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ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
orgán štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie

Križovatka 4, 969  01  Banská Štiavnica____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
Telefón
+421961645772

E-mail
oszp.bs@minv.sk

Internet IČO
00151866

• •
Podľa rozdeľovníka

• •

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
OU-BS-OSZP-2022/000127-040

Vybavuje/linka
Ing. Lukáš Dominik Lalo/

0961 645 772

Banská Štiavnica
30. 03. 2022

Vec
Zverejnenie rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti

Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie podľa § 2, § 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 v spojení s § 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 ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 písm.
k) a § 56 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) týmto úkonom v
zmysle § 30 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov upovedomuje navrhovateľa, povoľujúci orgán, rezortný orgán,
povoľujúci orgán, dotknutý orgán, dotknutú obec, dotknutú verejnosť a ostatných účastníkov konania o návrhu
rozsahu hodnotenia a jeho harmonogramu pre navrhovanú činnosť s názvom „POC – Outdoor Family Park“ na
základe žiadosti navrhovateľa, ktorým je spoločnosť TIDLY SLOVAKIA, a.s., so sídlom Dolná 5, Banská Štiavnica
969 01, IČO: 35 976 161, ktorú v tomto konaní na základe splnomocnenia zastupuje spoločnosť RK & eco s.r.o.,
so sídlom M. Waltariho 7, 921 01 Piešťany, IČO: 47 592 923.

Dokumentácia navrhovanej činnosti je dostupná na internetovej stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/
poc-outdoor-family-park alebo na Okresnom úrade Banská Štiavnica, odbore starostlivosti o životné prostredie, so
sídlom Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica, v kancelárii č. 216 na 2. poschodí (Ing. Lukáš Dominik Lalo - tel.
č. +421961645772).

Návrh rozsahu hodnotenia a jeho harmonogramu pre navrhovanú činnosť s názvom „POC – Outdoor Family Park“
orgán štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie pripravil na základe jeho prerokovania, ktoré sa
uskutočnilo dňa 25. 02. 2022 v čase od 9:00 hodiny do 11:00 hodiny v priestoroch Veľkej zasadačky na prízemí
Okresného úradu Banská Bystrica, so sídlom Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 01 Banská Bystrica.

Na základe uvedených skutočností, zmysle § 30 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov orgán štátnej správy
upovedomuje navrhovateľa, povoľujúci orgán, rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán, dotknutú obec,
dotknutú verejnosť a ostatných účastníkov konania o návrhu rozsahu hodnotenia a jeho harmonogramu pre
navrhovanú činnosť s názvom „POC – Outdoor Family Park“ v tomto znení:

Rozsah hodnotenia

1. Všeobecné podmienky
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1.1 Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení. Vzhľadom na povahu a rozsah navrhovanej činnosti a
jej lokalizáciu je potrebné, aby správa o hodnotení obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe
č. 11 zákona, primerane charakteru navrhovanej činnosti.

1.2 Pre hodnotenie navrhovanej činnosti sa nestanovuje časový harmonogram, ani žiadne špecifické požiadavky
limitujúce časový rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti.

1.3 Navrhovateľ doručí na príslušný orgán kompletné vyhotovenie správy o hodnotení v listinnej podobe v počte 2
kusy, 1 samostatné všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie a 1 správu o hodnotení na elektronickom nosiči dát
(príslušný orgán si vyhradzuje právo spresniť konečný počet dokumentácií podľa potrieb vyplývajúcich z ustanovení
zákona).

2. Špecifické podmienky

2.1 Vyhodnotiť vplyvy navrhovanej činnosti na biotopy a chránené druhy európskeho a národného významu (najmä
na obojživelníky a vtáky) dotknutom území a v dotknutých častiach chránených území.

2.2 Vyhodnotiť vplyv na vodné pomery v lokalite (zásobovanie pitnou vodou, výdatnosť existujúceho zdroja, na
hydrologický režim povrchových vôd vo vodnej nádrži Počúvadlo).

