k
vyššie uvedenej stavbe.
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V zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku Okresného úradu Prešov dal možnosť známym účastníkom konania
listom č. OU-PO-OSZP3-2021/026380-017/FJ zo dňa 07.10.2021, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadrili k
jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhli jeho doplnenie do 10 pracovných dní od doručenia tohto
oboznámenia aj ústne do zápisnice a formou nahliadnutia do spisu na Okresnom úrade Prešov, v súlade s § 23 ods.
1 správneho poriadku.
V stanovenej lehote sa k oboznámeniu s podkladmi rozhodnutia vyjadrilo Združenie domových samospráv v
zastúpení Marcelom Slávikom, predsedom združenia – dotknutá verejnosť, (list zo dňa 15.10.2021, doručený dňa
19.10.2021), označený ako písomná konzultácia podľa §63 a §65g zákona EIA.
„Podľa §2 ods. zákona EIA je účelom a zmyslom zákona najmä:
b) zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovaného strategického dokumentu a navrhovanej
činnosti na životné prostredie,
c) objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich
variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom,
d) určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia
alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia,4)
e) získať odborný podklad na schválenie strategického dokumentu a na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti
podľa osobitných predpisov.2)
Žiadame, aby vydané rozhodnutie opísalo a zrozumiteľne vysvetlilo priame a nepriame vplyvy na životné prostredie,
objasnilo a porovnalo jednotlivé varianty a určilo environmentálne opatrenia a právne záväzným spôsobom ich
ukotvilo pre nasledujúce povoľovacie procesy. Zaujíma nás najmä z hľadiska ochrany a obnovy biodiverzity,
budovania zelenej infraštruktúry ako súčasti zámeru a širšieho územia, z hľadiska ochrany vôd a z hľadiska realizácie
Programu odpadového hospodárstva SR.
Žiadame, aby zmierňujúce opatrenia určené v rozhodnutí obsahovali aj:
1) prvky zelenej infraštruktúry a obnovy biodiverzity podľa §2 písm. zh až zj zákona OPK č.543/2002 Z.z.
2) opatrenia ochrany vôd podľa §5 až §11 Vodného zákona
3) opatrenia realizácie Programu odpadového hospodárstva
4) opatrenia realizácie obehového hospodárstva
5) Uviesť konkrétne opatrenia, ktorými navrhuje prispieť k snahe Európskej komisie v rámci balíčka energetických
reforiem popularizovaných pod názvom „Fit for 55“ (https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/fit-for-55/), čím
sa naznačuje ambícia EÚ stať sa uhlíkovo neutrálnym kontinentom. Bližšie vysvetlenie nájdete v odbornom článku
(https://euobserver.com/climate/152419).
6) Uviesť opatrenia, ktorými navrhovateľ prispeje k budovaniu inovatívneho ekologického hospodárstva v
rámci projektu Európskej zelenej dohody (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-greendeal_sk )
7) Vyhodnotiť opatrenia na obnovu prirodzenej biodiverizty primerané navrhovanej činnosti a územiu, v ktorom
sa nachádza.
Navrhovateľ uvádza, že „Požiadavky Združenia domových samospráv sú obsiahnuté v Oznámení o zmene
navrhovanej činnosti a budú v maximálnej miere zapracované aj do následných stupňov projektovej dokumentácie.“.
Je potrebné konkrétne podmienky explicitne uviesť vo výroku rozhodnutia ako zmierňujúce opatrenia podľa §29
ods.13 zákona EIA s tým, že budú následne podrobnejšie projektovo rozpracovávané.
Žiadame zámer vyhodnotiť formou všeobecne zrozumiteľného zhodnotenia opisom z hľadiska šiestych hlavných
faktorov posudzovania environmentálnych vplyvov: • klíma, • biodiverzita, • voda, • vzduch, • energie a •hodnota;
v každom z týchto faktorov žiadame zvoliť merateľný ukazovateľ, ktorý bude následne monitorovaný aj z hľadiska
poprojektovej analýzy.
Pripomienky a odborné podklady doručené k zámeru (vrátane našich) žiadame vyhodnotiť podľa § 20a zákona EIA
a to nielen v zmysle vecného posúdenia ale aj v zmysle právneho posúdenia veci a na základe tohto vyhodnotenia 2
rozhodnúť vo veci samej. Podľa čl.2 ods.2 Ústavy SR sa rozhodnutia úradov musia realizovať v rámci zákonných
kompetencií a zmocnení; podľa § 3 ods.1 Správneho poriadku sú úrady povinné rešpektovať a presadzovať záujmy
štátu a spoločnosti. Environmentálne záujmy sú definované aj v osobitných hmotnoprávnych predpisoch chrániacich
životné prostredie a jeho zložky, ktorých zoznam je na stránke MŽP SR na adrese https://www.minzp.sk/legislativa/.
Žiadame teda doručené pripomienky vyhodnotiť vecne aj právne v zmysle týchto právnych predpisov a toto
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vyhodnotenie uviesť v rozhodnutí. Z vyhodnotenia pripomienok súčasne vyplynie, ktoré podmienky je potrebné
uložiť podľa § 29 ods.13 resp. § 37 ods.4 zákona EIA.
V prípade záujmu konzultovať zámer so ZDS, rezervujte si termín tu: https://services.bookio.com/zdruzeniedomovych-samosprav/widget?lang=sk .
• Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí. • S podkladmi rozhodnutia žiadame
byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa § 33 ods. 2 Správneho poriadku
vyjadríme. • Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle § 25a Správneho poriadku do
elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme
nezasielať. • Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne
na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.
Informácia: Dávame do pozornosti blog predsedu ZDS https://dennikn.sk/autor/marcelslavik/?ref=in , v ktorom sa
vyjadruje k aktuálnym spoločenským otázkam a činnosti ZDS.
Vyhodnotenie Okresného úradu Prešov:
Vyjadrenie: Požiadavky Združenia domových samospráv , majúce oporu v zákone, sú uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia.
Odôvodnenie: Dotknutá verejnosť neuviedla také nedostatky v hodnotení, ktoré by bránili realizácii zmeny činnosti
pri akceptácii navrhovaných podmienok a opatrení. K potrebe posudzovania navrhovanej činnosti podľa zákona sa
nevyjadril, príslušný orgán má tak za to, že nepožaduje ďalšie posudzovanie činnosti podľa zákona o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie.
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie je konaním pred povoľovacou činnosťou a predmetom je posúdenie
vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Proces zisťovacieho konania má poskytnúť základné informácie
a hodnotenia pred prvým povolením podľa osobitných predpisov. Vychádza teda z podrobnosti riešenia v prvej etape
prípravy, nepredstavuje žiadny druh povolenia a takéto povolenia nenahrádza. Všetky relevantné požiadavky budú
riešené v rámci následných povoľovacích konaní.
Cieľom je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov,
nevytvára však vecný ani časový priestor na posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií
stavebného úradu.
Okresný úrad Prešov opodstatnené pripomienky, majúce oporu v zákone, zahrnul medzi požiadavky, ktoré bude
potrebné zohľadniť v dokumentácii k následnému územnému alebo stavebnému konaniu a v procese konania o
povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
Okresný úrad Prešov na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, stanovísk k nemu doručených,
doplnených informácií navrhovateľom a podľa kritérií pre zisťovacie konanie podľa § 29 a uvedených v prílohe č.
10 zákona o posudzovaní vplyvov zistil nasledujúce skutočnosti:
I. Povaha a rozsah navrhovanej činnosti:
1. Rozsah navrhovanej činnosti
Zmena navrhovanej činnosti oproti pôvodnému zámeru pozostáva z výrazného zníženia celkovej zastavanej plochy
obytného súboru, zníženia úžitkovej plochy priestorov bytových a občianskej vybavenosti, zo zväčšenia zastavanosti
podzemnej stavby v snahe umiestniť čo najviac parkovacích stojísk inde ako na teréne, z realizácie verejného parteru
s plochami zelene, s prepojením na mestský park a s priestormi na relax.
Orientačné porovnanie zmenových plôch (v m2) :
# zastavaná plocha objektmi – pôvodná / navrhovaná = 6 970/2 300 zníženie na 33 %
# úžitková plocha stavby spolu – pôvodná / navrhovaná = 32 874/20 573 zníženie na 63 %
# úžitková plocha vybavenosti – pôvodná / navrhovaná = 3 816/1 588 zníženie na 42 %
# úžitková plocha bytov – pôvodná / navrhovaná = 19 086/11 164 zníženie na 59 %
Súčasťou polyfunkčného súboru a obytného komplexu sú 4 nadzemné stavebné objekty a 2 podzemné stavebné
objekty. Architektonický tvar nadzemných objektov kopíruje tvar pôvodne plánovanej zástavby územia v rámci
pôvodnej STAVBY č. 6 (pôvodne bolo plánované uzavretie zeleného átria 9 podlažnými hmotami bytových domov,
teraz je navrhovaná cca 50 % nižšia zastavanosť nadzemnou stavbou), s prerušovanou hmotou objektov (odľahčenie
obytného súboru, lepšie presvetlenie a priestor pre zelené plochy). Stredom areálu prechádza komunikačná trasa
od OC MAX do plánovaného parku na svahu za sídliskom Sekčov, vrátane malého námestia pri vstupe do areálu
(priestor pre oddych, trhové stánky a iné aktivity), z ktorej je dostupná navrhovaná občianska vybavenosť v parteri,
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plochy zelene a parkovacie plochy. Súčasťou plôch je aj vybavenosť územia prvkami drobnej architektúry, t. j
lavičky, cyklostojany, odpadkové koše a pod.
Vlastné nadzemné objekty tvoria štyri 8 podlažné hmoty (2 s pôdorysom "L" – sekcia A, B + sekcia C, D a
2 s obdĺžnikovým pôdorysom), ktoré sú symetricky rozložené okolo centrálnej osi (os chodníka pre peších v
strede areálu smer východ-západ). Objekty sú orientované otvormi na všetky svetové strany. Snahou je zabezpečiť
maximálne presvetlenie a tým aj kvalitu bývania. Svojim tvarom, jednoduchou vizážou a s prvkami horizontálnej
aj vertikálnej zelene vytvárajú jednotlivé objekty kulisu pre pešiu trasu do mestského parku, pre obchodnú pasáž
(obchodné jednotky, bistro a pod.) a zároveň atraktívne podmienky pre návštevníkov ako aj budúcich klientov/
obyvateľov areálu resp. zóny. Ambíciou návrhu je navodiť pocit prírodného mestského prostredia v tejto dlhodobo
nedokončenej lokalite. Celý polyfunkčný súbor sa člení na 6 sekcií ( A, B, C, D, E, F). Každá obytná sekcia je
prístupná z parteru vlastným vstupom a schodiskovým priestorom s výťahom po celej výške objektu. Zároveň je
každá sekcia priamo prístupná z parkovacej garáže v podzemí. Obchodná časť je prístupná priamo z chodníka
okolo budovy po celom vnútornom obvode stavieb. Strechy nadzemných objektov sú riešené ako ploché so zeleňou
(extenzívna vegetačná strecha). Strecha podzemného podlažia tvorí parter s chodníkmi z EKO dlažby, z parkovacími
plochami zo zatrávňovacích dielcov, z asfaltovými prístupovými komunikáciami a z parkovou zeleňou (intenzívna
vegetačná strecha).
V podzemí (1. PP) sa nachádza podzemná garáž, skladové kobky pre majiteľov bytov, technické priestory
so zariadeniami pre zabezpečenie technického a technologického vybavenia objektov, vodozádržná nádrž pre
zachytenie dažďovej vody s prepadom do existujúcej kanalizácie. Podzemná garáž má kapacitu pre 210 automobilov
(70 % z celkovej potreby parkovacích stojísk), do parteru je navrhnutých ešte 96 parkovacích stojísk. V návrhu je
umiestnených 306 parkovacích stojísk, navrhovaný súbor bude mať pokryté potreby na parkovanie aj s rezervou.
V polyfunkčnom objekte je navrhnutých 166 bytových jednotiek, 44 apartmánových jednotiek a priestor parteru
s funkciou obchodných jednotiek s plochou 1 588 m2 (18 OJ). Apartmány sú navrhované prevažne na 2. NP a v
častiach, ktoré nemajú ideálnu polohu z hľadiska preslnenia priestorov a nie sú určené na trvalé bývanie. Všetky
priestory objektov sú bezbariérovo prístupné aj z podzemných garáži, z parteru, výťahmi a schodiskami v súlade s
STN 73 43 01 a Vyhláškou č. 192/1994 Z.z.
Dispozične sú v bytoch obsiahnuté všetky priestory potrebné na bývanie (predsieň, obývacia izba, kuchyňa, kúpeľňa,
šatník, technická miestnosť, chodba..). Každý byt má balkón. Strechy objektov sú navrhnuté ako zelené, s cieľom
minimalizovať prehrievanie ovzdušia v letných mesiacoch a zadržiavať dažďovú vodu v čase prívalových dažďov.
