Odbor starostlivosti o životné prostredie
Bystrická 53
966 81 Žarnovica
Číslo: OU-ZC-OSZP-2019/000301-27

V Žarnovici dňa: 26.03.2019

ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán
štátnej správy v zmysle § 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 príslušný orgán podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní
vplyvov“), vydáva podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (správny poriadok), (ďalej len „správny poriadok“) a podľa § 29 zákona
o posudzovaní vplyvov na základe predloženého zámeru navrhovanej činnosti: „I/76 Kozárovce
– most ev. č. 76-035“, ktoré predložil dňa 14.01.2019 spracovateľ: Amberg Engineering
Slovakia s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, ktorej navrhovateľom je: SSC IVaSC,
Skuteckého 32, 974 01 Banská Bystrica, v súlade s § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní
vplyvov a po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti v zmysle § 29
ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov toto rozhodnutie:
Navrhovaná činnosť uvedená v predloženom zámere navrhovanej činnosti: „I/76
Kozárovce – most ev. č. 76-035“, umiestnená v Banskobystrickom kraji, v okrese Žarnovica,
katastrálnom území Psiare, na pozemkoch KN parc. č. 1012/2, 1013/1, 1014/1, 1015/1, 1016/1,
1016/4, 1017/1, 1017/4, 1018/1, 1019/1, 1019/4, 1020, 1020/1,1021/1, 1122, 1022/1, 1022/4,
1041/1, 1041/4, 1042/1, 1012/1, 1029/5, 1034, 1120, 1122, 1176, 867/2, 1046,1048/1, 1048/2,
1049, 1051, 1053.

sa nebude posudzovať
podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Pre uvedenú činnosť je preto možné podať návrh na
začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.
V súlade s § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní vplyvov, pri príprave podkladov potrebných
v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je potrebné
zohľadniť tieto konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré vyplynuli zo
stanovísk doručených k predmetnému zámeru navrhovanej činnosti na eliminovanie
a zmiernenie vplyvu na životné prostredie:
1.

2.

3.

Zdrojom znečistenia ovzdušia pri realizácii stavby sú dopravné mechanizmy, kedy je možné
očakávať zvýšenú prašnosť. Tento nepriaznivý vplyv bude mať lokálny charakter a bude
časovo obmedzený na dobu realizácie navrhovanej činnosti. Uvedené vplyvy sú dočasné,
tieto účinky je investor povinný počas realizácie zmierňovať technickými opatreniami.
So vzniknutými odpadmi je potrebné nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom
hospodárstve – dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a s ním súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
Pri nakladaní s odpadmi je potrebné rešpektovať hierarchiu odpadového hospodárstva.
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So stavebnými odpadmi, ktorých vznik sa predpokladá v dôsledku stavebných prác vrátane
odpadov zo stavebných úprav je potrebné nakladať v súlade s § 77 zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch.
V prípade, že pri činnosti budú vznikať aj nebezpečné odpady, pôvodca je povinný,
v prípade ich vzniku, dodržiavať predpisy pri nakladaní s nebezpečným odpadom. O súhlas
na nakladanie s nebezpečným odpadom je potrebné požiadať, ak pôvodca alebo držiteľ
nebezpečného odpadu bude nakladať v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona. Súhlas na
nakladanie s nebezpečným odpadom (zhromažďovanie odpadu u pôvodcu) mu bude
vydávaný príslušným okresným úradom podľa § 97 ods. 1 písm. g, zákona o odpadoch č.
79/2015 Z. z.
Dočasné zhromažďovanie stavebných odpadov a iných odpadov súvisiacich s plánovanými
prácami je do doby ďalšieho nakladania s nimi možné len na pozemkoch, ku ktorým má
stavebník vlastnícke, resp. iné právo k tomu ho oprávňujúce.
V nadväznosti na ukončenie prác vyčistiť okolitý terén od zvyškov stavebných materiálov
a riadne upraviť nezastavanú časť stavebného pozemku.
Pred kolaudáciou stavby je potrebné požiadať Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti
o životné prostredie o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods.
1 písm. b) bod. 5. K žiadosti stačí priložiť zoznam vzniknutých odpadov, spôsob ich
zlikvidovania, ako aj doklady tento stav preukazujúce (vážne lístky, faktúry, atď.).
V dokladoch musí byť taxatívne označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad
nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byť predložený originál uvedených
dokladov.
Výrub krovitých porastov obmedziť na nevyhnutné minimum a uskutočniť ho v prípade
spozorovaných hniezdnych stanovíšť výlučne v mimohniezdnom období, aby neboli
zlikvidované hniezdiská vtáctva a ich mláďat.
V rámci dopravno-technického zabezpečenia telesa mostu odporúčame pri jeho prípadnom
osvetlení zohľadňovať možný vplyv na migrujúce vtáctvo.
Po ukončení stavebných a terénnych prác vykonať primerané vegetačné úpravy dotknutého
územia, aby sa zamedzilo náletu inváznych rastlín.
žiadateľ (fyzická osoba alebo právnická osoba) v zmysle § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004
Z.z. o vodách požiada o vydanie rozhodnutia, či pri stavbe I/76 Kozárovce – most .ev. č.
76-035“ ide o činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) zákona o vodách. Žiadateľ k žiadosti
o vydanie rozhodnutia priloží projektovú dokumentáciu k navrhovanej činnosti v tlačenej
podobe a 1 x na CD.
Podľa § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona rozhoduje vo veciach štátnej vodnej správy
podľa § 16a ods. 1 vodného zákona okresný úrad v sídle kraja.
V prípade trvalých a dočasných záberov poľnohospodárskej pôdy postupovať podľa § 17 a
§ 18 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene
zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Po ukončení rekonštrukcie mosta a následnom odstránení dočasnej komunikácie žiadame
predmetný pozemok a koryto vodného toku Čaradický potok bezodkladne uviesť do
pôvodného stavu na náklady stavebníka. Správca pozemku si vyhradzuje právo vstupu na
tento pozemok.
Po ukončení stavby je potrebné na trvalý záber (opory mosta, čiastková korytová úprava) zo
strany vlastníka stavby uzatvoriť so SVP, š. p., OZ B. Bystrica zmluvný vzťah (vecné
bremeno, dlhodobý prenájom, respektíve predaj), a to do doby jej uvedenia do prevádzky.
Pre tento účel stavebník zabezpečí najneskôr do 30 dní po ukončení stavby geometrický plán
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skutočného vyhotovenia stavby potrebný na presné vymedzenie zabratej plochy pre účely
majetko-právneho vysporiadania pozemkov.
Pri návrhu a samotnej realizácii stavby je potrebné zohľadniť aj to, aby nedošlo
k zachytávaniu plavenín a k následnému vytvoreniu prekážky obmedzujúcej plynulý odtok
vody alebo k prípadnému podmytiu opôr respektíve dočasného mostného objektu pri
povodňových prietokoch s ohľadom na plaveniny a erozívnu činnosť rýchlo prúdiacej vody.
Aj na základe vyššie uvedeného je potrebné prietočný profil čiastočnej korytovej úpravy
plynule naviazať na priečny profil koryta toku.
Čiastková úprava koryta vodného toku priamo súvisí s plánovanou rekonštrukciou mosta.
V tejto súvislosti upozorňujeme, že SVP, š. p., OZ B. Bystrica plánovanú čiastkovú úpravu
koryta toku neprevezme do svojho majetku.
Upozorňujeme, že pre účel realizácie stavby bude potrebné zabezpečiť vypracovanie
povodňového plánu zabezpečovacích prác (ďalej len PPZP) zhotoviteľa stavby podľa § 10
ods. 2 písm. e) Zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších
predpisov. PPZP musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle Vyhlášky Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č. 261/2010 Z. z. Vypracovaný PPZP zhotoviteľa
stavby žiadame predložiť minimálne 30 dní pred termínom začatia stavebných prác na
predmetnej stavbe na adresu SVP, š. p., OZ B. Bystrica k jeho odsúhlaseniu.
So stavebnými prácami bude možné začať až po odsúhlasení PPZP zhotoviteľa stavby zo
strany správcu vodného toku a jeho schválení zo strany príslušného orgánu štátnej vodnej
správy, ktorým je Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie.
Prípadné čerpanie podzemných vôd počas zakladania stavby nového mostného objektu a ich
následné vypúšťanie do povrchových vôd (Čaradický potok) podlieha vodoprávnemu
povoleniu podľa § 21 ods. 1 písm. g) Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších
predpisov (ďalej len Vodný zákon). O toto povolenie bude potrebné požiadať vopred v
dostatočnom predstihu spolu so stanoviskom správcu toku Čaradický potok a jeho povodia
(SVP, š. p., OZ B. Bystrica) príslušný orgán štátnej vodnej správy. V predmetnej žiadosti je
potrebné uviesť aj náležitosti týkajúce sa predmetnej stavby (technický spôsob čerpania a
vypúšťania až do recipientu, výkon čerpania a režim vypúšťania, spôsob zabezpečenia
minimálne mechanického predčisťovania vypúšťaných vôd a zamedzenia ich prípadnej
kontaminácie ropnými látkami, obdobie trvania...).
Upozorňujeme, že v rámci platnej legislatívy na úseku vodného hospodárstva súhlas na
uskutočnenie stavieb vo vodách a na pobrežných pozemkoch v zmysle § 27 ods. 1 písm. a)
Vodného zákona vydáva príslušný orgán štátnej vodnej správy.
Upozorňujeme, že vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických
zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území sú v zmysle § 47 ods. 3
Vodného zákona povinní na vlastné náklady:
a) dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok
vôd,
b) zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom,
c) odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku.
Nakoľko pri stavebných prácach môže dôjsť k pádu materiálu do koryta toku, tento
spadnutý materiál žiadame z koryta bezodkladne odstrániť.
Stavebné práce v koryte toku žiadame realizovať počas bežných, prípadne nízkych vodných
stavoch vo vodnom toku.
Nevytvárať skládky materiálov a stavebného odpadu v koryte toku respektíve v jeho
blízkosti, ktoré by mohli byť pri zvýšených prietokoch splavené do toku.
Počas výstavby a prevádzky stavby žiadame dodržiavať všetky zásady na zabránenie
znečisteniu povrchových a podzemných vôd, napríklad aj použitím stavebných
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mechanizmov v bezchybnom technickom stave, použitím vhodných materiálov, technológií
a zariadení.
Výkresy skutočného vyhotovenia mosta a súvisiacej čiastkovej korytovej úpravy
v požadovanom rozsahu (pôdorys, priečny a pozdĺžny rez) žiadame po ukončení stavby,
najneskoršie pri kolaudačnom konaní, odovzdať správcovi toku.
Pri plánovaných výruboch postupovať v zmysle § 47 Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, § 23 Vodného zákona, dodržiavať Zákon č.
17/1992 o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a Zákon č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Na stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných
pozemkoch a v inundačných územiach je potrebné povolenie príslušného orgánu štátnej
vodnej správy.
Podľa § 2 ods. 8 Zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších
predpisov správca vodohospodársky významných vodných tokov nezodpovedá za
povodňovú škodu, podľa § 49 ods. 5 Vodného zákona správca vodného toku nezodpovedá
za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.
Pričom mimoriadnou udalosťou sa podľa § 3 ods. 2 Zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvateľstva rozumie stav zapríčinený živelnou pohromou, technologickou
haváriou alebo katastrofou.