2.3 Vyhodnotiť vplyvy navrhovanej činnosti na územný systém ekologickej stability.

2.4 Vyhodnotiť vplyvy navrhovanej činnosti na funkciu lesa v dotknutom území.

2.5 Vyhodnotiť vplyvy navrhovanej činnosti na dopravnú situáciu v dotknutom území.

2.6 Vyhodnotiť vplyvy navrhovanej činnosti na hlukovú situáciu v dotknutom území. Poznámka: doplnený bod
predkladateľom.

2.7 Doplniť variant, ktorý bude mať menší negatívny vplyv na záujmy ochrany prírody v dotknutom území.

3. Vyhodnotiť podmienky určené účastníkmi konania, dotknutých orgánov a organizácií a dotknutej verejnosti

3.1 Vyhodnotiť splnenie jednotlivých požiadaviek rozsahu hodnotenia. Vyhodnotiť všetky pripomienky a
požiadavky jednotlivých subjektov a účastníkov konania vznesené v zisťovacom konaní.

3.2 Preukázať opodstatnenosť zariadenia pre voľnočasové aktivity s lyžiarskym strediskom v predmetnom území
s prioritnými záujmami ochrany prírody a limitmi trvalo udržateľného rozvoja turistického ruchu definovanými v
Rámcovom dohovore o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (č. 111/2006 Z. z.) – článok 4, 8, 9.

3.3 Vyhodnotiť vplyv Outdoor family parku na scenériu krajiny, krajinný obraz a krajinu a doplniť vizualizácie
navrhovanej činnosti s osadením činnosti do reálnej scenérie okolitého životného prostredie. Vyhodnotiť
významnosť zmien na štruktúru a scenériu krajiny.

3.4 Vyhodnotiť vplyv POC- Outdoor family parku na krajinný obraz Štiavnických vrchov so zreteľom na ich
dominantu vrch Sitno podľa Metodiky identifikácie a hodnotenia charakterizovaného vzhľadu krajiny, Vestník MŽP,
roč. XVIII, 2010, čiastka1b, kde bude zároveň uvedená všeobecná charakteristika vizuálnych vlastností krajiny a
jej hodnoty.

3.5 Posúdiť dostatočnosť jednotlivých prvkov infraštruktúry, na ktoré sa Outdoor family park napojí (napr. ČOV,
výdatnosť vodného zdroja, dostatok vlastnej vody na zasnežovanie ...). Posúdiť, či pri odberoch vody z tajchu
Počúvadlo budú naďalej zabezpečené všetky jeho ekologické a rekreačné funkcie.
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3.6 Posúdiť vplyv na hydrogeologický režim celej lokality (prúdenie podzemných vôd) a následne na druhy biotopy,
ktoré sú predmetom ochrany dotknutých území sústavy Natura 2000.

3.7 Navrhnúť opatrenia na zamedzenie pôdnej erózie a rizika zanášania tajchu Počúvadlo počas výstavby a
prevádzky.

3.8 Navrhnúť opatrenia a monitoring vplyvu činnosti na chránené biotopy počas výstavby a prevádzkovania činnosti.

3.9 Vyhodnotiť vplyv všetkých navrhovaných činností (lanové vleky, lanové labyrinty v lese, vyhliadka v korunách
stromov, pešie a cyklotrasy, cyklo trail, vyhliadková plošina, lezecká veža, bobová dráha...) na biodiverzitu lokality.

3.10 V predpokladaných vplyvoch na biotu zohľadniť vplyv hluku (napr. samotná prevádzka zariadení, návštevníci,
sprievodné akcie, narodeninové party, príp. ohňostroje), vplyv osvetlenia resp. svetelného režimu, umelého
zasnežovania (skrátenie vegetačného obdobia) a vplyv na synantropizáciu druhov žijúcich v dotknutom území.