Navrhované priestory budú dostatočne presvetlené, odvetrané a spĺňajú všetky požiadavky v zmysle príslušných
noriem. Objekty sú navrhnuté v zelenom štandarde – koncept Greenliving. Zdroje vykurovania a ohrevu TUV
sú lokálne z Biomasy (centrálny teplovod miestneho distribútora), všetky plochy striech sú riešené ako zelenéintenzívna strecha na podzemnej garáži, extenzívne strechy na všetkých objektoch (zabezpečujú spomalenie odtoku
dažďových vôd a zároveň eliminuje tepelné sálanie strechy v čase letných mesiacov), zelené parkovacie plochy zo
zatrávňovacích resp. EKO dlažieb (umožňujú prirodzené plošné vsakovanie dažďovej vody a odľahčujú územie
od spevnených plôch), zelené gabiónové steny ako oporné steny múrikov resp. steny prístreškov na kontajnery
na triedený odpad, zelené stienky na balkónových konštrukciách za účelom oživenia fasády a zároveň vytvorenia
lokálnej mikroklímy v blízkosti jednotlivých bytov a pod.
Kapacity, technické parametre:
1.PP / Podzemná garáž a technické zázemie:
- počet parkovacích miest ( PG1 = 85 + PG2 = 125) = 210 PM
- počet skladovacích kobiek ( príručný sklad pre byty sekcie A = 42 +, F=42) = 84 KS
- SO 105 (PG1) - úžitková plocha podlažia = 2 367 m2
- SO 105 (PG1) - úžitková plocha garáže = 2 080 m2
- SO 106 (PG1) - úžitková plocha podlažia = 3 135 m2
- SO 106 (PG1) - úžitková plocha garáže = 2 848 m2
- celková úžitková plocha 1PP spolu = 5 503 m2
1. NP / Občianska vybavenosť (OV):
- počet obchodných jednotiek / služieb = 18 OJ
- úžitková plocha obchodných prevádzok (vrátane ich zázemia) = 1 588 m2
- úžitková plocha obchodných prevádzok (odbyt. priestor bez zázemia) = 1 160 m2
- úžitková plocha bytových priestorov v úrovni 1.NP (vstupy do BD) = 325 m2
- plocha výmenníkových staníc (KOST) = 54 m2
- celková úžitková plocha podlažia (vrátane vstupov do BD) = 1 967 m2
Číslo spisu
OU-PO-OSZP3-2022/003202

Por.č.záznamu
020

Číslo záznamu
0143152/2021

Typ záznamu
Externý odoslaný záznam

15 / 35

Forma originálu
hodnoverná elektronická

KÓPIA
2. – 8. NP/Byty a apartmány:
- počet BYTOV/APT sekcia A35/7+B28/7+C26/2+D26/2+E19/16+F32/10 = 166/44
Spolu:
- celková úžitková plocha BYTOV + APT bez balkónov a kobiek = 11 164 m2
- celková úžitková plocha BYTOV + APT s balkónmi a kobkami = 12 466 m2
- celková úžitková plocha komunikačných priestorov obytnej časti(1.PP-8.NP) = 2 405 m2
- celková úžitková občianskej vybavenosti vrátane zázemia ( 1-NP) = 1 588 m2
- celková úžitková plocha nadzemnej časti objektu ( 1-8.NP) = 15 100 m2
- celkový počet osôb v obytnej časti - priemerný / maximálny = 444 / 660 OS
- celkový počet obytných jednotiek ( bytov / apartmánov ) = 166 / 44 = 210
- celkový počet zamestnancov OV + správa objektu = 40 ZAM
- celkový počet obchodných jednotiek / služieb = 18 OJ
- orientačný rozmery objektov/
SEKCIA A, B (E,F) = objekt tvaru "L" cca 43,75 x 13,1/32,40 x 12,15 m/
SEKCIA C (D) = objekt obdĺžnikového tvaru cca 20,60 x 13,80 m
/konštrukčná výška suterénu (4,0 m), prízemia (4,0 m), obytného podlažia (3,0 m)
/maximálna výška objektu pri atike (9.NP) cca + 28,0 m
Opis technického a technologického riešenia a zdôvodnenie potreby zmeny navrhovanej činnosti:
V nadzemnej časti je stavba navrhovaná ako kombinácia železobetonového bezprievlakového skeletového systému
s vystuženými hlavicami v polohe nosných stĺpov s výplňovým murivom, ktoré môže byť lokálne nahradené
železobetónovým stenovým systémom v zmysle požiadaviek statického riešenia objektu. V podzemnej časti bude
realizovaná železobetónová vaňa s tlakovou izoláciou v zmysle požiadaviek inžinierskogeologického prieskumu a
vysokej hladiny spodnej vody v kombinácii so železobetónovým monolitickým prievlakovým skeletom.
Nadzemná časť stavby je celoplošne zateplená systémom ETICS v zmysle požiadaviek na energetické riešenie
objektu. Skeletový modul je v celom objekte rovnaký (7,5 x 8,0 m) a umožňuje efektívne dispozičné riešenie
podzemného parkoviska a obytných jednotiek.
Základové konštrukcie
Na základe záverov vykonaného inžiniersko-geologického prieskumu vzhľadom k veľmi nepriaznivým základovým
pomerom sa predpokladá na založenie objektu hĺbkovo na pilótach votknutých do stabilného neogénneho podložia
triedy F6 v hĺbke od 12,00 m pod terénom. Vzhľadom k nepriaznivým vsakovacím pomerom sa neodporúča
vypúšťanie dažďových vôd do horninového prostredia. V ďalšom stupni PD bude zodpovedným statikom navrhnutý
podrobný spôsob zakladania objektu.
Zvislé nosné konštrukcie
Konštrukčný systém je v zmysle požiadaviek na variabilitu dispozičného riešenia a optimalizáciu využitia
parkovacích plôch v podzemnej garáži navrhovaný monolitickým železobetónovým skeletom v základnom rastri 7,5
m x 8 m. s monolitickými bezprievlakovými (byty a občianska vybavenosť) resp. prievlakovými (garáž) stropmi.
Nosnú zvislú konštrukciu tvoria železobetónové stĺpy (300 mm x 600 mm v garáži, resp. 300 mm x 300 mm s
železobetónovými hlavicami v nadzemných podlažiach). Dilatačné celky sú riešené zdvojením stĺpov a vložením
izolácie pre dilatáciu. Monolitické stropné dosky sú v podzemnej garáži navrhované ako prievlakové s orientačnou
hrúbkou cca 400 mm, v nadzemných priestoroch ako bezprievlakové s monolitickou doskou s hrúbkou cca 200 mm s
roznášacími hlavicami v polohe každého stĺpa. Stuženie objektov je tvorené železobetónovými stužujúcimi jadrami
v miestach schodísk a výťahov resp. samostatnými zavetrovacími železobetónovými stenami umiestnenými podľa
požiadaviek statika. Stĺpy predpokladáme v triede betónu C30/37, ostatné konštrukcie C25/30.
Výplňové konštrukcie obvodových stien a medzi bytových priečok sú navrhované ako murované z tehál resp.
pórobetónových tvaroviek s dostatočnou zvukovou izoláciou, prípadne ako monolitické či sendvičové konštrukcie.
Jedná sa o murivo hrúbky cca 250 mm s kontaktným zatepľovacím systémom hrúbky 200 mm.
Vodorovné konštrukcie
Stropné konštrukcie sú navrhované ako monolitické bezprievlakové dosky so stužujúcimi hlavicami v polohách
železobetónových stĺpov (nadzemná časť stavby), resp. ako monolitické prievlakové dosky v podzemnej garáži.
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Tieto stropné dosky budú podľa požiadaviek klientov obalené podlahovou, resp. podhľadovou vrstvou alebo zostanú
v podhľadoch priznané ako pohľadový betón.
Schodiská a výťahy
Interiérové schodiská v komunikačných jadrách navrhujeme ako železobetónové, kotvené do nosných konštrukcií a
stien schodiska. Sú časťou každého komunikačného jadra bude výťah, t.j celkovo 6 výťahov pre celý polyfunkčný
komplex. Veľkosť výťahu je pre 4 až 6 osôb s možnosťou prepravy osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie v štandarde podľa požiadavky stavebníka. Z posledného podlažia je v mieste komunikačného jadra
navrhovaný výstup na strešnú rovinu.
Strešná konštrukcia
Strecha objektu je konštrukčne navrhovaná ako plochá, konštrukčne riešená zo ŽB monolitickej dosky, s
príslušnou skladbou hydroizolácie a tepelnej izolácie. Vo všetkých polohách, kde to je možné, je navrhovaná
ako vegetačná. Prestrešenie podzemného parkoviska tvorí v niektorých polohách intenzívna pochôdzna vegetačná
strecha (záhonové výsadby, oddychové plochy, parková časť), spevnené a parkovacie plochy sú navrhované
zatrávňovacou dlažbou, resp. drenážnou EKO dlažbou. Strechu najvyšších podlaží tvorí extenzívna vegetačná
strecha (koncept GREENLIVING) v celom rozsahu.
Nároky na pracovné sily:
V polyfunkčnom obytnom súbore je na 1.nadzemnom podlaží navrhovaných 20 menších jednotiek so službami
(lekáreň, potraviny, poštový novinový stánok, predajňa pečiva, predajňa zeleniny, predajňa mäsa, zdravá výživa,
fitness, kaderníctvo, holičstvo, pedikúra, manikúra, bistro, pizzeria, kaviareň, jasle, škôlka, realitná kancelária,
cestovná kancelária, a pod.). Predbežne sa predpokladá počet 1 - 2 zamestnancov pre jednu OJ v jednej smene,
maximálne 40 zamestnancov spolu) vrátane zamestnancov pre správu objektov. V ostatných podlažiach sa
nachádzajú bytové a apartmánové jednotky, v ktorých sa s využitím pracovných síl neuvažuje. Počas výstavby sa
predpokladá nasadenie približne 50 pracovníkov naraz.
Realizácia stavebného objektu:
Pri realizácii stavebného objektu je potrebné použiť také technologické postupy, ktoré neporušia jestvujúce aj
novozrealizované inžinierske siete. V ochrannom pásme vzdušného VN vedenia je pri vykonávaní stavebných prác
nutné dodržiavať ochranné pásmo tohto vedenia a podmienky pre výkon stavebných prác v ochrannom pásme.
Pred začatím výkopových stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky inžinierske siete a to za prítomnosti správcov
týchto sietí, aby pri vykonávaní stavebných prác nedošlo ku vzájomnej kolízií s nimi.
Pri práci je potrebné dodržiavať najmä predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, predpisy o
vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach podzemných inžinierskych sietí a predpisy o manipulácii so
stavebnými strojmi. Stavenisko musí byť riadne označené a zabezpečené pred úrazmi podľa platných predpisov.
Dopravná infraštruktúra:
Riešené územie je súčasťou pôvodne založenej urbanistickej koncepcie tejto časti sídliska Sekčov, ktorá bola
navrhnutá a čiastočne zrealizovaná v 80. rokoch 20.storočia. Urbanistická zóna bola riešená s centrálnou
kompozičnou osou v smere východ-západ, na ktorú bol naviazaný hlavný peší ťah, podzemné parkovacie plochy,
zástavba bytových domov a rozsiahly komplex polyfunkčných objektov s obchodnými prevádzkami, prevádzkami
služieb, kultúrnymi, spoločenskými a športovými prevádzkami. Z pôvodne navrhovanej zástavby je zrealizovaná
len časť bytových domov a začatá bola výstavba podzemných parkovísk a CO krytov.
Komunikačný systém riešeného územia
Návrh komunikačného systému riešeného územia vychádza z pôvodnej urbanistickej koncepcie, z rozboru širších
dopravných vzťahov a zo zhodnotenia existujúcej dopravnej siete. Tá sa vplyvom navrhovanej stavby veľmi
nezmení, zrealizujú sa iba dopravné napojenia na podzemné a vonkajšie parkoviská,, ktoré boli plánované aj v
rámci pôvodnej koncepcie z 80-tych rokov. Celkovo sa jedná o 3 nové a 1 existujúcu stykovú križovatku, pričom
prvá a štvrtá napája podzemné parkoviská a druhá a tretia vonkajšie parkoviská. Vzdialenosti medzi navrhovanými
križovatkami sú cca 40 m, 20 m a 60 m. Vzdialenosť medzi existujúcimi križovatkami (Magurská - Čergovská
a Vihorlatská - Sibírska je cca 90 m resp. 70 m. Rozhľadové pomery v navrhované stykových križovatkách
zodpovedajú príslušným STN. Tri navrhované dopravné napojenia sú situované v polohe existujúceho parkoviska
naviazanom na miestnu komunikáciu. Z uvedeného dôvodu sa zrušené parkovacie miesta nahradia na navrhovanom
vonkajšom parkovisku. Navrhované dopravné napojenia sú riešené ako komunikácie kategórie MO 7/30.