ODÔVODNENIE
Spracovateľ: Amberg Engineering Slovakia s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava,
doručil dňa 14.01.2019 Okresnému úradu Žarnovica, odboru starostlivosti o životné prostredie
podľa § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) 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) zámer navrhovanej činnosti: „I/76
Kozárovce – most ev. č. 76-035“, vypracovaný podľa Prílohy č. 9 k zákonu o posudzovaní
vplyvov, ktorej navrhovateľom je: SSC IVaSC, Skuteckého 32, 974 01 Banská Bystrica, (ďalej
len navrhovateľ).
Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán
štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie, podľa § 3 ods. 1
písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 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 § 56 písm. b) zákona o posudzovaní
vplyvov, informoval rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknuté orgány a dotknutú obec, že
dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti začal podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov správne konanie vo veci
posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie a vyzvalo ich na doručenie
stanoviska v zákonom stanovenej lehote.
Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti, bolo zverejnené na webovom sídle MŽP SR na
adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/i-76-kozarovce-most-ev-c-76-035
ako aj informácie pre verejnosť v zmysle § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov na úradnej
tabuli a na webovom sídle Okresného úradu Žarnovica, odboru starostlivosti o životné
prostredie: http://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-161
Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, informoval že podľa §
33 ods. 2 správneho poriadku účastníci konania a zúčastnené osoby mali možnosť, aby sa pred
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vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne
navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy)
na tunajšom úrade. Táto informácia bola zverejnená aj ako súčasť informácie pre verejnosť na
vyššie uvedenej adrese webového sídla MŽP SR ako aj na webovom sídle Okresného úradu
Žarnovica, odboru starostlivosti o životné prostredie.
Zámer navrhovanej činnosti je riešený v jednom variante na základe rozhodnutia
príslušného orgánu č. OU-ZC-OSZP-218/001471 zo dňa 07.12.2018, ktorým vyhovel žiadosti
navrhovateľa o upustenie od požiadavky variantného riešenia a vo variante nulovom, ktorý je
možné charakterizovať ako stav ktorý by nastal keby sa navrhovaná činnosť nerealizovala.
Predmetom zámeru navrhovanej činnosti je riešenie havarijného stavu na moste ev. č.
76-035 premosťujúci Čaradický potok, nachádzajúci sa v extraviláne obce Kozárovce,
v katastrálnom území Psiare na ceste I/76 v km. 67,63. Cesta zabezpečuje dopravné spojenie
Hronského Beňadika resp. R1 a Štúrovo. Rekonštrukcia mostného objektu pozostáva z asanácie
starého mosta vybudovaní nového mostného objektu. Nová mostný objekt bude mať šírkové
parametre zodpovedajúce kategórii cesty C9,5. V rámci stavby mostného objektu dôjde k úprave
priľahlého úseku cesty, v celkovej dĺžke 525,436 m. Na komunikácii bude smerové a výškové
vedenie a šírkové usporiadanie zodpovedajúce kategórie cesty C9,5/80. Výstavba predmetnej
stavby je rozdelená do štyroch hlavných etáp tak, aby takmer počas celej doby výstavby
riešeného úseku bola zachovaná premávka na ceste I/76.
Etapa 1:
Realizácia obchádzkovej trasy s mostným provizóriom cez potok (111-00)
Etapa 2:
Demolácia existujúceho mosta (201-01) a výstavba nového mosta (201-00). Doprava bude
presmerovaná na obchádzkovú trasu (111-00) s jednosmernou, striedavou, dopravou riadenou
svetlenou signalizáciou v úseku (hlavnej trasy) km 0,280 00 až km 0,404 00.
Etapa 3.1:
Realizácia rozšírenia telesa na pravej strane za mostnom a odstránenie dočasnej obchádzky.
V mieste mosta a rozširovania cesty za mostom bude doprava jednosmerná, striedavá, dopravne
riadená svetlenou signalizáciou v úseku (hlavnej trasy) km 0,280 00 až po koniec.
Etapa 3.2:
Úprava zostávajúcej časti cesty za mostom výmenou konštrukcie vozovky na ľavej strane (v
smere staničenia). V mieste mosta a rozširovania cesty za mostom bude doprava jednosmerná,
striedavá, dopravne riadená svetlenou signalizáciou v úseku (hlavnej trasy) km 0,280 00 až po
koniec
Etapa 4.1:
Úprava časti cesty pred mostom na pravej strane. V mieste mosta a rozširovania cesty za mostom
bude doprava jednosmerná, striedavá, dopravne riadená svetlenou signalizáciou v úseku od
začiatku úseku až po cca km 0,355 00.
Etapa 4.2:
Úprava zostávajúcej časti cesty pred mostom. Výmena konštrukcie vozovky na ľavej strane (v
smere staničenia). V mieste mosta a rozširovania cesty pred mostom bude doprava jednosmerná,
striedavá, dopravne riadená svetlenou signalizáciou v úseku od začiatku úseku až po cca km
0,355 00.
Projekt je členený na nasledovné stavebné objekty:
101-00 Úprava komunikácie I/76
111-00 Obchádzková trasa
201-00 Most ev. č. 76-035
201-01 Asanácia mosta ev. č. 76-035
601-00 Úprava VNK 22 kV
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Podľa ust. § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov dotknuté subjekty mohli doručiť
písomné stanoviská k zámeru navrhovanej činnosti do 21 dní od jeho doručenia, ak sa nedoručilo
písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považovalo za súhlasné. Verejnosť
mohla doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti do 21 dní
podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov od zverejnenia uvedených informácií podľa §
23 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď
bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.
V zákonom stanovenom termíne nedoručili na Okresný úrad Žarnovica, odbor
starostlivosti o životné prostredie svoje písomné stanovisko Obec Hronský Beňadik, Okresný
úrad Žiar nad Hronom odbor CD a PK, Okresné riaditeľstvo HaZZ Žiar nad Hronom,
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislava, stanoviská sa tak považujú za súhlasné.
V zákonom stanovenom termíne doručili na Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti
o životné prostredie svoje písomné stanoviská tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané
v skrátenom znení):
Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany
ovzdušia, prípis č. OU-ZC-OSZP-2019/00324-2 zo dňa 08.02.2019
Zdrojom znečistenia pri realizácii stavby sú dopravné mechanizmy, kedy je možné
očakávať zvýšenú prašnosť. Tento nepriaznivý vplyv bude mať lokálny charakter a bude časovo
obmedzený na dobu realizácie navrhovanej činnosti. Uvedené vplyvy sú dočasné, tieto účinky je
investor povinný počas realizácie zmierňovať technickými opatreniami.
Vzhľadom na povahu, rozsah, lokalizáciu navrhovanej činnosti, územie obce Hronský
Beňadik k.ú. Psiare vzhľadom na množstvo produkovaných emisií a rozptylové podmienky, dané
reliéfom a klimaticko-meteorologickými podmienkami nepatrí medzi oblasti vyžadujúce
osobitnú ochranu ovzdušia. Predpokladané nepriaznivé vplyvy navrhovanej činnosti na kvalitu
ovzdušia budú za normálnych okolností len minimálne, orgán ochrany ovzdušia súhlasí so
zámerom navrhovanej činnosti a nepožadujeme ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Zahrnuté vo výrokovej časti rozhodnutia
Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy
v odpadovom hospodárstve, prípis č. OU-ZC-OSZP-2019/000323-2, zo dňa 07.02.2019
1. So vzniknutými odpadmi je potrebné nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom
hospodárstve – dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a s ním
súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Pri nakladaní s odpadmi je potrebné rešpektovať hierarchiu odpadového hospodárstva.
3. So stavebnými odpadmi, ktorých vznik sa predpokladá v dôsledku stavebných prác vrátane
odpadov zo stavebných úprav je potrebné nakladať v súlade s § 77 zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch.
4. V prípade, že pri činnosti budú vznikať aj nebezpečné odpady, pôvodca je povinný, v prípade
ich vzniku, dodržiavať predpisy pri nakladaní s nebezpečným odpadom. O súhlas na
nakladanie s nebezpečným odpadom je potrebné požiadať, ak pôvodca alebo držiteľ
nebezpečného odpadu bude nakladať v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona. Súhlas na
nakladanie s nebezpečným odpadom (zhromažďovanie odpadu u pôvodcu) mu bude
vydávaný príslušným okresným úradom podľa § 97 ods. 1 písm. g, zákona o odpadoch č.
79/2015 Z. z.
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Dočasné zhromažďovanie stavebných odpadov a iných odpadov súvisiacich s plánovanými
prácami je do doby ďalšieho nakladania s nimi možné len na pozemkoch, ku ktorým má
stavebník vlastnícke, resp. iné právo k tomu ho oprávňujúce.
6. V nadväznosti na ukončenie prác vyčistiť okolitý terén od zvyškov stavebných materiálov
a riadne upraviť nezastavanú časť stavebného pozemku.
7. Pred kolaudáciou stavby je potrebné požiadať Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti
o životné prostredie o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1
písm. b) bod. 5. K žiadosti stačí priložiť zoznam vzniknutých odpadov, spôsob ich
zlikvidovania, ako aj doklady tento stav preukazujúce (vážne lístky, faktúry, atď.).
V dokladoch musí byť taxatívne označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad
nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byť predložený originál uvedených
dokladov.
Nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona o posudzovaní vplyvov
Zahrnuté vo výrokovej časti rozhodnutia
5.

