odbor starostlivosti o životné prostredie
Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
OU-RS-OSZP- 2019/011275

V Rimavskej Sobote 11.07.2019

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej
správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3
ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b)
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 „ príslušný orgán “), po ukončení zisťovacieho konania
podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. vo veci navrhovanej činnosti: „Výstavba väzenského zariadenia
v Rimavskej Sobote – časť Sabová“, ktorej navrhovateľom je Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej
a justičnej stráže, so sídlom Šagátova 1, 813 04 Bratislava, v správnom konaní podľa zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, takto r o z h o d o l:
Navrhovaná činnosť: „Výstavba väzenského zariadenia v Rimavskej Sobote – časť Sabová“,
uvedená v predloženom zámere navrhovanej činnosti
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 (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“). Pre uvedenú
navrhovanú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných
predpisov.
V povoľovacích konaniach podľa osobitných predpisov, je potrebné splniť ďalej uvedené
pripomienky a podmienky, ktoré vyplývajú z legislatívy na úseku ochrany životného prostredia a
zo stanovísk doručených k zámeru navrhovanej činnosti:
- Navrhovanú stavbu je potrebné odsúhlasiť so správcom a vlastníkom ovplyvnených
komunikácií;

-

Rešpektovať ochranné pásma prislúchajúcich ciest podľa zákona č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov;

-

Všetky dopravné parametre je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými normami STN a
technickými predpismi;

-

Pri návrhu jednotlivých stavieb v blízkosti pozemných komunikácií a železničných tratí je
nevyhnutné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany
pred hlukom a negatívnymi účinkami dopravy podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a
o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení
neskorších zmien a predpisov;

-

V prípade potreby je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu
negatívnych účinkov dopravy a zaviazať investorov na vykonanie týchto opatrení. Voči
správcovi pozemných komunikácií a železničných tratí nebude možné uplatňovať
požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v
čase realizácie známe;

-

-

-

-

-

-

-

V konaní o umiestnení stavby bude potrebné zabezpečiť hodnotenie dopadu prevádzky
zariadenia na okolité bývanie vo vzťahu k mobilným a stacionárnym zdrojom hluku pre
miesta najviac dotknuté hlukom pre dotknuté referenčné časové intervaly a hodnotenie
dopadu vonkajšieho osvetlenia priestorov vo vzťahu k bývaniu.
V rámci búracích prác bude potrebné zabezpečiť odstraňovanie azbestu a materiálov
obsahujúcich azbest v súlade so zákonom NS SR č. 355/2007 Z.z..
Konkrétne podmienky pre nakladanie s odpadmi úsek odpadového hospodárstva určí
v pôvodcovi odpadov, t.j. tomu pre koho sa budú stavebné práce vykonávať, v konaní
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon), ako dotknutý orgán štátne správy.
V prípade stredného zdroja znečisťovania ovzdušia umiestnenie, povolenie a užívanie
stavby uvedeného zdroja podlieha súhlasu orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1
zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, v ktorom budú určené
presné podmienky povolenia a prevádzkovania.
Je potrebné zabezpečiť, aby z nasadených strojov a zariadení nedochádzalo k únikom
znečisťujúcich látok, najmä ropných látok do pôdy s následnou možnou kontamináciou
podzemných vôd. Zabezpečiť dobrý technický stav dopravných a stavebných strojov z
hľadiska možnosti úniku ropných produktov a vykonávať preventívne kontroly.
Dodržať§ 39 (Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách
a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov vodný
zákon a vyhlášku MŽP SR č. 200/2018 Z.z. ktorou sa upravujú podrobnosti
o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe
riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
Zabezpečiť, aby všetky odpadové vody boli odvedené do vernej kanalizácie a spĺňali
koncentračné limity pre odpadové vody vypúšťané do vernej kanalizácie.
Inštalovať odlučovač ropných látok pri odvode povrchových vôd zo spevnených plôch,
parkoviska a prístupovej komunikácie.
Zabezpečiť čistenie vôd z priestorov stravovacích zariadení inštalovaním lapača tukov.
Kapacitu lapača tukov je potrebne prispôsobiť počtu pripravovaných jedál.
Dodržiavať všetky povinnosti vlastníka vodných stavieb (splašková kanalizácia, dažďová
kanalizácia, prevádzka odlučovača tukov) podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení
neskorších predpisov.
Navrhovaná stavebná činnosť nebude mať negatívny dopad na kvalitatívne vlastnosti
okolitej poľnohospodárskej pôdy.
V prípade ak dôjde k trvalému alebo dočasnému záberu poľnohospodárskej pôdy je
investor stavby povinný rešpektovať ustanovenia vyplývajúce zo zákona č. 220/2004 Z.z.
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.
Dopravné riešenie bude podrobne riešené v dokumentácií pre územné rozhodnutie, vrátane
výpočtov normových potrieb statickej dopravy, ktoré bude v súlade s platnými STN
a metodikami.
Rešpektovať postupy podľa Rámcovej smernice č. 2000/60/ES
Navrhovateľ je povinný vyhodnotiť potrebu vydania Odborného stanoviska podľa §16a
ods. 3 zákona č. 364/2004 Z.z., s príslušným orgánom vodnej správy, OÚ BB, OSZP,
s pôsobnosťou na území kraja,
Definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v
okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok
a svetlotechnický posudok a vyhodnotiť vplyv jednotlivých emisií a imisií na tieto oblasti s
dlhodobým pobytom osôb a preukázať, že nebudú vystavený nadmernému zaťaženiu.
Pri realizácii navrhovanej činnosti v maximálnej možnej miere využívať materiály zo
zhodnocovaných odpadov,
Navrhovateľovi činnosti sa odporúča v maximálnej možnej miere využiť na spevnené
plochy výrobky, resp. materiály, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy
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-

-

-

preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia
tepelné napätie v danom území,
Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby
spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU,
PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ
VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2). Vo
všeobecnosti je požiadavka na realizáciu tzv. dažďových záhrad.
Pokiaľ to realizačné podmienky navrhovanej činnosti umožnia, je odporúčané v projekte
sadových a vegetačných úprav, v časti úpravy horizontálnych plôch (najmä strechy),
doplniť aj aplikáciu zelených strešných krytín .
Príslušný orgán odporúča navrhovateľovi činnosti, po zvážení svojich možností, na
základe predošlej dohody s vlastníkom pozemkov verejných priestranstiev na území mesta
Rimavská Sobota a orgánom ochrany prírody a krajiny mesta Rimavská Sobota, zvážiť
výsadbu 25 ks vzrastlých drevín na týchto pozemkoch.
V povoľovacích konaniach k navrhovanej činnosti, podľa zákona č. 50/1976 Zb
o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (územné konanie; stavebné konanie; kolaudačné
konanie),
príslušný orgán (OU RS-OSZP, úsek EIA) podľa § 38 ods. 4 písm. a) až d) zákona č.
24/2006 Z.z. vydáva písomné „záväzné stanovisko“. „Povoľujúci orgán“ (príslušný
stavebný úrad), v zmysle § 140c ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) musí pred
vydaním príslušného povolenia, požiadať „príslušný orgán“ o vydanie záväzného
stanoviska, k čomu je mu povinný predložiť predpísané náležitosti uvedené v tomto
paragrafe.

Odôvodnenie
Navrhovateľ činnosti, Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, so sídlom Šagátova
1, 813 04 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“), predložil dňa 10.5.2019 Okresnému úradu Rimavská
Sobota, odboru starostlivosti o životné prostredie („príslušný orgán“), podľa § 18 ods.2 písm. b) a podľa
§ 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z., v písomnej a elektronickej forme zámer navrhovanej
činnosti: „Výstavba väzenského zariadenia v Rimavskej Sobote – časť Sabová“ (ďalej len
„navrhovaná činnosť“), vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona č. 24/2006 Z. z..
Navrhovaná činnosť je zaradená podľa prílohy č. 8 zákona č.24/2006 Z.z.: „Zoznam navrhovaných
činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie“, medzi navrhované činnosti
uvedené v kapitole č. 9. Infraštruktúra:
- pol. č. 16. Projekty rozvoja obcí vrátane:
a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných
položkách tejto prílohy, s prahovou hodnotou pre zisťovacie konanie: v zastavanom území od
10000 m2 podlahovej plochy, mimo zastavaného územia od 1000 m2 podlahovej plochy,
b) statickej dopravy, s prahovou hodnotou pre zisťovacie konanie: od 100 do 500 stojísk,
preto v zmysle § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29
zákona č. 24/2006 Z.z.. Stavebné objekty väznice, ktoré je navrhnutá v zastavanom území mesta, majú
18 454 m2 zastavanej plochy, cca. 29 800 m2 úžitkovej podlahovej plochy a celkový počet parkovísk pre
204 osobných áut.
Stručný popis navrhovanej činnosti:
Zámerom navrhovateľa je výstavba nového Väzenského zariadenia v Rimavskej Sobote, mestskej
časti Sabová. Situované je do existujúceho areálu Ústavu na výkon odňatia slobody – otvorené oddelenie
Sabová. V súčasnosti sa v areáli nachádzajú objekty poľnohospodárskej výroby, inžinierske objekty
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a administratívno-ubytovacia budova. Administratívno-ubytovacia budova je v súčasnosti, okrem potrieb
vedenia otvoreného oddelenia, využívaná aj pre ubytovacie účely časti odsúdených. Na administratívnu
budovu sú na juhozápade a juhovýchode priradené prízemné krídla kotolne a garáží. Okrem tejto budovy
sú v areály hospodárskeho dvora situované prízemné poľnohospodárske objekty (ošipárne, maštaľ, sklady
krmiva, koniareň, váha, sklad hnojív, silážne žľaby...), dvojpodlažný objekt sýpky a viacero spevnených
plôch rôznej technickej kvality. Prevažná časť hospodárskych objektov je využívaná pre chov ošípaných
a oviec. V areáli sú ďalej situované objekty, ktoré slúžia pre odsúdených Otvoreného oddelenia (jedáleň,
ubytovací objekt, údržbárske dielne a malometrážna predajňa zmiešaného tovaru). Existujúce objekty
poľnohospodárskej výroby a inžinierske objekty budú pred výstavbou nového zariadenia komplexne
asanované. Zachovaná bude len administratívno-ubytovacia budova, ktorá bude zrekonštruovaná.
Funkčné členenie plôch:
Zastavané plochy stavebnými objektmi
18 454 m2
Spevnené plochy (komunikácie, parkoviská)
30 452 m2
Sadové úpravy (trávnaté plochy so zeleňou)
58 420 m2
Celková plocha navrhovanej činnosti
107 326 m2
Vybudovaním väzenského zariadenia sa vytvoria nové ubytovacie kapacity Zboru väzenskej
a justičnej stráže (ZVJS) určené pre výkon trestu odňatia slobody (VTOS) v minimálnom, strednom aj
maximálnom stupni stráženia. Ubytovacia kapacita ústavu je plánovaná na 832 miest výkonu trestu
odňatia slobody (ďalej VTOS), v členení 720 miest pre štandardný VTOS + 36 miest ako otvorené
oddelenie + 76 miest ako špecializované oddiely. Variantne je plánovaná kapacita pre 80 klientov v
detenčnom ústave. Plošná výmera cely bude 4,71 m2 na jednu väznenú osobu. V zariadení bude pracovať
cca. 350 zamestnancov.
Areál, v ktorom sa plánuje výstavba väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová, sa nachádza
1,5 km od okraja mesta Rimavská Sobota v časti Sabová, južne od štátnej cesty Rimavská Sobota –
Rimavské Janovce, v katastrálnom území Rimavská Sobota. Prístup k areálu je z cesty II/531, odbočkou,
ktorá pokračuje pomedzi skupinu rodinných domov a smeruje do areálu cez hospodársku bránu. Celá
prístupová komunikácia je vo vlastníctve Generálneho riaditeľstva ZVJS SR. Druhý vjazd do areálu je
priamo zo štátnej cesty popri existujúcej administratívnej budove.
Navrhované riešenie člení areál väzenského zariadenia do troch zón, s nasledovnými
stavebnými objektmi (SO) a prevádzkovými súbormi (PS):

A – Administratívno-správna zóna:
Dopravne je napojená odbočkou zo štátnej cesty Rimavská Sobota – Rimavské Janovce, ktorá vedie
cez zástavbu rodinných domov a menších bytových domov. Odbočka sprístupňuje parkovisko pre
verejnosť (návštevy, OČTK), s kapacitou 54 miest, ktoré tvorí verejnú časť zóny. Súčasťou zóny A sú
obslužné komunikácie, tri parkoviská pre zamestnancov s kapacitou 150 parkovacích miest,
administratívna budova SO-A-01, ktorá je situovaná v centre areálu, autopark SO-A-03, objekt služobnej
kynológie SO-A-04, a objekt vrátnice SO-A-05, ktorá kontroluje vstup do výrobnej zóny C, ktorá je
situovaná v juhozápadnej časti areálu. Samostatné postavenie má existujúci ubytovaco-hospodársky
objekt, v ktorom po jeho rekonštrukcii je situované Otvorené oddelenie s kapacitou 36 odsúdených. Južne
od vnútornej zóny ústavu B je vyčlenená plošná rezerva pre plánovanú výstavbu Detenčného ústavu.
Tento bude prístupný navrhovanou komunikáciou, ktorá je vedená paralelne po východnej hranici areálu.
Komunikácia vedie k prečerpávacej stanici splaškovej kanalizácie PS-08, retenčnej nádrži SO-D-09 a
objektom služobnej kynológie SO-A-04, ktoré sú situované v južnom cípe pozemku areálu v kontakte s
riekou Rimava.
Stavebné objekty (SO-A):
- SO-A-01 Administratívna budova
Budova má pôdorys v tvare L so štvorpodlažným krídlom orientovaným severojužným smerom,
a trojpodlažným krídlom pozdĺž komunikácie. Hlavný vstup je krytý, v centrálnej časti na 1.NP cez
zádverie do vstupnej haly. Severojužné krídlo má na 1.PP a 1.NP priestory centrálnych šatní príslušníkov
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a zamestnancov. Na každom podlaží sú šatne pre 25 a pre 50 osôb, doplnené sprchami s hygienickým
zariadením. Celková kapacita je cca 325 osôb. Na 1.PP sú z chodby prístupné aj sklad športových potrieb,
malá posilňovňa a veľká posilňovňa umiestnená vo dvore v samostatnom halovom objekte. Na 1.NP je
malá posilňovňa. Na 2.NP a 3.NP sú priestory ubytovne. Ubytovacie bunky sú zložené zo spoločnej
predsienky, kúpeľne, dvojposteľovej a trojposteľovej izby. Na každom podlaží je 9 ubytovacích buniek,
práčovňa, kuchynka, upratovacia komora a technická miestnosť. Celková ubytovacia kapacita je 54
lôžok. Na 3.NP je v stredovej časti budovy spoločenská miestnosť, na 2.NP je plynová kotolňa. Na
koncoch chodieb je únikové schodisko a balkóny, hala na jednotlivých podlažiach je presvetlená cez
presklené steny. Západovýchodné krídlo má tri podlažia s administratívnymi priestormi. Jednotlivé
kancelárie sú prístupné z vnútornej chodby, ukončenej únikovým schodiskom.
Parametre objektu:
Celková úžitková plocha
3 764,00 m2
Zastavaná plocha objektu
1 528,00 m2
Počet pracovníkov
75-90 pracovníkov
Kapacita šatní
325 skriniek
Ubytovacia kapacita
54 ubytovaných
- SO-A-02 Ubytovaco-hospodársky objekt Otvoreného oddelenia
Objekt má tri pôdorysné samostatné krídla. Hlavné je severné krídlo, ktoré je trojpodlažné. Východné
krídlo je prízemné, situované sú v ňom garáže a južné krídlo je prízemné s podpivničením. V suteréne je
CO kryt, na prízemí sú obdobne garáže ako vo východnom krídle. Medzi jednotlivými krídlami je
technická miestnosť tepelného zdroja.
Objekt je potrebné komplexne zrekonštruovať :
 zatepliť steny, podlahy, stropy a strešný plášť,
 vymeniť všetky výplne otvorov, klampiarske a zámočnícke výrobky,
 realizovať nové povrchové úpravy a podlahy,
realizovať nové rozvody ZTI, elektroinštalácie, ÚK s novým zdrojom tepla a plynoinštaláciou
Parametre objektu:
Celková úžitková plocha
1 311,00 m2
Zastavaná plocha objektu
706,00 m2
Ubytovacia kapacita
36 odsúdených
Počet príslušníkov
10 príslušníkov
Počet pracovníkov
20 pracovníkov
- SO-A-03 Autopark
Autopark je ako prízemný objekt s pozdĺžnym obdĺžnikovým pôdorysom. Konštrukčný systém je
dvojtraktový, železobetónový, alternatívne oceľový skelet s dvoma konštrukčnými výškami. Skelet je
opláštený sendvičovými panelmi, alternatívne murovaným obvodovým plášťom. Budova autoparku má
plochú vegetačnú strechu.
Parametre objektu:
Úžitková plocha objektu
1 071,00 m2
Zastavaná plocha objektu
1 149,00 m2
Počet stálych pracovníkov
5
- SO-A-04 Objekt služobnej kynológie
Hlavný objekt je založený na pásových základoch. Nosný systém tvoria murované obvodové a vnútorné
nosné steny. Stropy sú z liateho železobetónu. Strop nad 2.NP je v šikmej rovine ako súčasť pultovej
strechy. Strecha a klampiarske výrobky sú z hliníkového plechu. Okná sú hliníkové s izolačným
trojsklom. Vnútorné dvere sú celoplechové krídla osadené v oceľových zárubniach. Podlahy sú
zmývateľné. Koterce pre psov sú riešené na celobetónovej spevnenej ploche so zberným žľabom ako
oceľová konštrukcia s pultovou strechou. Všetky objekty sú prístupné zo spevnenej plochy. Pre psie
exkrementy je osadená osobitná žumpa. Celý areál je osvetlený a oplotený pletivom so vstupnou bránou.
Parametre objektu:
Úžitková plocha objektu
304,00 m2
Zastavaná plocha objektu
335,00 m2
Počet stálych pracovníkov
5
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- SO-A-05 Vrátnica výrobnej zóny
Strážne stanovište pri vstupe do výrobnej zóny tvorí jednopodlažný murovaný objekt s pultovou
plechovou strechou s hliníkovými výplňami otvorov a keramickou podlahou. Nad priestorom vjazdu je
oceľová priehradová konštrukcia na stĺpoch, prekrytá plochou strechou s vegetačným krytom. Posuvná
brána a otváracie uzávery vstupov sú oceľové, mrežové.
Parametre objektu:
Úžitková plocha objektu
29,00 m2
Zastavaná plocha objektu
117,00 m2
Počet stálych pracovníkov
2
- SO-A-06 Spevnené plochy
Spevnené plochy zahŕňajú prevažnú časť obslužných komunikácií v celom areáli mimo zóny vnútorného
ústavu B a výrobnej zóny A. Patria sem tiež tri parkoviská pre verejnosť, príslušníkov a zamestnancov
s celkovou kapacitou 204 miest, chodníky a odstavné manipulačné plochy. Dažďová voda je z parkovísk
odvedená cez ORL do dažďovej kanalizácie a následne do retenčnej nádrže SO-D-09. Súčasťou
spevnených plôch sú chodníky a manipulačné plochy s povrchom z betónovej dlažby. Cesty sú navrhnuté
v šírke 6 m, resp. 4,5 m. Chodníky sú široké 2 m.
- SO-A-07 Sadové úpravy
Sadové úpravy v Administratívno-správnej zóne pozostávajú z rekultivácie a zatrávnenia terénne
vyrovnaných plôch a to najmä v častiach po vybúraných objektoch. Na plochách, kde to bezpečnosť
ochrany umožňuje sú vysadené nižšie a vyššie dreviny, vrátane ovocných stromov pre pestovanie ovocia
pre domácu spotrebu. Okolie parkovísk a priestor medzi stojiskami je zrekultivovaný, zatrávnený a je
využitý na výsadbu vhodných tieniacich a pôdopokryvných drevín.
- SO-A-08 Oplotenie v areáli
Existujúci areál je po celom obvode oplotený pletivovým plotom výšky 2 m. Plot je prerušený len
v mieste vjazdu do areálu pri parkovisku pre návštevy. V mieste vojenského brodu cez rieku Rimava je
osadená uzamykateľná brána. Plot je z pozinkovaného zváraného pletiva a oceľových pozinkovaných
stĺpikov vo vzdialenosti 2,5 m. Vnútorný koridor pre vyvádzanie odsúdených do zamestnania
z vnútorného ústavu do výrobnej časti je oplotený do výšky 3 m, príp. doplnený o brunovalce.