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Chodníky pre peších
V predmetnej stavbe sú rešpektované pôvodné a navrhnuté aj nové chodníky pre peších, ktoré nadväzujú na
existujúce pešie ťahy. Všetky pešie ťahy a vstupy do objektov sú riešené aj pre pohyb imobilných osôb.
Dostupnosť na zastávky MHD je porovnateľná s dostupnosťou z okolitej zástavby.
Parkovacie stojiská
Súčasťou stavby je výstavba dostatočného počtu nových parkovacích stojísk situovaných buď v podzemných
garážach alebo na povrchu. V návrhu je situovaných 306 parkovacích stojísk z toho v podzemných garážach 210
parkovacích stojísk a 96 parkovacích stojísk vonkajších parkovacích stojísk na teréne. V zmysle zákona č. 532/2002
Z.z. je z celkového počtu státí minimálne 4 % určených pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
(minimálne 1 parkovacie stojisko). Z počtu 306 parkovacích stojísk vyplýva potreba 12,24 parkovacích stojísk so
šírkou státia 3,5 m. V návrhu pre polyfunkčný objekt s bývaním je vyhradených 14 parkovacích stojísk pre osoby
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Dopravno-inžinierske posúdenie:
Dopravno-inžinierske posúdenie pre lokalitu sídliska Sekčov v záujmovom území predmetnej
stavby bolo spracované v 12/2019 pod názvom "Polyfunkčný objekt Sekčov (Stavba č. 6), Dopravno-inžinierske
posúdenie". Zo záverov posúdenia vyplýva, že riešené ulice budú kapacitne vyhovovať aj v roku 2042, t. j. 20 rokov
po uvedení stavebného objektu do prevádzky za daných predpokladov s rezervou kapacity 416 voz./hod.
Do križovatky Vihorlatská – Armádneho gen. Svobodu (K1) by vstupovalo z ulice Vihorlatskej-počas špičkovej
hodiny v roku 2022 cca 170 j.v./hod. Vedľajšia komunikácia na danej stykovej križovatke nevyhovuje požadovanému
stupňu kvality dopravy už pre súčasný stav. V roku 2042 sa v zmysle územného plánu mesta Prešov uvažuje na ulicu
Vihorlatská zo strojnásobením intenzity dopravy, kedy by malo byť zaťaženie na vedľajšej komunikácií cca 500 j.v./
hod. Priťaženie od navrhovanej investície bude predstavovať 6% z celkovej intenzity na danom vstupe. Zlepšenie
súčasnej aj výhľadovej dopravnej situácie je možné iba prestavbou križovatky. Táto je aktuálne v prípravnej fáze
projektu a podľa dostupných informácií sa bude v najbližšom období realizovať.
Do križovatky Exnárova – Armádneho gen. Svobodu (K2-svetelne riadená križovatka) by vstupovalo z ulice
Exnárova - vedľajšia komunikácia počas špičkovej hodiny v roku 2042 cca 540 j.v./hod. + 29 j.v./hod. Využívanie
plánovaných parkovísk má zanedbateľný vplyv na dopravné zaťaženie komunikácie aj predmetnej križovatky K2,
čo predstavuje cca 5%. Predpokladaná doprava pri navrhovanej investícii v predmetnej lokalite má malý vplyv na
jestvujúci komunikačný systém. Obsluhujúce miestne komunikácie vyhovujú aj predpokladanému nárastu dopravy.
Dopravné napojenie:
Dopravný prístup bol v minulosti plánovaný z ulice Magurskej, 2 obojsmernými vjazdmi do podzemných garáží
a vjazdmi na parkovacie plochy v parteri. Túto koncepciu v návrhu ponechávame, avšak lokalizáciu plánovaných
vjazdov a výjazdov upravujeme z dôvodu zachovania parkovacích miest, ktoré vybudovalo mesto Prešov v
poslednom období. Prístup pre peších bol plánovaný cez centrálnu zónu obytného súboru v nadväznosti na priebežný
chodník od OC MAX s pokračovaním do plánovaného parku na svahu za sídliskom Sekčov medzi ul. Sibírskou a
Pod Šalgovíkom. Tento princíp ostane v návrhu tiež zachovaný. Celkovo sú pre predmetnú stavbu navrhnuté štyri
dopravné napojenia pričom dve napájajú podzemné parkoviská a dve vonkajšie parkoviská. Navrhované riešenie v
plnej miere zohľadňuje rozvoj územia podľa ÚPN - PO a priestorové možnosti jednotlivých objektov stavby. Vlastné
priestorové a stavebno-technické riešenie stavby bolo ovplyvnené hlavne existujúcou zástavbou a parceláciou
územia, z ktorého vyplynul celkový návrh dopravy pre predmetnú stavbu. Všetky navrhované úpravy majú za cieľ
zabezpečenie harmonického a psychologicky príjemného začlenenia stavby do okolitého prostredia. Výstavbou
navrhovanej siete miestnych komunikácií sa vytvoria podmienky bezpečnej a pohodlnej prevádzky dopravy v okolí
pripravovanej stavby.
1. Súvislosť s inými činnosťami (jestvujúcimi, prípadne plánovanými) a možné riziká havárií vzhľadom na použité
látky a technológie.
Riziká pri prevádzke je možné eliminovať dôsledným dodržiavaním podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci. Dôležité sú podmienky požiarnej ochrany a prístup k objektom v prípade použitia požiarnej techniky po
spevnených prístupových plochách.
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Vzhľadom na charakter prevádzky a technické riešenie areálu nie je pri dodržaní právnych požiadaviek,
prevádzkových predpisov a vykonávania pravidelnej údržby inštalovaných zariadení reálny predpoklad vzniku
havárií s negatívnym vplyvom na životné prostredie.
Potenciálne riziká poškodenia alebo ohrozenia životného prostredia počas prevádzky navrhovanej činnosti je možné
špecifikovať v rozsahu a pravdepodobnosti výskytu a to únik škodlivých látok do prostredia, havárie, požiaru a
nebezpečenstva dopravných kolízií.
Vzhľadom k tomu k vzniku havárie môže dôjsť len po zlyhaní technických zábran pôsobením vonkajších činiteľov
alebo obzvlášť neopatrnou a nezodpovednou manipuláciou so znečisťujúcimi látkami, nedodržiavaním pracovnej
disciplíny a nekontrolovaným pohybom strojov a vozidiel v areáli.
Riziká technického pôvodu sú dostatočne eliminované pri dodržaní všetkých prevádzkových, organizačných,
požiarnych a bezpečnostných predpisov.
Neboli identifikované ďalšie možné významné riziká spojené s realizáciou navrhovanej zmeny činnosti v skúmanom
území.
Hodnotenie zdravotných rizík predstavuje odhad miery závažnosti záťaže ľudskej populácie vystavenej zdraviu
škodlivým faktorom životných podmienok a pracovných podmienok a spôsobu života s cieľom znížiť zdravotné
riziká.
Navrhovaná činnosť nepredstavuje nebezpečné prevádzky, ktoré by významne zaťažovali životné prostredie
emisiami, hlukom, produkciou odpadových vôd, neprimeranými nárokmi na energie, vodu, zásobovanie plynom a
mohli by mať negatívny vplyv na zdravie ľudí.
Priame zdravotné riziká počas prevádzky budú znášať len zamestnanci. Objekty sú navrhnuté tak, aby nemohlo
dôjsť k priamemu ohrozeniu zdravia a života pracovníkov a bol dodržaný zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
V rámci prevádzky bude vykonaná objektivizácia faktorov pracovného prostredia, tak aby boli identifikované
pracoviská zaťažené zvýšeným hlukom, chemickými faktormi prípadne inými faktormi.
Na identifikovaných pracoviskách budú pracovníci vybavený osobnými ochrannými
prostriedkami, aby bol vplyv na ich zdravie minimalizovaný.
Prevádzkou navrhovanej činnosti pri dodržaní platných bezpečnostných a hygienických limitov sa nepredpokladá
také ovplyvňovanie životného prostredia, ktoré by mohlo zhoršiť zdravotný stav obyvateľstva.
Zdravotné riziká vyvolané realizáciou navrhovanej zmeny hodnotíme ako zanedbateľné až nulové.
3. Požiadavky na vstupy (záber lesných pozemkov a pôdy, využívanie vody, potreba surovín a celkové využitie
prírodných zdrojov, potreba energetických zdrojov)
Záber pôdy:
Stavba sa nachádza v zastavanom území mesta Prešov, ktoré nie je evidované ako PPF a LPF. Pozemky boli
pripravené na výstavbu v rámci rozostavanosti STAVBY č. 6 ešte v r. 1987. Všetky parcely sú evidované ako
zastavané plochy a nádvoria, vhodné na výstavbu.
Spotreba vody, využívanie vody, vodovod:
Na Magurskej ulici, v blízkosti navrhovaného obytného súboru, je vybudovaný verejný vodovod PVC DN 150.
Jednotlivé vetvy verejného vodovodu sú ukončené pri existujúcich bytových domoch. Na oboch koncoch verejného
vodovodu sú vybudované hydranty v podzemnom vyhotovení. V rámci tohto stavebného objektu je navrhnuté
rozšírenie vodovodnej siete, ktoré zabezpečí dodávku vody do polyfunkčného objektu a obytného súboru.
Vetva „V1“
Predmetná vetva zabezpečí dodávku vody do južnej časti budúceho obytného súboru. Za napojením na existujúci
rozvod vody je vetva „V1“ vedená smerom k budúcemu OS v prevažnej miere v zeleni, súbežne s existujúcim STL
plynovodom. Vetva „V1“ je navrhnutá v celkovej dĺžke 39,0 m, profil potrubia DN 150.
Vetva „V2“
Predmetná vetva zabezpečí dodávku vody do severnej časti budúceho obytného súboru. Za napojením na existujúci
rozvod vody v priestore chodníka je vetva „V2“ vedená smerom k budúcemu obytnému súboru. Trasa vodovodu je
vedená v prevažnej miere v priestore existujúceho a navrhovaného chodníka. Vetva „V2“ je navrhnutá v celkovej
dĺžke 24,0 m, profil potrubia DN 150.
Materiál potrubia
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Na výstavbu rozšírenia vodovodnej siete bude použité potrubie z rúr HD-PE, PE 100, RC profilu D160. Potrubie
sa uloží do pieskového lôžka hrúbky min. 15 cm a obsype sa pieskom do výšky min. 30 cm nad vonkajší povrch
potrubia. Po celej dĺžke sa nad potrubie upevní vyhľadávací vodič a rozprestrie sa výstražná fólia modrej farby. V
koncových bodoch oboch vetiev budú na potrubí vybudované hydranty v podzemnom vyhotovení, ktoré sú primárne
určené pre potreby prevádzky vodovodu. Podzemné hydranty bude možné využiť aj na dopĺňanie vody do požiarnej
techniky.
Výpočet potreby vody
Výpočet potreby vody je vypracovaný na základe Vyhlášky č. 684/2006 Z.z. Ministerstva životného prostredia SR
zo dňa 14.11.2006.
Počet obyvateľov v obytnom komplexe 660 obyvateľov
Potreba vody 150 l/os/deň
Administratíva a služby
Počet zamestnancov 40 zamestnancov
Potreba vody 60 l/os/deň
Priemerná denná potreba vody
Qp = Σ(n * q) = 660*150 + 40*60 = 101 400 ld-1 = 1,174 ls-1
Max. denná potreba vody
Qd = Qp * kd = 101 400 * 1,3 = 131 820 ld-1
= 1,526 ls-1
Max. hodinová potreba vody
Qh = Qd * kh = 1,526 * 2,1 = 3,204 ls-1
Ročná potreba vody
Qr = Qp * 365 = 101,400 * 365 = 37 011,00 m3/rok
Ostatné surovinové a energetické zdroje:
Tepelná bilancia
Základné vstupné údaje pre výpočet tepelnej bilancie predmetného objektu v zmysle platnej legislatívy sú
nasledovné:
- najnižšia vonkajšia teplota v oblasti = -15 oC
- stredná teplota vonkajšieho vzduchu = 2,8 oC
- stredná vnútorná teplota tis = 20 oC
- počet dní vo vykurovacom období n = 218
Na základe vyššie uvedených vstupoch celková potreba tepla zahŕňa požadované kapacitné potreby tepla pre účely
vykurovania (ÚVK), prípravy teplej úžitkovej vody (TÚV) a vzduchotechniky (VZT) jednotlivých bytových domov.