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany
prírody a krajiny, prípis č. OU-ZC-OSZP-2019/00322-2, zo dňa 31.01.2019
1. spomínaný výrub krovitých porastov obmedziť na nevyhnutné minimum a uskutočniť ho
v prípade spozorovaných hniezdnych stanovíšť výlučne v mimohniezdnom období, aby neboli
zlikvidované hniezdiská vtáctva a ich mláďat,
2. v rámci dopravno-technického zabezpečenia telesa mostu odporúča pri jeho prípadnom
osvetlení zohľadňovať možný vplyv na migrujúce vtáctvo,
3. po ukončení stavebných a terénnych prác vykonať primerané vegetačné úpravy dotknutého
územia, aby sa zamedzilo náletu inváznych rastlín.
Nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona o posudzovaní vplyvov
Zahrnuté vo výrokovej časti rozhodnutia
Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy,
prípis č. OU-ZC-OSZP-2019/000326, zo dňa 30.01.2019
 žiadateľ (fyzická osoba alebo právnická osoba) v zmysle § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z.
o vodách požiada o vydanie rozhodnutia, či pri stavbe I/76 Kozárovce – most .ev. č. 76-035“
ide o činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) zákona o vodách. Žiadateľ k žiadosti o vydanie
rozhodnutia priloží projektovú dokumentáciu k navrhovanej činnosti v tlačenej podobe a 1 x
na CD.
 Podľa § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona rozhoduje vo veciach štátnej vodnej správy podľa
§ 16a ods. 1 vodného zákona okresný úrad v sídle kraja.
Zahrnuté vo výrokovej časti rozhodnutia
Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, prípis č. OU-ZC-OSZP2019/002300, zo dňa 31.01.2019
Súhlasí s predloženým návrhom k zámeru a nemá k nemu pripomienky za predpokladu, že
v prípade trvalých a dočasných záberov poľnohospodárskej pôdy bude investor postupovať
podľa § 17 a § 18 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zahrnuté vo výrokovej časti rozhodnutia
Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica, prípis. č. 06036/2019/ODDUPZP-2
03210/2019 zo dňa 01.02.2019
Bez pripomienok.
Berieme na vedomie
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Žiar nad Hronom, prípis č. K/2019/00100-2 zo dňa
23.01.2019
Bez pripomienok a nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona o posudzovaní vplyvov
Berieme na vedomie
SVP š.p. OZ Banská Bystrica, e-mailom zo dňa 14.02.2019
Požadujeme dodržania všetkých podmienok uvedených v stanovisku pod č. CS SVP OZ BB
47/2018/28 CZ 12173/2018-39211 zo dňa 31.10.2018
1. Ako správca pozemku – parciel „E“ č. 1046 a 1120, k. ú. Psiare vo vlastníctve Slovenskej
republiky týmto súhlasíme s jeho dočasným záberom počas rekonštrukcie mosta (ev. č. 76035). Po ukončení rekonštrukcie mosta a následnom odstránení dočasnej komunikácie
žiadame predmetný pozemok a koryto vodného toku Čaradický potok bezodkladne uviesť
do pôvodného stavu na náklady stavebníka. Pokiaľ tak stavebník v požadovanom termíne
nevykoná, správca pozemku, vodného toku má právo si voči stavebníkovi uplatniť náhradu
vzniknutej škody. Správca pozemku si vyhradzuje právo vstupu na tento pozemok.
2. Po ukončení stavby je potrebné na trvalý záber (opory mosta, čiastková korytová úprava) zo
strany vlastníka stavby uzatvoriť so SVP, š. p., OZ B. Bystrica zmluvný vzťah (vecné
bremeno, dlhodobý prenájom, respektíve predaj), a to do doby jej uvedenia do prevádzky.
Pre tento účel stavebník zabezpečí najneskôr do 30 dní po ukončení stavby geometrický plán
skutočného vyhotovenia stavby potrebný na presné vymedzenie zabratej plochy pre účely
majetko-právneho vysporiadania pozemkov.
3. Za účelom zachovania prístupu mechanizácie správcu toku k jeho korytu z cestnej
komunikácie pre výkon údržbárskych a povodňových zabezpečovacích prác žiadame na
oboch stranách pred mostom v smere Tlmače – Hronský Beňadik prerušiť zvodidlá, t. j. na
dvoch úsekoch, pričom prerušenie zvodidiel žiadame situovať čo možno najbližšie
k vodnému toku. V úsekoch prerušenia zvodidiel žiadame zriadiť aj spevnené zjazdy
z cestnej komunikácie. Prerušenie zvodidiel bude okrem správcovi toku slúžiť aj
prevádzkovateľovi predmetného cestného ako aj železničného mosta, pričom sa zabezpečí i
prístup k úseku vodného toku medzi železničným a cestným mostom.
4. V súvislosti so zachovaním prístupu mechanizácie správcu toku k jeho korytu odporúčame
ponechať časť dočasného objektu SO 111-00 Obchádzková trasa, a to v mieste napojenia na
cestnú komunikáciu I/76 pred mostom (v smere Tlmače – Hronský Beňadik), pričom
v tomto mieste by bolo prerušené aj pravostranné zvodidlo.
5. Pri návrhu a samotnej realizácii stavby je potrebné zohľadniť aj to, aby nedošlo
k zachytávaniu plavenín a k následnému vytvoreniu prekážky obmedzujúcej plynulý odtok
vody alebo k prípadnému podmytiu opôr respektíve dočasného mostného objektu pri
povodňových prietokoch s ohľadom na plaveniny a erozívnu činnosť rýchlo prúdiacej vody.
6. Aj na základe vyššie uvedeného je potrebné prietočný profil čiastočnej korytovej úpravy
plynule naviazať na priečny profil koryta toku.
7. Čiastková úprava koryta vodného toku priamo súvisí s plánovanou rekonštrukciou mosta.
V tejto súvislosti upozorňujeme, že SVP, š. p., OZ B. Bystrica plánovanú čiastkovú úpravu
koryta toku neprevezme do svojho majetku.
8. Upozorňujeme, že pre účel realizácie stavby bude potrebné zabezpečiť vypracovanie
povodňového plánu zabezpečovacích prác (ďalej len PPZP) zhotoviteľa stavby podľa § 10
ods. 2 písm. e) Zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších
predpisov. PPZP musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle Vyhlášky Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č. 261/2010 Z. z. Vypracovaný PPZP zhotoviteľa
stavby žiadame predložiť minimálne 30 dní pred termínom začatia stavebných prác na
predmetnej stavbe na adresu SVP, š. p., OZ B. Bystrica k jeho odsúhlaseniu.