3.11 Vypracovať tzv. primerané hodnotenie podľa Metodiky významnosti vplyvov plánov a projektov na územia
sústavy Natura 2000 v SR (ŠOP SR, 2014, 2016). Hodnotenie vykonať na základe aktuálneho prieskumu biológmi
príslušného zamerania.

3.12 Ku každému vplyvu navrhnúť príslušné zmierňujúce opatrenie vrátane jeho charakteristiky, rozsahu a časového
horizontu realizácie.

3.13 V návrhu monitorovania a projektovej analýzy požadujeme uviesť konkrétne požiadavky na monitoring
záujmov ochrany prírody vrátane sledovania obnovenia a návratu pôvodnej vegetácie na plochy s porušeným
vegetačným krytom, ako aj návrh monitoringu výskytu inváznych druhov s cieľom ich pravidelného odstraňovania;
návrh rozsahu monitorovania, obdobie monitorovania (pred, počas, po realizácii činnosti), trvanie monitorovania a
návrh spôsobu odovzdávania výstupov a adresáta.

3.14 Podrobne vyhodnotiť, či realizácia zámeru v navrhovanej lokalite je v súlade s kritériami trvalej udržateľnosti
a environmentálnej únosnosti (zaťažiteľnosti) územia, na základe súčasnej a predpokladanej návštevnosti pričom
toto posúdenie je potrebné vypracovať na celú oblasť Počúvadlianskeho tajchu. Limitujúcim faktorom pre povolenie
navrhovanej činnosti bude práve prekročenie hraníc ekologickej únosnosti územia. Takisto požadujeme vyhodnotiť
dopravnú priepustnosť prístupovej komunikácie k lokalite zámeru s smere od obce Štiavnické Bane.

3.15 Vyhodnotiť vplyv činnosti na prvky ÚSES.

3.16 Vyhodnotiť súlad s nadriadeným ÚPN VÚC Banskobystrického kraja a súčasné naplnenie jeho regulatív,
súlad so Stratégiou cestovného ruchu SR, Koncepciou rozvoja cestovného ruchu BBSK, Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja BBSK.

3.17 Zabezpečiť vypracovanie krajinnoekologickej štúdie zaťažiteľnosti dotknutého územia.

3.18 Vyhodnotiť zosúladenie zámeru výstavby POC- Outdoor family parku so „Stratégiou adaptácie Slovenskej
republiky na zmenu klímy“ MŽP SR aktualizácia 2018.

3.19 Zabezpečiť dodržiavanie ochranného pásma NKP podľa ustanovenia§ 27 ods. 2 pamiatkového zákona, ktorého
súčasťou sú Hornopočúvadliansky jarok a jeho bezprostredné okolie do vzdialenosti 10 metrov. Popísať rozsah
ochrany jarkov a spôsob zachovania ich autenticity v prírodnom prostredí.

3.20 Vysporiadať sa s požiadavkami medzinárodného Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného
dedičstva ( oznámenie č 159/1991 Zb.), ktorého ochrana a zachovanie je povinnosťou Slovenskej republiky.

3.21 Vizuálne spracovať všetky objekty POC – Outdoor Family Parku a stanoviť limit presklených častí jednotlivých
objektov na základe vyhodnotenia možných kolízií, nárazov vtákov.
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3.22 Posúdiť dostatočnosť kapacity zásoby vody odoberanej z nádrže pre potreby umelého zasnežovania. Poznámka
zmena formulácie.

3.23 Vyhodnotiť vplyv rozkolísanosti vodnej hladiny spôsobovanú odbermi vody pre potreby POC – Outdoor Family
Parku na vodné organizmy a mokraďový ekosystém nádrže.

3.24 Posúdiť možnosti zásobovania lokality pitnou vodou tak, aby bolo zabezpečené zásobovanie navrhovaných
objektov zdrojom pitnej vody.

3.25 Vyhodnotiť priamy aj nepriamy vplyv pri budovaní a prevádzkovaní zámeru na chemickú a biologickú kvalitu
vody vo vodnej nádrži Počúvadlo, v súvislosti s kumulatívnymi vplyvmi dopravného zaťaženia a turizmu.