Energetická bilancia predmetných objektov je nasledovná:
Maximálne hodinové potreby tepla:
BD sekcia „A“:
Ústredné vykurovanie (ÚVK) : QuvkA = 128,7 kW
Teplá úžitková voda (TÚV) : QtúvA = 85,5 kW
Vzduchotechnika (VZT): QVZTA = 55,0 kW
-----------------------------------------------------------------------Spolu: QA = 269,2 kW
Ročná spotreba tepla:
Ústredné vykurovanie (ÚVK) QruvkA = 233,943 MWh.r -1 = 842,198 GJ.r -1
Teplá úžitková voda (TÚV) : QrtúvA = 82,490 MWh.r -1 = 296,964 GJ.r -1
Vzduchotechnika (VZT): QrVZTA = 47,960 MWh.r -1 = 172,656 GJ.r -1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Spolu: QrA = 364,393 MWh.r -1 = 1 311,815 GJ.r -1
BD sekcia „B“:
Ústredné vykurovanie (ÚVK) : QuvkB = 140,6 kW
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Teplá úžitková voda (TÚV) : QtúvB = 94,5 kW
Vzduchotechnika (VZT): QVZTB = 55,0 kW
-----------------------------------------------------------------------Spolu: QB = 290,1 kW
Ročná spotreba tepla:
Ústredné vykurovanie (ÚVK) QruvkB = 255,575 MWh.r -1 = 920,070 GJ.r -1
Teplá úžitková voda (TÚV) : QrtúvB = 90,885 MWh.r -1 = 327,186 GJ.r -1
Vzduchotechnika (VZT): QrVZTB = 47,960 MWh.r -1 = 172,656 GJ.r -1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Spolu: QrB = 394,420 MWh.r -1 = 1 419,912 GJ.r -1
BD sekcia „C“:
Ústredné vykurovanie (ÚVK) : QuvkC = 101,2 kW
Teplá úžitková voda (TÚV) : QtúvC = 64,5 kW
Vzduchotechnika (VZT): QVZTC = 33,0 kW
-----------------------------------------------------------------------Spolu: QC = 198,2 kW
Ročná spotreba tepla:
Ústredné vykurovanie (ÚVK) QruvkC = 183,955 MWh.r -1 = 662,241 GJ.r -1
Teplá úžitková voda (TÚV) : QrtúvC = 61,904 MWh.r -1 = 222,854 GJ.r -1
Vzduchotechnika (VZT): QrVZTC = 28,776 MWh.r -1 = 103,593 GJ.r -1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Spolu: QrC = 274,635 MWh.r -1 = 988,686 GJ.r -1
BD sekcia „D“:
Ústredné vykurovanie (ÚVK) : QuvkD = 101,2 kW
Teplá úžitková voda (TÚV) : QtúvD = 64,5 kW
Vzduchotechnika (VZT): QVZTD = 33,0 kW
-----------------------------------------------------------------------Spolu: QD = 198,2 kW
Ročná spotreba tepla:
Ústredné vykurovanie (ÚVK) QruvkD = 183,955 MWh.r -1 = 662,241 GJ.r -1
Teplá úžitková voda (TÚV) : QrtúvD = 61,904 MWh.r -1 = 222,854 GJ.r -1
Vzduchotechnika (VZT): QrVZTD = 28,776 MWh.r -1 = 103,593 GJ.r -1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Spolu: QrD = 274,635 MWh.r -1 = 988,686 GJ.r -1
BD sekcia „E“:
Ústredné vykurovanie (ÚVK) : QuvkE = 140,6 kW
Teplá úžitková voda (TÚV) : QtúvE = 94,5 kW
Vzduchotechnika (VZT): QVZTE = 55,0 kW
-----------------------------------------------------------------------Spolu: QE = 290,1 kW
Ročná spotreba tepla:
Ústredné vykurovanie (ÚVK) QruvkE = 255,575 MWh.r -1 = 920,070 GJ.r -1
Teplá úžitková voda (TÚV) : QrtúvE = 90,885 MWh.r -1 = 327,186 GJ.r -1
Vzduchotechnika (VZT): QrVZTE = 47,960 MWh.r -1 = 172,656 GJ.r -1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Spolu: QrE = 394,420 MWh.r -1 = 1 419,912 GJ.r -1
POLYFUNKČNÝ OBJEKT A OBYTNÝ SÚBOR C-AREA / SEKČOV (STAVBA č.6)
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 11
BD sekcia „F“:
Ústredné vykurovanie (ÚVK) : QuvkF = 128,7 kW
Teplá úžitková voda (TÚV) : QtúvF = 85,5 kW
Vzduchotechnika (VZT): QVZTF = 55,0 kW
-----------------------------------------------------------------------Spolu: QF = 269,2 kW
Ročná spotreba tepla:
Ústredné vykurovanie (ÚVK) QruvkF = 233,943 MWh.r -1 = 842,198 GJ.r -1
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Teplá úžitková voda (TÚV) : QrtúvF = 82,490 MWh.r -1 = 296,964 GJ.r -1
Vzduchotechnika (VZT): QrVZTF = 47,960 MWh.r -1 = 172,656 GJ.r -1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Spolu: QrF = 364,393 MWh.r -1 = 1 311,815 GJ.r -1
Spôsob zásobovania teplom je navrhovaný formou napojenia na systém centralizovaného zásobovania teplom z
kotolne na biomasu na sídlisku Sekčov. Zdrojom tepla riešených objektov budú navrhované tlakovo nezávislé
odovzdávacie stanice tepla (OST), ktoré budú situované
v samostatných prípojkových miestnostiach pre jednotlivé vchody - sekcie bytových domov. Tieto zabezpečia
dodávku tepla pre potreby vykurovania, vzduchotechniky a prípravu teplej vody úžitkovej. Napojenie navrhovaných
OST na vonkajšie primárne rozvody tepla bude riešené novými teplovodnými prípojkami. Miesto pripojenia, spôsob
a technické podmienky sú odsúhlasené s dodávateľom tepla.
Vykurovanie jednotlivých bytových domov je uvažované klasické (podlahové resp. rúrkovými vykurovacími
telesami-byty) a podlahové (komerčné prevádzky), teplovodné s núteným obehom vykurovacieho média. Rozvody
budú vedené na miesta odberu vo vertikálnych inštalačných šachtách.
4. Údaje o výstupoch (znečistenie ovzdušia, tvorba odpadov, odpadové vody, iné odpady, hluk, vibrácie, žiarenia,
teplo, zápach a iné očakávané vplyv)
Znečistenie ovzdušia:
Kvalita ovzdušia je v súčasnosti ovplyvňovaná najmä výrobou energie a dopravou. Najväčší podiel na znečistení
ovzdušia Prešova a okolia majú veľkoobjemové vykurovacie a energetické zariadenia, menšie množstvá exhalátov
emitujú zdroje strojárskeho priemyslu, priemyslu stavebných hmôt, iného priemyslu a lokálne kúreniská.
Objekt bude napojený na centrálny zdroj vykurovania prostredníctvo teplovodu takže lokálne zdroje znečistenia
nepredpokladáme. Nárast znečistenia ovzdušia súvisí s nárastom dopravy súvisiacej s vytvorením nových
parkovacích miest. Tieto však zvýšia intenzitu dopravy v navrhovanej lokalite max o 5%, čo však bude eliminované
bohatou výsadbou a riešením zelene v rámci projektu.
Odpadové vody:
V priestore rozostavanej stavby je vybudovaný kanalizačný zberač G IX, DN 1600, ŽB, ktorý
je čiastočne nezasypaný. Vzájomná vzdialenosť existujúcich revíznych šachiet v záujmovou území je cca 155 m.
Vzhľadom na skutočnosť, že po výstavbe obytného súboru sa bude kanalizačný zberač nachádzať v suterénnych
priestoroch, je potrebné kanalizačný zberač staticky zabezpečiť. Statické zabezpečenie existujúceho kanalizačného
zberača je navrhnuté jeho obstavbou železobetónovými stenami v zmysle požiadaviek projektu statiky.V priestore
budúceho obytného súboru je navrhnutá delená kanalizácia. Zrážkové vody z povrchového odtoku budú odvádzané
samostatne dažďovou kanalizáciou do retenčných nádrží, v ktorých dôjde k zachyteniu prívalových zrážkových
vôd. Z retenčných nádrží budú zrážkové vody s výrazne zníženým prietokom odvedené do jednotnej kanalizácie
vzhľadom k nevhodným podmienkam pre vsakovanie do horninového prostredia (viď. výsledky IGP).
Splašková kanalizácia:
Zabezpečuje odvádzanie splaškových odpadových vôd z jednotlivých objektov do existujúceho kanalizačného
zberača, ktorý je vedený v suteréne objektu.
Výškové usporiadanie jestvujúceho kanalizačného zberača, navrhovanej zástavby a priľahlého terénu umožňuje
gravitačné odvádzanie splaškových odpadových vôd z navrhovaného obytného súboru. Vzhľadom na dispozíciu
existujúceho zberača, podzemných garáží a navrhovanej zástavby bude odkanalizovanie obytného súboru
zabezpečené pomocou 4 kanalizačných prípojok. Jednotlivé kanalizačné prípojky sú od zaústenia do kanalizačného
zberača vedené pozdĺž obvodovej steny do rohu garáže, kde sa napoja na vnútorný rozvod navrhnutý v rámci ZTI.
Prípojky splaškovej kanalizácie budú profilu DN 200.
Výpočet množstva splaškových odpadových vôd
Priemerný denný prietok splaškových odpadových vôd je totožný s priemernou dennou
potrebou vody. Výpočet potreby vody je vypracovaný na základe Vyhlášky č. 684/2006 Z.z.
Ministerstva životného prostredia SR zo dňa 14.11.2006.
Priemerný denný prietok splaškových vôd
Qp = Σ(n * q) = 101 400 ld-1 = 1,174 ls-1
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(údaj Qp je prevzatý z obj. SO 301)
Max. prietok splaškových vôd
Qh max = Qp * kh max = 1,174 * 3,0 = 3,521 ls-1
Min. prietok splaškových vôd
Qh min = Qp * kh min = 1,174 * 0,6 = 0,704 ls-1
Ročný prietok splaškových vôd
Qr = Qp * 365 = 101,400 * 365 = 37 011,00 m3/rok
V priestore budúceho obytného súboru bol vykonaný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum. Hladina
podzemnej vody v riešenom území sa nachádza v hĺbke cca -3,0 m pod terénom, je ovplyvňovaná kombináciou
prítokov z okolitých svahov a vysokou hladinou vody v rieke Sekčov. Hladina podzemnej vody má napätý charakter.
Na základe výsledkov hydrogeologického posudku sú podmienky pre vsakovanie zrážkových vôd z povrchového
odtoku v dotknutej lokalite nevhodné.
Dažďová kanalizácia:
Zabezpečí odvádzanie vôd z povrchového odtoku zo striech navrhovaných objektov, komunikácií, parkovísk,
chodníkov a z priľahlej zelene kanalizačného zberača G IX DN 1600. Pred zaústením do verejnej kanalizácie sú na
jednotlivých prípojkách dažďovej kanalizácie navrhnuté retenčné nádrže. V retenčných nádržiach dôjde k zachyteniu
a akumulácii pritekajúcich zrážkových vôd. Z retenčných nádrží budú zrážkové vody odvádzané s výrazne nižším
prietokom do kanalizačného zberača G IX. Výškové usporiadanie navrhovanej zástavby, existujúceho kanalizačného
zberača a dažďovej kanalizácie umožňuje gravitačné odvedenie zrážkových vôd z prevažnej väčšiny obytného
súboru. Výnimkou sú iba rampy do podzemných garáží, z ktorých nie je možné zrážkové vody gravitačne odvádzať
do retenčných nádrží. Vzhľadom na dispozíciu navrhovaného obytného súboru a polohu kanalizačného zberača
pozostáva dažďová kanalizácia z dvoch relatívne samostatných častí.
Prípojka „DA“
Predmetná prípojka zabezpečuje odvedenie zrážkových vôd z južnej časti obytného súboru. Od zaústenia do
kanalizačného zberača je prípojka „DA“ vedená súbežne s navrhovaným objektom smerom k retenčnej nádrži, v
ktorej dôjde k akumulácii pritekajúcich zrážkových vôd. V revíznej šachte situovanej na odtoku z retenčnej nádrže
bude osadený regulátor prietoku, ktorý zabezpečí zníženie množstva odvádzaných zrážkových vôd do verejnej
kanalizácie. Prípojka „DA“ je ukončená vo vzdialenosti 1,0 m pred navrhovaným objektom, kde sa napája na
vnútorný rozvod navrhnutý v rámci projektu ZTI. Prípojka „DA“ je navrhnutá v dĺžke 17,0 m , profil potrubia DN
300.