OU-ZC-OSZP-2019/000301-27

9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

9

So stavebnými prácami bude možné začať až po odsúhlasení PPZP zhotoviteľa stavby zo
strany správcu vodného toku a jeho schválení zo strany príslušného orgánu štátnej vodnej
správy, ktorým je Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie.
Prípadné čerpanie podzemných vôd počas zakladania stavby nového mostného objektu a ich
následné vypúšťanie do povrchových vôd (Čaradický potok) podlieha vodoprávnemu
povoleniu podľa § 21 ods. 1 písm. g) Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších
predpisov (ďalej len Vodný zákon). O toto povolenie bude potrebné požiadať vopred v
dostatočnom predstihu spolu so stanoviskom správcu toku Čaradický potok a jeho povodia
(SVP, š. p., OZ B. Bystrica) príslušný orgán štátnej vodnej správy. V predmetnej žiadosti je
potrebné uviesť aj náležitosti týkajúce sa predmetnej stavby (technický spôsob čerpania a
vypúšťania až do recipientu, výkon čerpania a režim vypúšťania, spôsob zabezpečenia
minimálne mechanického predčisťovania vypúšťaných vôd a zamedzenia ich prípadnej
kontaminácie ropnými látkami, obdobie trvania...).
Upozorňujeme, že v rámci platnej legislatívy na úseku vodného hospodárstva súhlas na
uskutočnenie stavieb vo vodách a na pobrežných pozemkoch v zmysle § 27 ods. 1 písm. a)
Vodného zákona vydáva príslušný orgán štátnej vodnej správy.
Upozorňujeme, že vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických
zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území sú v zmysle § 47 ods. 3
Vodného zákona povinní na vlastné náklady:
a. dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok
vôd,
b. zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom,
c. odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku.
Nakoľko pri stavebných prácach môže dôjsť k pádu materiálu do koryta toku, tento
spadnutý materiál žiadame z koryta bezodkladne odstrániť.
Stavebné práce v koryte toku žiadame realizovať počas bežných, prípadne nízkych vodných
stavoch
vo vodnom toku.
Nevytvárať skládky materiálov a stavebného odpadu v koryte toku respektíve v jeho
blízkosti, ktoré by mohli byť pri zvýšených prietokoch splavené do toku.
Počas výstavby a prevádzky stavby žiadame dodržiavať všetky zásady na zabránenie
znečisteniu povrchových a podzemných vôd, napríklad aj použitím stavebných
mechanizmov v bezchybnom technickom stave, použitím vhodných materiálov, technológií
a zariadení.
Výkresy skutočného vyhotovenia mosta a súvisiacej čiastkovej korytovej úpravy
v požadovanom rozsahu (pôdorys, priečny a pozdĺžny rez) žiadame po ukončení stavby,
najneskoršie pri kolaudačnom konaní, odovzdať správcovi toku.
Pri plánovaných výruboch postupovať v zmysle § 47 Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, § 23 Vodného zákona, dodržiavať Zákon č.
17/1992 o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a Zákon č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
O súhlas na výrub drevín je potrebné požiadať v zmysle § 47 ods. 3 Zákona č. 543/2002 Z.
z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov prvostupňový štátny orgán
ochrany prírody a krajiny, ktorým je príslušná obec.
Na stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných
pozemkoch a v inundačných územiach je potrebné povolenie príslušného orgánu štátnej
vodnej správy.
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Výrub porastov v nevyhnutnom rozsahu žiadame realizovať v mimovegetačnom období
(október až marec). Po ukončení výrubu žiadame predmetné miesto a pobrežné pozemky
dočistiť od zvyškov drevnej hmoty.
21. Podľa § 2 ods. 8 Zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších
predpisov správca vodohospodársky významných vodných tokov nezodpovedá za
povodňovú škodu, podľa § 49 ods. 5 Vodného zákona správca vodného toku nezodpovedá
za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.
Pričom mimoriadnou udalosťou sa podľa § 3 ods. 2 Zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvateľstva rozumie stav zapríčinený živelnou pohromou, technologickou
haváriou alebo katastrofou.
22. Začatie a ukončenie stavebných prác zasahujúcich do koryta toku žiadame oznámiť na SVP,
š.p., OZ B. Bystrica, Správu povodia dolného Hrona a dolného Ipľa Levice na mobilnom
čísle 0903 601 824 (Bc. Kucharík).
20.