3.26 Vypracovať analýzu zaťažiteľnosti územia hlukom, vibráciami, prašnosťou a emisiami zvlášť počas výstavby
a zvlášť počas prevádzky na dotknuté obce, ich obyvateľov a majetok, na kvalitu vody , ovzdušia a kvalitu života
v dotknutých obciach. Takisto požadujeme vypracovať štúdiu zaťažiteľnosti dopravnej priepustnosti cesty II. triedy
č 524 a cesty III č. 2533.

3.27 Navrhnúť zmierňovacia a kompenzačné opatrenia na základe významných a veľmi významných vplyvov podľa
tabuliek číslo 21 až 24 uvedených v zámere, na každú hodnotenú zvlášť.

3.28 Vypracovať primerané hodnotenie na územie európskeho významu SKUEV0216 – Sitno. V správe o hodnotení
požadujeme uviesť vplyv zámeru činnosti na dotknuté predmety ochrany, kvalitu ich populácií a domovský okrsok.

3.29 Vyhodnotiť a posúdiť vplyv umelého zasnežovania na skrátenie vegetačného obdobia a následné zmeny
pôdneho krytu, vegetácie a zemných organizmov na zjazdových tratiach.

V zmysle § 30 ods. 8 zákona o posudzovaní vplyvov, verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj,
dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti do desiatich
pracovných dní od jeho zverejnenia orgánu štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktorý ich
po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.

V prípade, že v stanovenej lehote nebudú orgánu štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie doručené
žiadne pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti, bude tento rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti
zverejnený na webovom sídle ministerstva a na jeho základe bude následne vypracovaná správa o hodnotení
navrhovanej činnosti.

Na vedomie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom, Cyrila a Metoda - Žiar nad Hronom 357/23, 965 01
Žiar nad Hronom 1
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystica
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica, Dolná ružová, 969 01 Banská Štiavnica 1
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 2655/1, 831 01 Bratislava 37
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 1
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica 1
Slovenský rybársky zväz, Andreja Kmeťa 314/20, 010 01 Žilina 1
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 1
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Jeséniová 17, 831 01 Bratislava
Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom, SNP 612/120, 965 01 Žiar nad Hronom 1
Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, 9. mája 2395/2, 975 90 Banská Bystrica 1
Rudné bane, štátny podnik, Havranské 11, 974 32 Banská Bystrica 1
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Ing. Lukáš Dominik Lalo
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-BS-OSZP-2022/000127-040

RK & eco s.r.o., M. Waltariho 7, Piešťany
Mgr. Zuzana Bobová, Dolná 906/39, 969 01 Banská Štiavnica 1
Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1/1, 969 01 Banská Štiavnica 1
Obec Počúvadlo, Počúvadlo 59, 969 01 Počúvadlo
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody, 811 06 Bratislava 1
Veronika Basta, Narcisová 1628/32B, 900 41 Rovinka
OZ pre Dolinu, Námestie osloboditeľov 4590/18A, 031 01 Liptovský Mikuláš 1
Iveta Pastorková, Ľudovíta Štúra 1041/3, 969 01 Banská Štiavnica 1
Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, Bratislava, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovenský vodohospodársky podnik, Radničné námestie 8 Banská Štiavnica, Radničné námestie, 969 01 Banská
Štiavnica 1
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 1
OKRESNÝ ÚRAD ŽIAR NAD HRONOM, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, Námestie Matice slovenskej č.
8 , 965 01, Žiar nad Hronom
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ ŠTIAVNICA, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
Križovatka 4, 969 01, Banská Štiavnica
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Nám.
Ľudovíta Štúra 5943/1, 974 05, Banská Bystrica
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ,
Nám. Ľudovíta Štúra 5943/1, 974 05, Banská Bystrica
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HaZZ V ŽIARI NAD HRONOM, SNP 127, 965 01, Žiar nad Hronom