B – Vnútorná zóna ústavu s prísnym strážením:
Je situovaná v centrálnej polohe východnej časti areálu. Má obdĺžnikový pôdorys, predĺžený zo
severu na juh. Vymedzená je ohradným múrom s dvojicou strážnych veží. Prístup do tejto zóny je cez
zónu A zo severnej strany, kde je navrhnutý kontrolovaný vstup osôb a vjazd vozidiel. V úrovni rozhrania
zóny A a C je navrhnutý chránený prechod pre odsúdených cez pásmo a ohradný múr do koridoru,
ktorým sú odsúdení vyvádzaní na pracoviská.
Stavebné objekty (SO-B):
- SO-B-01 Polyfunkčný objekt
Štvorpodlažný objekt, situovaný v severnej časti, prepojený na kontrolovaný vstup a vjazd.
Z konštrukčného hľadiska sa jedná o viacmodulový monolitický železobetónový skelet v základnom
konštrukčnom module 6,6x6,6 m. Nosný systém severného krídla je pozdĺžny – stenový. Atypickými
nosnými prvkami sú v rámci skeletu výťahové šachty a schodiska. Stropy a schodiská sú monolitické žb.
dosky. Strechy sú ploché, vegetačné s extenzívnou zeleňou. Objekt je založený na základných pätkách
a obvodových základových pásoch. Obvodové steny zapustené v teréne sú železobetónové. Obvodový
plášť je murovaný a zateplený systémom ETICS. Konštrukčná výška je 3,6 m resp. 4,2 m. Technológia
kuchyne a práčovne, v objekte inštalované sú definované ako samostatné prevádzkové súbory.
Technickými zariadeniami sú 4 nákladné a jeden osobný výťah.
Parametre objektu:
- Celková úžitková plocha
7 815,00 m2
- Zastavaná plocha objektu
3 181,00 m2
- Kapacita jedálne odsúdených
168 stoličiek v jednej obrátke
672 stoličiek v štyroch obrátkach
- Kapacita jedálne príslušníkov
60 stoličiek v jednej obrátke
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240 oličiek v štyroch obrátkach
-

SO-B-02 Ubytovací objekt

Štvorpodlažný, situovaný v južnej časti zóny. Pôdorys je zložený, tvorený trojicou vzájomne
prepojených hmôt jednotlivých krídiel. Objekt je situovaný v stráženej zóne D areálu, južne od
polyfunkčného objektu. Štvorpodlažný objekt tvoria ubytovacie krídla so samostatnými oddielmi,
prepojené spojovacími krídlami so špecializovanými oddielmi. Objekt je dispozične rozdelený na
východné krídlo s minimálnym stupňom stráženia, kde je izbový (komunitný) systém. Celkom 7 oddielov
a jeden špecializovaný výstupný oddiel. Západné krídlo má ubytovanie odsúdených v celách s maximálny
stupňom stráženia. Na 2.NP sú dva oddiely výkonu väzby. V centrálnej časti je južné ubytovacie krídlo
tiež s celovým systémom, ktoré môže byť využité flexibilne podľa potreby pre stredný alebo minimálny
stupeň stráženia. Centrálne priestory medzi krídlami sú spoločné pre dva oddiely, ale umožňujú dokonalé
oddelenie prístupu odsúdených z jednotlivých častí. .Pre zdroj tepla bude na vonkajšej obvodovej stene
prevedené doregulovanie tlaku zo 100 na 2 kPa pre napojenie zdroja tepla bude prevedená vnútorná
plynoinštalácia. Technickými zariadeniami sú 3 osobné výťahy.
Parametre objektu:
-

Celková úžitková plocha
11 935,00 m2
- Zastavaná plocha objektu
4 238,00 m2
- Ubytovacia kapacita
796 odsúdených
- SO-B-03 Spevnené plochy
Spevnené plochy vo vnútornom areáli tvoria obslužné komunikácie a manipulačné plochy. Cesta okolo
ubytovacieho objektu má šírku 4,5 m. Dažďová voda je odvedená do vsakovania, alt. do dažďovej
kanalizácie.
- SO-B-04 Športoviská
Vo vnútornom ústave sú navrhnuté dve viacúčelové ihriská so spevneným povrchom. Povrch je asfaltový,
alt. betónový. Ihriská slúžia pre športové aktivity – loptové hry. Oplotené sú pletivovým plotom
s oceľovými stĺpikmi, vysokými 4 m. Športoviská sú odvodnené do vsakovania, alt. do dažďovej
kanalizácie.
- SO-B-05 Sadové úpravy
V priestore medzi severnými krídlami ubytovacieho objektu sú dve plochy s parkovou úpravou pre výkon
vychádzok. Parková úprava obsahuje trávnaté plochy, kvetinové záhony, nízku kríkovú zeleň.
Starostlivosť o zeleň budú vykonávať odsúdení v rámci zamestnania, ale aj prípadnej záujmovej
terapeutickej činnosti. Ostatné plochy medzi objektmi SO-B-01, SO-B-02 a spevnenými plochami sú
zatrávnené, bez výsadby, pre lepšiu kontrolu a bezpečnosť.
- SO-B-06 Ochranné pásmo
Na vnútornom obvode stráženej zóny B ústavu je ochranné pásmo, ktoré je prerušené v mieste
kontrolovaného vstupu a vjazdu v severnej časti a v mieste vyvádzania odsúdených na pracoviská vo
výrobnej časti na západnej strane ústavu. Pásmo z vonkajšej strany ohraničuje ohradný žb. múr
a z vnútornej strany od zakázaného pásma plot zo žiletkového pletiva, vysoký 3 m, ukončený
brunovalcom s priemerom 600 mm. Oplotenie je celé pozinkované. Šírka pásma je 5 m.
- SO-B-07 Zakázané pásmo
Zakázané pásmo je široké 4 m a kopíruje po celom obvode ochranné pásmo. Od vnútorného ústavu je
oddelené žiletkovým plotom vysokým 2 m.
- SO-B-08 Ohradný múr so strážnymi vežami
Po obvode vnútorného ústavu je navrhnutý ohradný múr, vysoký 8 m, hrúbky 300 mm. Na vrchole múru
je brunovalec 600 mm zo žiletkového drôtu a osvetlenie obidvoch strán. Na severovýchodnom
a juhozápadnom nároží sú umiestnené strážne veže. Rovnako ako múr sú odliate zo železobetónu. Úroveň
strážnice je vo výše 8,5 m od upraveného terénu.
- SO-B-09 Vonkajšie osvetlenie
Vonkajšie osvetlenie ochranného múru bude napojené z rozvádzačov RVO umiestnených
v elektrorozvodni m. č. Z122 a m. č. V123 ubytovacieho objektu. Vonkajšie osvetlenie bude napojené na
rozvádzače zálohovaného napätia R-TZ a R-TV.
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C – Výrobná zóna:
Okrem prístupových komunikácií a manipulačných spevnených plôch sú v nej navrhnuté dve
univerzálne výrobné haly pre potreby zamestnania odsúdených. V priestore výrobnej zóny je ponechaná
plošná a kapacitná rezerva pre prípadnú výstavbu ďalších výrobných prevádzok.
Stavebné objekty (SO-C):
-

SO-C-01 Výrobná hala 1

Výrobná hala je prízemná, konštrukčne riešená ako montovaný oceľový, alt. železobetónový skelet
v konštrukčných moduloch 6x9 m alt. 6x12 m. Konštrukčná výška haly je cca 7,0 m. Hala je vybavená
potrebnou technickou infraštruktúrou vrátane riadeného vetrania.
Parametre objektu:
-

Zastavaná plocha objektu
3 600,00 m2
- SO-C-02 Výrobná hala 2
Výrobná hala je identická ako výrobná hala 1.
Parametre objektu:
Zastavaná plocha objektu
3 600,00 m2
- SO-C -03 Spevnené plochy – komunikácie
Spevnené plochy a komunikácie sú vo výrobnej zóne tvorené prístupovou komunikáciou šírky 6 m,
manipulačnými plochami pred halami a chodníkom v šírke 2 m.
- SO-C-04 Sadové úpravy
V hospodárskej zóne sú voľné plochy rekultivované a zatrávnené.
Stavebné objekty SO-A-01, SO-A-03, SO-A-04, SO-A-05, SO-B-01, SO-B-02, SO-C-01 a SOC-02 budú vykurované z lokálneho zdroja. Zdrojom tepla pre vykurovanie a prípravu TV v objektoch
budú kondenzačné teplovodné kotly na plynné palivo (zemný plyn) s požadovaným tepelným výkonom.
Ročná spotreba tepla na vykurovanie
2 140,6 MWh/rok
Ročná spotreba tepla na ohrev TV
912,5 MWh/rok
Ročná spotreba tepla celkom (predpokladaná)
3 053,1 MWh/rok.
K objektom bude privedená pitná voda, NN, STL plynovod. Splašky a dažďová voda budú odvedené do
areálovej kanalizácie. V celých objektoch bude regulované vetranie s rekuperáciou.