Podmienky 3. a 4. sa týkajú technického riešenia stavby, ktorých časť vzhľadom na bezpečnosť
cestnej premávky nie je možné realizovať a časť sa týka využívania časti stavieb, ktoré budú mať
charakter „stavby dočasnej“ nevyhnutnej na realizáciu navrhovanej činnosti a po ukončení prác
bude terén upravený do pôvodného stavu. Ostatné podmienky sú v upravenej forme zahrnuté vo
výrokovej časti rozhodnutia.
Obec Kozárovce, Obecný úrad Kozárovce 685, prípis č. OBECK-S2019/00187 R2019/0472 zo
dňa 14.02.2019
Bez pripomienok
Berieme na vedomie
Zainteresovaná verejnosť prejavila záujem podaním písomného stanoviska k oznámeniu o zmene
navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní vplyvov.
Združenie domových samospráv, Bratislava, vyjadrenie zo dňa 31.10.2018 (ďalej len „ZDS“)
1. Žiadame podrobne rozpracovať 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.
Z predložených podkladov nie je zrejmý spôsob zapojenia do verejnej cestnej siete.
2. Žiadame doplniť 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).
3. Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná
zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti.
4. Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a
udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja
dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií
sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a
objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie
uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a
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vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a
zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy
rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc. Žiadame rešpektovať Technicko-kvalitatívne
podmienky MDVRR SR, časť 9 – Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické
podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách ako aj
ostatné spomínané technické predpisy v plnom rozsahu.
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, viď informačný materiál Národnej
recyklačnej agentúry SR www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf. Tieto
materiály spĺňajú technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto
pripomienok.
Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK
č.543/2002 Z.z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie.
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.
Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku
škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Osobitne požadujeme správu o
hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď.,
spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných
útvarov)
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/).
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.
Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného
objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
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 infrašturktúry
podľa §48 zákona OPK č.543/2002 Z.z.
Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný parčík
vhodne začlenený do okolitého územia a podľa 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.
Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite.
Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
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Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy
minimálnej vybavenosti obcí (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemneplanovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnejvybavenosti-obci-pdf-1-95-mb)
18. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu
lokálnej mikroklímy a jej bilancie.
19. Na vertikálne plochy žiadame aplikáciu zelených stien (napr. brečtany vhodné na takúto
aplikáciu) za účelom lepšieho zasadenia stavby do biodiverzity prostredia.
20. Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument 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.
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.
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
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
Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric: Zabezpečiť a podporovať
implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov,
aplikáciu prenosných zábran
Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie
dažďovej a odpadovej vody
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
17.
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vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných
centrách miest. Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradi.
21. 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-s-vodamiz-povrchoveho-odtoku-v-mestach. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových
záhrad.
22. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.
23. 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.
24. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej
kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
25. 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.
26. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z. Zhrnutie povinností
vyplývajúce zo zákona o odpadoch je napr. tu:
https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela.
27. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú
vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú
mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.
28. 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.
29. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je
Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné
konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby
sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí
týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva.
Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods.2 zákona č.24/2006
môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne
v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok.
Vzhľadom na uvedené požadujeme, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené
a v zmysle §29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru
„I-76 Kozárovce - most ev. č. 76-035“ podľa tohto zákona prostredníctvom správy o hodnotení,
verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré
navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia; v takomto
prípade žiadame naše pripomienky v podmienkach záverečného stanoviska akceptovať.
V prípade, že príslušný orgán napriek našej požiadavke vydá rozhodnutie zo zisťovacieho
konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov zámeru „I-76 Kozárovce - most ev. č. 76-035“ na
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životné prostredie podľa zákona EIA, žiadame zapracovanie jednotlivých bodov nášho
vyjadrenia do výroku rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA a zároveň ich vyhodnotenie v
odôvodnení rozhodnutia podľa §20a písm.a zákona EIA.
Vzhľadom na uvedené žiadame zahrnúť do podmienok rozhodnutia podľa §29 ods.13
zákona EIA č.24/2006 Z.z. resp. podľa §37 ods.5 zákona EIA v zmysle prílohy k zákonu
EIA č.12, bod VI.3 a bod VI.6 aj nasledovné podmienky:

Budovanie parkovacích miest a komunikácií je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými
normami STN technickými predpismi; v maximálnej možnej miere používať materiály zo
zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou.

Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou
korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia.

Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia sadovníckymi
úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispejú k zvýšeniu ekologickej
stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku vhodného pre daný typ
územia a infiltračnú funkcionalitu. Súčasťou tohto projektu bude aj zapracovanie opatrení
Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy schválený
uznesením vlády SR č. 148/2014 (https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmenyklimy/nas-sr-2014.pdf) tak, že budú obsahovať mix mitigačných opatrení podľa odporúčaní
MŽP SR na jeho stránke https://www.protisuchu.sk/#section-features.

Aplikovať zelené vegetačné steny (napr. popínavé brečtany určené na takúto aplikáciu) na
zasadenie stavby do biodoverzity prostredia.

Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby
spĺňala metodiku Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010
(https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodickeusmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-195-mb).

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).

Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.

Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku
nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.

Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj
zákona o odpadoch (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela).

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/). Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav
podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu
na životné prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť
v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.

Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a
Vodného zákona.

Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie
a ostatných vodných stavieb.

Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
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Zároveň žiadame jednotlivé body nášho vyjadrenia v odôvodnení rozhodnutia vyhodnotiť podľa
§20a zákona EIA.
Príslušný orgán v zmysle § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní vplyvov prípisom č. OUZC-OSZP-2019/000301-16 zo dňa 14.02.2019 žiadal navrhovateľa o doplňujúce informácie na
objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich zo stanovísk, ktoré sú nevyhnutné na
rozhodnutie o tom, či navrhovaná činnosť má posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov.
Doplňujúce informácie boli doručené dňa 28.02.2019.
Doplňujúce informácie k stanovisku Združenia domových samospráv, Bratislava:
Pripomienky a podmienky ZDS považujeme v prevažnej miere za nesúvisiace
s činnosťou popísanou v zámere, ku ktorému boli doručené. Požadujú vypracovanie posudkov
a zhodnotení, ktoré nie sú predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie a nijako s ním
nesúvisia. Združenie domových samospráv neuviedlo vo svojich požiadavkách opodstatnený
dôvod na prehodnotenie prípadne doplnenie zámeru.
K bodu 1.:
Projektová dokumentácia rieši výmenu pôvodnej mostnej konštrukcie, ktorá je v havarijnom
stave za novú. Poloha ani charakter stavby nemení organizáciu dopravy ani kapacitu cesty.
Vzhľadom na charakter a účel stavby irelevantné
K bodu 2.:
Projektová dokumentácia rieši výmenu pôvodnej mostnej konštrukcie, ktorá je v havarijnom
stave za novú. Poloha ani charakter stavby nemení organizáciu dopravy ani kapacitu cesty.
Vzhľadom na charakter a účel stavby irelevantné
K bodu 3.:
Vzhľadom na charakter a účel stavby irelevantné
K bodu 4.:
Projektová dokumentácia bude spracovaná podľa platných noriem a technických predpisov
K bodu 5.:
Vzhľadom na charakter a účel stavby irelevantné
K bodu 6.:
Navrhovanou zmenou činnosti sa nepredpokladá narušenie alebo ohrozenie ÚSES ani ÚSES na
miestnej úrovni. Pri prevádzke nedôjde ku kolízii s STN 83 7010 Ochrana prírody, s STN 83
7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich
zakladanie.
K bodu 7.:
Navrhovanou zmenou činnosti sa nepredpokladá narušenie alebo ohrozenie ÚSES ani ÚSES na
miestnej úrovni. Pri prevádzke nedôjde ku kolízii s STN 83 7010 Ochrana prírody, s STN 83
7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich
zakladanie.
K bodu 8.:
Dodržiavanie zákona o vodách rieši príslušný orgán štátnej vodnej správy. Podmienky
vyplývajúce z vyjadrenia príslušného orgánu v rámci zisťovacieho konania budú rešpektované.
Ochrana podzemných a povrchových vôd, zabránenie nežiaducemu úniku škodlivých látok do
pôdy, podzemných a povrchových vôd a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č.
2000/60/ES vyplýva z legislatívnych požiadaviek, uvedených vo všeobecne záväzných právnych
predpisoch, pričom ich dodržiavanie je jednou z povinností navrhovateľa, resp. realizátora
výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.
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K bodu 9.:
Dodržiavanie zákona o vodách rieši príslušný orgán štátnej vodnej správy. Podmienky
vyplývajúce z vyjadrenia príslušného orgánu v rámci zisťovacieho konania budú rešpektované.
Ochrana podzemných a povrchových vôd, zabránenie nežiaducemu úniku škodlivých látok do
pôdy, podzemných a povrchových vôd a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č.
2000/60/ES vyplýva z legislatívnych požiadaviek, uvedených vo všeobecne záväzných právnych
predpisoch, pričom ich dodržiavanie je jednou z povinností navrhovateľa, resp. realizátora
výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.
K bodu 10.:
Dodržiavanie zákona o vodách rieši príslušný orgán štátnej vodnej správy. Podmienky
vyplývajúce z vyjadrenia príslušného orgánu v rámci zisťovacieho konania budú rešpektované.
Ochrana podzemných a povrchových vôd, zabránenie nežiaducemu úniku škodlivých látok do
pôdy, podzemných a povrchových vôd a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č.
2000/60/ES vyplýva z legislatívnych požiadaviek, uvedených vo všeobecne záväzných právnych
predpisoch, pričom ich dodržiavanie je jednou z povinností navrhovateľa, resp. realizátora
výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.
K bodu 11.:
Vzdialenosti najbližšej obytnej zóny je cca 200m Dendrologický posudok – inventarizácia drevín
za účelom vyčíslenia spoločenskej hodnoty drevín, ktoré podliehajú žiadosti o povolenie výrubu
bude vypracovaná v súlade so zákonom č. NR SR 543/2002 Z.z. Svetlo technického posudok: sa
vypracováva pri návrhu a umiestňovaní stavebných objektov najmä pre bytové budovy a
rodinné domy, budovy s dlhodobým pobytom osôb najmä kancelárie, obchodné priestory a rôzne
pracoviská atď. Vzhľadom na charakter a účel stavby irelevantné.
K bodu 12.:
Vzhľadom na charakter a účel stavby irelevantné.
K bodu 13.:
Vzhľadom na charakter a účel stavby irelevantné
K bodu 14.:
Vzhľadom na charakter a účel stavby irelevantné.
K bodu 15.:
Vzhľadom na charakter a účel stavby irelevantné.
K bodu 16.:
Rozhodnutie o náhradnej výsadbe drevín prípadne finančnej náhrade je v kompetencii
príslušného orgánu ochrany prírody a rozhodnutie budeme rešpektovať
K bodu 17.:
Rozhodnutie o náhradnej výsadbe drevín prípadne finančnej náhrade je v kompetencii
príslušného orgánu ochrany prírody a rozhodnutie budeme rešpektovať
K bodu 18.:
Rozhodnutie o náhradnej výsadbe drevín prípadne finančnej náhrade je v kompetencii
príslušného orgánu ochrany prírody a rozhodnutie budeme rešpektovať
K bodu 19.:
Vzhľadom na charakter a účel stavby irelevantné.
K bodu 20.:
Vzhľadom na charakter a účel stavby irelevantné.
K bodu 21.:
Vzhľadom na charakter a účel stavby irelevantné.
K bodu 22.:
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Statický posudok je spracovaný a opečiatkovaný autorizovaným stavebným inžinierom (člen
SKSI) s osvedčením I3 – statika stavieb a preberá zaň plnú zodpovednosť. Výpočet zároveň
prechádza internou kontrolou.
K bodu 23.:
Vzhľadom nad to, že trvalé objekty sa nachádzajú v mieste pôvodných objektov a majú min.
návrhové parametre (napr. svetlosť mosta) pôvodných objektov, nedochádza výstavbou ku
zmene vzťahov s geológiou a hydrogeológiou. IGP a hydrogeologický prieskum je súčasťou
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie len na upresnenie základových pomerov.
Rekonštrukcia cesty I/76 v predmetnom úseku nemá (a ani nie je potrebná) dažďová kanalizácia
a následné prečistenie cez ORL, túto požiadavku považujeme za bezpredmetnú. Na stavbe sa
nenachádzajú objekty pre ktorý by bolo potrebné spracovať hydraulický výpočet.
K bodu 24.:
Nachádzajú v mieste pôvodných objektov a majú min. návrhové parametre (napr. svetlosť
mosta) pôvodných objektov, nedochádza výstavbou ku zmene vzťahov s geológiou
a hydrogeológiou. IGP a hydrogeologický prieskum je súčasťou projektovej dokumentácie pre
stavebné povolenie len na upresnenie základových pomerov. Rekonštrukcia cesty I/76
v predmetnom úseku nemá (a ani nie je potrebná) dažďová kanalizácia a následné prečistenie cez
ORL, túto požiadavku považujeme za bezpredmetnú. Na stavbe sa nenachádzajú objekty pre
ktorý by bolo potrebné spracovať hydraulický výpočet.
K bodu 25.:
Navrhovaná činnosť je v súlade s územným plánom.
K bodu 26.:
Pri realizácii sanačných prác ako aj pri realizácii činnosti budú dodržiavané ustanovenia zákona
o odpadoch. Podmienky vyplývajúce z vyjadrenia príslušného orgánu v rámci zisťovacieho
konania budú rešpektované. Materiály používané pri výstavbe musia spĺňať príslušné STN.
K bodu 27.:
Pri realizácii sanačných prác ako aj pri realizácii činnosti budú dodržiavané ustanovenia zákona
o odpadoch. Podmienky vyplývajúce z vyjadrenia príslušného orgánu v rámci zisťovacieho
konania budú rešpektované. Materiály používané pri výstavbe musia spĺňať príslušné STN.
K bodu 28.:
POH SR sú podrobne rozpracované v kapitole 4.2.
K bodu 29.:
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania je podkladom pre povoľujúce orgány a postavenie
účastníka konania máte v zmysle správneho zákona.
Doplňujúce informácie k stanovisku SVP š.p. OZ Banská Bystrica:
Slovenská správa ciest, ako investor stavby I/76 Kozárovce – most ev. č. 76 – 035
v prevažnej väčšine požiadavky SVP š. p. akceptuje a podmienky zapracuje. K podmienkam,