Prípojka „DB“
Prípojka „DB“ zabezpečuje odvedenie zrážkových vôd zo severnej časti obytného súboru. Od zaústenia do
kanalizačného zberača je prípojka „DB“ vedená súbežne s navrhovaným objektom smerom k retenčnej nádrži, v
ktorej dôjde k akumulácii pritekajúcich zrážkových vôd. V revíznej šachte situovanej na odtoku z retenčnej nádrže
bude osadený regulátor prietoku, ktorý zabezpečí zníženie množstva odvádzaných zrážkových vôd do verejnej
kanalizácie. Prípojka „DB“ je ukončená vo vzdialenosti 1,0 m pred navrhovaným objektom, kde sa napája na
vnútorný rozvod navrhnutý v rámci projektu ZTI. Prípojka „DB“ je navrhnutá v dĺžke 12,0 m , profil potrubia DN
300.
Odkanalizovanie vstupných rámp
Zrážkové vody z vstupných rámp do podzemných garáží nie je možné gravitačne odviesť do existujúceho
kanalizačného zberača. Z uvedeného dôvodu je na kanalizačnej prípojke z vstupných rámp navrhnutá prečerpávacia
šachta, ktorá zabezpečí prečerpanie pritekajúcich zrážkových vôd do retenčnej nádrže č. 2.
Materiál potrubia a uloženie potrubia
Na výstavbu dažďovej kanalizácie bude použité potrubie z hydraulicky hladkých plnostenných rúr PVC, resp. PP.
Potrubie bude uložené do štrkopieskového lôžka a obsype sa štrkopieskom do výšky min. 300 mm nad vrchol
potrubia. Na odtoku z retenčnej nádrže sa vybudujú typizované revízne šachty, v ktorých budú osadené regulátory
prietoku. Po celej dĺžke sa nad potrubie rozprestrie výstražná fólia hnedej farby.
Hydrotechnické výpočty
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Pri výpočte množstva dažďových vôd sme použili tieto základné výpočtové parametre :
- doba trvania dažďa 15 min.
- periodicitu dažďa p = 0,5
- výdatnosť dažďa q = 156,76 l/s/ha
Súčinitele odtoku
- z komunikácii ψK = 0,9
- z parkovísk a spev. plôch ψP = 0,9
- z chodníkov ψCH = 0,9
- zo zelených striech ψSz = 0,5
- zo zelene ψZ = 0,1
Zastavanosť územia – navrhovaný stav
Po vybudovaní obytného komplexu bude nasledovná zastavanosť územia:
- plocha komunikácii SK = 0,1390 ha
- plocha parkovísk SP = 0,1280 ha
- plocha chodníkov SCH = 0,2150 ha
- plocha zelených striech SSZ = 0,2015 ha
- plocha zelene SZ = 0,1585 ha
Plocha spolu SC = 0,8420 ha
Výpočet množstva zrážkových vôd
Qd = q * (SK*ψK + SP*ψP + SCH*ψCH + SSZ*ψSZ + SZ*ψZ )
Qd =156,76*(0,1390*0,9 + 0,1280*0,9 + 0,2150*0,9 + 0,2015*0,5 + 0,1585*0,1) = 86,26 ls-1
Po ukončení výstavby budú z priestoru obytného súboru do retenčných nádrží odvádzané zrážkové vody v množstve
86,26 ls-1 . Z retenčných nádrží budú do verejnej kanalizácie odvádzané zrážkové vody v množstve, ktoré
nepresiahne hodnotu 33,0 ls-1.
Vodozádržné opatrenia
Aby nedošlo k razantnému navýšeniu množstva odtekajúcich zrážkových vôd z navrhovaného obytného súboru
je potrebné vybudovať retenčné nádrže, ktoré počas prívalových dažďov zabezpečia zachytenie a akumuláciu
zrážkových vôd z povrchového odtoku. Z retenčných nádrží budú do zberača G IX odvádzané zrážkové vody s
výrazne zníženým prietokom.
Výpočet potrebného akumulačného objemu retenčných nádrží:
Pri návrhu objemu retenčných nádrží sme vychádzali z nasledujúcich predpokladov.
Periodicita dažďa p = 0,5
Výdatnosť dažďa q = 156,76 l/s/haPlocha záujmového územia SC = 0,8420 ha
Povolený súčiniteľ odtoku ψ = 0,25
Odtok zrážkových vôd
QD-max = q * SC * ψ
QD-max = 156,76*0,8420*0,25 = 33,0 ls-1
Z navrhovaného obytného súboru budú po realizácii vodozádržných opatrení odvádzané zrážkové vody v množstve,
ktoré nepresiahne hodnotu QD-max = 33,0 ls-1.
Veľkosť retenčnej nádrže v závislosti od trvania dažďa ( predbežný odhad):
Doba trvania dažďa (min): 5 10 15 20 30 60 90 120
Intenzita dažďa (l/s/ha): 244,9 191,2 156,8 132,9 101,8 59,8 42,4 32,8
Potrebný objem nádrže (m3): 30,5 43,3 48,0 48,1 41,5 0,0 0,0 0,0
Z uvedených výpočtov vyplýva, že najnepriaznivejší stav nastáva pri daždi v trvaní 20 minút, kedy je potrebný
akumulačný objem cca 48,1 m3. Pre potreby tejto stavby sa pri uvažovanej rezerve 20% navrhuje vybudovanie
retenčných nádrží s celkovým objemom 60,0 m3.
Iné odpady:
Odlučovače ropných látok
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Uličné vpusty, ktoré zabezpečujú odvedenie zrážkových vôd z priestoru budúcich parkovísk budú vo vyhotovení s
integrovanými odlučovačmi ropných látok. Odlučovače ropných látok zabezpečia zachytenie prípadných ropných
látok, ktoré sa môžu nachádzať v odtekajúcich zrážkových vodách.
Parametre odlučovača:
- max. znečistenie vstupnej vody : <1000 mgl-1 ropných látok
- kvalita vody na výstupe : do 0,5 mgl-1 ropných látok
Obsluha odlučovačov:
Obsluha odlučovačov sa bude vykonávať podľa prevádzkového poriadku. V rámci prevádzkového poriadku bude
zároveň stanovený spôsob údržby strojnotechnologickej časti ako aj termíny jednotlivých kontrol a servisných
činností. Pri manipulácii s ropnými látkami je potrebné dodržať bezpečnostné predpisy. Usadeniny a zachytené
látky v odlučovači ropných látok sú nebezpečným odpadom a musia byť odovzdané k likvidácii odbornej firme.
Likvidáciu zachytených ropných látok môže vykonávať len firma, ktorá má na tieto činnosti oprávnenie.
Odpady vznikajúce pri prevádzke vzduchotechnických zariadení /filtre/ sa musia skladovať v zmysle príslušných
predpisov pre nakladanie s odpadmi a likvidovať k tomu oprávnenými firmami.
Odpady, ktoré vzniknú stavebnou činnosťou pri výstavbe, ako i vybúrané konštrukcie, sú odpadom, ktorý dodávateľ
odvezie na riadenú skládku. Odpady určené na zneškodnenie v zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov
a odpady z prevádzky zariadení staveniska budú priebežne zhromažďované na vyhradených miestach stavby a
následne zabezpečené resp. zneškodnené resp. recyklované spôsobom, ktorý je záväzný pre všetkých pôvodcov
komunálnych odpadov v zmysle platnej legislatívy. S odpadmi treba nakladať podľa príslušných ustanovení Zákona
o odpadoch č. 79/2015 Z. z. a Vyhlášky č. 371/2015 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Tieto odpady zaraďujeme podľa katalógu (vyhláška
č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov) do skupiny 17.
Predpokladané druhy odpadov a ich zatriedenie /počas výstavby/ :
Číslo skupiny Názov odpadu kategória
15 01 01 obaly z papiera a lepenky O
15 01 02 obaly z plastov O
15 01 03 obaly z dreva O
15 01 04 obaly z kovu O
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok N
15 02 02 absorbenty, filtračné materiály, handry N
17 01 01 betón O
17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky O
17 02 01 drevo O
17 02 02 sklo O
17 03 02 bitumenové zmensi iné ako uvedené v 17 03 01 N
17 04 05 železo a oceľ O
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O
17 09 04 zmiešané stavebné odpady O
Po realizácii sa zabezpečí separovaný zber odpadu – pri objektoch budú vyčlenené viaceré spoločné miesta – plochy s
EKO dlažbou pre umiestnenie kontajnerov resp. nádob na separovaný odpad vrátane oplotenia gabiónovými stenami
so zeleňou. Tieto budú prístupné pre vozidlá technický služieb pre odvoz komunálneho a separovaného odpadu.
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 organizačná zložka, právnická osoba alebo
fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú, t.j. investor. Ten zodpovedá
za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 predmetného zákona. Medzi
inými aj ohlasovaciu povinnosť miestne príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Vedie pre
každý druh odpadu Evidenčný list odpadu a následne na základe nich vypracúva za celý kalendárny rok Hlásenie
o vzniku odpadu a nakladaní s ním v prípade ak nakladá s viac než tonou ostatných odpadov alebo s viac než 50
kg nebezpečných odpadov do roka.
Zdroje hluku, vibrácií a žiarenia:
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Navrhovaná výstavba v zmysle objektovej sklady bude mať iba dočasný dopad na životné prostredie, ktorý je bežný
pri akejkoľvek stavebnej činnosti a súvisí s nakladaním a odvozom odpadového materiálu počas výkopových prác,
s nutnosťou zásobovania stavby stavebným materiálom, ako aj s nutnosťou napojenia prípojok inžinierskych sietí.
Stavba nebude zhoršovať životné prostredie nad prípustnú mieru resp. nad povolenú mieru v územnom a následne
stavebnom konaní / nebude produkovať škodlivé exhalácie, hluk, teplo, otrasy, vibrácie, prach, zápach, oslňovanie,
zatieňovanie nad povolené hodnoty.
Snaha je aby boli počas výstavby zabezpečené :
- ochrana ovzdušia – najmä prach,
- ochrana pred hlukom a vibráciami – stroje, práce,
- ochrana vôd a vodohospodárskych diel – stroje a zariadenia, sociálne zariadenia staveniska,
- ochrana prírodných zložiek na parcele a jej okolí – na parcele sa hodnotná zeleň nenachádza (len náletové dreviny
na betónových stavebných konštrukciách.
Pri realizácii je potrebné realizovať postupné líniové odkopy a ich uzatváranie z dôvodu ochrany pôdy, dodržiavať
únosnú miera nasadenia ťažkých mechanizmov z hľadiska vplyvov prašnosti a hluku na priľahlé budovy
Počas prevádzky bude hlavným zdrojom hluku nárast automobilovej dopravy, Tento nárast je úmerný požiadavkám
na dopravnú obsluhu územia a v danom prostredí je možné zmenu vplyvu na akustické pomery v lokalite hodnotiť
ako zanedbateľnú oproti súčasnému stavu. Ďalším zdrojom bude hluk vzduchotechnických zariadení v parteri, kde
sú na zníženie hladiny hluku vyžarovaného vzduchotechnickými zariadeniami navrhované protihlukové opatrenia t.
j. osadenie tlmičov hluku v potrubných rozvodoch ako aj protihluková izolácia. Pri prevádzke vzduchotechnických
zariadení bude do vonkajšieho prostredia vyfukovaný vzduch odvádzaný z vetraných priestorov, ktoré sú nevýrobné
a bežne realizované v obytnom prostredí. Prechodom cez filtračné zariadenia sa na výstupe upraví jeho kvalita
v prípade potreby na vhodnú pre vypúšťanie do obytného prostredia. Zdroje žiarenia sa pri realizácii stavby
nepredpokladajú. Preto nebude pre túto oblasť realizovať potrebné opatrenia. Rovnako aj pri prevádzkovaní stavby
nebude potrebné realizovať mimoriadne opatrenia.
Zdroje tepla:
Spôsob zásobovania teplom daného objektu je navrhovaný formou napojenia na systém centralizovaného
zásobovania teplom z kotolne na biomasu na sídlisku Sekčov. Zdrojom tepla riešeného objektu budú navrhované
tlakovo nezávislé odovzdávacie stanice tepla (OST), ktoré budú situované v samostatných miestnostiach
jednotlivých blokov (A,B,C,D,E,F) na 1. NP objektu a zabezpečia dodávku tepla pre potreby vykurovania a prípravu
teplej úžitkovej vody navrhovaného objektu. Napojenie navrhovaných OST na vonkajšie primárne rozvody tepla
bude riešené novými teplovodnými prípojkami z hlavného rozvodu na ul. Magurská. Miesto pripojenia, spôsob a
technické podmienky sú predbežne odsúhlasené s dodávateľom tepla. Vybudovanie teplovodných prípojok a OST
je plne v kompetencii dodávateľa tepla.
Zdroje zápachu:
Zdroje zápachu sa pri realizácii stavby nepredpokladajú. Preto nebude pre túto oblasť realizovať potrebné opatrenia.
Rovnako aj pri prevádzkovaní stavby nebude potrebné realizovať mimoriadne opatrenia.
