OKRESNÝ
ÚRAD
MEDZILABORCE

odbor starostlivosti o životné prostredie
Mierová 4, 068 01 Medzilaborce

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

č. OU-ML-OSZP-2019/000567-13/PB

Medzilaborce, 22.07.2019

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne
príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
podľa § 56 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní
vplyvov“), na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), vo veci návrhu Obce
Habura, 067 52 Habura 63, o posúdenie zámeru navrhovanej činnosti „Protipovodňová ochrana
miestnych komunikácií v obci Habura, rekonštrukcia potoka Drapalka“ rozhodol po ukončení
zisťovacieho konania podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov takto:
Navrhovaná činnosť, „Protipovodňová ochrana miestnych komunikácií v obci Habura,
rekonštrukcia potoka Drapalka“, uvedená v predloženom zámere, ktorá rieši zabezpečenie
dostatočných prietokových pomerov na prietok Q100 ročnej veľkej vody a stabilizáciu koryta
vodného toku Drapalka rkm 0,138 – rkm 0,233, KN-C č.731/1 (KN-E č.2597), k.ú. Habura
sa nebude posudzovať
podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie
podľa osobitných predpisov.
Odôvodnenie:
Navrhovateľ, Obec Habura, 067 52 Habura 63 doručilo dňa 27.06.2019 Okresnému úradu
Medzilaborce, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „príslušný orgán”), podľa §
29 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov zámer „Protipovodňová ochrana miestnych
komunikácií v obci Habura, rekonštrukcia potoka Drapalka“. Dňom doručenia zámeru bolo
začaté správne konanie vo veci posúdenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti.
Zámer je vypracovaný v jednom variante. Navrhovateľ požiadal listom zo dňa 14.06.2019
príslušný orgán, o upustenie od požiadavky variantného riešenia zámeru, čomu príslušný orgán
podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov listom č.: OU-ML-OSZP-2019/000554-2 zo
dňa 18.06.2019 vyhovel.
Navrhovaná činnosť je podľa prílohy č.8 zákona o posudzovaní vplyvov zaradená do kapitoly
č. 10 – Vodné hospodárstvo, položky č.7 Objekty protipovodňovej ochrany, časti B – bez
limitu a v zmysle § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov podlieha zisťovaciemu
konaniu podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov.
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Účelom úpravy potoka je zabezpečiť dostatočné prietokové pomery a stabilizáciu koryta
vodného toku tak, aby upravené koryto potoka spoľahlivo odvádzalo pritekajúce povrchové vody
hlavne počas jarného topenia snehu a intenzívnej zrážkovej činnosti. Úprava potoka zabezpečí
ochranu a zamedzenie vzniku škôd na obecnom, ale aj súkromnom majetku. Stabilizáciou koryta
toku dôjde k zabráneniu erozívnym účinkom a zabezpečí sa príslušný stupeň ochrany proti
veľkým vodám (Q100). Súčasný stav koryta Drapalky je nevyhovujúci z hľadiska technického
stavu ako aj prietočnosti.
Na plánované stavebné úpravy vodného toku potoka Drapalka v zastavanom území obce
Habura nie sú kladené zvláštne požiadavky na urbanistické a architektonické stvárnenie.
Navrhovaná trasa toku je v celej dĺžke vedená v pôvodnom koryte.
Požiadavky zohľadnené pri technickom návrhu stavby:
1. Stanovený stupeň protipovodňovej ochrany na úrovni Q100
2. Zabezpečenie stability svahov koryta proti eróznej činnosti
3. Rešpektovanie jestvujúcich inžinierskych sietí v maximálnej možnej miere
4. Hydrologické údaje - SHMÚ
5. Geodetické podklady – Polohopisné a výškopisné zameranie stavby
Úsek rekonštrukcie je v rkm 0,138 – rkm 0,233 v celkovej dĺžke 95 m. Tento úsek sa napája
na jestvujúce spevnenie koryta z betónových panelov a končí na výtokovej strane mosta na
miestnej komunikácii. Spevnenie dna i svahov potoka sa upraví dlažbou z betónových cestných
panelov IZT 40/10 1500/1200/150 mm, uložených do podkladového betónu hr.10 cm. Dno
potoka bude mať šírku 1,50 m a svahy sa spevnia panelmi v sklone 1:1,5 šikmej šírky 1,50 m.
Trasa úseku sa oproti pôvodnému stavu nemení. Aby nedochádzalo k vymieľaniu panelov, tieto
sa vyviažu navzájom viazacím drôtom o priemere 10 mm v mieste závesných hákov. Na začiatku
a konci úseku spevnenia sa zriadia betónové prahy šírky 0,50 m. V posudzovanom úseku sa
nenachádzajú stromy ani kroviny t.j. nie je potrebné vykonať žiaden výrub.
Smerové pomery
Úsek je od rkm 0,138 po rkm 0,14260 v priamej dĺžke 4,6 m, od rkm 0,14260 po rkm 0,16398 je
pravotočivý oblúk o polomere R=350 m v dĺžke 21,38 m, od rkm 0,16398 po rkm 0,17390 je
medzipriamka v dĺžke 10,00 m, od rkm 0,17398 po rkm 0,19536 je ľavotočivý oblúk o polomere
R=350 m v dĺžke 21,38 m, od rkm 0,19536 po rkm 0,21040 je medzipriamka v dĺžke 15,04 m,
od 0,21040 po rkm 0,23124 je pravotočivý oblúk o polomere R=100 m v dĺžke 20,94 m, od rkm
0,23124 po koniec úseku v rkm 0,233 je priama v dĺžke 1,76 m. Dĺžka posudzovaného úseku je
95,0 m.
Spádové pomery
Niveleta potoka je v stúpaní 1,06 % v celej dĺžke úseku.
Hydrotechnický výpočet (Profil č.2 – rkm 0,3):
Plocha povodia: 0,73 km2
Q100= 8 m3/s
Posúdenie priečneho rezu potoka v predmetnom úseku bolo prevedené v reze:
PF č.2 rkm 0,18467 pre Q100= 8 m3/s
Z prevedeného výpočtu vyplýva, že v reze č.2 je hladina Q100 vo výške 0,68 m od upraveného
dna potoka a 0,15 m pod hornou hranou navrhovanej úpravy.