ktoré SSC z technického hľadiska nemôže akceptovať sme zaslali SVP vyjadrenie, ktoré
prikladáme k stanovisku. Pripomienky sa týkajú výlučne technického riešenia stavby, ktoré
nemajú vplyv na posudzovanie z hľadiska vplyvu na životné prostredie.
Vyhodnotenie príslušným orgánom
K pripomienkam ZDS:
Dodržiavanie ustanovení zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), zákona č.
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov
vyplývajú zo všeobecne záväzných predpisov vo veci ochrany životného prostredia, ktorými je
navrhovateľ viazaný ich dodržiavaním pri realizácii aj pri prevádzke navrhovanej činnosti.
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Podmienky vyplývajúce z uvedených zákonov sú súčasťou podmienok vo výrokovej časti
rozhodnutia.
V prípade výrubu príslušný orgán ochrany prírody bude postupovať v súlade so zákonom
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v prípade výrubu
brehových porastov v súlade s vodným zákonom. Podmienky vyplývajúce z uvedených zákonov
sú súčasťou podmienok vo výrokovej časti rozhodnutia.
V mnohých bodoch požaduje riešiť skutočnosti, ktoré sú obsahom predkladaného zámeru
alebo ktoré vôbec nie sú v kompetencii spracovateľa zámeru, navrhovateľa navrhovanej činnosti
resp. projektanta. Väčšina požiadaviek supluje kompetencie príslušných orgánov štátnej správy,
samosprávy a iných organizácií, ktoré sú v procese posudzovania vplyvov dotknutými orgánmi,
ktoré si uplatňujú svoje pripomienky a podmienky v rámci stanovísk a zároveň vyjadrujú svoj
názor s podmienkou ďalšieho posudzovania na základe svojich odborných znalostí a znalosti
miestnych pomerov, lokality, predmetu navrhovanej činnosti.
Podľa § 24 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. verejnosť prejaví záujem na navrhovanej
činnosti alebo jej zmene a na konaní o jej povolení podaním odôvodneného písomného
stanoviska alebo odôvodnených pripomienok.
Ustanovenia zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredia je
potrebné vykladať v súlade s ich účelom, ako aj v súlade smerníc, ktorých transpozíciu
predstavuje, najmä Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 o
posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie a Smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných
a súkromných projektov na životné prostredie. Preto aj účasť „dotknutej verejnosti“ by mala
smerovať k tomuto cieľu, teda k účinnému posúdeniu skutočných a potenciálnych vplyvov
predkladaného zámeru navrhovanej činnosti na životné prostredie.
K pripomienkam ostaných subjektov
Príslušný orgán preniesol do výrokovej časti rozhodnutia podmienky, ktoré sú pre
navrhovateľa zaväzujúce. Spolu s ostatnými podmienkami je povinný pri príprave podkladov
potrebných v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov ich
zohľadniť vo vzťahu k navrhovanej činnosti.
Súčasťou rozhodnutia je aj odporúčanie pre navrhovateľa, aby v ďalšom stupni prípravy
zohľadnil odporúčania a požiadavky vyplývajúce zo stanovísk, ktoré sú smerované
k nasledujúcim stupňom povoľovania, ktoré nie sú zahrnuté vo výrokovej časti rozhodnutia.
V zmysle § 49 ods. 2 správneho poriadku, požiadal Okresný úrad Žarnovica, odbor
starostlivosti o životné prostredie, žiadosťou č. OU-ZC-OSZP-2019/000301-13 zo dňa
12.02.2019 o predĺženie lehoty pre rozhodnutie Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných
prostriedkov, Banská Bystrica z dôvodu že:
a) príslušný orgán žiadal navrhovateľa o doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok
a požiadaviek vyplývajúcich zo stanovísk, ktoré sú nevyhnutné na rozhodnutie o tom, či sa
navrhovaná činnosť má posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov,
b) a z dôvodu povinnosti ako správneho orgánu dať účastníkom konania a zúčastneným osobám
možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho
zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie v zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, Banská Bystrica prípisom
č. OU-BB-OOP3-2019/010567-002 zo dňa 15.02.2019 žiadosti vyhovel a predlžil lehotu pre
rozhodnutie do 31.03.2019.
V súlade § 49 ods. 2 správneho poriadku príslušný orgán upovedomil prípisom č. OUZC-OSZP-2019/000301-19 zo dňa 18.02.2019 všetkých účastníkov konania o predĺžení lehoty
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pre rozhodnutie s uvedením dôvodov o tom, že správny orgán nemôže rozhodnúť v zákonom
stanovenej lehote.
Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 33 ods. 2
správneho poriadku dal možnosť účastníkom konania prípisom č. OU-ZC-OSZP-2019/00030123 zo dňa 25.02.2019, aby sa do 5 pracovných dní od doručenia prípisu vyjadrili k podkladom
rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Zároveň príslušný
orgán upozornil účastníkov konania, že na neskôr vznesené námietky a pripomienky nebude
orgán prihliadať. Ak účastník konania v určenej lehote neoznámi stanovisko k uvedenej veci
predpokladá sa, že s podkladmi rozhodnutia, spôsobom zistenia a vydaním rozhodnutia súhlasí.
Do podkladov rozhodnutia bolo možné nahliadnuť na Okresnom úrade Žarnovica, odbore
starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, II. poschodie č. dverí 7, kde
možno námietky uplatniť v úradných hodinách. Dátum a čas príchodu na oboznámenie sa
s podkladmi rozhodnutia požiadal príslušný orgán oznámiť elektronicky na adresu
marcela.hromadkova@minv.sk.
Dňa 15.03.2019 bol Okresnému úradu Žarnovica, odboru starostlivosti o životné
prostredie doručený mail ZDS: „Žiadosť o kópiu spisu podľa § 23 ods. 1 Správneho poriadku
a žiadosť o konzultácie podľa § 63 zákona EIA“. Dňa 19.03.2019, bolo podanie doložené
podpísaným platným zaručeným elektronickým podpisom, čím došlo k splneniu povinnosti
v zmysle § 19 ods. 1 správneho poriadku, doplniť podanie do troch dní. Zároveň požiadal cit.:
„Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním úrad vysporiadal žiadame uviesť v rozhodnutí.
Príslušný orgán zaslal odpoveď ZDS prípisom č. OU-ZC-OSZP-2019/000301-26 zo dňa
22.03.2019, uvedené v skrátenom znení:
Príslušný orgán má za to, že ku všetkým získaným podkladom v rámci vykonaného
zisťovacieho konania, Vám dal príslušný orgán primeranú možnosť v zmysle § 33 ods. 2 zákona
č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok), (ďalej len správny zákon) ako účastníkovi
konania aby ste sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho
zistenia, pripadne navrhnúť jeho doplnenie nahliadnutím do spisu, oboznámiť sa s podkladmi
rozhodnutia, prípisom č. OU-ZC-OSZP-2019/000301-23 zo dňa 25.02.2019.
Z oboznámenia sa s pokladmi rozhodnutia, prípadne o urobení výpisov a odpisov
a poskytovaní informácií, robení kópii atď. je príslušný orgán povinný spísať „Záznam
o nazeraní do spisu“. Z uvedeného dôvodu sa žiadosti o zaslanie kópie spisového materiálu
v elektronickej podobe nevyhovuje.
Na konzultácie v zmysle § 63 zákona o posudzovaní vplyvov sa vzťahuje zákon
o správnom konaní § 21 správneho zákona, v súlade s § 64 zákona o posudzovaní vplyvov.
Podľa § 21 správneho zákona správny orgán nariadi ústne pojednávania, ak to vyžaduje povaha
veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon.
Príslušný orgán nenariaďuje ústne pojednávania podľa § 21 správneho zákona, nakoľko
si to nevyžaduje povaha veci, obsahom stanovísk nie sú také pripomienky, ktoré by boli
podkladom pre určenie rozsahu hodnotenia a harmonogramu, ale sú podkladom pri príprave
podkladov potrebných v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných
predpisov.
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie je predprojektovou prípravou. Účelom
zákona o posudzovaní vplyvov resp. celého procesu posudzovania je získať odborný podklad na
vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára ani vecný ani
časový priestor pre posúdenie umiestnenia a povolenia navrhovanej činnosti v rozsahu
kompetencií príslušného orgánu podľa osobitných predpisov.
Príslušný orgán do požiadaviek vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné
zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov zapracoval
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relevantné a opodstatnené požiadavky, ktoré majú oporu v platnej legislatíve a bude ich
potrebné zohľadniť pri príprave podkladov v procese konaní o povolení činnosti podľa
osobitných predpisov.