Údaje o predpokladaných vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti na chránené územia:
Činnosť nezasahuje do chránených vtáčích území, území európskeho významu ani súvislej európskej sústavy
chránených území NATURA 2000. Nezasahuje do veľkoplošných ani maloplošných chránených území prírody.
Územie, v ktorom sa činnosť navrhuje sa nachádza v 1. stupni ochrany podľa zák. č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
Vplyv je hodnotený aj po navrhovanej zmene ako nulový.
Iné očakávané vplyvy:
Realizácia zámeru nemá zásadné vecné a časové väzby na okolitú výstavbu a ani svojím stavebnotechnickým
a architektonickým riešením neobmedzuje vlastníkov susedných parciel. Súvisiacími investíciami bude riešenie
stavebnej úpravy jestvujúceho kanalizačného zberača DN 1600 (vysprávka potrubia), riešenie energokanála vo
východnej časti parcely, prekládky inžinierskych sietí z východnej strany parcely z dôvodu realizácie vjazdov do
podzemnej garáže (STL plynovod, verejné osvetlenie, vedenie Condornet).
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5. Pravdepodobnosť účinkov na zdravie obyvateľstva
Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nepredstavuje reálne riziko negatívneho vplyvu na verejné zdravie. Charakter
a rozsah navrhovanej činnosti nenesie so sebou zdravotné riziká pre obyvateľstvo obytných zón. Možným priamym
potenciálnym zdravotným rizikám (rizikové faktory: emisie znečisťujúcich látok - chemický faktor a hluk - fyzikálny
faktor) budú pri prevádzke navrhovanej činnosti vystavení iba zamestnanci (obsluha), ktorí budú poverení na výkon
jednotlivých úkonov pri obsluhe jednotlivých prevádzok.
Prevádzkovateľ navrhovanej činnosti zrealizuje preventívne opatrenia s cieľom eliminácie a zníženia zdravotného
rizika pre zamestnancov, vznikajúce v súvislosti s ich pracovnou činnosťou. Pri zabezpečovaní a realizácii
preventívnych opatrení na ochranu zdravia vychádza zo zákonných požiadaviek na ochranu zdravia, vyplývajúce
najmä zo zákonov č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení, zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ako aj z nariadení vlády
SR č. 355/2006 Z .z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri
práci v platnom znení, č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu
zamestnancov pred rizikám súvisiacimi s expozíciou hluku v platnom znení.
Zdravotné riziká vyvolané realizáciou zmeny navrhovanej činnosti možno považovať ako zanedbateľné až nulové.
6. Ovplyvňovanie pohody života
Priamo dotknutým obyvateľstvom pre zmenu navrhovanej činnosti (dostavba rozostavanej stavby v zmysle
pôvodného zámeru so znížením kapacít obytného súboru a obohatením pôvodného územia o zeleň a doplnkové
aktivity) je obyvateľstvo časti sídliska Sekčov, ulice Magurská, Sibírska, Ďumbierska a ich najbližšie okolie.
Počas realizácie výstavby obytného súboru je navrhovaná zmena spojená s priamymi aj nepriamymi vplyvmi na
obyvateľstvo. Vplyvy počas výstavby budú predstavovať mierne zvýšenú dopravu, a s tým súvisiacu zvýšenú
prašnosť a hluk a v lokalite. Tieto vplyvy budú len krátkodobé a predstavujú len štandardné obmedzenia, ktoré budú
minimalizované vhodným harmonogramom výstavby a organizačnými opatreniami.
Počas prevádzky obytného súboru je navrhovaná zmena spojená s mierne zvýšenom zaťažení dotknutého územia.
V zmysle dopravno-technického posúdenia dôjde k minimálnemu navýšeniu predpokladaných prejazdov osobných
automobilov oproti súčasnému stavu ( cca do 5 percent), avšak v prípade realizácie zámeru podľa pôvodného rozsahu
by bola intenzite ešte vyššia.
Vonkajšie priestory sú tak dotknuté len hlukom generovaným dopravou, ktorý je v lokalite primeraný hustote
zástavby a počtu obyvateľov územia.
Z hľadiska vplyvu emisií hluku navrhovaných prevádzok občianskej vybavenosti na hlukovú situáciu v obytnej
zóne možno dôvodne predpokladať, že je len minimálny, nakoľko väčšina technologického vybavenia, ktoré je
zdrojom hluku (napr. ventilátory vzduchotechniky) sú umiestnené alebo sa vykonávajú v uzatvorených priestoroch
stavebného objektu a majú osadené tlmiace zariadenia Intenzita vplyvu na obyvateľstvo v podobe emisií
znečisťujúcich látok do ovzdušia je rovnako minimálna, nakoľko pre energetické zdroje znečisťovania ovzdušia
sú lokalizované mimo riešeného územia (centrálna kotolňa na biomasu) a zároveň množstvo potrebného tepla
spotrebované na vykurovanie stavebného objemu je vzhľadom na kvalitne zateplené konštrukcie v energetickej
triede A0 tiež minimálne. V prípade realizácie pôvodne plánovaného stavebného objemu by bola intenzita výrazne
vyššia.
Z hľadiska produkcie odpadov nie je predmetná činnosť pre dotknuté obyvateľstvo zdrojom významnejšieho
vplyvu. Predpokladané odpady počas realizácie budú odovzdávané oprávneným organizáciám na základe zmluvného
vzťahu, s dôrazom na ich prednostné zhodnocovanie. Predpokladané odpady počas prevádzky nemajú nebezpečnú
vlastnosť a majú charakter bežného komunálneho resp. triedeného odpadu.
Všetky uvedené vplyvy je možné vzhľadom na ich malý rozsah považovať za málo významné.
Plánovaná dostavba rozostavanej stavby svojim rozsahom ani charakterom nepredpokladá negatívny vplyv na
obyvateľstvo. Práve naopak, k priamym pozitívnym vplyvom navrhovanej zmeny na obyvateľstvo dotknutej lokality
je odstránenie výraznej bariéry v území (fyzickej, psychohygienickej), ktorá svojou urbanizáciou prinesie nové
možnosti kvalitného bývania a trávenia voľného času, nové pracovné miesta, nové možnosti služieb a riešenia
parkovania pre klientov a obyvateľov obytného komplexu s rezervou pre okolité objekty.
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7. Celkové znečisťovanie alebo znehodnocovanie prostredia vrátane ovplyvňovania biodiverzity
Realizácia rekonštrukcie a dostavby nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Vyplýva to najmä z funkcie
objektov ako aj z plánovaného počtu osôb používajúcich objekty.
Komunálny odpad bude triedený a odvážaný podobne ako zo susedných objektov. Výstavbou nedôjde k preťaženiu
kapacít existujúcich rozvodných inžinierskych sietí.
Pri výstavbe nebudú nevyhnutné terénne úpravy. Návrh sa snaží rešpektovať pôvodný terén a zasahovať v čo
najmenšej možnej miere. Odkopaná zemina bude uložená na dočasnú skládku a použitá pre spätné zásypy.
Prebytočná zemina bude odvezená na skládku, ktorú určí investor. Pre účely výstavby budú využívané miestne
komunikácie, dodávateľ stavby počas prevádzky zabezpečí, aby vozidlá pri príjazde a odjazde neznečisťovali
vozovku, prípadné znečistenie odstránili.
Predpokladaná doprava pri navrhovanej investícií v predmetnej lokalite má malý vplyv na jestvujúci komunikačný
systém. Obsluhujúce miestne komunikácie – ul. Sibírska a ul. Ďumbierska vyhovujú aj predpokladanému nárastu
dopravy.
8. Riziko nehôd s prihliadnutím na použité látky a technológie, ako aj ďalšie možné riziká spojené s realizáciou
navrhovanej činnosti
Počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti môžu nastať rizikové situácie. Riziká interného pôvodu môžu
vzniknúť predovšetkým z havárií. Z hľadiska možných negatívnych vplyvov na životné prostredie bude realizácia
predstavovať riziko len vo väzbe na pohyb stavebných mechanizmov. Tieto riziká sú spojené predovšetkým s
možným únikom ropných látok.
Pre stavbu budú platiť pravidlá ochrany zdravia pri práci. Všeobecné ako aj špecifické podmienky pre vykonávanie
jednotlivých činností súvisiacich s prevádzkou budú zohľadnené v pracovnom poriadku. V jednotlivých prevádzkach
bude dodržiavaný zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, hlavne požiadavky na neprekročenie prípustných hodnôt pre hluk, infrazvuk a vibrácie.
II. MIESTO VYKONÁVANIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
1. Súčasný stav využitia územia
Pozemok, na ktorom bude zmena navrhovanej činnosti umiestnená je rovinatý, v súčasnosti oplotený. V strede
parcely sa nachádza rozostavaná podzemná stavba (dvojúčelové zariadenie), ktorá však nikdy nebola dokončená.
Rozostavaná stavba podzemnej garáže je už dlhšiu dobu nevyužívaná vrátane parcely na ktorej sa nachádza. Parcely
sú podľa územného rozhodnutia a stavebného povolenia z r. 1987 určené na bytovú výstavbu, občiansku vybavenosť,
podzemné parkovanie vrátane obchodnej pasáže pre verejnosť, o čom svedčí aj pripravená parcelácia na aktuálnom
liste vlastníctva a výpise z katastrálnej mapy a pôvodná projektová dokumentácia.
Na východnom okraji pozemku sa nachádza pešia lávka pre verejnosť, oddeľujúca pozemok od susednej
nehnuteľnosti a zároveň prekrývajúca technologický kanál v jej útrobách (nachádza sa pod ňou vodovod v správe
VVS DN 700, VN a NN káble v správe VSD). Vedľa lávky sa nachádza objekt podzemných garáži susednej
nehnuteľnosti, ktorá bola tiež súčasťou spoločnej STAVBY č. 6, ale v súčasnosti je v súkromnom vlastníctve iného
investora.
Zo severnej a južnej strany obytný komplex lemujú štítové steny susedných obytných panelových domov, stavby
parkovísk vo vnútroblokoch a sprievodná plošná zeleň (trávnik).
Zo západnej strany pozdĺž ulice Magurskej sa nachádzajú parkoviská. Z hľadiska technickej infraštruktúry sa všetky
inžinierske siete nachádzajú v dostupnej vzdialenosti alebo priamo na parcele (jednotná kanalizácia, VN a NN
rozvody). Ostatné siete sú v dostupnej vzdialenosti, nakoľko boli už v minulosti dimenzované pre potreby STAVBY
č. 6 (vodovod, teplovod, slaboprúdové rozvody). Kapacitne sú existujúce inžinierske siete dostatočne dimenzované,
pri urbanizácii podľa súčasného návrhu majú dokonca veľkú rezervu.
2. Súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou
Podľa platného Územného plánu mesta Prešov sa predmetné pozemky nachádzajú na funkčnej ploche určenej
pre polyfunkčné plochy na bývanie/občianska vybavenosť a plochy urbanistickej zelene. Pre danú lokalitu platia
regulatívy RL, A3, G2. Na územie sa vzťahujú aj ďalšie regulatívy a to RL 1.3 Statická doprava a RL 2.5 Zásady
integrovaného systému hospodárenia s urbánnymi vodami.
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3. Relatívny dostatok, kvalita a regeneračné schopnosti prírodných zdrojov v dotknutej oblasti a v horninovom
prostredí
Z geomorfologického hľadiska patrí územie do provincie Západných Karpát, subprovincie Vnútorné západné
Karpaty, oblasti Lučenecko-košická zníženina, celku Košická kotlina, podcelku Toryská pahorkatina. Územie sa
nachádza v Košickej kotline, ktorá má úzky pretiahnutý tvar v smere SZ – JV, ktorý naznačuje, že veľký podiel na
jej formovaní mala erózia Torysy.
Na geologickej stavbe hodnoteného územia sa podieľa najmä horninový komplex Slanských vrchov ktoré z východu
ohraničuje dotknuté územie. Obalové jednotky Slanských vrchov klesajú pod povrch Košickej kotliny a tvoria
podložie pod neogénnymi a kvartérnymi súvrstviami. Neogénne súvrstvia, ktoré vytvárajú podložie pre väčšinu
kvartérnych sedimentov v košickej kotline sú zastúpené pieskovcami až zlepencami. Podstatnú časť neogénu tvoria
štrky pliocénu, ktoré sú miestami spevnené na zlepence. Neogénne štrky prechádzajú do kvartérnych štrkov plynule.
Kvartér je tvorený najmä fluviálnymi sedimentmi, ktoré vypĺňajú dná riečnych dolín a sú prítomné aj v riečnych
terasách Sekčova. Tie vytvárajú len z časti zachovalé riečne stupne. Nízke terasy sú tvorené štrkmi, piesčitými štrkmi
a pieskami. Ich hrúbka sa pohybuje od 9 do 13 m. Fluviálne sedimenty poriečnej nivy Sekčova sú tvorené štrkmi,
piesčitými štrkmi a pieskami. Ich hrúbka je premenlivá a závisí od podmienok sedimentácie. Fluviálne štrky a piesky
nevytvárajú súvislé polohy, na okrajoch sú štrky spravidla zahlinené.