Telefón
+421/ 961/ 805720

Fax
+421/57/7580624

E-mail
Pavel.Brecik@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

Strana č.3 rozhodnutia č.OU-ML-OSZP-2019/000567-13/PB

Požiadavky na vstupy
Záber pôdy, nároky na zastavané územie
Úprava potoka Drapalka je navrhnutá podľa skutočnej situácie vedenia toku v danom území.
Trasa kopíruje pôvodný stav a nevyžaduje nový trvalý záber pôdy. Stavba bude realizovaná
výlučne na parcele vedenej ako vodné plochy. Dočasný záber pozemkov si vyžiada zriadenie
jednoduchého staveniska v mieste stavby a skládkovanie stavebného materiálu. Využiť bude
možné obecné verejné priestranstvá, plochy a manipulačný pás počas výstavby pozdĺž
navrhovanej úpravy s využitím miestnej komunikácie. Dočasný záber bude do 1 roka - počas
výstavby.
Chránené územia, chránené výtvory a pamiatky
Do riešeného územia nezasahujú žiadne veľkoplošné ani maloplošné prvky ochrany prírody a
krajiny (v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov). Na riešenom území platí 1. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny.
Navrhovaná činnosť nie je v dotyku s chránenými výtvormi a pamiatkami a v trase sa
nenachádzajú chránené stromy.
Ochranné pásma
Pri výstavbe navrhovanej činnosti bude potrebné dodržať ochranné pásma podzemných a
nadzemných vedení a stavieb vymedzených STN a zákonom (vzdušné, podzemné VN vedenia).
Spotreba vody
Navrhovaná činnosť svojim charakterom nekladie zvláštne nároky na pitnú, technologickú ani
požiarnu vodu. Potreba vody na technologické účely bude zabezpečená cisternou. Pri výstavbe
bude potrebná pitná voda. Túto zabezpečí zhotoviteľ stavby dovozom v množstve cca 2 - 3
l/osobu/deň. Prevádzková fáza nekladie nároky na spotrebu vody.
Ostatné surovinové a energetické zdroje
Na výstavbu budú potrebné hlavné suroviny: kamenivo, štrkopiesky, betónové konštrukcie,
výstuž, cement do betónov a násypový materiál. Celkové nároky na spotrebu elektrickej energie
vyplynú z technickej dokumentácie stavby. Potrebná elektrická energia bude zabezpečená
z miestnej siete NN vedenia.
Dopravná a iná infraštruktúra
Navrhovaná činnosť je plánovaná v zastavanom území obce Habura. Samotná realizácia stavby
vyžaduje prísun materiálu a stavebných mechanizmov v nepravidelnom režime, čím dôjde k
obmedzenie prevádzky. Počas výstavby budú ako prístupové cesty k objektom stavby využívané
spevnené komunikácie – cesta II/559, miestne komunikácie, prípadne poľné cesty. Nie je
potreba zriaďovania alebo rozširovania ciest a navrhovaná činnosť priaznivo ovplyvní
prípadný následný rozvoj obecnej dopravnej infraštruktúry. Prevádzka navrhovanej stavby bude
mať nároky na využitie existujúceho dopravného systému len pri nevyhnutných udržiavacích
prácach na stavbe.
Nároky na pracovné sily
Realizácia navrhovanej činnosti bude zabezpečená zhotoviteľom stavby a jeho zamestnancami.
Prevádzka navrhovanej činnosti nemá nároky na nové trvalé pracovné sily.
Údaje o výstupoch
Ovzdušie
Počas výstavby budú mierne zvýšené emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, najmä v mieste
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stavebnej činnosti, a to emisie z dopravných a stavebných mechanizmov, ktoré budú
zabezpečovať stavebné práce a prachové emisie z výkopov. Úroveň týchto emisií bude nízka a
tieto emisie neovplyvnia nepriaznivo obyvateľstvo riešenej obce ani okolité prírodné prostredie.
Prevádzka navrhovanej stavby vzhľadom na svoj charakter a rozsah má charakter stavby bez
výstupov do ovzdušia.
Voda
Navrhovanou činnosťou v etape výstavby ani prevádzky nebudú vznikať technologické
odpadové vody.
Odpady
Realizáciou stavebných prác môžu vzniknúť odpady zo zvyškov stavebných materiálov, ktoré sa
pri výstavbe nepoužijú, resp. vzniknú ich nevhodným skladovaním, alebo zabudovaním. Tiež sa
jedná o odpady z obalových materiálov, odpady z prevádzkovania strojov a mechanizmov