D – Inžiniersko-stavebné objekty (SO D):
- SO-D-01 Vodovodná prípojka
Vodovodná prípojka sa navrhuje z potrubia HDPE 100 SDR17 PN10 dxt 110x6,6 mm dĺžky 13 m
ukončená bude pred oplotením väzenského zariadenia. Ročná potreba vody je 85 439 m3/rok.
- SO-D-02 STL prípojka plynu (pripojovací plynovod)
Zdrojom ZP bude jestvujúci miestny STL plynovod z PE D90, PN 100 kPa, z ktorého je napojený
jestvujúci pripojovací plynovod (ďalej PP) D50. Tento PP bude zdemontovaný a nahradený novým PP
D63, dĺžky cca 12,5 m, ukončeným v oplotení na hranici pozemku investora v skrini s H.U.P. OPZ.
Prevedenie PP bude zodpovedať STN EN 12007-1-4.
Hodinová potreba ZP pre vykurovanie
192 Nm3/hod
Hodinová potreba ZP pre napojenie spotrebičov v kuchyni
18 Nm3/hod
Celkom inštalovaná potreba ZP
210 Nm3/hod
Ročná spotreba ZP
342 000 Nm3/rok
- SO-D-03 VN prípojka
Začiatok VN prípojky je navrhnutý na podpernom bode J 10,5/6 m/kN, ktorý bude osadený vedľa
existujúcej stožiarovej trafostanice. Na navrhnutý podperný bod J 10,5/6 m/kN bude osadený zvislý
úsekový odpojovač OTE 25/400-31 s obmedzovačom prepätia RAYCHEM HDA-24N. Za zvislým
odpojovačom VN prípojka pokračuje vo výkope káblami 3x22 (AXEKVCEY 1x150 mm2).
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- SO-D-04 Areálové rozvody pitnej vody
Potrubie areálového rozvodu pitnej vody sa navrhuje z potrubia HDPE 100 SDR17 PN10 dxt 110x6,6
mm celkovej dĺžky 1250 m. Na trase areálového rozvodu pitnej vody sa navrhujú podzemné hydranty. V
rámci areálových rozvodov pitnej vody sa budú riešiť aj napojenia jednotlivých objektov na rozvod pitnej
vody. Napojenie jednotlivých objektov sa navrhuje z potrubia HDPE 100 SDR17 PN10 dxt 50x3,0 mm
celkovej dĺžky 400 m.
Výpočet množstva pitnej vody(vykonaný v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 684/2006):
Priemerná denná potreba vody všetkých objektov
Priemerná denná potreba vody
QP = 234 080 l/deň = 234,08 m3/deň =
2,71 l/s
Maximálna denná potreba vody
QMAXD = 234 080 l/deň X 2 = 468160 l/deň = 468,16 m3/deň =
5,42 l/s
Maximálna hodinová potreba vody
QMAXH = 468 160 l/deň X 2 = 936 320 l/deň = 936,32 m3/deň =
39 013 l/hod
Ročná potreba vody
Qrok = 234,080 x 365 =
85 439 m3/rok
- SO-D-05 Areálové rozvody technickej vody
Areálový rozvod technickej vody sa napojí na existujúcu studňu väzenského zariadenia.Potrubie
areálového rozvodu technickej vody sa navrhuje HDPE 100 SDR17 PN10 dxt 90x5,4 mm celkovej dĺžky
1 200 m. V rámci areálových rozvodov technickej vody sa budú riešiť aj napojenia jednotlivých objektov
na rozvod technickej vody. Napojenie jednotlivých objektov sa navrhuje z potrubia HDPE 100 SDR17
PN10 dxt 50x3,0 mm celkovej dĺžky 300 m. Na trase areálového rozvodu technickej vody sa navrhujú
podzemné hydranty.
- SO-D-06 Areálová splašková kanalizácia
Odkanalizovanie väznice bude delené na kanalizáciu splaškovú, dažďovú a tukovú. Potrubie areálovej
splaškovej kanalizácie sa navrhuje z PP hrdlového potrubia DN 300 mm SN10 celkovej dĺžky 1 155 m.
Areálovú splaškovú kanalizáciu tvoria dve samostatné stoky, ktoré sa zaústia do prečerpávacej stanice.
V rámci areálovej splaškovej kanalizácie sa riešia aj napojenia jednotlivých objektov na splaškovú
kanalizáciu. Napojenie jednotlivých objektov sa navrhuje z PP hrdlového potrubia DN 150 mm SN10
celkovej dĺžky 400 m.
Prečerpávacia stanica sa navrhuje železobetónová s priemerom 2 500 mm s technologickým vystrojením,
ktoré zabezpečí plynulé prečerpávanie splaškových vôd z väzenského zariadenia do verejnej kanalizácie
a ich následné čistenie na ČOV Rimavská Sobota.
Výpočet množstva splaškových vôd (vykonaný v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 684/2006):
Priemerné množstvo splaškových vôd
Q24 =234,08 m3/deň =
2,71 l/s
Maximálne množstvo splaškových vôd
Qmax =234,08 x 3,0 =702,24 m3.deň-1 =
8,13 l/s
Minimálne množstvo splaškových vôd
Qmin =234,08 x 0,6 =140,45 m3.deň-1 =
1,63 l/s
Ročné množstvo splaškových vôd
Qrok = 234,080 x 365 =
85 439 m3/rok
- SO-D-07 Tlaková splašková kanalizácia
Tlaková splašková kanalizácia bude slúžiť na dopravu splaškovej vody z prečerpávacej stanice
väzenského zariadenia do verejnej kanalizácie v meste Rimavská Sobota. Trasa tlakovej splaškovej
kanalizácie vo väzenskom zariadení je navrhnutá v súbehu s areálovou splaškovou kanalizáciou od
prečerpávacej stanice až po oplotenie väzenského zariadenia. Za oplotením väzenského zariadenia je trasa
čiastočne vedená v súbehu so splaškovou kanalizáciou a potom ako sa dostane k regionálnej ceste bude
vedená verejným priestranstvom až po napojenie na gravitačnú kanalizáciu na Školskej ulici v Rimavskej
Sobote. Potrubie tlakovej splaškovej kanalizácie sa navrhuje z potrubia HDPE 100 SDR17 PN10 dxt
110x6,6 mm vo väzenskom zariadení dĺžky 680 m a mimo väzenského zariadenia 1 300 m.
- SO-D-08 Areálová dažďová kanalizácia
Areálová dažďová kanalizácia bude slúžiť na odvedenie dažďových vôd z väzenského zariadenia.
Potrubie areálovej dažďovej kanalizácie sa navrhuje z PP hrdlového potrubia DN 300-800 mm SN10
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celkovej dĺžky 1 375 m. Areálovú dažďovú kanalizáciu tvoria dve samostatné stoky, ktoré sa zaústia do
retenčnej nádrže. Na trase areálovej dažďovej kanalizácie sa navrhujú v smerových a výškových lomoch
plastové kanalizačné šachty, ktoré sa ukončia poklopom do komunikácii D400. Napojenie jednotlivých
objektov sa navrhuje z PP hrdlového potrubia DN 150 mm SN10 celkovej dĺžky 400 m.
Výpočet množstva dažďových vôd:
Plocha spevnených plôch a striech
8,51 ha
Plocha zelene
4,0 ha
Qdážď =((8,51x0,9)+(4,0x0,1))x146 l/s/ha =
1 176,60 l/s
- SO-D-09 Retenčná nádrž
Retenčná nádrž bude slúžiť na akumuláciu dažďovej vody, ktorá sa bude využívať na postrek zelených
plôch a ako požiarna nádrž. Retenčná nádrž sa navrhuje podzemná vytvorená z akumulačných plastových
boxov. Vedľa retenčnej nádrže sa navrhuje betónová šachta pre možnosť odberu vody pre závlahy alebo
požiar. Z retenčnej nádrže bude zabezpečený bezpečnostný prepad zo zaústením do vodného toku Rimava
cez výpustný objekt. Bezpečnostný prepad – z retenčnej nádrže sa navrhuje z PP hrdlového potrubia DN
300 mm SN10 celkovej dĺžky 70 m.
- SO-D-10 Areálový rozvod plynu
Od skrine HUP bude vedený areálový rozvod ZP D90 o tlakovej úrovni 100 kPa, prevažne v zelených
pásoch okrajom vnútroareálových komunikácií. Od tohto rozvodu budú odbočky D32-D50 k jednotlivým
objektom, v ktorých budú lokálne zdroje tepla. Odbočky budú ukončené H.U.P. jednotlivých objektov v
skrinkách, na vonkajších obvodových stenách jednotlivých objektov, v ktorých bude aj doregulovanie
tlaku plynu zo 100 na 2,0 kPa. Dĺžka vnútroareálových rozvodov ZP bude cca 420 m.
- SO-D-11 Areálové NN elektrické rozvody
Objekty ÚVTOS Rimavská Sobota budú na elektrickú energiu napájané z dvoch trafostaníc v areáli a to
PS-04 TR 1 (2x630 kVA) a PS-05 TR 2 (2x630 kVA). Pre záložné napájanie sú k dispozícii dva zdroje
záložného napájania PS-06 (400 kVA) , PS-07 (750 kVA). Z NN rozvádzačov trafostaníc budú vedené
vývody k jednotlivým skriniam PRIS napájaných objektov, ako aj skríň PRIS(N) zálohovaného napätia.
Areálové rozvody NN budú realizované káblami AYKY príslušného prierezu. Nepretržité napájanie je
zabezpečené zo záložných zdrojov pre celý areál ÚVTOS.
TRAFOSTANICA 1
Celkový inštalovaný príkon
Pinšt. = 1639,8 kW
Zálohovaný inštalovaný príkon
Pinšt. = 310,0 kW
TRAFOSTANICA 2
Celkový inštalovaný príkon
Pinšt. = 1478,5 kW
Zálohovaný inštalovaný príkon
Pinšt. = 555,4 kW
Meranie spotreby elektrickej energie pre objekty areálu ÚVTOS bude v trafostaniciach, podružné merania
spotreby elektrickej energie v jednotlivých rozvádzačoch H-R celého areálu ÚVTOS a ÚVV.
- SO-D-12 Areálové osvetlenie
Vonkajšie osvetlenie areálu bude prevedené LED svietidlami o výkone 70 W, ktoré budú osadené na
oceľových pozinkovaných stožiaroch dĺžky 10 m. Svietidlá vonkajšieho osvetlenia budú napojené z NN
rozvádzačov, ktoré budú osadené v NN rozvodniach trafostanice 1 a trafostanice 2. Svietidlá VO budú
napojené zemným káblom CYKY J-5x10 mm2.
- SO-D-13 Areálové VN elektrické rozvody
Predmetom tohto stavebného objektu je napojenie trafostanice č.2, o výkone 2x630 kVA na VN kobku
trafostanice č.1.
- SO-D-14 Areálové slaboprúdové rozvody
Stavebný objekt predstavuje pospájanie všetkých objektov slaboprúdovými rozvodmi, ktoré budú vedené
paralelne s rozvodmi NN. Najdôležitejšia je sieť SBT, štruktúrovaná kabeláž, príp. areálový rozhlas
a rozvody MaR.
- SO-D-15 Búracie práce v areáli
Pre potreby vybudovanie nového väzenského zariadenia je potrebné komplexne zbúrať existujúce objekty
otvoreného oddelenia mimo vodojemu a súčasného administratívno-správneho objektu. Existujúca
kanalizácia od bytových a rodinných domov sa ponechá počas výstavby. Po vybudovaní sa pripojí do
areálovej splaškovej kanalizácie, z ktorej sa cez prečerpávaciu stanicu splašky odvedú tlakovou
kanalizáciou do mestskej ČOV.

10

E – Prevádzkové súbory (PS):
- PS-01 Signálno-bezpečnostná technika
S ohľadom na charakter väzenského zariadenia, je nutné zabezpečiť celý areál signálno-bezpečnostnou
technikou.
- PS-02 Zariadenie kuchyne
Zariadenie kuchyne je dimenzované na 1 200 jedál v jednej zmene.
- PS-03 Zariadenie práčovne
Technológia práčovne je dimenzovaná na maximálny výkon 230 t prádla ročne. Obdobne ako v kuchyni
sú technologické zariadenia na elektrickú energiu v kombinácii so zemným plynom.
- PS-04 Trafostanica 1
Navrhnutá trafostanica je betónová bloková transformačná stanica polozapustená. Pôdorysné rozmery
trafostanice sú 5x3 m. Spodná časť trafostanice /vaňa/ preberá funkciu základov, ktoré netreba vo vopred
pripravenom výkope budovať. V spodnej časti TS sa nachádzajú otvory pre VN a NN káble. Napájacie
káble VN a vývodové NN káble sa do stanice privedú (vyvedú) a utesnia v káblovom priestore v spodnej
časti skeletu.
Inštalovaný výkon (objektov napájaných z TS1)
Pi = 1 639,8 kW
Výpočtové zaťaženie (objektov napájaných z TS1)
Ps = 1 065,9 kW
- PS-05 Trafostanica 2
Technické riešenie je zhodné s trafostanicou 1.
Inštalovaný výkon (objektov napájaných z TS2)
Pi = 1 478,5 kW
Výpočtové zaťaženie (objektov napájaných z TS2)
Ps = 961,1 kW
- PS-06 Náhradný zdroj 1
Základné technické údaje:
Navrhnutý diesel agregát slúži na výrobu elektrickej energie pri výpadku rozvodnej elektrickej siete. Pre
vyššie uvedený zálohovaný výkon sa navrhuje diesel agregát C13-400 o záložnom výkone 400 kVA/320
kW. Navrhnutý diesel agregát bude osadený v kontajneri o vonkajších rozmeroch: 6x3 m.
Inštalovaný zálohovaný výkon (objektov napájaných z NZ pre časť B)
Pi = 310,0 kW
Maximálny súčasný zálohovaný výkon (objektov napájaných z NZ pre časť B)
Ps = 217,0 kW
- PS-07 Náhradný zdroj 2
Technické riešenie je zhodné s trafostanicou 1.
Inštalovaný zálohovaný výkon (objektov napájaných z NZ pre časť B)
Pi = 555,4 kW
Maximálny súčasný zálohovaný výkon (objektov napájaných z NZ pre časť B)
Ps = 388,0 kW
- PS-08 Prečerpávacia stanica splaškovej kanalizácie
V spodnej akumulačnej časti čerpacej stanice budú nainštalované ponorné kalové čerpadlá v počte 2 ks,
jedno prevádzkové a jedno ako prevádzková rezerva. Výtlaky oboch čerpadiel sú napojené do spoločného
výtlačného potrubia DN100 z ocele tr.17. ( rúra 104x2), na ktorom je inštalovaná montážna vložka a
vypúšťací guľový ventil G1“.
- PS-09 Technológia tepelného hospodárstva
V stavebných objektoch areálu sú navrhnuté ako zdroj tepla a ohrevu TV plynové kondenzačné kotle
umiestnené v plynových kotolniach. Pre zvýšenie efektívnosti a hospodárnosti vykurovania je uvažované
aj o alternatívnych zdrojoch tepla. Po vyhodnotení geologických podmienok podložia prichádza do úvahy
využitie zemného tepla formou tepelných čerpadiel zem-voda. Prípadne využitím tepelných čerpadiel
vzduch-voda. V prípade ekonomickej výhodnosti využitia centrálneho zdroja tepla alternatívnymi
spôsobmi je jeho lokalizovanie najoptimálnejšie v centrálnej časti areálu, vo výrobnej zóne.
- PS-10 Studňa (existujúca)
Na čerpanie podzemnej vody sa navrhuje elektrické ponorné čerpadlo do vrtu.
- PS-11 Závlahový systém
V retenčnej nádrži sa osadí ponorné čerpadlo s potrebnými parametrami, aby bol zabezpečený dostatočný
tlak vody do závlahového systému.
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- PS-12 Energetický manažment budov
Centrálny dispečing umiestnený v Administratívnej budove bude mať prostredníctvom elektronického
spojenia a riadenia prehľad o vykurovaní, vetraní, zásobovaní el. energiou, vodou a plynom.

Základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné
prostredie vrátane zdravia a o možnostiach opatrení na ich zmiernenie:
Počas búracích prác budú vznikať odpady, ktoré budú roztriedené a likvidované podľa druhu
odpadu. V priebehu prevádzky zariadenia sa bude triediť aj komunálny odpad zo všetkých objektov. Na
jeho prechodné uskladnenie budú slúžiť zberné nádoby, umiestnené v krytých vyhradených priestoroch.
Obdobne sa bude postupovať aj v prípade netriediteľného komunálneho odpadu. Nespracovateľný
komunálny odpad bude vyvážaný na skládku. S ohľadom na rozsah projektovaného väzenského
zariadenia sú potrebné rozsiahle zemné práce a to v etape hrubých terénnych úprav a aj v etape výkopov.
Odkopová zemina bude z väčšej časti použitá pre násypy a spätné zásypy príp. vyrovnanie terénu.
Prebytočný objem výkopových zemín bude odvezený a uskladnený mimo areálu. S odobratou ornicou sa
bude manipulovať v zmysle platnej legislatívy. Nároky na energie a potrebné energetické zariadenia sú
popísané vyššie.
Počas výstavby navrhovanej činnosti dôjde na určitej úrovni zvýšenou prašnosťou, hlučnosťou
a exhalátmi k ovplyvneniu faktorov kvality a pohody životného prostredia obyvateľov žijúcich v okolí
dotknutého územia ako aj pracovníkov stavby. Nepredpokladá sa, že navrhovaná činnosť môže mať
významný negatívny dopad na zdravie obyvateľstva širšieho okolia. Zvýšená intenzita dopravy na
prístupových komunikáciách, ktorá narúša plynulosť dopravy, predstavuje riziko vzniku rôznych
kolíznych situácií a kladie zvýšené nároky na bezpečnosť obyvateľov. Môže dochádzať aj k dočasnému
obmedzeniu premávky na dotknutých úsekoch ciest v dôsledku prepravy veľkorozmerných materiálov.
Jedná sa o vplyvy dočasné, ktoré je možné zmierniť vhodnými organizačnými opatreniami.
Počas prevádzky väzenského zariadenia môže na obyvateľov dotknutého územia vplývať najmä:
- zvýšené dopravné zaťaženie,
- nové zdroje znečisťovania ovzdušia,
- nové zdroje hluku,
- rušivé svetlo a odraz slnečného žiarenia.
Pri dodržaní platných emisných, hlukových a svetlotechnických limitov nie je predpoklad výrazného
negatívneho ovplyvnenia obyvateľov.
Riziko kontaminácie podzemných a povrchových vôd následkom realizácie navrhovanej činnosti
existuje v súvislosti s neštandardnými situáciami v doprave – uvoľnenie palív a olejov z motorových
vozidiel následkom nehôd, zlého technického stavu vozidiel. Tieto nežiaduce vplyvy je možné
eliminovať bežnými stavebno-technickými opatreniami.
Hodnotené územie navrhovanej činnosti nezasahuje do prvkov ochrany prírody a krajiny, v zmysle
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa v ňom uplatňuje 1.
stupeň ochrany (všeobecná ochrana). V lokalite navrhovanej činnosti neboli identifikované žiadne
chránené, vzácne, ohrozené alebo inak významné rastlinné a živočíšne druhy. Po ukončení výstavby budú
realizované sadové úpravy dotknutých plôch. Budú vysadené kvetinové záhony, nižšie a vyššie dreviny,
vrátane ovocných stromov pre pestovanie ovocia pre domácu spotrebu. Pri jednotlivých stavebných
objektoch (SO-A-01, SO-A-02, SO-A-03, SO-B-01, SO-B-02) sa uvažuje o vegetačných strechách
s extenzívnou zeleňou. Predpokladá sa, že výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti významne nezníži
ekologickú stabilitu krajiny dotknutého územia a jeho okolia. Negatívne vplyvy navrhovanej činnosti
identifikované v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie pri dodržaní navrhovaných opatrení
v posudzovanom zámer navrhovanej činnosti, nedosahujú parametre, ktoré by spôsobovali významné
zmeny kvality životného prostredia dotknutého územia a jeho širšieho okolia a taktiež nevytvárajú
predpoklady pre negatívne ovplyvnenie zdravotného stavu obyvateľov širšieho dotknutého územia.
Odhad celkových investičných nákladov na výstavbu navrhovanej činnosti je vo výške 51 079 900€.
Plánovaný rok začatia výstavby je 2020 a dokončenia stavby 2022.
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Príslušný orgán, preveril obsah predloženého zámeru navrhovanej činnosti v súlade s § 29 ods. 1
písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. a prílohou č. 9 k zákonu č. 24/2006 Z.z. a podľa § 29 ods. 6, zákona č.
24/2006 Z.z. listami zo dňa 16.5.2019 pod číslami OU-RS-OSZP-2019/011275-2 a OU-RS-OSZP2019/011275-3, oznámil predloženie zámeru navrhovanej činnosti a začatie zisťovacieho konania, v
správnom konaní podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov, dotknutej obci a prostredníctvom nej dotknutej verejnosti, rezortnému
orgánu, povoľujúcemu orgánu a dotknutým orgánom. Súčasne, v zmysle § 29 ods. 6 zákona č. 24/2006
Z.z., príslušný orgán dňa 16.5.2019 zverejnil „navrhovanú činnosť“ a informáciu pre verejnosť na
webovom sídle ministerstva: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vystavba-vazenskeho-zariadeniav-rimavskej-sobote-cast-sabova.
Dotknutá obec, Mesto Rimavská Sobota, oznámilo dotknutej verejnosti predloženie zámeru navrhovanej
činnosti, zverejnilo ho a sprístupnilo ho verejnosti na dobu 21 dní od oznámenia, v lehote od 20.5. do
14.6.2019.
Podklady rozhodnutia:
V súlade s § 23 ods.4 zákona č. 24/2006 Z.z., doručili v zákone stanovenom termíne, resp. do
termínu vydania tohto rozhodnutia príslušnému orgánu svoje písomné stanoviská k navrhovanej
činnosti tieto subjekty:

Rezortný orgán:
1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR: (stanovisko č.1867/2019/IDP/43732 zo dňa 27.5.2019)
Pre ďalšie stupne prípravy navrhovanej činnosti majú nasledovné pripomienky a požiadavky:
- navrhovanú stavbu je potrebné odsúhlasiť so správcom a vlastníkom ovplyvnených
komunikácií;

-

rešpektovať ochranné pásma prislúchajúcich ciest podľa zákona č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov;

-

všetky dopravné parametre je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými normami STN a
technickými predpismi;

-

upozorňujeme, že pri návrhu jednotlivých stavieb v blízkosti pozemných komunikácií a
železničných tratí je nevyhnutné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo
hygienickej ochrany pred hlukom a negatívnymi účinkami dopravy podľa vyhlášky MZ SR č.
549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku
a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom
prostredí v znení neskorších zmien a predpisov;

-

v prípade potreby je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu
negatívnych účinkov dopravy a zaviazať investorov na vykonanie týchto opatrení. Voči
správcovi pozemných komunikácií a železničných tratí nebude možné uplatňovať
požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase
realizácie známe;
na str. 68 je nesprávne vyčíslený celkový počet parkovacích stojísk. Správny súčet má byť
204, nie 205 stojísk;

-

na str. 34 žiadame opraviť názov rezortného orgánu na Ministerstvo dopravy a výstavby
Slovenskej republiky.
S navrhovanou činnosťou súhlasia a nepožadujú jeho ďalšie posudzovanie, za podmienky rešpektovania
uvedených požiadaviek a pripomienok.
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Opodstatnené pripomienky. Prvých päť pripomienok je zahrnutých v podmienkach výroku rozhodnutia.

Dotknuté orgány:
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2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote: ( záväzné
stanovisko č.A/2019/00826 zo dňa 4.6.2019)
Orgán verejného zdravotníctva súhlasí s navrhovanou činnosťou a zároveň požaduje:
- V konaní o umiestnení stavby bude potrebné zabezpečiť hodnotenie dopadu prevádzky
zariadenia na okolité bývanie vo vzťahu k mobilným a stacionárnym zdrojom hluku pre
miesta najviac dotknuté hlukom pre dotknuté referenčné časové intervaly a hodnotenie
dopadu vonkajšieho osvetlenia priestorov vo vzťahu k bývaniu.
- V rámci búracích prác bude potrebné zabezpečiť odstraňovanie azbestu a materiálov
obsahujúcich azbest v súlade so zákonom NS SR č. 355/2007 Z.z..
Orgán verejného zdravotníctva odporúča navrhovaný variant a nepožaduje navrhovanú
činnosti ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z..
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Opodstatnené pripomienky, ktoré sú zahrnuté do podmienok vo výroku rozhodnutia.

3. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, úseky
štátnej správy:
3.a/ Odpadové hospodárstvo: (stanovisko č. OU-RS-OSZP-2019/011590-2 zo dňa
27.5.2019).
Z hľadiska koncepcie rozvoja odpadového hospodárstva v okrese Rimavská Sobota, úsek nemá
k navrhovanej činnosti pripomienky. Konkrétne podmienky pre nakladanie s odpadmi úsek určí
v pôvodcovi odpadov, t.j. tomu pre koho sa budú stavebné práce vykonávať, v konaní podľa zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ako dotknutý orgán štátne
správy.
Úsek navrhovanú činnosť nepožaduje ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z..
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Berie na vedomie a poznámku k určeniu podmienok pre nakladanie s odpadmi, príslušný orgán zahrnie
do podmienok vo výroku rozhodnutia.
3.b/ Ochrana ovzdušia: (stanovisko č. OU-RS-OSZP-2019/011587-2 zo dňa 20.5.2019)
Úsek s navrhovanou činnosťou súhlasí a nepožaduje navrhovanú činnosť nepožaduje ďalej
posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z..
Upozorňuje, že z hľadiska ochrany ovzdušia bude v prevádzke väzenského zariadenia nový zdroj
znečisťovania ovzdušia - plynová kotolňa, ktorej kapacita v zámere nie je uvedená. Z toho
dôvodu nie je možné špecifikovať veľkosť zdroja znečisťovania ovzdušia.
K navrhovanej činnosti má úsek nasledovné podmienky:
1. V prípade stredného zdroja znečisťovania ovzdušia umiestnenie, povolenie a užívanie stavby
uvedeného zdroja podlieha súhlasu orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 zákona
č.137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, v ktorom budú určené presné
podmienky povolenia a prevádzkovania.
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Berie na vedomie a poznámku k povoleniu zdroja znečisťovania ovzdušia, príslušný orgán zahŕňa do
podmienok výroku rozhodnutia.
3.c/ Ochrana prírody a krajiny: (stanovisko č. OU-RS-OSZP-2019/011668 zo dňa 21.5.2019)
Úsek nemá pripomienky a nepožaduje navrhovanú činnosť ďalej posudzovať podľa
zákona č. 24/2006 Z.z..
3.d/ Štátna vodná správa: (stanovisko č. OU-RS-OSZP-2019/011581-002 zo dňa 20.5.2019)
Úsek so zámerom súhlasí s pripomienkami:
- Je potrebné zabezpečiť, aby z nasadených strojov a zariadení nedochádzalo k únikom

-

znečisťujúcich látok, najmä ropných látok do pôdy s následnou možnou kontamináciou
podzemných vôd. Zabezpečiť dobrý technický stav dopravných a stavebných strojov z
hľadiska možnosti úniku ropných produktov a vykonávať preventívne kontroly.
Dodržať§ 39 (Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami) zákona č. 364/2004 Z.z.
o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
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-

-

predpisov vodný zákon a vyhlášku MŽP SR č. 200/2018 Z.z. ktorou sa upravujú
podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného
plánu a o postupe riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
Zabezpečiť, aby všetky odpadové vody boli odvedené do vernej kanalizácie a spĺňali
koncentračné limity pre odpadové vody vypúšťané do vernej kanalizácie.
Inštalovať odlučovač ropných látok pri odvode povrchových vôd zo spevnených plôch,
parkoviska a prístupovej komunikácie.
Zabezpečiť čistenie vôd z priestorov stravovacích zariadení inštalovaním lapača tukov.
Kapacitu lapača tukov je potrebne prispôsobiť počtu pripravovaných jedál.
Dodržiavať všetky povinnosti vlastníka vodných stavieb (splašková kanalizácia, dažďová
kanalizácia, prevádzka odlučovača tukov) podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
v znení neskorších predpisov.

Navrhovanú činnosť úsek nepožaduje ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z..
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Opodstatnené pripomienky, ktoré sú zahrnuté do podmienok výroku rozhodnutia.
4. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor krízového riadenia: ( záväzné stanovisko č.OU-RSOKR-2019/012068-002 zo dňa 29.5.2019)
Z hľadiska CO sa k navrhovanej činnosti nevyjadrujú.
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Berie na vedomie.
5. Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor: (stanovisko č.OU-RS-PLO2019/012032 zo dňa 29.5.2019)
Odbor nemá k realizácii navrhovanej činnosti námietky, za predpokladu že:
- Navrhovaná stavebná činnosť nebude mať negatívny dopad na kvalitatívne vlastnosti okolitej
poľnohospodárskej pôdy.
- V prípade ak dôjde k trvalému alebo dočasnému záberu poľnohospodárskej pôdy je investor
stavby povinný rešpektovať ustanovenia vyplývajúce zo zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane
a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.
Odbor nepožaduje navrhovanú činnosť úsek ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z..
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Opodstatnené pripomienky, ktoré sú zahrnuté do podmienok vo výroku rozhodnutia.
6. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:
(vyjadrenie č.OU-RS-OCDPK-2019/012022 zo dňa 29.5.2019)
Odbor upozorňuje že zámerom sú priamo dotknuté nimi sledované záujmy, nakoľko sa jedná
o regionálnu cestu II/531 v intraviláne mesta Rimavská Sobota. Požadujú v plnej miere dodržať
ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č.
35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon.
Odbor nepožaduje navrhovanú činnosť úsek ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z..
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Pripomienka vyplývajúca zo všeobecne platných právnych predpisov, ktorá musí byť splnená nezávisle od
podmienok vo výroku rozhodnutia.
7. Banskobystrický samosprávny kraj, odd. ÚP a ŽP: (stanovisko č.07058/2019/ODDUPZP-2
18298/2019 zo dňa 30.5.2019)
Úrad nemá pripomienky a nepožaduje navrhovanú činnosť úsek ďalej posudzovať podľa zákona č.
24/2006 Z.z..
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Berie na vedomie.
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8. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote: (stanovisko
č.ORHZ-RS2-2019/0000142-002 zo dňa 13.6.2019)
Z hľadiska ochrany pred požiarmi sa nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné
prostredie.
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Berie na vedomie.

Dotknutá obec:
9. Mesto Rimavská Sobota: ( stanovisko č. 6093/2018 zo dňa 29.5.2019)
Konštatuje, že výstavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti bude zrušená existujúca. Zo zámeru
vyplýva, že charakter a rozsah zdrojov majúcich vplyv na kvalitu životného prostredia dotknutého
územia, nevytvára predpoklad, že v dôsledku ich pôsobenia dôjde k významnému ovplyvneniu
jeho kvality. Počas výstavby môže dôjsť k lokálnemu zvýšeniu koncentrácie znečisťujúcich látok
v ovzduší a zvýšeniu hlukového zaťaženia, avšak tieto vplyvy budú dočasné a časovo viazané na
obdobie výstavby. Vzhľadom na vyššie uvedené zastávajú názor, že zámer nemusí byť
posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z.z.. Súčasne musia byť splnené konkrétne požiadavky vo
vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení
činnosti podľa osobitných predpisov.
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Berie sa na vedomie.
Ministerstvo spravodlivosti SR, Krajský pamiatkový úrad BB a povoľujúci orgán – stavebný úrad
mesta Rimavská Sobota, sa v zákonom stanovenej lehote k navrhovanej činnosti nevyjadrili. V zmysle §
29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z.z. sa má za to, že s navrhovanou činnosťou súhlasia.
Dňa 21.5.2019 doručila príslušnému orgánu písomné: Vyjadrenie v procese EIA k zámeru
„Výstavba väzenského zariadenia v Rimavskej Sobote – časť Sabová“ (ďalej len „vyjadrenie ZDS“)
a dňa 19.6.2019 písomnú „Žiadosť o podklady rozhodnutia a žiadosť o konzultácie“ (ďalej len
„žiadosť ZDS“), elektronickou poštou prostredníctvom ÚPVS s úplným overeným elektronickým
podpisom, verejnosť Združenie domových samospráv, IČO: 31820174, so sídlom Rovniankova 14,
851 02 Bratislava (ďalej len „ZDS“), s nasledovnými pripomienkami:
(pozn. pripomienky
a požiadavky z „vyjadrenie ZDS“ a „žiadosti ZDS“ sú ďalej jednotlivo citované, zároveň s citáciou
doručených doplňujúcich informácií k vyjadrenie ZDS, od navrhovateľa činnosti zo dňa 28.5.2019
a vyhodnotením príslušného orgánu)
„Vyjadrenie ZDS“:
„Žiadame navrhovateľa, aby zhodnotil vplyv predmetného zámeru a to z hľadiska nasledovných
ustanovení osobitných zákonov:
a. Žiadame podrobne rozpracovať a vyhodnotiť v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako
aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s
príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008. Žiadame
vyhodnotiť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami
(STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika dopravno-kapacitného
posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené
zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej
situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta
zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).
Žiadame tak preukázať, že nie je potreba realizovať vynútené investície a zároveň, že nedochádza
k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku dynamickej dopravy.
Doplňujúce informácie od navrhovateľa:

Vplyvy navrhovanej činnosti na dopravu a dopravnú situáciu v území sú opísané v zámere činnosti v
rámci kapitoly IV.1 Požiadavky na vstupy, IV.1.5 Doprava a iná infraštruktúra a ďalej v rámci
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kapitoly IV.3.9 Vplyvy na dopravu. Dopravné riešenie bude spodrobnené v dokumentácií pre
územné rozhodnutie, vrátane výpočtov normových potrieb statickej dopravy. Napojenie územia je
riešené existujúcou odbočkou z cesty II. triedy č.531 Rimavská Sobota – Rimavské Janovce na 7,5
km. Napojenie územia bolo prekonzultované a predbežne odsúhlasené s dopravnou políciou.
V pripomienke špecifikované technické podmienky sa týkajú:
- TP 09/2008 Zariadenia, infraštruktúra a systémy technologického vybavenia PK:
Požiadavky sa tykajú výlučne systémov a zariadení používaných na nasledujúcich
pozemných komunikáciách: 1. diaľnice a rýchlostné cesty, 2. cesty I. triedy, 3. miestne rýchlostné
komunikácie
- TP 10/2008 Inteligentné dopravné systémy a dopravné technologické zariadenia:
Požiadavky sa tykajú výlučne systémov a zariadení používaných na nasledujúcich
pozemných komunikáciách: 1. diaľnice a rýchlostné cesty, 2. cesty I. triedy, 3. miestne rýchlostné
komunikácie.
V rámci navrhovanej činnosti sa neuvažuje s dopravným napojením na pozemné komunikácie, pre
ktoré sú definované požiadavky v TP 09/2008, TP 10/2008.
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Napojenie územia je riešené existujúcou odbočkou z cesty II. triedy č.531 Rimavská Sobota –
Rimavské Janovce na 7,5 km. Požiadavky na splnenia Technických podmienok TP 09/2008 a TP
10/2008 nie sú určené pre cesta II. triedy, preto nie sú v tomto prípade opodstatnené. Dopravné
riešenie bude podrobne vyriešené v dokumentácií pre územné rozhodnutie, vrátane výpočtov
normových potrieb statickej dopravy, ktoré bude v súlade s platnými STN a metodikami. Táto
požiadavka je opodstatnená a je zahrnutá v podmienkach vo výroku rozhodnutia.
b. Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením
príslušnej normy STN 73 6110. Žiadame tak preukázať, že nie je potreba realizovať
vynútené investície a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku
statickej dopravy.
Doplňujúce informácie od navrhovateľa:
Návrh rieši 54 parkovacích miest pre návštevy a OČTK a 150 parkovacích miest pre príslušníkov a
zamestnancov. Navrhované komunikácie, spevnené plochy a parkoviská sú navrhnuté v súlade s
platnými slovenskými normami a to hlavne :
STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií
STN 73 6133 Navrhovanie a realizácia zemného telesa pozemných komunikácií
STN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia a ďalšie bezprostredne súvisiace normy.
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Požiadavku považuje príslušný orgán za splnenú.
c. Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná

zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti a preukázať
tak znižovanie zaťaženia územia dopravou vytvorením predpokladov na využívanie
hromadnej dopravy.
Doplňujúce informácie od navrhovateľa:
Dotknuté územie navrhované pre realizáciu zámeru činnosti sa nachádza v zastavanom území
mestskej časti Sabová. Zástavka prímestskej hromadnej dopravy je situovaná v blízkosti odbočky k
areálu. Dochádzková vzdialenosť 2 minúty.
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Požiadavku považuje príslušný orgán za splnenú.
d. Vyhodnotiť dostatočnosť opatrení v zmysle spracovaného dokumentu ochrany prírody

podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z.
Doplňujúce informácie od navrhovateľa:
Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na územia, ktoré sú predmetom ochrany podľa zákona č
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny v dotknutom území platí 1. stupeň ochrany prírody (všeobecná ochrana). Územie nezasahuje
do prvkov ÚSES. Nepredpokladá sa narušenie významných ekosystémov.
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Po ukončení výstavby budú realizované sadové úpravy dotknutých plôch. Budú vysadené kvetinové
záhony, nižšie a vyššie dreviny, vrátane ovocných stromov pre pestovanie ovocia pre domácu
spotrebu.
Navrhovaná činnosť „Väzenské zariadenie Rimavská Sobota – časť Sabová“ je s ohľadom na jej
charakter pomerne špecifická a oproti „klasickým“ urbanistickým projektom vyžaduje určité
štandardy najmä na zabezpečenie bezpečnosti a pracovného režimu. Súvisí s tým napríklad kontrola
a vizuálna dostupnosť všetkých plôch areálu (čo vylučuje napr. prítomnosť väčších stromov),
prehľadnosť a kontrola stavu strešných plôch (neodporúčajú sa členité
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
V zmysle stanoviska OÚ RS, odboru starostlivosti o ŽP, úseku ŠS ochrany prírody a krajiny,
navrhovaná činnosť je navrhnutá v zastavanom území mesta v území s 1.stupňom ochrany prírody a
krajiny, ktoré nezasahuje do ÚSES. V zmysle toho, že nie sú dotknuté záujmy ochrany prírody
a krajiny týkajúce sa ÚSES, požiadavka na spracovanie osobitného dokumentu ochrany prírody,
v zmysle §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z., je neopodstatnená.
e. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v
súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83
7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie tak, aby sa
preukázala ochrana krajinných zložiek v zmysle zákona OPK č.543/2002 Z. z.; preukázať
ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.
Doplňujúce informácie od navrhovateľa:
Navrhované terénne a sadové úpravy sú riešené v súlade s platnými slovenskými technickými
normami a to hlavne:
STN 73 6133 - Navrhovanie a realizácia zemného telesa pozemných komunikácií
STN 73 3050 - Zemné práce. Všeobecné ustanovenia a ďalšie bezprostredne súvisiace normy
STN 83 7010 - Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie
STN 83 7015 - Technológia vegetačných úprav v krajine. Práca s pôdou
STN 83 7016 - Technológia vegetačných úprav v krajine. Rastliny a ich výsadba
STN 83 7017 - Technológia vegetačných úprav v krajine. Trávniky a ich zakladanie.
Sadové úpravy pozostávajú z rekultivácie a zatrávnenia terénne vyrovnaných plôch a to najmä v
častiach po vybúraných objektoch. Na plochách, kde to bezpečnosť ochrany umožňuje sú vysadené
nižšie a vyššie dreviny, vrátane ovocných stromov pre pestovanie ovocia pre domácu spotrebu.
Okolie parkovísk a priestor medzi stojiskami je zrekultivovaný, zatrávnený a je využitý na výsadbu
vhodných tieniacich a pôdopokryvných drevín. V priestore medzi severnými krídlami ubytovacieho
objektu sú dve plochy s parkovou úpravou pre výkon vychádzok. Parková úprava obsahuje trávnaté
plochy, kvetinové záhony, nízku kríkovú zeleň.
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Požiadavku považuje príslušný orgán na úrovni zámeru, za splnenú.
f. Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č.

2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7
Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská
transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smerniceu/). Za týmto účelom žiadame vyhodnotiť primárne posúdenie vplyvov na vody
príslušnými metodikami CIS pre aplikáciu Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES
(http://ec.europa.eu/environment/water/waterframework/facts_figures/guidance_docs_en.htm) a tak preukázať, že v dôsledku realizácie
zámeru nemôže byť zhoršená kvalita vôd a vodných útvarov; rovnako žiadame preukázať,
že realizáciou zámeru sa nenaruší prirodzení vodná bilancia ani prirodzené odtokové
pomery v území.
Doplňujúce informácie od navrhovateľa:
V predkladanom zámere boli identifikované vplyvy navrhovanej činnosti na vody, popísané sú v
kapitole IV.3 Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie,
podkapitole IV.3.5 Vplyvy na vodné pomery. Pri navrhovanej činnosti bude dodržaná Rámcová

18

smernica o vode č. 2000/60/ES. V súvislosti s navrhovanou činnosťou a informácie uvedené v
príslušných častiach zámeru činnosti nie sú vplyvy navrhovaného projektu na dosiahnutie
environmentálnych cieľov podľa Rámcovej smernice o vodách významné.
Podkladom pre spracovanie zámeru činnosti bol projektový zámer „Väzenské zariadenie Rimavská
Sobota – časť Sabová“. O odborné stanovisko podľa §16a ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. môže byť
v prípade požiadavky zo strany orgánu štátnej vodnej správy požiadané v súvislosti s povoľovaním
navrhovanej činnosti podľa zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Navrhovateľ činnosti vyhodnotil predpokladané vplyvy v zámere v kap. IV.3 a IV.3.5..Z doručeného stanoviska
dotknutého orgánu, OÚ RS, odboru starostlivosti o ŽP, úseku štátnej vodnej správy vyplýva, že navrhovanou
činnosťou nebudú ovplyvnené hydrologické a hydrogeologické pomery v území a že nebude mať vplyv na
kvantitatívne a kvalitatívne pomery povrchových a podzemných vôd. Zároveň dotknutý orgán vo svojom
stanovisku nepožaduje vypracovanie odborného stanoviska podľa § 16a ods. 3 vodného zákona.
Rešpektovanie a postup podľa Rámcovej smernice č. 2000/60/ES považuje príslušný orgán za opodstatnené,
preto túto požiadavku premieta do podmienok vo výroku rozhodnutia. Príslušný orgán pripúšťa aj možnosť
vydania Odborného stanoviska podľa §16a ods. 3 zákona č. 364/2004 Z.z., ktoré vydáva príslušný orgán
vodnej správ na OÚ BB, s územnou pôsobnosťou na území banskobystrického kraja, ktorého nutnosť musí
navrhovateľ činnosti prehodnotiť s uvedeným orgánom.
g. Dokumentáciu pre primárne posúdenie vplyvov na vody podľa §16a Vodného zákona v

ďalšej projekčnej fáze žiadame spracovať metodikou
(http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository/downloadDocument?d
ocumentId=441).
Doplňujúce informácie od navrhovateľa:
Podkladom pre spracovanie zámeru činnosti bol projektový zámer „Väzenské zariadenie Rimavská
Sobota – časť Sabová“. O odborné stanovisko podľa §16a ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. môže byť
v prípade požiadavky zo strany orgánu štátnej vodnej správy požiadané v súvislosti s povoľovaním
navrhovanej činnosti podľa zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Takzvané „primárne posúdenie“ vykonáva Výskumný ústav vodného hospodárstva ako odbornévedecko-výskumné pracovisko vodného hospodárstva poverené výkonom primárneho posúdenia
významnosti vplyvu realizácie nových rozvojových projektov na stav útvarov povrchovej vody a stav
útvarov podzemnej vody vo vzťahu k plneniu environmentálnych cieľov.
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Berie na vedomie. Vyhodnotenie je ako v pripomienke písm. f.
h. Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom

osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický
posudok a svetlotechnický posudok a vyhodnotiť vplyv jednotlivých emisií a imisií na tieto
oblasti s dlhodobým pobytom osôb a preukázať, že nebudú vystavený nadmernému
zaťaženiu.
Doplňujúce informácie od navrhovateľa:
Areál je situovaný mimo zastavaného územia mesta Rimavská Sobota, na okraji časti Sabová. V
bezprostrednom okolí sa nachádza malá skupinka rodinných domov a malých bytoviek, z ktorých sú
niektoré neobývané. Prevádzka nebude mať negatívny vplyv na život obyvateľov.
S ohľadom na charakter navrhovanej činnosti, hlukové a rozptylové pomery lokality a predpokladané
vplyvy navrhovanej činnosti na uvedené faktory životného prostredia nepovažujeme spracovanie
špecifických štúdií v danej oblasti za potrebné.
Stromová zeleň určená na výrub sa v dotknutom území nachádza v priestore ovocných záhrad a
existujúceho objektu, ktorý bude zachovaný. Výruby budú nahradené novou výsadbou – ovocný sad
a zeleň v rámci projektu sadových úprav.
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Opodstatnená požiadavka, zahrnutá do podmienok výroku rozhodnutia.
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Žiadame overiť statiku stavby nezávislým oponentským posudkom a preukázať, že statika
nie je v dôsledku podhodnotenia nebezpečná resp. v dôsledku nadmerného
naddimenzovania príliš nezaťažuje územia a zložky životného prostredia.
Doplňujúce informácie od navrhovateľa:
Statiku stavby nie je potrebné v zmysle vyhlášok a STN noriem spracovávať dvoma nezávislými
statikmi.
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
i.

Riešenie statiky stavieb, vrátane jej overenia, je obsahom prípravy projektovej dokumentácie stavieb pre
povoľovacie konania podľa osobitných predpisov. Táto požiadavka v zisťovacom konaní je neopodstatnená.
j. Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych

variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č.24/2006 Z.z.
„objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej
činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom“.
Doplňujúce informácie od navrhovateľa:
Predkladaný zámer činnosti sa zaoberá hodnotením a posudzovaním vplyvov navrhovanej činnosti,
ktorou je výstavba a prevádzka väzenského zariadenia Rimavská Sobota – časť Sabová.
Na základe odôvodnenej žiadosti navrhovateľa Okresný úrad Rimavská Sobota, Odbor starostlivosti
o životné prostredie listom číslo OU-RS-OSZP-2019/010076-2 zo dňa 24.04.2019 pre činnosť
„Väzenské zariadenie Rimavská Sobota – časť Sabová“ upustil od požiadavky variantného riešenia
zámeru navrhovanej činnosti.
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Príslušný orgán, pred zisťovacím konaním, rozhodol o upustení od vypracovania druhého realizačného
variantu zámeru navrhovanej činnosti, preto je požiadavka neopodstatnená a zamieta sa.
k. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území.

Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním
analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy
vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
Doplňujúce informácie od navrhovateľa:
Geologické a hydrogeologické pomery dotknutého územia sú opísané v príslušných častiach zámeru
činnosti - v rámci kapitoly III.1.2 Geologické pomery a III.1.3 Hydrogeologické pomery.
Potenciálne vplyvy navrhovanej činnosti na horninové prostredie sú vyhodnotené v kapitole IV.3.1.
Vplyvy na horninové prostredie a návrh opatrení v kapitole IV.10. Opatrenia na zmiernenie
nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie.
Pre navrhovanú činnosť boli realizované a vyhodnotené nasledovné prieskumy:
AUXT, A., VARGICOVÁ, K., 2019. Stanovenie radónového indexu pozemkov: Rimavská Sobota –
Sabová (Ústav na výkon trestu odňatia slobody), odborný posudok. HES-COMGEO spol. s.r.o.,
Banská Bystrica.
JASOVSKÁ, A. et al., 2019. Väzenské zariadenie v Rimavskej Sobote – časť Sabová,
inžinierskogeologický prieskum – Záverečná správa. ENVIGEO, a.s., Banská Bystrica.
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Spracované vyhodnotenie geologických a hydrogeologických pomerov dotknutého územia, ako aj
vykonané prieskumy pre navrhovanú činnosť, považuje príslušný orgán pre potreby zámeru za
postačujúce a za splnené.
l. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej
kanalizácie a ostatných vodných stavieb a tak preukázať, že nedôjde k preťaženiu
kanalizačnej siete a teda k zvýšeniu rizika záplav ako aj to, že kanalizácia bude účinná a
spĺňať parametre podľa zákona o kanalizáciách č.442/2002 Z.z.
Doplňujúce informácie od navrhovateľa:
Výpočet množstva dažďových vôd:
Administratívna budova Q = (657x0,0158+545x0,025) x 1 = 26,80 l/s
Ubytovaco-hospodársky objekt Q = 668 x 0,0158 x 1 = 10,55 l/s
Autopark Q = 1 140 x 0,0158 x 1 = 28,50 l/s
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Objekt služobnej kynológie Q = 335 x 0,0158 x 1 = 5,29 l/s
Vrátnica výrobnej zóny Q = 117 x 0,0158 x 1 = 1,85 l/s
Polyfunkčný objekt Q = 3181 x 0,025 x 1 = 79,53 l/s
Ubytovací objekt Q = 4238 x 0,025 x 1 = 105,95 l/s
Výrobná hala 1 Q = 3 600 x 0,0158 x 1 = 56,88 l/s
Výrobná hala 2 Q = 3 600 x 0,0158 x 1 = 56,88 l/s
Plocha spevnených plôch a striech 8,51 ha
Plocha zelene 4,00 ha
Qdážď =((8,51x0,9)+(4,0x0,1))x146 l/s/ha = 1 176,60 l/s
Výpočet množstva splaškových vôd (vykonaný v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 684/2006):
Priemerné množstvo splaškových vôd
Q24 =234,08 m3/deň = 2,71 l/s
Maximálne množstvo splaškových vôd
Qmax =234,08 x 3,0 =702,24 m3.deň-1 = 8,13 l/s
Minimálne množstvo splaškových vôd
Qmin =234,08 x 0,6 =140,45 m3.deň-1 = 1,63 l/s
Ročné množstvo splaškových vôd
Qrok = 234,080 x 365 = 85 439 m3/rok
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Výpočet množstva splaškových odpadových vôd uvedený v zámere na str.27 a dažďových vôd na str.
28 a 72, ako aj navrhované parametre kanalizačných sietí s príslušenstvom, vrátane vyššie
uvedených doplňujúcich informáciách od navrhovateľa, sú pre potreby zisťovacieho konania
postačujúce. Je na zodpovednosti projektanta jednotlivých objektov vodných stavieb, navrhnúť a
nadimenzovať prietokové a akumulačná parametre objektov v postačujúcich dimenziách. Pre
potreby zámeru je požiadavka splnená.
m. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít
predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky
predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným
plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických
riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru
územia a navrhovaného zámeru a to z hľadiska kumulácie a súbežného pôsobenia.
Žiadame tak preukázať, že nedôjde k nadmernému zaťaženiu územia v rozpore s územným
plánom.
Doplňujúce informácie od navrhovateľa:
V zmysle Územného plánu mesta Rimavská Sobota v znení neskorších zmien a doplnkov je dotknuté
územie vymedzené ako plochy účelovej vybavenosti (územnoplánovacia informácia MÚ v
Rimavskej Sobote, odboru rozvoja mesta, list č. 7464/2019 zo dňa 3. 4. 2019). Činnosť je navrhnutá
v súlade s územným plánom mesta Rimavská Sobota, v ktorého katastrálnom území má byť projekt
realizovaný (Územný plán mesta Rimavská Sobota, schválený uznesením č. 119/2003-MsZ, zo dňa
9.12.2003 v súlade so súhlasným stanoviskom Krajského úradu v Banskej Bystrici podľa § 25 ods. 2
citovaného zákona k predmetnému návrhu č. 2003/09810 zo dňa 24.11.2003. Jeho zmeny sú z r.
2007, 2008 a 2009.) a v súlade s Koncepciou územného rozvoja Slovenka.
Navrhovaná činnosť je v súlade s národným plánom regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a v
súlade s dokumentom „Koncepcia väzenstva SR na roky 2011 až 2020“, schváleného vládou SR
uznesením č. 248/2011 a jeho aktualizáciou zo dňa 18.02.2016.
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
V zámere je požiadavka vyhodnotená na str. 85. Stanovisko mesta Rimavská Sobota, ktoré je aj
územno-plánovacím orgánom pre ÚP mesta R. Sobota, je k navrhovanej činnosti súhlasné, bez
pripomienok. Príslušný orgán považuje požiadavku za splnenú.
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n. Žiadame preukázať spôsob plnenia povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch

č.79/2015 Z.z. a uviesť navrhované opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR
(https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela).
Doplňujúce informácie od navrhovateľa:
V predkladanom zámere boli identifikované produkované odpady a nakladanie s nimi, popísané sú v
kapitole IV.2 Údaje o výstupoch, podkapitole IV.2.3 Odpady a v kapitole IV.10 Opatrenia na
zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie.
V rámci navrhovanej činnosti budú v etape výstavby ako aj v etape prevádzky väzenského zariadenia
dodržiavané všetky dotknuté ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ako aj záväzné
opatrenia POH SR.
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Zákon o odpadoch č.79/2015 Z. z. musí byť dodržaný, nakoľko legislatíva platí všeobecne. Oblasť
nakladania s odpadmi je v zámere riešená preto túto pripomienku považuje príslušný orgán na úrovni
zámeru za splnenú a za neopodstatnenú.
o. Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR
(http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-aobaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných
opatrení a preukázať tak plnenie záväzných zákonných povinností na úseku odpadového
hospodárstva.
Doplňujúce informácie od navrhovateľa:
V rámci navrhovanej činnosti budú v etape výstavby ako aj v etape prevádzky väzenského zariadenia
dodržiavané všetky dotknuté ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ako aj záväzné
opatrenia POH SR.
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Predkladaný zámer nie je v rozpore s aktuálne platným POH SR a požiadavky kladné POH SR budú
aplikované jednak v povoľovacích procesoch navrhovanej činnosti ako aj pri jej budúcej prevádzke.
Príslušný orgán túto požiadavku v zisťovacom konaní považuje za splnenú a jej trvalé plnenie je právne
záväzne vyriešené.
p. Žiadame preukázať dôsledne ochranu poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona o ochrane
poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z.
Doplňujúce informácie od navrhovateľa:
Parcely, na ktorých sa má navrhovaná činnosť realizovať sú v katastri nehnuteľnosti evidované ako
ostatná plocha a zastavaná plocha a nádvorie. Navrhovaná činnosť nie je situovaná na
poľnohospodárskej pôde.
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Príslušný orgán, vzhľadom na umiestnenie navrhovanej činnosti, považuje požiadavku za
neopodstatnenú a zamieta ju.
q. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie
nevyhnutnosti takéhoto záberu.
Doplňujúce informácie od navrhovateľa:
Parcely, na ktorých sa má navrhovaná činnosť realizovať sú v katastri nehnuteľnosti evidované ako
ostatná plocha a zastavaná plocha a nádvorie. Navrhovaná činnosť nie je situovaná na
poľnohospodárskej pôde.
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Navrhovanou činnosti nedôjde k záberu PPF, preto sa považuje požiadavka za neopodstatnenú
a zamieta sa.
r. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality
príslušného katastrálneho územia.
Doplňujúce informácie od navrhovateľa:
Parcely, na ktorých sa má navrhovaná činnosť realizovať sú v katastri nehnuteľnosti evidované ako
ostatná plocha a zastavaná plocha a nádvorie. Navrhovaná činnosť nie je situovaná na
poľnohospodárskej pôde.
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Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Navrhovaná činnosť nie je umiestnená na PPF, preto sa považuje požiadavka za neopodstatnenú
a zamieta sa.

