Odbor starostlivosti o životné prostredie
Bystrická 53
966 81 Žarnovica
p

Číslo: OU-ZC-OSZP-2020/000804-21

V Žarnovici dňa: 17.08.2020

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“) na základe
predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti: „Modernizácia vybraných úsekov ciest
I. triedy – I/76 Hranica kraja – R1 Hronský Beňadik“ (ďalej len „oznámenie o zmene“), ktoré
predložil dňa 15.06.2020 navrhovateľ: Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica v súlade s § 18 ods. 2 písm. d) 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
oznámení
o zmene,
umiestnená
v Banskobystrickom kraji, v okrese Žarnovica, katastrálne územie Hronský Beňadik pozemky
parc. č. 2496, 1179, 199/2, 1178,1162, 1177/1, 1155/1, 1156, 1177/2, 2490/1, 2490/44, 1194/1,
2491/1, 2471/6 a katatrálne územie Psiare pozemky parc. č. 587/1, 856/1, 856/2, 325, 327, 362,
340, 336, 347, 355, 91/1, 369, 859/2, 657

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 oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti
na eliminovanie a zmiernenie vplyvu na životné prostredie:
1. 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.
2. 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.
3. Pri nakladaní s odpadmi je potrebné rešpektovať hierarchiu odpadového hospodárstva.
4. Počas stavebných a súvisiacich prác zaznamenávať vznik odpadov, ich zneškodnenie resp.
zhodnotenie na evidenčný list o odpadoch v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o
evidenčnej a ohlasovacej povinnosti.
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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.
S komunálnymi odpadmi počas stavby nakladať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
obce.
V prípade podania žiadosti o vyjadrenie k stavebnému konaniu bude pre vyjadrenie orgánu
štátnej správy odpadového hospodárstva potrebné v projektovej dokumentácii uviesť aj
predpokladané množstvá vzniknutých odpadov a spôsob ich likvidácie.
Pred použitím stavebného odpadu vrátane výkopovej zeminy na terénne úpravy mimo miesta
jej vzniku, je držiteľ odpadu povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.
Dbať na dodržanie všeobecnej ochrany prírody a všeobecnej ochrany rastlín a živočíchov
v zmysle § 3 a 4, ochrany drevín rastúcich mimo lesa v súlade s § 47 a ochrany chránených
druhov rastlín a živočíchov v súlade s § 34 a 35 zákona č. 43/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny.
Podľa zákona o ochrane prírody a krajiny vytváranie a udržiavanie ÚSES je verejným
záujmom. V prípade ohrozenia alebo narušenia hydricko-terestrického biokoridoru
nadregionálneho významu pre viaceré migrujúce druhy rýb a vtáctva, ktorým samotná rieka
Hron, investor má povinnosť navrhnúť opatrenia, ktoré prispejú k jeho vytváraniu
a udržiavaniu.
V súvislosti s aktivitami v blízkosti vodných tokov – najmä rekonštrukcie mostných objektov,
požiadať Okresný úrad v sídle kraja Banská Bystrica, ešte pred povoľovacím konaním či sa na
činnosť vyžaduje vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny.
Pri rekonštrukcii mostných objektov, najmä v miestach kríženia s biokoridormi, je potrebné
dbať o zachovanie dostatočného migračného priestoru pre živočíchy.
Nevyhnutný výrub drevín a krovitých porastov, resp. cestnej zelene, vykonať iba na drevinách
zaradených v rámci inventarizácie a na základe príslušného povolenia v zmysle zákona č.
135/1961 Zb.
Výrub drevín a krovitých porastov bude situovaný do mimovegetačného a mimohniezdneho
obdobia.
Po výrube bude zabezpečené kompletné odstránenie vzniknutej drevnej hmoty.
V prípade blízko sa vyskytujúcich drevín, ktoré zostávajú zachované, je potrebné postupovať
tak, aby nedochádzalo k poškodeniu podzemných alebo nadzemných častí týchto drevín (§ 47
ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny) a aby bola zabezpečená ich ochrana v zmysle STN
83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
Ak sa napriek zabezpečenej ochrane drevín pri stavebných prácach alebo výkopových prácach
poškodí strom alebo jeho korene, je vykonávateľ prác povinný zabezpečiť okamžité odborné
ošetrenie poškodených stromov alebo ich koreňov, kmene drevín chrániť pred poškodením
stavebnými mechanizmami a stavebným materiálom.
V súvislosti s realizáciu nevyhnutných zemných prác budú dodržané všetky platné normy
STN EN.
V prípade nadmerne podmáčaného pôdneho krytu situovať práce na priaznivejšie obdobie,
aby nedochádzalo pri použití ťažkej techniky a prípadne pri použití iných strojných zariadení
k nadmernému rozrušovaniu pôdnych krytov.
Odporúča sa, aby investor pri výkopových prácach a terénnych úpravách v súvislosti
s manipuláciou zeminy dbal nato, aby bola prioritne použitá zemina z miesta jej výkopu
a v prípade jej zvýšenej potreby nedošlo k použitiu zeminy zo stanovíšť, kde sa vyskytujú
invázne neofyty, aby nedošlo k ich šíreniu na novom stanovišti.
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Výkopové práce realizovať tak, aby v mieste výkopov nedošlo k nadmerne zvýšenej erózii.
Vykopaná zemina nebude deponovaná alebo uskladňovaná v blízkosti vodných tokov a
prítokov, ako ani v blízkosti drevín.
Uloženie zeminy z výkopov, stavebných materiálov, resp. iného vybavenia na nespevnenom
povrchu pôdy bez ochranných prvkov a ochrany pred zhutnením je neprípustné.
Zemina, ktorá bude dovozená na pozemky dotknuté navrhovanou zmenou, musí byť
bezprostredne nekontaminovaná a bez obsahu iných škodlivých zložiek.
Pri uskutočňovaní stavby použité stavebné a dopravné stroje a mechanizmy udržiavať v
dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a znečisťujúcimi látkami urobiť potrebné
opatrenia, aby nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo
podzemných vôd alebo do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita.
Na ceste, odstavných a parkovacích plochách nevykonávať činnosti, ktorými by mohlo dôjsť
k negatívnemu ovplyvneniu kvality podzemných vôd v záujmovom území (opravy a
umývanie vozidiel, výmena a doplnenie prevádzkových kvapalín a pohonných hmôt,
manipulácia a skladovanie znečisťujúcich látok).
Počas realizácie a prevádzky stavby používať postupy, materiály, technológie a zariadenia
tak, aby nedošlo k ohrozeniu či zhoršeniu kvality pôdy, ovzdušia, povrchových a podzemných
vôd.
Stavebník je povinný všetky dočasné objekty po ukončení stavebných prác odstrániť a
dotknuté územie zrekultivovať.
Všetky prípadne dotknuté nespevnené plochy budú upravené, zarovnaním, zhutnením,
doplnením o humusovú vrstvu a ich následným ozelenením (zatrávnením).
Po ukončení vykonať nové vegetačné úpravy na svahoch cesty výlučne z pôvodných druhov
drevín.
Ak sa na pozemkoch v dôsledku navezenej zeminy v čase vegetačného obdobia vyskytnú
nepôvodné druhy rastlín, investor je povinný v ďalšom kroku zabezpečiť ich následné
odstraňovanie v zmysle zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie
a šírenia inváznych nepôvodných druhov.
Pri stavebnom objekte 100 týkajúceho sa zrealizovania chodníka v k.ú. Psiare uprednostniť
materiály, ktoré nebudú zabraňovať prepadu dažďových vôd do pôdneho podložia.
Pre navrhované osvetlenie, ktoré bude súčasťou chodníkov, požadujeme použiť typ a druh
osvetlenia, ktoré bude plne clonené s plochými krytmi a jeho umiestnením bude zároveň
zabezpečené, aby nedochádzalo k svieteniu mimo potrebné plochy, ktoré majú byť
osvetľované.
Je potrebné zabezpečiť aby počas realizácie a prevádzky navrhovanej činnosti nebola
ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať a o ochranu vôd, zdržať sa činností,
ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej
kvalitu.
ODÔVODNENIE