Na základe nízkej energie rovinatého reliéfu sa v hodnotenom území geodynamické javy nevyskytujú. Ide o
geodynamicky stabilný reliéf bez výskytu svahových, alebo eróznych javov.
Priamo v katastrálnom území mesta Prešov sa nevyskytujú významnejšie ložiská nerastných surovín. Najbližšie k
záujmovému územiu vo vzdialenosti cca do 500 m juhovýchodne sa nachádza CHLU Solivar (kamenná soľ).
V širšom záujmovom území sú z pôdnych druhov zastúpené prevažne fluvizeme kultizemné so sprievodnými
fluvizemami glejovými. Pôdy vznikli na aluviálnych sedimentoch a sú hlinité, s skeletovitosťou pod 20%. Vyznačujú
sa veľkou retenčnou schopnosťou a strednou priepustnosťou.
V krajine dotknutého územia a jeho okolia sa nachádzajú človekom vytvorené alebo modifikované prvky,
ktoré dávajú predstavu o súčasnom využití územia. V súčasnej krajinnej štruktúre širšieho územia dominuje
poľnohospodársky využívaná krajina, ktorá postupne ustupuje budovaniu plôch s obytnou funkciou a plôch
výrobných a skladovacích areálov. Súčasná krajinná scenéria dotknutého územia je tvorená poľnohospodársky
využívanou ornou pôdou lemovanou krajinnou krovitou zeleňou a komunikáciami.
III. VÝZNAM A VLASTNOSTI OČAKÁVANÝCH VPLYVOV
Predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia boli volené z nasledujúcich
hodnôt a kritérií v tomto postupe:
- identifikácia vplyvu v etape výstavby a jeho popis
- identifikácia vplyvu počas prevádzky a jeho popis
- porovnanie v prípade nerealizovania zámeru
Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy geomorfologické pomery:
Vzhľadom na charakter výstavby a prevádzky sa pri riadnej prevádzke kontaminácia horninového podložia
cudzorodými látkami nepredpokladá, pretože priamo pri výrobe nebudú produkované. Navrhovanou činnosťou
nedochádza ku konfliktu s ložiskami nerastných surovín ani s dobývacím priestorom. Realizácia zámeru teda nebude
mať negatívny vplyv na horninové prostredie a prírodné zdroje.
Vplyvy na miestnu klímu:
Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v existujúcom priestore pôvodne plánovanom na bývanie a služby.
Všetky plochy sú pripravené na realizáciu s klasifikáciou zastavané plochy a nádvoria. Záber plôch ani pôdneho
krytu nad rámec pôvodného zámeru nie je potrebný, dokonca je v navrhovanej v zmene zámeru uvažované s väčším
podielom plôch zelene ako bolo pôvodne plánované. Z toho dôvodu nedochádza k zníženiu retenčného potenciálu
dotknutej lokality.
Počas výstavby dôjde k časovo obmedzenému lokálne zvýšenému obsahu prachových častí v ovzduší počas
terénnych úprav a prác vplyvom sekundárnej prašnosti z výstavby v blízkom kontaktnom okolí priestoru okamžitej
realizácie výstavby a emisnej záťaži z mobilnej dopravy a stavebnej techniky viazanej na výstavbu. Tieto vplyvy
sú časovo obmedzené na obdobie počas výstavby, ich intenzita nemá žiaden vplyv na zmenu klimatických pomerov
územia.
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Vzhľadom k tomu, že sa jedná iba o krátkodobý vplyv, vplyvy na miestnu klímu počas
výstavby možno hodnotiť ako bezvýznamné. Pri realizovanej činnosti nedochádza k spaľovacím procesom.
Vplyvy na ovzdušie:
Počas výstavby pôjde o zvýšenie prašnosti vznikajúcej pri stavebných prácach a pri preprave materiálu a o produkciu
emisií počas prepravy stavebného materiálu a činnosti stavebných strojov.
Prípravné práce budú vplývať na kvalitu ovzdušia v bezprostrednom okolí stavby v podobe zvýšenej prašnosti
(PM10) a generovaných emisií z pohybu stavebných mechanizmov a nákladných automobilov. Tieto vplyvy budú
časovo obmedzené na dobu trvania stavebných prác a so zachovaním nočného kľudu a pracovného pokoja.
Vplyv výstavby na ovzdušie bude bezvýznamný
V dotknutom území ani v jeho blízkom okolí sa nenachádza žiadny veľký zdroj znečisťovania. V zmysle vyhlášky
MŢP SR 410/2012 Z. z. v znení vyhl. 270/2014 Z. z. navrhovaná činnosť predstavuje nový stredný zdroj
znečisťovania.
Vplyvy na povrchové a podzemné vody:
Navrhovaná výstavba neovplyvní hydrologické a hydrogeologické pomery dotknutého územia, nebude mať vplyv
na výšku hladiny podzemnej vody a na výdatnosť vodných zdrojov.
Počas výstavby
Možná je kontaminácia vôd spôsobená únikom ropných látok (pohonné hmoty, oleje) z používaných stavebných
mechanizmov s možným následným splachom do povrchových a podzemných vôd. Tento vplyv je dočasný, pripadne
znečistenie by bolo bodové, vplyv hodnotíme ako negatívny vplyv zanedbateľný.
Počas prevádzky
Počas prevádzky komplexu potenciálnym zdrojom znečistenia môžu byť havarijné situácie počas pohybu vozidiel
zásobujúcich objekt – odvoz komunálneho odpadu, sťahovanie a pod. Teoreticky môže dôjsť k úniku ropných látok,
avšak parkovacie plochy a komunikácie budú zabezpečené proti úniku odlučovačmi ropných látok, ktoré budú
pravidelne sledované a čistené. Tieto negatívne vplyvy tak majú iba povahu možných rizík.
Vplyvy na pôdu:
Vplyvy počas etapy výstavby na pôdny fond spočívajú najmä v záberoch pôdy a s tým súvisiacej strate jej produkčnej
schopností. Stavbou však nedôjde k trvalým ani dočasným záberom poľnohospodárskej a lesnej pôdy – realizovaná
je na parcelách s charakteristikou zastavané plochy a nádvoria a zároveň veľká časť plochy je už zastavaná
rozostavanou stavbou.
Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy:
Zmena navrhovanej činnosti je lokalizovaná mimo chránených území, prvkov ÚSES a iných významných biotopov.
Záujmové územie bude využívané na účely bývania a občianskej vybavenosti. V susedstve sa nachádzajú obdobné
činnosti. Vegetačný pokryv pri hodnotenom území je sukcesný. Je redukovaný aj výskyt zástupcov fauny, ktorý sú
predstaviteľmi zvyčajne synantropných druhov spoločenstiev osídľujúcich okraje ľudských sídiel, ale aj invazívnych
druhov.
Vplyvy na krajinu a jej ekologickú stabilitu:
Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti je plánované v súlade s územným plánom, preto nepredstavuje pre
dotknutú krajinu žiaden nepriaznivý vplyv vyvolaný zmenou jej štruktúry, využívania, scenérie, či krajinného
obrazu.
Realizáciou činnosti nebude dotknutý žiadny prvok kostry USES záujmového územia, čím by bola jeho
ekostabilizačná funkcia ovplyvnená alebo znížená. Tento vplyv hodnotíme ako málo významný.
V súčasnosti sa v riešenom území nachádza rozostavaná stavba podzemného parkoviska a CO krytu. Nachádza
sa tu aj technologický kanál, v útrobách ktorého sú umiestnené rozvody verejného vodovodu, VN a NN káble
v chráničkách. Na streche technologického kanála je umiestnený chodník pre peších, slúžiaci prepojeniu ulice
Ďumbierskej a Sibírskej. Vo východnej časti riešeného územia pozdĺž ulice Magurskej zasahujú do parciel investora
parkovacie miesta vybudované mestom Prešov, STL plynovod v správe SPP, vedenie a stĺpy verejného osvetlenia a
telekomunikačné rozvody lokálného poskytovateľa služieb CondorNet.
Územie určené pre výstavbu je voľné, je oplotené. Je situované v priamej nadväznosti na prístupovú cestnú
komunikáciu ulice Magurská a pešie komunikácie, t.j na hlavnú kompozičnú os od OC max do plánovaného parku
za sídliskom Sekčov ako aj chodníky na východnej strane na ul. Ďumbierska ( prechádzajúce cez parcelu investora
po streche tech. kanála).
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Územie v rámci zmeny navrhovanej činnosti je výrazne obohatené nad rámec pôvodného zámeru zeleňou.
Základným princípom je vytvorenie vyváženej urbanistickej štruktúry. Použitím prvkov zelenej infraštruktúry
sa aplikuje princíp spomaleného odtoku zrážkovej vody z miesta jej dopadu a jej následného a odvádzania,
ozdravovanie životného prostredia čistením, zvlhčovaním a ochladzovaním ovzdušia, podporou retencie,
prirodzenej filtrácie a kolobehu vody, znížením prašnosti a hluku, zmiernením efektu tepelných ostrovov,
tvorbou tieňa pod korunami stromov, estetickým zatraktívnením prostredia. Prírodnými a poloprírodnými prvkami
ekosystémové služby podporujú biologickú biodiverzitu. V návrhu je zelená infraštruktúra implementovaná aj s
fúziou s tzv. sivou infraštruktúrou – zelené strechy, zelené steny.
Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme:
Realizácia zmeny navrhovanej činnosti neovplyvní štruktúru samotného dotknutého sídelného útvaru, ani jeho
architektúru. Dôjde k dokončeniu činnosti, na ktorú bol predmetný pozemok pripravený – bývanie a občianska
vybavenosť.
Oproti nulovému variantu to predstavuje pozitívny vplyv – dôjde k zmysluplnému a efektívnejšiemu využitiu
rozostavanej nehnuteľnosti na účely pre to určenej.
Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky:
Priamo v dotknutej lokalite sa nenachádzajú žiadne pamiatky kultúrnej alebo historickej hodnoty, ktoré by boli
cieľom záujmu obyvateľov širšieho okolia alebo návštevníkov dotknutého regiónu. Realizácia zmeny činnosti
nebude mať žiaden vplyv na kultúrne a historické pamiatky, ani na historickú krajinnú štruktúru.
Vplyvy na archeologické náleziská:
V dotknutom území sa nenachádzajú žiadne známe archeologické náleziská, ktoré by mohla realizácia navrhovanej
činnosti ovplyvniť.
Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality:
V dotknutom území sa nenachádzajú žiadne známe paleontologické náleziská a významné geologické lokality,
ktorých by sa realizácia navrhovanej činnosti mohla dotknúť.
Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy:
V dotknutom území sa nenachádzajú žiadne kultúrne hodnoty hmotnej či nehmotnej povahy a navrhovaná činnosť
svojím charakterom vylučuje vplyv na miestne zvyklosti a tradície.
Vplyvy na chránené územia a ochranné pásma:
Navrhovaná činnosť nezasahuje priamo do žiadnych veľkoplošných ani maloplošných chránených území v zmysle
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Rovnako územie nie je súčasťou navrhovaných chránených
vtáčích území, území európskeho významu, území zaradených do Natury 2000.
Z pohľadu ochrany vôd územie nie je súčasťou chránenej vodohospodárskej oblasti. Realizáciou navrhovanej
činnosti sa nepredpokladajú negatívne vplyvy na chránené územia.
Územie, v ktorom sa činnosť navrhuje, sa nachádza v I. stupni ochrany podľa zák. č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších
predpisov, v ktorom sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny.
Iné vplyvy:
Pri realizácii navrhovanej činnosti v dotknutom území nie sú očakávané žiadne ďalšie, ako vyššie uvedené vplyvy,
ktoré by mohli ovplyvniť pohodu a kvalitu života obyvateľov dotknutej obce, prírodné prostredie či dotknutú krajinu.
Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie
územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené
krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti]:
Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti a jej lokalizáciou nepredpokladáme negatívne vplyvy ani na migrujúce
vtáctvo. Navrhovaná činnosť nebude negatívne ovplyvňovať chránené územia prírody a krajiny (zákon NR SR č.
543/2002 Z. z. (v znení č. r1/c48/2003 Z. z., 525/2003 Z. z., 205/2004 Z. z., 364/2004 Z. z., 587/2004 Z. z., 15/2005
Z. z., 479/2005 Z. z., 24/2006 Z. z., 359/2007 Z. z., 454/2007 Z. z., 515/2008 Z. z., 117/2010 Z. z., 145/2010 Z. z.,
408/2011 Z. z., 180/2013 Z. z., 207/2013 Z. z., 311/2013 Z. z., 506/2013 Z. z., 35/2014 Z. z., 198/2014 Z. z., 314/2014
Z. z., 324/2014 Z. z., 91/2016 Z. z., 125/2016 Z. z.), o ochrane prírody krajiny) ani chránené vodohospodárske
územia (zákon NR SR č. 364/2004 Z. z., o vodách).