„Podľa §29 ods.3 zákona EIA č.24/2006 Z.z. „Ak sa rozhoduje o tom, či sa navrhovaná činnosť
alebo jej zmena bude posudzovať podľa tohto zákona, primerane sa použijú kritériá pre
zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10, pričom príslušný orgán prihliada aj na stanoviská
podľa § 23 ods 4.“ Ak sa nepreukáže súlad zámeru s environmentálnymi záujmami podľa
osobitných zákonov v rozsahu ako sme uviedli v bode a) až r) v tejto časti nášho stanoviska,
požadujeme, aby sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru „Výstavba väzenského
zariadenia v Rimavskej Sobote – časť Sabová Výstavba väzenského zariadenia v Rimavskej
Sobote – časť Sabová“ prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania,
odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer
komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia; v takomto prípade žiadame
v rozsahu hodnotenia uviesť aj povinnosť vyhodnotiť body a) až r) tejto časti nášho vyjadrenia
a súčasne naše požiadavky uvedené v časti 2) a v časti 3) tohto vyjadrenia uviesť v záväzných
podmienkach záverečného stanoviska.“
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Na základe vyhodnotenia doručených stanovísk k zámeru, primerane s vyhodnotením kritérií v príl. č.
10 zákona, sa preukázal súlad s environmentálnymi záujmami podľa osobitných zákonov, preto
príslušný orgán rozhodol že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006
Z.z.. Požiadavka ZDS na ďalšie posudzovanie podľa zákona č.24/2006 Z.z. nie je opodstatnená,
preto ju príslušný orgán zamieta.
V prípade, že príslušný orgán vydá rozhodnutie zo zisťovacieho konania o ďalšom
neposudzovaní vplyvov zámeru „Výstavba väzenského zariadenia v Rimavskej Sobote – časť
Sabová“ na životné prostredie podľa zákona EIA, žiadame zapracovanie podmienok
uvedených v časti 2) a v časti 3) tohto stanoviska do záväzných podmienok rozhodnutia podľa
§29 ods.13 zákona EIA a zároveň ich vyhodnotiť v odôvodnení rozhodnutia podľa §20a písm.a
zákona EIA.
2. Podľa §18 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb.: „Každý, kto svojou činnosťou
znečisťuje alebo poškodzuje životné prostredie alebo kto využíva prírodné zdroje, je
povinný na vlastné náklady zabezpečovať sledovanie tohto pôsobenia a poznať jeho
možné dôsledky.“; podľa §27 ods.1 zákona o životnom prostredí: „Každý, kto
poškodzovaním životného prostredia alebo iným protiprávnym konaním spôsobil
ekologickú ujmu, je povinný obnoviť prirodzené funkcie narušeného ekosystému alebo
jeho časti. Ak to nie je možné alebo z vážnych dôvodov účelné, je povinný ekologickú
ujmu nahradiť iným spôsobom (náhradné plnenie); ak to nie je možné, je povinný
nahradiť túto ujmu v peniazoch. Súbeh týchto náhrad sa nevylučuje. Spôsob výpočtu
ekologickej ujmy a ďalšie podrobnosti ustanoví osobitný predpis.“. Podľa §8 zákona
o životnom prostredí „Ochrana životného prostredia zahŕňa činnosti, ktorými sa
predchádza znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia alebo sa toto
znečisťovanie alebo poškodzovanie obmedzuje a odstraňuje. Zahŕňa ochranu jeho
jednotlivých zložiek, alebo konkrétnych ekosystémov a ich vzájomných väzieb, ale aj
ochranu životného prostredia ako celku.“ Podľa §10 zákona o životnom prostredí
„Ekologická ujma je strata alebo oslabenie prirodzených funkcií ekosystémov vznikajúca
poškodením ich zložiek alebo narušením vnútorných väzieb a procesov v dôsledku
ľudskej činnosti.“
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Žiadame, aby navrhovateľ obnovil prirodzenú biodiverzitu dotknutého územia, čo najviac obnovil
prirodzené funkcie narušeného ekosystému, čo najviac ochránil životné prostredie a kompenzoval
tak ekologickú ujmu v dôsledku navrhovaného zámeru nasledovnými opatreniami:
s. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
Doplňujúce informácie od navrhovateľa:
V okolí územia navrhovaného pre realizáciu činnosti sa nachádza malá skupinka rodinných domov a
malých bytoviek, prípadne nezastavané plochy ornej pôdy. S ohľadom na charakter navrhovanej
činnosti nie je túto možné funkčne zosúladiť s objektmi. Navrhovaná činnosť je v súlade s
výškovými regulatívmi definovanými ÚPN.
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Druh navrhovanej činnosti je špecifický, limitovaný plochou navrhovaného areálu a požadovanou
kapacitou nápravného zariadenia, vrátane potrebnej infraštruktúry, preto jeho výškové a funkčné
zosúladenie s okolitou zástavbou, nie je v plnom rozsahu možné dodržať. Príslušný orgán preto túto
požiadavku zamieta.
t. Žiadame zachovať záhrady v severnom cípe riešeného územia.
Doplňujúce informácie od navrhovateľa:
Vzhľadom na potreby priestorovo-funkčného riešenia areálu sú záhrady čiastočne využité na
situovanie parkoviska. V areáli bude v zmysle projektu sadových a vegetačných úprav uskutočnená
výsadba ovocného sadu a kvetinových záhonov.
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Príslušný orgán akceptuje dôvody navrhovateľa na čiastočného zrušenia záhrad a požiadavku ZDS
zamieta.
u. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov;
žiadame uviesť aké recykláty a ako sa v zámere použijú.
Doplňujúce informácie od navrhovateľa:
Materiálová skladba a konštrukčné riešenie sú predmetom vyšších stupňov projektovej
dokumentácie.
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Opodstatnená požiadavka. Príslušný orgán odporúča navrhovateľovi, pri realizácii navrhovanej
činnosti, v max. možnej miere uplatniť využitie výrobkov zo zhodnocovaných odpadov.
v. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektmi
stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie
striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk. V prípade
nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy
požadujeme použitie drenážnej dlažby , ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej
plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a
znížia
tepelné
napätie
v
danom
území
(www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf).
Doplňujúce informácie od navrhovateľa:
Parkovacie miesta sú s ohľadom na geologické, hydrogeologické pomery lokality a priestorové
možnosti (definované okrem iného aj majetko-právnymi vzťahmi v lokalite) navrhované ako
povrchové státia. Návrh rieši 54 parkovacích miest pre návštevy a OČTK a 150 parkovacích miest
pre príslušníkov a zamestnancov. Navrhované parkoviská sú navrhnuté v súlade s normou STN 73
6110. Vo vzťahu ku klimatickým zmenám a vplyvom na klímu majú podzemné garáže (prípadne
parkovací dom) podstatne väčšiu uhlíkovú stopu ako navrhované povrchové státia.
Navrhovaná činnosť „Väzenské zariadenie Rimavská Sobota – časť Sabová“ je s ohľadom na jej
charakter pomerne špecifická a oproti „klasickým“ urbanistickým projektom vyžaduje určité
štandardy najmä na zabezpečenie bezpečnosti a pracovného režimu. Súvisí s tým napríklad kontrola
a vizuálna dostupnosť všetkých plôch areálu (čo vylučuje napr. prítomnosť väčších stromov),
prehľadnosť a kontrola stavu strešných plôch (neodporúčajú sa členité strechy s množstvom objektov
ani so vzrastlejšou vegetáciou, ...), minimalizácia využitia menších konštrukčných predmetov v
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navrhovaných objektoch (predmetov, ktoré by mohli byť zneužité napr. za účelom ublíženia na
zdraví (napr. aj dlažobné kocky)) a pod..
Prostredie areálu bude „dotvorené“ sadovými úpravami. Okolie parkovísk a priestor medzi
stojiskami bude zrekultivovaný, zatrávnený a využitý na výsadbu vhodných tieniacich a
pôdopokryvných drevín. Vo východnej časti areálu (priestor medzi severnými krídlami ubytovacieho
objektu) budú dve plochy s parkovou úpravou pre výkon vychádzok. Parková úprava obsahuje
trávnaté plochy, kvetinové záhony, nízku kríkovú zeleň. Starostlivosť o zeleň budú vykonávať
odsúdení v rámci zamestnania, ale aj prípadnej záujmovej terapeutickej činnosti.
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Príslušný orgán akceptuje argumenty navrhovateľa činnosti k riešeniu parkovacích plôch
povrchovými státiami. Odporúča navrhovateľovi činnosti, v rámci možností využiť na spevnené
plochy výrobky, resp. materiály, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy
preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné
napätie v danom území. Toto odporúčanie je zahrnuté do podmienok rozhodnutia.
v. Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s
veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia.
Doplňujúce informácie od navrhovateľa:
Nemáme vedomosť o tom, že by existoval nejaký legislatívny predpis direktívne stanovujúci
uvedenú podmienku. V rámci navrhovaného areálu bude realizovaný projekt sadových a vegetačných
úprav, ktorý bude zahŕňať aj výsadbu vzrastlej vegetácie. Pri výbere drevín (stromov a krov) sa
neuvažuje so stromami, ktoré majú v dospelosti mohutný vzrast a mohli by ohrozovať objekty,
dopravné prostriedky, odsúdených, zamestnancov alebo návštevníkov ako vývraty, zlomy vplyvom
vetra, snehu, premoknutia pôdy po dlhotrvajúcich dažďoch. Taktiež sa neuvažuje s drevinami,
ktorých koreňový systém rastie do šírky v horných vrstvách pôdy. Obdobne sa neuvažuje s
drevinami (krami), ktoré majú pichľavé ostne, kvôli možnému poraneniu. Pri výbere drevín sa
zohľadnia ich pôdne a klimatické nároky, najmä ich schopnosti odolávať extrémnym teplotám ako aj
ich estetické pôsobenie. Uvedenie danej podmienky v rámci rozhodnutia je pre nás neprijateľné.
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Príslušný orgán, akceptuje vyššie uvedené doplňujúce informácie navrhovateľa činnosti. Z dôvodu,
že v ďalších stupňoch projektovej prípravy stavby, bude podrobne vyriešený projekt sadových úprav,
požiadavku ZDS zamieta.
w. Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby
spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU,
PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ
VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2).
Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s
klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5
zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti
životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika
vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické
parametre, viac k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-svodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach. Vo všeobecnosti požadujeme realizáciu tzv.
dažďových záhrad.
Doplňujúce informácie od navrhovateľa:
Navrhované projektové riešenie je spracované v súlade s platnou legislatívou v oblastiach ochrany
jednotlivých zložiek životného prostredia a s ohľadom na platné technické normy.
V záverečných častiach spracovaného zámeru navrhovanej činnosti sa konštatuje, že realizácia
činnosti nevytvára z pohľadu vplyvov na životné prostredie riziká, ktoré by závažne ovplyvnili
parametre jednotlivých zložiek životného prostredia dotknutého územia a nebude mať teda žiadny
významný negatívny vplyv na kvalitu životného prostredia dotknutého územia. Jedná sa o projekt s
lokálnym (miestnym) významom, ktorého vplyvy sú viac-menej úzko vymedzené hranicami
dotknutého územia a nedosahujú významnú intenzitu.
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Čo sa týka dažďových záhrad, na súčasnej úrovni projektovej prípravy navrhovanej činnosti sa
uvažuje aj o realizácií takýchto záhrad, avšak toto riešenie bude predmetom vyšších stupňov
projektovej dokumentácie.
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Príslušný orgán považuje požiadavku za opodstatnenú a zahrnul ju do podmienok výroku
rozhodnutia. .
x. Požadujeme, aby sa zámer prispôsobil okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to
najmä vhodnými vegetačnými úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním s
vodami na základe výpočtov podľa Vodného zákona, realizáciou zelenej infraštruktúry
podľa §48 zákona OPK č.543/2002 Z.z. Táto zelená infraštruktúra by mala mať formu
lokálneho parčíka, ktorý bude vhodne začlenený do okolitého územia a podľa
prevádzkových možnosti voľne prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych
funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou
parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o
stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do biodiverzity
okolitého územia. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa
príručky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí (https://www.mindop.sk/ministerstvo1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviskapokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb) a podľa tejto metodiky
spracovať dokumentáciu pre územné aj stavebné konanie.
Doplňujúce informácie od navrhovateľa:
Navrhovaná činnosť je situovaná na plochách (pozemkoch), ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej
republiky v správe Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže. Realizácia
akýchkoľvek investičných aktivít mimo záujmového územia (v okolí zámeru) je limitovaná
vlastníckymi vzťahmi. Z krajinárskeho hľadiska je okolie dotknutého územia tvorené najmä
plochami ornej pôdy a TTP. Zriadenie „parčíka“ na týchto plochách aj s ohľadom na krajinnú
štruktúru širšieho dotknutého územia nemá väčší praktický význam a preto sa neuvažuje s jeho
vybudovaním.
Po ukončení výstavby budú realizované sadové úpravy dotknutých plôch. Budú zatrávnené voľné
plochy, vysadené kvetinové záhony, nižšie a vyššie dreviny, vrátane ovocných stromov. Bližšie sa
budú sadovým úpravám venovať vo vyšších stupňoch projektovej dokumentácie.
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Túto požiadavku vyrieši odborne vypracovaný projekt sadových úprav, ktorý bude pre povoľovacie
konania vypracovaný do realizačných podrobností, v súlade s platnou legislatívou,
STN
a odporúčanými štandardami. Príslušný orgán preto usudzuje, že požiadavka bude splnená a nevidel
dôvod túto požiadavku zaradiť do podmienok výroku rozhodnutia.
y. Na horizontálne plochy (najmä strechy) žiadame aplikáciu zelených strešných krytín, ktoré
plnia funkciu extenzívnej vegetačnej strechy. Na vertikálne plochy (napr. steny) žiadame
aplikáciu zelených stien (napr. brečtany vhodné na takúto aplikáciu) za účelom lepšieho
zasadenia stavby do biodiverzity prostredia.
Doplňujúce informácie od navrhovateľa:
V prípade, že to realizačné podmienky projektu umožnia, je možné projekt sadových a vegetačných
úprav doplniť aj o túto možnosť. Nesúhlasíme však, aby bola daná úprava uvádzaná (ako záväzná) v
rámci podmienok rozhodnutia.
Ako už bolo viackrát konštatované v predchádzajúcich častiach textu, navrhovaná činnosť
„Väzenské zariadenie Rimavská Sobota – časť Sabová“ je s ohľadom na jej charakter pomerne
špecifická a oproti „klasickým“ urbanistickým projektom vyžaduje určité štandardy najmä na
zabezpečenie bezpečnosti a pracovného režimu. Súvisí s tým napríklad kontrola a vizuálna
dostupnosť všetkých plôch areálu (čo vylučuje napr. prítomnosť väčších stromov), prehľadnosť a
kontrola stavu strešných plôch (neodporúčajú sa členité strechy s množstvom objektov ani so
vzrastlejšou vegetáciou, ...), minimalizácia využitia menších konštrukčných predmetov v
navrhovaných objektoch (predmetov, ktoré by mohli byť zneužité napr. za účelom ublíženia na
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zdraví (napr. aj dlažobné kocky)) a pod.. Vegetácia na vertikálnych plochách (stenách) navrhovaných
objektov nie je z bezpečnostných dôvodov reálna!
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Príslušný orgán túto požiadavku, v časti horizontálnych plôch (najmä strechy), pokladá za
opodstatnenú a pokiaľ to realizačné podmienky projektu umožnia, je možné projekt sadových a
vegetačných úprav doplniť aj o túto možnosť. Vegetáciu na vertikálnych plochách (steny) zamieta.
z. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve
zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber: komunálneho zmesového
odpadu označeného čiernou farbou, kovov označeného červenou farbou, papiera
označeného modrou farbou, skla označeného zelenou farbou, plastov označeného žltou
farbou a bio-odpadu označeného hnedou farbou.
Doplňujúce informácie od navrhovateľa:
Komunálny odpad zo všetkých objektov sa bude triediť. Na jeho prechodné uskladnenie budú slúžiť
zberné nádoby farebne odlíšené podľa druhu odpadu, ktoré budú umiestnené v krytých vyhradených
priestoroch. Obdobne sa bude postupovať aj v prípade netriediteľného komunálneho odpadu.
Nespracovateľný komunálny odpad bude vyvážaný na skládku.
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Toto bude riešené v zmysle aktuálne platného VZN o odpadoch mesta Rimavská Sobota, v súlade
s vybudovaným systémom zberu triedených zložiek komunálnych odpadov, ktorý je v danej lokalite
zavedený. Oblasť nakladania s odpadmi je v zámere riešená preto túto pripomienku považuje príslušný
orgán na úrovni zámeru za splnenú a za neopodstatnenú.
Podmienky uvedené v písmenách r) až z) v tejto časti nášho vyjadrenia žiadame uviesť
v rozhodnutí ako záväzné podmienky záverečného stanoviska resp. rozhodnutia zo
zisťovacieho konania ako preventívne a kompenzačné opatrenia.
Doplňujúce informácie od navrhovateľa:
Navrhovateľ s ohľadom na uvedené konštatovania k jednotlivým písmenám vyjadrenia Združenia
domových samospráv / Marcel Slávik konštatuje, že nesúhlasí s požiadavkou na uvedenie
podmienok definovaných v rámci písmen s, t, u, v, x, y ako záväzných podmienok rozhodnutia zo
zisťovacieho konania.
Prípadné zriadenie a vybudovanie dažďových záhrad v areáli (písm. w) je z pohľadu navrhovateľa
reálne, aj keď doteraz sa s ním v rámci projektovej prípravy neuvažovalo.
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Výsledok vyhodnotenia je premietnutý v podmienkach výroku rozhodnutia.
3. Keďže predmetom daného konania je umožnenie ekonomického rastu; musí byť
súbežne sprevádzané nielen kompenzáciou a prevenciou ale aj ekologický rast resp.
environmentálny zisk; t.j. vplyvy na životné prostredie musia nielen environmentálnu
ujmu kompenzovať, ale urobiť aj niečo navyše, poskytnúť environmentálnu pridanú
hodnotu projektu. Z takýchto opatrení požadujeme realizáciu nasledovných opatrení:
aa) Navrhovateľ vysadí v meste Rimavská Sobota 25ks vzrastlých drevín a to na
verejných priestranstvách v obývaných častiach mesta po dohode s orgánom ochrany
prírody v zmysle Dokumentu starostlivosti o dreviny.
Doplňujúce informácie od navrhovateľa:
Stromová zeleň určená na výrub sa v dotknutom území nachádza v priestore ovocných záhrad a
existujúceho objektu, ktorý bude zachovaný. Výruby budú nahradené novou výsadbou – ovocný sad
a zeleň v rámci projektu sadových úprav.
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Podľa zámeru dôjde k výrubu cca. 52 ks drevín (ovocné dreviny, okrasná zeleň), ktoré budú nahradené
v posudzovanom území novou výsadbou, cca. 180 stromov, krovín a izolačnou zeleňou okolo parkovísk,
zo strany od obytnej zóny (hustý živý plot z ihličnatých drevín). Presný počet a druh drevín, bude
vyriešený v stavebných objektoch stavby, objektoch sadových úprav SO-A-07, SO-B-05, SO-C-04,
s ohľadom na špecifické podmienky prevádzky zariadenia a na klimatickú vhodnosť. Príslušný orgán
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usudzuje, že náhradná (plánovaná) výsadba drevín, množstvom prevyšuje odstraňované dreviny.
Požiadavku náhradnej výsadby 25 ks vzrastlých drevín na verejné priestranstvá v meste, v tomto prípade
príslušný orgán nemôže navrhovateľovi činnosti nariadiť. Príslušný orgán však takýto krok
navrhovateľovi činnosti odporúča, na základe dohody s vlastníkom pozemkov a orgánom ochrany
prírody a krajiny na území mesta Rimavská Sobota.
bb) Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v
podobe fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné
umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.).
Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen
pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj
marketingovo.
Doplňujúce informácie od navrhovateľa:
S ohľadom na charakter stavby a jej účel nie je pravdepodobné zriadenie verejných priestorov s
využitím nehnuteľného umeleckého diela.
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Nariadenie takejto podmienky pre daný druh navrhovanej činnosti, v rámci zisťovacieho konania nie
je možné, preto sa zamieta.
cc) Vyhodnotiť umiestnenie zámeru z hľadiska tepelnej mapy spracovanej satelitným
snímkovaním (infračervené snímkovanie voľne k dispozícii zo satelitu LANDSAT-8:
https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-landsat-archives-landsat-8-olioperational-land-imager-and?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects)
a
porovnať s mapou vodných útvarov (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wisewfd-spatial-1), mapami sucha (http://www.shmu.sk/sk/?page=2166) ako aj s mapami zrážok
a teploty vzduchu (http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_mesacnemapy) a na základe
ich vyhodnotenia navrhnúť vhodné adaptačné a mitigačné opatrenia podľa strategického
dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé
dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame
charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle §3 ods.5 zákona
OPK č.543/2002 Z.z. povinný zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru:
i.
Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej
stratégie: v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa
prehrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu
tepla v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z
priemyselných procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania
obytných budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv.
tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s
prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad
mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5
až 10 %. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak
z dôvodu, že v urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký
percentuálny podiel, je prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a
negatívne poznačený. Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus
presahujúci hranice samotného sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj
prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v priľahlom povodí.
ii.
Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav: • Zabezpečiť
zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných
centrách miest • Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania
stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú
izoláciu, tienením transparentných výplni otvorov • Podporovať a využívať
vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre •
Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a
infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam • Zabezpečiť
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prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým
podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do
kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny
iii.
Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchríc: Zabezpečiť a
podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu
vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran
iv.
Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: Podporovať a zabezpečiť
opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody
v.
Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok: • Zabezpečiť a
podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických
opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej
infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej
kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným
zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu
nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na
urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí • Zabezpečiť a podporovať
zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v
sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať
renaturáciu a ochranu tokov a mokradi.
Doplňujúce informácie od navrhovateľa:
Prevažná väčšina odkazov na rôzne internetové stránky a zdroje je neaktuálna alebo neplatná.
Všeobecné závery ďalšieho vývoja klímy na Slovensku možno formulovať nasledovne (Palčák,
Kaparová et al., 2015):
Teplota vzduchu
• priemerné teploty vzduchu by sa mali postupne zvyšovať o 2 až 4 °C v porovnaní s priemermi
obdobia 1951 – 1980, pričom sa zachová doterajšia medziročná a medzisezónna časová
premenlivosť;
• trochu rýchlejšie by mali rásť denné minimá ako denné maximá teploty vzduchu, čo spôsobí pokles
priemernej dennej amplitúdy teploty vzduchu;
• scenáre nepredpokladajú výraznejšie zmeny v ročnom chode teploty vzduchu, v jesenných
mesiacoch by ale mal byť rast teploty menší ako v zvyšnej časti roka;
Úhrn zrážok
• ročné úhrny zrážok by sa nemali podstatne meniť, skôr sa ale predpokladá mierny nárast (okolo 10
%), predovšetkým na severe Slovenska;
• väčšie zmeny by mali nastať v ročnom chode a časovom režime zrážok – v lete sa všeobecne
očakáva slabý pokles úhrnov zrážok (predovšetkým na juhu Slovenska) a v zvyšnej časti roka slabý
až mierny rast úhrnov zrážok (predovšetkým v zime a na severe Slovenska). V teplej
časti roka sa očakáva zvýšenie premenlivosti úhrnov zrážok, zrejme sa predĺžia a častejšie vyskytnú
málo zrážkové (suché) obdobia na strane jednej a budú zrážkovo výdatnejšie krátke daždivé obdobia
na strane druhej;
• pretože sa očakáva teplejšie počasie v zime, tak až do výšky 900 m n. m. bude snehová pokrývka
nepravidelná a častejšie sa budú vyskytovať zimné povodne – snehová pokrývka bude zrejme v
priemere vyššia iba vo výške nad 1200 m n. m., tieto polohy ale predstavujú na Slovensku menej ako
5 % rozlohy, čo nemôže podstatne ovplyvniť odtokové pomery.
Iné klimatické prvky a charakteristiky
• neočakávajú sa žiadne významné zmeny v priemeroch globálneho žiarenia, rýchlosti a smeru vetra;
• vzhľadom na zosilnenie búrok v teplej časti roka sa očakáva častejší výskyt silného vetra, víchric a
tornád v súvislosti s búrkami;
• pokles vlhkosti pôdy na juhu Slovenska (rast potenciálnej evapotranspirácie vo vegetačnom období
roka asi o 6 % na 1 °C oteplenia, úhrny zrážok sa vo vegetačnom období roka podstatne nezvýšia).
Hodnotené územie, v ktorom sa plánuje výstavba väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová,
sa nachádza 1,5 km od okraja mesta Rimavská Sobota v časti Sabová, južne od štátnej cesty
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Rimavská Sobota – Rimavské Janovce v katastrálnom území Rimavská Sobota. Z pohľadu
identifikácie krajinnej štruktúry sa nejedná o typickú sídelnú zástavbu mestského typu, ale o akýsi
satelitný sídelný útvar, tvorený areálom domov so záhradami, bytovými domami a existujúcim
areálom Ústavu na výkon trestu odňatia slobody.
Z tohoto dôvodu sú adaptačné opatrenia voči klimatickým zmenám navrhované pre sídelné útvary v
spracovanej „Stratégii adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“ (MŽP
SR, 2014) viac-menej prirodzene zapracované do projektového riešenia stavby, napr. :
urbanistická štruktúra zástavby umožňuje bezproblémovú cirkuláciu vzduchu,
v rámci projektu sadových a vegetačných úprav budú uprednostnené rastlinné druhy vhodné pre
lokalitné podmienky a zároveň adaptabilné na očakávané klimatické zmeny,
súčasťou projektu je aj zadržiavanie a využívanie dažďovej vody (ako úžitkovej vody a vody na
závlahy),
alternatívnym zdrojom tepla pre navrhované objekty sú tepelné čerpadlá,
vo vyšších stupňoch PD (DÚR) sa uvažuje so zabezpečením infiltrácie časti dažďových
odpadových vôd zo spevnených plôch formou dažďových záhrad.
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Príslušný orgán sa stotožňuje so požiadavkou a upozorňuje navrhovateľa činnosti, na zohľadnenie
požadovaných adaptačných opatrení voči klimatickým zmenám pre sídla, vyplývajúce zo "Stratégie
adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" v ďalších stupňoch projektovej
prípravy navrhovanej činnosti.
4. Podľa článku 45 Ústavy SR „Každý má právo na včasné a úplné informácie o stave
životného
prostredia
a
o
príčinách
a
následkoch
tohto
stavu.“
Podľa §3 ods.6 Správneho poriadku „Správne orgány sú povinné na úradnej tabuli
správneho orgánu, na svojom webovom sídle, ak ho majú zriadené alebo aj iným vhodným
spôsobom zrozumiteľne a včas informovať verejnosť o začatí, uskutočňovaní a o skončení
konania vo veciach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti alebo o ktorých to ustanovuje
osobitný zákon. Pritom sú povinné ochraňovať práva a právom chránené záujmy
účastníkov konania a iných osôb. Úradná tabuľa správneho orgánu musí byť nepretržite
prístupná verejnosti.“
Podľa čl 4 ods.1 písm.b bod ii. zákona č.43/2006 Z.z. (Aarhuský dohovor) „Každá Strana
zabezpečí, že orgány verejnej moci v rozsahu tohto článku a v rámci vnútroštátnych
právnych predpisov sprístupnia verejnosti na základe žiadosti informácie o životnom
prostredí; ak sa tak požaduje a vyplýva to z ustanovenia písmena b), aj kópie aktuálnej
dokumentácie obsahujúcej alebo pozostávajúcej z týchto informácií: bez toho, aby musel
byť preukázaný záujem; v požadovanej forme s výnimkou, ii) informácia je už verejne
dostupná v inej forme.“
Podľa §24 ods.1 písm.i zákona EIA č.24/2006 Z.z. „Príslušný orgán informuje
bezodkladne verejnosť na svojom webovom sídle, prípadne aj na svojej úradnej tabuli o
iných informáciách dôležitých na vydanie záverečného stanoviska alebo povolenia.“.
Podľa §32 Správneho poriadku a §29 ods.10 zákona EIA sú takýmito informáciami
zverejňovanými podľa §24 ods.1 písm.i zákona EIA aj podklady rozhodnutia
a doplňujúca informácia, ktoré žiadame zverejniť na webovej stránke
www.enviroportál.sk/eia/sk na podstránke predmetného zámeru; o tejto skutočnosti úrad
oboznámi účastníkov konania a dá im možnosť vyjadriť sa k nim pred vydaním
rozhodnutia podľa §33 ods.2 Správneho poriadku. Žiadame dodržať uvedený procesný
postup.
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Súvisiaca časť zo „žiadosti ZDS“:
Žiadame o oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia a to spôsobom zverejnenia všetkých
podkladov rozhodnutia podľa §24 ods.1 písm.j zákona EIA č.24/2006 Z.z. na enviroportáli
na stránke predmetného zámeru; takéto zverejnenie podkladov je zároveň oboznámením
v súlade s §23 ods.1 Správneho poriadku (iné vhodné oboznámenie s podkladmi), v súlade
s §3 ods.6 Správneho poriadku (o otázkach životného prostredia sa predpokladá, že sú
záujmom verejnosti ako aj podľa čl.4 ods.2 písm.b Aarhuského dohovoru č.43/2006 Z.z. Ak
ich úrad nezverejní uvedeným spôsobom, žiadame ich doručovanie jednotlivým účastníkom
konania individuálne a to za účelom vyjadrenia k podkladom rozhodnutia podľa §33 ods.2
Správneho poriadku; nášmu združeniu ich žiadame doručovať elektronickou poštou do
elektronickej schránky združenia.
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Príslušný orgán je názoru, že k získaným podkladom pre rozhodnutie v zisťovacom konaní, dal
účastníkom konania v zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku, písomným upovedomením pod č.
OU-RS-OSZP-2019/011275-21 zo dňa 18.6.2019, primeranú možnosť aby sa pred vydaním
rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobu ich zistenia, pripadne navrhnúť ich
doplnenie, k čomu im určil lehotu 7 dní. V tejto lehote, mali možnosť do predmetného spisu
nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na OÚ Rimavská Sobota, odbore starostlivosti
o životné prostredie, na adrese Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota. Z oboznámenia sa
s pokladmi rozhodnutia, prípadne o urobení výpisov a odpisov a poskytovaní informácií, robení
kópii atď. je správny orgán povinný spísať „Záznam o nazeraní do spisu“.
V zmysle § 23 správneho poriadku právo nazerať do spisov je procesným prejavom práva
dotknutej osoby na prístup k informáciám v správnom konaní, a to k informáciám, ktoré by mal
spis – vzhľadom na svoj účel – obsahovať. Účastníci správneho konania sú povinní, preukázať
aktívny prístup a záujem na korektnom priebehu celého správneho konania. Je teda na
účastníkoch konania, aby využili svoje právo nahliadnuť do spisu a oboznámili sa s podkladmi,
prípadne požiadali pri nahliadnutí do spisu o kópiu tohto spisu. V určenej lehote žiaden
z účastníkov konania neprejavil aktívny záujem na nahliadnutí do spisu.
Z uvedeného vyplýva, že správny orgán, nie je povinný na základe žiadosti účastníkovi konania
v zmysle správneho poriadku zaslať mu ním požadované podklady pre rozhodnutie a nedôjde tým
k popretiu základných zásad správneho konania, ako je zásada aktívnej súčinnosti účastníkov
konania a zásada materiálnej pravdy. K porušeniu práv účastníka konania by došlo zo strany
správneho orgánu iba v prípade, ak by správny orgán neumožnil účastníkovi konania nahliadnuť
do spisu, alebo ak by vydal vo veci meritórne rozhodnutie bez toho, aby účastníci konania a
zúčastnené osoby boli informovaní o ukončení dokazovania a o možnosti vyjadriť sa k
zhromaždeným podkladom. Ustanovenie § 23 správneho poriadku nevykonáva ustanovenia
Aarhuského dohovoru. Cieľom tohto ustanovenia je zabezpečiť oprávneným subjektom výkon
práva oboznamovať sa s podkladmi pre rozhodnutie prostredníctvom nahliadania do spisu.
Žiadosti ZDS o zaslanie kópií podkladov rozhodnutia ich zverejnením v elektronickej
podobe v IS EIA na Enviroportáli, na podstránke zverejnenia navrhovanej činnosti, z uvedených
dôvodov príslušný orgán nevyhovuje.
5. Podľa dôvodovej správy novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
č.314/2014 Z.z. platnej od 1.1.2015 „Podľa Komisie sú hlavným nedostatkom platného
zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov dôsledky nedostatočného prepojenia
procesu posudzovania vplyvov navrhovaných činností s následnými povoľovacími
procedúrami, pretože sa tak vytvára priestor pre nerešpektovanie výsledkov procesu
posudzovania vplyvov, ktorým tak nemôže garantovať ani plné zabezpečenie práv dotknutej
verejnosti už účastnej na tomto konaní, resp. majúcej záujem o výsledok rozhodovania v
záležitostiach životného prostredia. Otvára sa tak problematika implementácie v rámci