a zmesový komunálny odpad.
Za nakladanie s odpadmi počas výstavby bude zodpovedať dodávateľ prác a tento bude v súlade
s právnymi predpismi odpadového hospodárstva plniť povinnosti pôvodcu odpadov.
Zneškodnenie resp. zhodnotenie produkovaných odpadov bude zabezpečené zmluvne
s oprávnenými osobami.
Hluk a vibrácie
K ovplyvňovaniu dotknutého územia zvýšenou hladinou hluku počas výstavby bude dochádzať
predovšetkým pri zemných prácach, stavebných prácach, doprave materiálov a konštrukcií. Z
hľadiska pôsobenia sa jedná sa o hluk krátkodobý, neperiodický. Hodnotenie nárastu hlukovej
hladiny je závislé od organizácie výstavby, rozsahu nasadenia stavebnej techniky a dĺžky
činnosti. Táto záťaž bude dočasná počas výstavby a bude časovo obmedzená na bežný pracovný
čas. Pri realizácií vodnej stavby nebude inštalované zariadenie, ktoré by mohli byť zdrojom
vibrácií. Prevádzka vodnej stavby nebude zdrojom hluku ani vibrácií.
Žiarenie, teplo, zápach
Vznik žiarenia alebo tepla v súvislosti s navrhovanou činnosťou sa nepredpokladá. V rámci
úpravy sa neinštaluje žiadne technologické zariadenie.
Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie
Vplyvy na reliéf a krajinu
Riešená plocha nemá dôležitú úlohu z krajinárskeho hľadiska a ani po realizácii stavby sa z
krajinárskeho hľadiska nič nezmení. Umiestnenie projektovanej stavby do tohto územia je
možné pri rešpektovaní a zachovaní miestneho hydrického biokoridoru potoka Drapalka na
súčasnej úrovni. Realizácia stavby bude vykonávaná v zastavanom území obce a druhotná
štruktúra územia sa nezmení. O začlenení stavebno-technických úprav potoka do krajiny
rozhodujú hlavné návrhové prvky, ako sú trasa, pozdĺžny sklon, priečny profil s typom
spevnenia koryta, ale aj kvalita zrealizovaných prác a kvalita následnej údržby.
Vplyvy na horninové prostredie
Vzhľadom na spôsob využívania územia v súčasnosti s ohľadom na navrhovanú činnosť
považujeme vplyv na horninové prostredie za bezvýznamný.
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Vplyvy na pôdu
Počas výstavby a aj prevádzky nebude zabraná. Realizácia činnosti bude mať počas prevádzky
na pôdu lokálny pozitívny vplyv, pretože sa minimalizuje riziko jej odnosu pri mimoriadnych
vysokých stavoch vody a pri povodňových situáciách.
Vplyvy na faunu a flóru
Realizáciou posudzovaného zámeru dôjde k zásahu do flóry a fauny viazanej na danú lokalitu,
avšak vzhľadom na nízku „hodnotu“ biotopov dotknutého územia ako aj celkový rozsah stavby
je tento zásah málo významným. Plánovaná úprava sa nedotkne chránených území a ani
nepredpokladáme priame negatívne vplyvy na vzácne spoločenstvá a chránené územia v širšom
okolí, a to ani počas výstavby a ani počas prevádzky. Činnosťou nedôjde k narušeniu záujmov
ochrany prírody a krajiny.
Vplyvy na povrchové a podzemné vody
Navrhovaná vodná stavba prestavuje isté riziko pre podzemné a povrchové vody počas výstavby.
Práce budú vykonávané priamo v toku s čím súvisia nároky na technický stav stavebných
mechanizmov a dopravných prostriedkov, aby nehrozil únik ropných látok. Vzhľadom na
citlivosť miesta realizácie stavebných prác je nevyhnutné aby dodávateľ prác mal vypracovaný
havarijný plán pre prípad neočakávaných a nepredvídateľných potenciálnych havarijných únikov
v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. vodného zákona. V nadväznosti na havarijný plán bude
potrebné vybaviť stavenisko prostriedkami pre vykonanie bezprostredných opatrení v prípade
úniku nebezpečných látok do prostredia.
Vplyvy na ovzdušie a miestnu klímu
Výstavba neovplyvní súčasné pomery dotknutého územia z hľadiska klimatických pomerov a
hygieny ovzdušia. Počas výstavby sa očakávajú dočasné nepriaznivé vplyvy v dôsledku
prejazdov dopravných a stavebných mechanizmov a samotných prác na stavenisku vo forme:




zvýšenia prašnosti a hlučnosti na prístupových cestách,
zvýšeného podielu exhalátov z dopravy,
zvýšenej prašnosti na staveniskách a v koridore výstavby počas stavebných prác.

Vplyvy na stabilitu krajiny
Navrhnutá úprava nezmení významne ekologickú stabilitu dotknutého a ani širšieho záujmového
územia. Nedôjde k zásahu do pozitívnych prvkov ÚSES na regionálnej úrovni. Funkčnosť
potoka ako biokoridoru bude ovplyvnená iba krátkodobo počas výstavby. Stabilita krajiny sa z
abiotického hľadiska mierne zvýši v súvislosti so stabilizáciou svahov, čím nebude dochádzať k
opakovaného narúšaniu mikroreliéfu a k odnosu pôdneho substrátu.
Vplyvy na obyvateľstvo
Výstavbou a prevádzkou protipovodňových opatrení budú ovplyvnení predovšetkým obyvatelia
dotknutej časti zastavaného územia obce. Negatívne vplyvy na obyvateľstvo sa očakávajú
prevažne vo fáze výstavby a budú to vplyvy vyplývajúce z pohybu dopravných a stavebných
mechanizmov po miestnej komunikácii - obyvateľstvo tak bude dočasne a nepravidelne
vystavené zvýšenému hluku, prašnosti a tiež obmedzeniu pohybu na danej komunikácii.
Uvedené vplyvy budú krátkodobé a narušia kvalitu a pohodu života iba malého počtu
obyvateľov. Nepredpokladáme ovplyvnenie zdravotného stavu obyvateľstva danými vplyvmi.
Vplyvy na zastavané územie
Počas prevádzky sa očakávajú pozitívne vplyvy súvisiace s:
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 obmedzením pravidelného zaplavovania cesty a okolitých pozemkov,
 zabránením eróznej činnosti v narušených častiach potoka.
Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky
Na základe súčasných poznatkov nepredpokladáme dopad výstavby alebo prevádzky
navrhovanej stavby na kultúrne, historické pamiatky a archeologické pozoruhodnosti.
Vplyvy na poľnohospodársku, lesnú a priemyselnú výrobu, rekreáciu a služby
Navrhovaná činnosť nebude mať žiadne vplyvy na uvedené činnosti.
Hodnotenie zdravotných rizík
Priame zdravotné riziká predstavujú možné úrazy počas realizácie stavby, predovšetkým
nebezpečenstvo úrazu pri doprave a stavebných prácach. Tieto riziká je možné eliminovať len
pracovnou disciplínou a dodržiavaním zásad ochrany zdravia pri práci. Stavba sa bude realizovať
podľa stavebných technických noriem a predpisov o bezpečnosti práce v gescii dodávateľa
prác.Po ukončení výstavby navrhovaný stavebný zámer nepredstavuje žiadne zdravotné rizika.
Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia
Navrhovaná činnosť je lokalizovaná v území s prvým stupňom ochrany podľa zákona
č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, je v dotyku s
lokalitou NATURA 2000 - Chránené vtáčie územie Laborecká vrchovina, nepatrí do chránenej
vodohospodárskej oblasti. Vzhľadom na rozsah a druh navrhovanej činnosti nepredpokladáme
vplyv na CHVÚ ani na územia s ochranou, ktoré sú v širšom okolí dotknutého územia.
Predložený zámer je po formálnej i obsahovej stránke štruktúrovaný a vypracovaný podľa
prílohy č.9 zákona o posudzovaní vplyvov. Navrhovaná činnosť je situovaná v Prešovskom kraji,
okrese Medzilaborce, k.ú. Habura, parcela KN-C č.731/1 (KN-E č.2597) a nie je v rozpore
s princípmi územného plánovania. Obec Habura nemá platný UP-N obce.