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Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia v dotknutom
území (so zreteľom na druh, formu a stupeň existujúcej ochrany prírody, prírodných zdrojov, kultúrnych pamiatok):
Zmena navrhovanej činnosti nevyžaduje žiadne preložky súčasných dopravných trás.
Zmena navrhovanej činnosti predpokladá preložky súčasných podzemných vedení len v západnej časti vo väzbe na
navrhované vjazdy do podzemných garáží. Jedná sa o jednoduché, ľahko realizovateľné prekládky (STL plynovod,
slaboprúdové vedenie CondorNet, úprava polôh verejného osvetlenia.
Časť parkovísk, ktoré budú zabraté realizáciou vjazdov do územia, bude riešená výstavbou náhradných parkovacích
miest na parcelách investora.
Žiadne ďalšie súvislosti, ktoré by mohli spôsobiť vplyvy na životné prostredie okrem vplyvov uvedených v
predchádzajúcich kapitolách, nie sú známe.
Zmena navrhovanej činnosti je lokalizovaná v území s 1. stupňom ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, mimo území európskeho významu, vyhlásených a navrhovaných
chránených vtačích území a súčasnej sústavy chránených území.
Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie:
Účelom opatrení je predchádzať, zmierniť, minimalizovať alebo kompenzovať očakávané (predpokladané) vplyvy
navrhovanej činnosti, ktoré môžu vzniknúť počas jej prípravy, výstavby alebo prevádzky. Tento cieľ je možné
dosiahnuť opatreniami, ktoré sa viažu na jeden alebo aj na viac vplyvov zároveň. Cieľom environmentálneho
hodnotenia nie je iba vplyvy identifikovať, ale nájsť k nim aj relevantné riešenie vo forme zmierňujúcich opatrení,
pričom priorita by mala odrážať poradie eliminácia-minimalizácia-kompenzácia vplyvu.
Územnoplánovacie opatrenia:
Podľa platného územného plánu mesta Prešov sa predmetné pozemky nachádzajú na funkčnej ploche určenej pre
polyfunkčné plochy bývanie/občianska vybavenosť a plochy urbanistickej zelene. Predmetná zmena činnosti bola
posúdená mestom Prešov a súhlasným stanoviskom odboru hlavného architekta mesta bolo potvrdené, že spĺňa
požadované regulatívy a je v súlade s platným Územným plánom mesta Prešov.
Technické opatrenia:
• na úseku ochrany prírody a krajiny
Po ukončení stavebných prác dôsledne rekultivovať stavebné plochy zatrávnením tak, aby sa zabránilo šíreniu
ruderálnych spoločenstiev a zvýšenej veternej erózii,
• na úseku vody a pôdy
V štádiu výstavby je potrebné zabezpečiť, aby z nasadených strojov a zariadení nedochádzalo k únikom látok
škodiacich vodám, najmä ropných látok do pôdy s následnou možnou kontamináciou podzemnej vody. Preto
odporúčame, aby sa dohliadalo na:
- pravidelnú kontrolu technického stavu nákladných a stavebných mechanizmov a automobilov,
- zabezpečenie podložia dočasných stavebných skládok použitím nepriepustných izolačných fólií,
- prepravu a manipuláciu s ropnými látkami a nebezpečnými tekutinami v areáli objektu, riešiť pod dozorom
zodpovednej osoby
- bezhavarijnú prevádzku stavebných a dopravných mechanizmov ich dobrým technickým stavom
- prípadnú kontamináciu pôdy ropnými látkami, tú okamžite zneškodniť v súlade so zásadami nakladania s
nebezpečnými látkami,
- v prípade zaobchádzania so zvlášť nebezpečnými látkami (z hľadiska ochrany vôd) viesť evidenciu o druhoch
týchto látok, ich množstvách využívaných v procese výstavby, o časovej postupnosti zaobchádzania s týmito látkami
a obsahu účinných zložiek v nich, predovšetkým vo vzťahu k pôdam, horninovému prostrediu a vodám
- zabezpečenie zahrnutia stavebnej vysprávky existujúcej kanalizácie DN 1600 do dokumentácie pre stavebné
povolenie v celom rozsahu stavebných parciel investora, je potrebné riešiť jej vodotesnosť a všetky úpravy vrátane
súhlasu s pripojením s jej správcom a vlastníkom zmluvnou formou.
- zabránenie prípadnej kontaminácie vody z povrchového odtoku a z manipulačnej plochy prečistením od plávajúcich
látok.
Iné opatrenia:
Posúdenie zmeny navrhovanej činnosti poukazuje na pozitíva aj negatíva realizácie navrhovanej činnosti. Žiaden
z negatívnych vplyvov nie je významného charakteru. Negatívne vplyvy, ktoré sa vyskytujú v čase výstavby sú
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dočasného charakteru. Samotný objekt navrhovanej činnosti nie je spojený s významnejšími negatívnymi vplyvmi
na životné prostredie.
Počas výstavby sa predpokladá zhoršenie vplyvov na krajinu a obyvateľstvo v dôsledku zvýšenia prašnosti, emisií,
hluku.
- Zhotoviteľ vypracuje plán havarijných opatrení v zmysle platnej legislatívy.
- Všetky plochy na odstavenie mechanizmov musia byť spevnené so zachytávaným odvodnením.
- Dodržiavať výborný technický stav vozidiel a stavebných mechanizmov.
- Maximálne využiť jestvujúce komunikácie. Zhotoviteľ bude dbať na disciplínu pri pohybe vozidiel a mechanizmov
po stavenisku a nepripustí manipuláciu mimo jeho obvodu.
- Zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť bezprašnosť prístupových komunikácii ich udržiavaním. Verejné
komunikácie je potrebné pri pohybe vozidiel stavby neustále udržiavať v čistom a bezprašnom stave a používať
postrekovacie vozidlá. Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy
týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ stavby.
Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a nadzemných vedení, a
tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. Všetky prekážky treba označiť a za zníženej
viditeľnosti osvetliť. Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe,
a to najmä Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách
na stavenisko a vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z.
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s
nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Ďalej je nutné
dodržiavať nasledovné zákony a nariadenia :
- Zákon 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti
- Zákon 309/2007 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (zmenil a doplnil zákon 124/2006 Z. z.)
- Zákon 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce (dopĺňa sa zákonom 462/2007 Z. z. o organizácií pracovného času v
doprave)
- Zákon 132/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
- Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej
manipulácií s bremenami.
- Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
- Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z .z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní
pracovných prostriedkov. Agresívne prostredie sa v okolí tejto časti stavby nenachádza a preto nie je potrebné robiť
žiadne opatrenia
V prípade, ak by sa zmena navrhovanej činnosti nerealizovala, tak v súvislosti s dotknutým územím a priamo
dotknutým areálom predpokladáme nasledujúci vývoj:
Pri nulovom variante, teda stave, kedy by sa zmena navrhovanej činnosti nerealizovala, by pretrvával stav totožný so
súčasným stavom sociálneho a krajinného prostredia a so zachovanými vstupmi a výstupmi do jednotlivých zložiek
životného prostredia. Územie by bolo trvalou bariérou pre obyvateľov v rámci pešieho pohybu v území a zároveň
by trvalo negatívne vplývalo na obyvateľov ako zdroj kumulácie rôznych asociálnych skupín a zdroj estetickej
nepohody vyplývajúcej z vizuálnej stránky územia. Zároveň by bola ohrozená bezpečnosť pohybu na chodníku na
Ďumbierskej ul. trasovaného po streche rozpadajúceho sa energokanála a bezpečnosť v prípade pohybu po parcele
v prípade prekonania oplotenia.
Na základe vyhodnotenia identifikovaných vplyvov na životné prostredie nedôjde z hľadiska environmentálnych
kritérií k nadlimitnému zaťaženiu žiadnej zložky životného prostredia dotknutého územia ani jeho okolia. Prijatím
navrhovaných opatrení určených na elimináciu, resp. minimalizáciu nepriaznivých vplyvov na životné prostredie
nebude táto činnosť dôvodom zhoršenia kvality životného prostredia. Pri porovnaní činnosti s nulovým variantom
z hľadiska sociálno-ekonomických kritérií je realizácia navrhovaného variantu výhodnejšia ako variant nulový.
Podmienky zmierňujúce vplyv navrhovanej činnosti na životné prostredie sú uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Okresný úrad Prešov na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania, t.j. kritérií, uvedených v prílohe č. 10
zákona o posudzovaní vplyvov, prihliadnuc na doručené stanoviská a informácie z oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti, rozhodol, že predmet zisťovacieho konania sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie.
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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.
Na základe dostupných informácií a vykonaného hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a
jeho zložky, je možné pre navrhovanú činnosť v dotknutom území požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.
Okresný úrad Prešov dospel k záveru, že zmena navrhovanej činnosti nespôsobí významný nepriaznivý vplyv na
životné prostredie v dotknutom území a rozhodol, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o
posudzovaní vplyvov. Vzhľadom na umiestnenie, rozsah a charakter navrhovanej činnosti, nebudú produkované
emisie alebo iné vplyvy, ktoré by prispievali k diaľkovému znečisteniu alebo cezhraničnému negatívnemu vplyvu
na zložky životného prostredia susedných štátov. Riziká navrhovanej činnosti sa pohybujú v spoločensky prijateľnej
miere a je možné im predchádzať opatreniami na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné
prostredie uvedenými v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti ako aj podmienkami zmierňujúce
vplyv navrhovanej činnosti na životné prostredie, ktoré určil okresný úrad navrhovateľovi v súlade s § 29 ods. 13
zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Na základe uvedených skutočností nie je predpoklad, že by sa v rámci povinného hodnotenia podľa zákona o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie, získali akékoľvek nové skutočnosti o vplyvoch navrhovanej činnosti na
životné prostredie oproti tým, ktoré sú popísané v oznámení o zmene navrhovanej činnosti a doplnených podkladoch.
Zo stanovísk doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a z opatrení navrhnutých v oznámení o zmene
navrhovanej činnosti vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré odporúčame
zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:
# Zmenu navrhovanej činnosti prekonzultovať a požiadať o záväzné stanovisko správcov dotknutých komunikácií
a ich požiadavky rešpektovať v plnom rozsahu;
# rešpektovať ochranné pásma prislúchajúcich ciest podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
# všetky dopravné parametre navrhnúť v súlade s príslušnými normami STN a technickými predpismi,
# v zmysle § 40 pamiatkového zákona oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov
a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil,
# jednotlivé prenajímateľné priestory riešiť tak, aby vyhovovali platnej legislatíve podľa účelu využitia (momentálna
nejasnosť vo využívaní obchodných jednotiek),
# ku kolaudácii dokladovať výsledok laboratórnej analýzy pitnej vody, ktorá musí zodpovedať v sledovaných
ukazovateľoch kritériám Vyhlášky č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole
kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.
# podľa § 52 ods. 1 písm. b) zák. č. 355/2007 Z. z., požiadať RÚVZ so sídlom v Prešove o súhlas ku kolaudácií
predmetnej stavby, a to o vydanie záväzného stanoviska v zmysle § 13 ods. 3 písm. c) zák. č. 355/2007 Z. z.,
# v prípade potreby výrubu drevín a krovín pri stavebnej činnosti v zastavanom území obce s výmerou nad 10 m2
a mimo zastavaného územia obce s výmerou nad 20 m2, navrhovateľ pred vydaním rozhodnutia o povolení stavby
predloží povoľujúcemu orgánu súhlas v súlade s § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny od príslušného
orgánu ochrany prírody.
# realizovať činnosti za podmienky dodržania § 12 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, teda za podmienky návrhu a vytvorenia vhodných opatrení
na zníženie rizika ohrozenia kvality ovzdušia vplyvom dopravy, obťažovania okolia hlukom a zamedzeniu iným
nepriaznivým vplyvom na krajinu a prostredie,
Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom
konaní bezodkladne informuje 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 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov v lehote do 15 dní odo dňa
oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.
34 / 35
Číslo spisu
Por.č.záznamu
Číslo záznamu
Typ záznamu
Forma originálu
OU-PO-OSZP3-2022/003202

020

0143152/2021

Externý odoslaný záznam

hodnoverná elektronická

KÓPIA
Verejnosť má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň
doručenia rozhodnutia sa pri podaní takéhoto odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného
v zisťovacom konaní, podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov. Verejnosť podaním odvolania zároveň
prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí
právoplatnosti.
PaedDr. Miroslav Benko, MBA
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10122
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