31

právneho poriadku Slovenskej republiky časti tých požiadaviek Aarhuského dohovoru
(Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe
k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia zo dňa 25. júna 1998), ktoré
smernica EIA implementuje (články č. 6, 7 a 9).“. Podľa čl.6 ods.4 Aarhuského dohovoru
č.43/2006 Z.z. má verejnosť právo efektívne presadzovať svoje práva a záujmy pričom
štátne orgány majú povinnosť realizáciu tohto práva efektívne zabezpečiť.
Žiadame v odôvodnení rozhodnutia uviesť akým konkrétnym spôsobom bolo uvedené
ustanovenie naplnené v predmetnom konaní a to vo vzťahu k právu na dobrú správu
vecí verejných podľa čl.41 Charty základných práv EÚ najmä vo vzťahu k realizácii
práva na informácie o životnom prostredí podľa čl.4 Aarhuského dohovoru a možnosti
efektívne reálne ovplyvniť výsledok zámeru podľa čl.6 Aarhuského dohovoru a ktoré
záväzné podmienky rozhodnutia sú materiálno-právnym prejavom naplnenia prístupu
verejnosti k spravodlivosti v oblasti prístupu k spravodlivosti v otázkach životného
prostredia pre nasledovné konania.
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Postavenie a účasť dotknutej verejnosti, ako známeho účastníka o konaniach podľa zákona č.
24/2006 Z.z., je upravená v § 24 ods. 2 a 3 zákona. Prepojenie procesu EIA s procesmi povoľovania
navrhovaných činností podľa osobitných zákonov, a tým aj účasť dotknutej verejnosti ako účastníka
konania je, napr. v zákone č.50/1976 Zb. (stavebný zákon), upravená pre povoľovacie konania v §
34 ods. 1) (územné konanie) a v §59 ods.1 písm. c) (stavebné konanie). Povoľujúci orgán, ako
dotknutý orgán v konaniach EIA, je informovaný o jeho výsledkoch ako aj o okruhu známych
účastníkov konania, prostredníctvom doručenia rozhodnutia z konania EIA. Je vecou účastníka
povoľovacieho konania efektívne presadzovať svoje práva a záujmy, pričom štátne orgány majú
povinnosť realizáciu tohto práva zabezpečiť.
Príslušný orgán v zisťovacom konaní, dal priestor verejnosti na aktívnu účasť v konaní, zverejnením
navrhovanej činnosti a informácie pre verejnosť, na webovom sídle ministerstva a dotknutú verejnosť
informoval zverejnením zámeru navrhovanej prostredníctvom informačných prostriedkov dotknutej
obce. Je vecou verejnosti ako iniciatívne a efektívne presadí svoje práva a záujmy v konaní. Okrem
ZDS, ktoré prejavilo záujem na navrhovanej činnosti, iná verejnosť v konaní neprejavila záujem na
konaní.
Podľa §63 zákona EIA č.24/2006 Z.z. „Príslušný orgán pri posudzovaní vplyvov strategických
dokumentov alebo navrhovaných činností alebo ich zmien zabezpečí vykonanie konzultácií s
povoľujúcim orgánom alebo schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom,
dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, ktorá má možnosť zúčastniť sa konzultácií počas
celého procesu posudzovania vplyvov. (2) Obsahom konzultácií medzi navrhovateľom,
obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania vrátane verejnosti môžu byť najmä
a) doplňujúce informácie o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti, b) informácie o
možných vplyvoch strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane
zdravia, c) vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami, d)doplnenie alebo upresnenie
navrhovaných opatrení, e) obsah a rozsah poprojektovej analýzy. (3) Príslušný orgán uvedie
výsledky konzultácií v odôvodnení rozhodnutia zo zisťovacieho konania podľa § 7 a 29 a v
záverečnom stanovisku podľa § 14 a 37.“; v dôsledku §64 zákona EIA sa konzultáciu vykoná na
zvolanom ústnom pojednávaní podľa §21 Správneho poriadku, ktorú má príslušný úrad
povinnosť zvolať, ak si verejnosť uplatní svoje právo na konzultáciu podľa §63 ods.1 zákona EIA,
posledná veta.
Žiadame príslušný orgán aby zvolal ústne pojednávanie za účelom vykonania konzultácie s
povoľujúcim orgánom resp. schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým
orgánom, dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, ktorá má možnosť zúčastniť sa
konzultácií počas celého procesu posudzovania vplyvov podľa §63 zákona EIA č.24/2006 Z.z..
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Predmetom konzultácie medzi navrhovateľom, obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu
posudzovania vrátane verejnosti by malo byť najmä:
a)
doplňujúce informácie o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti,
b)
informácie o možných vplyvoch strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na
životné prostredie vrátane zdravia,
c)
vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami,
d)
doplnenie alebo upresnenie navrhovaných opatrení,
e)
obsah a rozsah poprojektovej analýzy.
Žiadame uviesť výsledok konzultácie v odôvodnení vydaného rozhodnutia.
Súvisiaca časť zo „žiadosti ZDS“:
Žiadame príslušný orgán aby zvolal ústne pojednávanie za účelom vykonania konzultácie s
povoľujúcim orgánom resp. schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom,
dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, ktorá má možnosť zúčastniť sa konzultácií počas
celého procesu posudzovania vplyvov podľa §63 zákona EIA č.24/2006 Z.z.. Predmetom
konzultácie medzi navrhovateľom, obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania
vrátane verejnosti by malo byť najmä:
a. doplňujúce informácie o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti,
b. informácie o možných vplyvoch strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na
životné prostredie vrátane zdravia,
c. vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami a podkladmi rozhodnutia,
d. doplnenie alebo upresnenie navrhovaných opatrení,
e. obsah a rozsah poprojektovej analýzy.
Žiadame uviesť výsledok konzultácie v odôvodnení vydaného rozhodnutia.
Upozornenie pre navrhovateľa: Na predložení uvedených podkladov rozhodnutia trváme; na
základe našich skúsenosti však vieme, že úrad si neplní svoje zákonné povinnosti dôsledne a tak
sme nútení využívať opravné prostriedky (odvolania). Ak sa chce navrhovateľ vyhnúť prípadným
komplikáciám, odporúčame aby proaktívne zaslal podklady nášmu združeniu, resp. si rezervoval
konzultáciu s našim združením a zabezpečil tak svoju konštruktívnu súčinnosť.
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Pri rozhodovaní o týchto požiadavkách, na zvolanie ústneho pojednávanie za účelom vykonania
konzultácie s povoľujúcim orgánom resp. schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutými
orgánmi, dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, podľa §63 zákona č.24/2006 Z.z., sa príslušný
orgán riadil ustanoveniami § 21 a 32 ods.1, 2 správneho poriadku. Podľa § 21 správneho poriadku,
správny orgán nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k
jej objasneniu veci alebo to ustanovuje osobitný zákon a podľa § 23 ods. 1 a 2, ktorý predpokladá
v prvom rade dôsledné zistenie podkladov pre rozhodnutie. V tejto súvislosti je správny orgán
povinný zistiť všetky „dôležité skutočnosti pre rozhodnutie vo veci“ a pritom nie je viazaný len
návrhmi účastníkov konania. Správny orgán teda nie je vykonávateľom vôle účastníka konania, ale
musí aktívne, hospodárne a v súlade s právnymi predpismi, zistiť skutkový stav veci a zabezpečiť
potrebné podklady pre svoje rozhodnutie. Za týmto účelom príslušný orgán v zisťovacom konaní
oslovil rezortné orgány, dotknuté orgány, povoľujúci orgán a dotknutú obec, s prostredníctvom nej
dotknutú verejnosť a vyzval ich, aby si v 21 dňovej lehote uplatnili svoje pripomienky k navrhovanej
činnosti, súvisiace s ochranou životného prostredia, zdravia a hmotného majetku. Doručené
stanoviská dotknutých orgánov, rezortného orgánu a dotknutej obce sú odcitované v odôvodnení
tohto rozhodnutia. Sú kladné, bez nesúhlasu s navrhovanou činnosťou, bez závažných pripomienok
a bez požiadaviek na vykonanie konzultácií. Zároveň v nich neboli vznesené požiadavky na ďalšie
posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z..
V odôvodnení sú citované aj požiadavky z „vyjadrenie ZDS“ a „žiadosti ZDS“, ktoré príslušný
orgán zároveň vyhodnotil a rozhodol o nich. K ich obsahu príslušný orgán že v mnohých bodoch
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ZDS požaduje riešiť skutočnosti, ktoré sú riešené v zámere navrhovanej činnosti, resp. mnoho
požiadaviek ktoré suplujú kompetencie dotknutých orgánov, samosprávy a iných organizácií, ktoré
sú oslovené v konaní. Tieto sa vyjadrujú na základe svojich odborných znalostí a znalosti miestnych
pomerov, lokality a predmetu navrhovanej činnosti.
Príslušný orgán nenariadil ústne pojednávanie, nakoľko vyhodnotil podklady rozhodnutia ako
postačujúce a usúdil, že si to nevyžaduje povaha veci a neprispeje to k objasneniu podstaty veci .
Príslušný orgán zároveň prihliadal aj na ustanovenie § 3 ods. 3 správneho poriadku, ktorý ukladá
správnemu orgánu vec vybaviť včas a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky
a aby konanie prebiehalo hospodárne.
Záver:
Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil zámer navrhovanej činnosti z hľadiska
povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného
zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné
prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou, úrovne spracovania
zámeru navrhovanej činnosti a vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.
S prihliadnutím na kritériá pre zisťovacie konanie, uvedené v prílohe č. 10 zákona č. 24/2006 Z.z.
príslušný orgán konštatuje, že navrhovaná činnosť je v súlade s ÚPD mesta Rimavská Sobota, nakoľko je
navrhnutá v území a na pozemkoch, kde navrhovateľ činnosti už vykonáva obdobnú činnosť, má
pozemky vo vlastníctve a že navrhovaná činnosť je potrebná pre širšie územie v ktorom je navrhnutá.
Predpokladaná záťaž z výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti, na životné prostredie, zdravie ľudí
a hmotný majetok, bude dočasná a neprekročí prípustné hodnoty a pri dodržaní všetkých právnych
a bezpečnostných noriem nehrozí ich mimoriadne ohrozenie. Navrhovaná činnosť nemá nároky na záber
PPF. Je navrhnutá v zastavanom území mesta, v zóne s vybudovanou technickou infraštruktúrou,
potrebnou pre navrhovanú činnosť. Zámer je navrhnutý v území na ktoré sa vzťahuje prvý stupeň ochrany
v zmysle zákona o ochrane prírody, mimo chránené územia (napr. chránená krajinná oblasť, národný
park, chránený areál, prírodná rezervácia, národná prírodná rezervácia, prírodná pamiatka, národná
prírodná pamiatka, chránený krajinný prvok, chránené vtáčie územie, navrhované chránené vtáčie
územie, územie európskeho významu, európska sústava chránených území Natura 2000, chránené
vodohospodárske oblasti), mimo oblasti významné z hľadiska výskytu, ochrany a zachovania vzácnych
druhov fauny a flóry (napr. chránené druhy a ich biotopy), mimo historicky, kultúrne alebo archeologicky
významné oblasti.
Príslušný orgán sa dôkladne oboznámil s obsahom doručených stanovísk, resp. vyjadrení,
doručených podľa § 23 ods. 4 zákona č.24/2006 Z.z., podrobne ich vyhodnotil a opodstatnené
pripomienky zapracoval do výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zo zisťovacie konanie vyplynulo, že
vzhľadom na charakter, rozsah a predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie, neboli
identifikované také závažné okruhy problémov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti budú 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
osobitých prepisov.
Upozornenie:
Podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z.z. dotknutá obec, mesto Rimavská Sobota, musí
bezodkladne informovať o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má
zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti
o životné prostredie, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota v lehote do 15 dní odo dňa jeho
oznámenia.
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Podľa § 24 ods. 4 zákona č.24/2006 Z.z. sa za deň doručenia rozhodnutia verejnosti, ktorá môže
podať odvolanie aj v prípade, že nie je účastník konania, považuje pätnásty deň zverejnenia tohto
rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona.
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne
právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.
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