Vzhľadom na skutočnosť, že zámer obsahuje všetky náležitosti podľa § 22 ods. 3 a 4 zákona
o posudzovaní vplyvov, príslušný orgán podľa § 23 ods 1 zákona o posudzovaní vplyvov zaslal
zámer dotknutej obci (Obec Habura), rezortnému orgánu (Ministerstvo životného prostredia SR),
povoľujúcemu orgánu (Mesto Medzilaborce, Okresný úrad Medzilaborce - OSZP) a dotknutým
orgánom (Okresný úrad Medzilaborce - OSŽP za dotknuté úseky, Okresný úrad Medzilaborce
- OKR, Prešovský samosprávny kraj, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v
Humennom, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom, Okresný
úrad Prešov – OSZP) a požiadal ich o doručenie písomného stanoviska k zámeru navrhovanej
činnosti v lehote podľa § 23 ods.4 zákona o posudzovaní vplyvov do 21 dní od jeho doručenia.
Zároveň požiadal dotknutú obec, aby podľa § 23 ods.3 zákona o posudzovaní vplyvov do 3
pracovných dní od doručenia zámeru informovala o tomto zámere verejnosť na úradnej tabuli
obce a oznámila aj kde a kedy je možné do zámeru nahliadnuť a v akej lehote a komu môže
verejnosť podávať svoje pripomienky. Súčasne v zmysle § 23 ods.1 zákona o posudzovaní
vplyvov zverejnil zámer, oznámenie o predložení zámeru a informáciu pre verejnosť na
webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR.
V zákonom stanovenej lehote doručili príslušnému orgánu svoje písomné stanoviská tieto
subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):
1. Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OH, list
OU-ML-OSZP-2019/000574-2 zo dňa 08.07.2019
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nemá k zámeru žiadne pripomienky
Ministerstvo životného prostredia SR, list číslo 5664/2019 zo dňa 10.07.2019
- nemá k zámeru žiadne pripomienky
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Humennom, list číslo ORHZ-HE2-2019/000261-002 zo dňa
10.07.2019
- z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné
prostredie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, list číslo 19/00926 zo dňa 12.07.2019
- zámer nie je v rozpore s požiadavkami ustanovenými v zákone č. 355/2007 Z.z., v jeho
vykonávacích predpisoch a iných všeobecne záväzných predpisov upravujúcich ochranu
verejného zdravia.
Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OO, list číslo
OU- ML-OSZP-2019/000587-2 zo dňa 16.07.2019
- nemá k zámeru žiadne pripomienky.
- zámer nepožaduje posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov
Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OPaK, list číslo
OU-ML-OSZP-2016/000582-2 zo dňa 16.07.2019
- nemá k zámeru žiadne pripomienky.
- zámer nepožaduje posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov
Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS, list číslo
OU-ML-OSZP-2019/000575-2 zo dňa 17.07.2019
- nemá k zámeru žiadne pripomienky.
- zámer nepožaduje posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov .
Obec Habura, list číslo OcÚ-HA-117/2019 zo dňa 22.07.2019
- nemá pripomienky k navrhovanej činnosti
- informovanie verejnosti o predloženom zámere oznámením na úradnej tabuli obce
v dňoch od 28.06.2019 do 19.07.2019
- obec v zákonnej lehote neobdŕžala žiadne pripomienky verejnosti
-