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 oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a vzal do úvahy
súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.
Príslušný orgán dôkladne preštudoval všetky v zákonom stanovenom termíne doručené
stanoviská doručené podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov, podrobne sa zaoberal
vyhodnotením a následným zapracovaním pripomienok do výrokovej časti tohto rozhodnutia,
pričom vychádzal najmä z podrobnosti, výpovednej hodnoty obsahu zámeru navrhovanej
činnosti, s braním na vedomie stupeň prípravy. Pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť
bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní, príslušný orgán použil kritériá pre zisťovacie
konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov a primerane použil aj kritéria pre
rozhodovanie podľa Prílohy č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov (transpozícia prílohy č. III
Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na
životné prostredie).
Dotknuté subjekty, ktoré sa vyjadrili v priebehu zisťovacieho konania nepožadovali
ďalšie posudzovanie.
Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie sa stotožnilo
s celkovým environmentálnym zhodnotením, že realizáciou navrhovanej činnosti sa neočakávajú
dlhodobé vplyvy na rastlinné a živočíšne druhy ani ich biotopy, nedôjde k negatívnemu
ovplyvneniu estetických kvalít záujmového územia. Nie sú známe žiadne vyvolané súvislosti,
ktoré by mohli spôsobiť vplyvy na životné prostredie so zreteľom na druh, formu a stupeň
existujúcej ochrany prírody, prírodných zdrojov a kultúrnych pamiatok v záujmovom území.
Počas realizácie a prevádzkovania nie sú očakávané ďalšie možné riziká spojené s ohrozením
kvality životného prostredia alebo zdravia obyvateľstva.
Navrhovaná činnosť nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúce
štátne hranice a nenapĺňa podmienky § 40 zákona o posudzovaní vplyvov a kritériá uvedené
v prílohe č. 13 a č. 14 zákona o posudzovaní vplyvov .
Príslušný orgán odporúča navrhovateľovi v ďalšom stupni prípravy zohľadniť
odporúčania a požiadavky vyplývajúce zo stanovísk, ktoré sú smerované k nasledujúcim
stupňom povoľovania, ktoré nie sú zahrnuté vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe preskúmania
a zhodnotenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti, vyjadrení dotknutých orgánov
z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona usúdil, že
nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy
účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania,
ktoré boli súčasťou zámeru navrhovanej činnosti a preto rozhodol tak ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej navrhovanej činnosti sú väčšie, ako sa
uvádza v zámere navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť
opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere navrhovanej
činnosti a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných
predpisov.
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Upozornenie:
Dotknutá obec podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov bezodkladne informuje
verejnosť o tomto rozhodnutí na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli
obce.
Navrhovateľ pred povolením činnosti podľa § 38 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov
zabezpečí súlad ním predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej
činnosti s rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní podľa zákona o posudzovaní vplyvov
a ich podmienkami.
Podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov, príslušný orgán posudzovania vplyvov
na životné prostredie má v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti postavenie dotknutého
orgánu, ak k nej vydal záverečné stanovisko alebo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní. V
záväznom stanovisku príslušný orgán uvedie, či návrh na začatie povoľovacieho konania k
navrhovanej činnosti je v súlade s týmto zákonom, s rozhodnutím vydaným podľa tohto zákona a
ich podmienkami. Ak ide o povoľovacie konanie podľa osobitného predpisu, vydá príslušný
orgán záväzné stanovisko osobitne vo vzťahu k územnému konaniu o umiestnení stavby,
k územnému konaniu o využití územia, k stavebnému konaniu a ku kolaudačnému konaniu.
V zmysle § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá verejnosť má postavenie
účastníka v konaniach uvedených v tretej časti a následne postavenie účastníka v povoľovacom
konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ak uplatní postup podľa odseku 3 alebo odseku 4,
ak jej účasť v konaní už nevyplýva z osobitného predpisu. Právo dotknutej verejnosti na
priaznivé životné prostredie, ktorá prejavila záujem na navrhovanej činnosti alebo jej zmene
postupom podľa odseku 3 alebo odseku 4, môže byť povolením navrhovanej činnosti alebo jej
zmeny alebo následnou realizáciou navrhovanej činnosti alebo jej zmeny priamo dotknuté.
Predkladaný zámer navrhovanej činnosti podáva základnú charakteristiku navrhovanej
činnosti, základné údaje o súčasnom stave životného prostredia, základné údaje o
predpokladaných vplyvoch na životné prostredie.

POUČENIE
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho zákona možné podať
odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Žarnovica, odbor
starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica.
Verejnosť má právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola
účastníkom zisťovacieho konania. V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní
sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods.
15 zákona o posudzovaní vplyvov.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

Mgr. Ivana Búciová
vedúca odboru
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