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Dotknuté orgány Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný
úrad Medzilaborce, odbor krízového riadenia, Prešovský samosprávny kraj a povoľujúci orgán
Mesto Medzilaborce v zákonnej lehote ani do vydania tohto rozhodnutia písomné stanovisko
nedoručili, preto sa podľa § 23 ods.4 zákona o posudzovaní vplyvov považujú za súhlasné.
Žiaden zo zainteresovaných subjektov nezaujal odmietavé stanovisko k navrhovanej činnosti
a netrval na posudzovaní podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Verejnosť sa k predloženému
zámeru nevyjadrila.
Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska jej
povahy a rozsahu, miesta vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú
podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie
obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru a vzal
do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri rozhodovaní primerane
použil kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov a
prihliadol na písomné stanoviská doručené k zámeru podľa § 23 ods.4 zákona o posudzovaní
vplyvov.
Na základe predloženého zámeru a doručených stanovísk možno konštatovať, že realizácia
navrhovanej činnosti nepredstavuje závažný negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného
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prostredia a zdravie obyvateľstva. Riziká v zámere navrhovanej činnosti sa teda pohybujú
v spoločensky prijateľnej miere a je možné im predchádzať opatreniami na zmiernenie
nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedenými v predloženom
zámeru. Navrhovaná činnosť nie je v rozpore so všeobecne záväznými predpismi v oblasti
starostlivosti o životné prostredie a ochrane verejného zdravia a nebol zistený nesúlad
s územnoplánovacími dokumentmi platnými v dotknutom území.
Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania príslušný orgán dospel k záveru,
že nie je predpoklad priamych alebo nepriamych environmentálnych vplyvov činnosti takého
významu, aby bolo potrebné ich podrobnejšie analyzovať a spracovať správu o hodnotení
a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza
v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného
vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o
povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti
v súlade s § 29 ods. 12 zákona o posudzovaní podať návrh na začatie povoľovacieho konania k
navrhovanej činnosti.
Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec bezodkladne
informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na
úradnej tabuli obce.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania a verejnosť v zmysle § 53 a § 54
správneho poriadku v spojení s § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov podať odvolanie na
Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. Mierová 4, 068 01
Medzilaborce do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.
V prípade verejnosti sa podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov za deň doručenia
rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní
podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov.
Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí
právoplatnosti.

Pavel Brecik
vedúci odboru
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Doručuje sa:
1. Obec Habura, 067 52 Habura 63
Zasiela sa podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov aj :
1. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
3. Okresný úrad Medzilaborce, odbor krízového riadenia, Mierová 4, 068 01 Medzilaborce
4. Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o ŽP, úsek OPaK, Mierová 4, 06801
Medzilaborce
5. Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o ŽP, úsek OO, Mierová 4, 06801
Medzilaborce
6. Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS, Mierová 4, 06801
Medzilaborce
7. Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o ŽP, úsek OH, Mierová 4, 06801
Medzilaborce
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, 26. novembra 1507, 066
18 Humenné
9. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Kudlovská 172, 066 01 Humenné
10. Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
11. Mesto Medzilaborce, Mierová 4, 068 01 Medzilaborce
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