Navrhovateľ: Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32,
974 23 Banská Bystrica doručil dňa 15.06.2020 Okresnému úradu Žarnovica, odboru
starostlivosti o životné prostredie podľa § 18 ods. 2 písm. d) a podľa § 29 ods. 1 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 zákon o posudzovaní vplyvov) oznámenie
o zmene navrhovanej činnosti: „Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy – I/76 Hranica
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kraja – R1 Hronský Beňadik“, vypracované podľa Prílohy č. 8a k zákonu o posudzovaní
vplyvov.
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
oznámenia o zmene 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 zmene navrhovanej činnosti, bolo zverejnené na webovom sídle MŽP SR na
adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/-modernizacia-vybranych-usekov-ciest-i-triedy-i-76-hranicakraja-r1-hr 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
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.
POROVNANIE PÔVODNE POSUDZOVANEJ NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
A PREDKLADANÉHO RIEŠENIA
Predmetom zmeny je modernizácia cesty I/76, súčasťou ktorej sú dva mostné objekty most
ev. č. 76-037 a most ev. č. 76-039 a ich prebudovanie na priepusty. Predmetná zmena je
posudzovaná v nadväznosti na navrhovanú činnosťou „I/76 Kozárovce – most ev. č. 76-35“. Na
posúdenú navrhovanú činnosť „I/76 Kozárovce – most ev. č. 76-35“ priamo nadväzuje
navrhovaná zmena modernizácia cesty I/76 od hranice kraja až po rýchlostnú cestu R1 v
Hronskom Beňadiku, súčasťou ktorej sú dva mostné objekty most ev.č. 76-037 a most ev.č. 76039, ktoré budú prebudované na priepusty.
ČLENENIE STAVBY:
010-00DOČASNÁ PRELOŽKA AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY V PSIAROCH
V obci Hronský Beňadik časť Psiare prejde existujúca obojstranná autobusová zastávka
modernizáciou, ktorá sa bude týkať cesty a aj nástupišťa.
011-00 DEMOLÁCIA MOSTA 76-037 V KM 68,209
Dôvodom demolácie, počas modernizácie cesty I/76, je zrušenie tohto objektu (miesta), aby
nedochádzalo k zaplavovaniu okolitého územia a obce Kozárovce. Most bude nahradený novým
priepustom DN 1000 so spätnou klapkou, aby nedochádzalo k zaplavovaniu.
101-00 CESTA I/76 KM 67,800 - 69,315
Celková dĺžka trasy je 1,515 km. Zmenou prejde čiastočne výškové vedenie cesty s cieľom
zvýšenia odtoku vody v miestach s klopením vozovky (inflexných bodov). Odvodnenie vozovky
cesty je zabezpečené priečnym pozdĺžnym sklonom do okolitého terénu. V rámci objektu sú
navrhnuté tri priepusty pod cestou I/76 a jeden, ktorý je súčasťou hospodárskeho vjazdu.
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102-00 CESTA I/76 KM 69,315-70,220
Celková dĺžka trasy je 0,905 km.
V tomto mieste sa nachádza neprehľadný úsek, ktorý bude odstránený znížením nivelety. Za
týmto účelom bude súčasný priepust nahradený dvojitým priepustom DN 500. Z hľadiska
stavebno-technického stavu vozovky bude vozovka vymenená v celej hrúbke na určitom úseku
dôjde k výmene krytu vozovky, vrátane vystuženia. Odvodnenie vozovky cesty, je zabezpečené
priečnym pozdĺžnym sklonom do okolitého terénu. V rámci objektu sú navrhnuté tri priepusty
pod cestou I/76 a jeden, ktorý je súčasťou hospodárskeho vjazdu.
103-00CESTA I/76 KM 70,220 - 71,270
Celková dĺžka trasy je 1,050 km.
Z hľadiska smerového a výškového vedenia sa existujúci stav nemení. Zabezpečenie odvodnenia
cesty, vzhľadom na potrebu osadenie betónových zvodidiel po ľavej strane cesty I/76 a
odstránenie nulového sklonu v existujúcich inflexných bodoch na ceste I/76. Z hľadiska
šírkového usporiadania bude cesta rozšírená na kat. C 7,5 (spevnenie 7 m) zo súčasných 6,5 m
Z dôvodu zmeny nivelety cesty I/76 ako aj blízkosť trate ŽSR, je potrebné vybudovať pod cestu
železobetónovú vaňu (SO 210-00), ktorá bude ukončená rímsou na prevej strane cesty I/76. Po
ľavej strane – od kamenného brala je navrhnuté betónové zvodidlo tvaru New Jersey, ktoré bude
osadené na súvislej betónovej ploche (dilatácie po 10m), prevýšenej od spevneného rigolu o 6
cm. Na trase sa nachádza v súčasnosti jeden most, ktorý po modernizácii sa zmení na rámový
priepust.
104-00 CESTA I/76 KM 71,270 - 73,107
Celková dĺžka trasy je 1,837 km.
Z hľadiska výškového vedenia a šírkového usporiadania sa zachováva súčasný stav. Z hľadiska
stavebnotechnického stavu vozovky bude vozovka vymenená v celej hrúbke. Odvodnenie
vozovky cesty, je zabezpečené priečnym pozdĺžnym sklonom do okolitého terénu. Na spôsobe
odvodnenia sa nič nemení.
105-00 CESTA I/76 KM 73,107 - 73,680
Celková dĺžka trasy je 0,573 km.
Trasa cesty je mimo zastavané územie bez väčších terénnych prekážok, preto je možné rozšíriť
pôvodnú cestu šírky 6 – 7 m na plnohodnotnú kategóriu C 9,5/70. Na celom úseku bude
vymenený kryt vozovky, vrátane vystuženia. Po ľavej strane – od kamenného brala je navrhnuté
betónové zvodidlo tvaru New Jersey, ktoré bude osadené na súvislej betónovej ploche (dilatácie
po 10m), prevýšenej od spevneného rigolu o 6 cm. Odvodnenie vozovky cesty, je zabezpečené
priečnym pozdĺžnym sklonom do okolitého terénu, resp. rigolov.
110-00CHODNÍKY POPRI CESTE I/76 V PSIAROCH
Šírka chodníka : 2,00 m, Dĺžka chodníka : 238 m
Jedná sa chodník, ktorý je vedený v obci Hronský Beňadik časť Psiare. Chodník je súčasťou
nástupištia autobusovej zastávky, ktorá je modernizovaná v rámci objektu 102-00. Chodník je
navrhnutý po obidvoch stranách cesty I/76. Chodník, vrátane prechodov pre chodcov budú
osvetlené navrhovaným verejným osvetlením SO 601-00.
111-00CHODNÍKY POPRI CESTE I/76 V HRONSKOM BEŇADIKU
Šírka chodníka : 3,00 m, Dĺžka chodníka : 11 m
Z dôvodu presunu prechodu pre chodcov (SO 104-00), dôjde k výstavbe chodníka k prechodu
pre chodcov po pravej strane cesty I/76. Po ľavej strane sa rozoberie časť dlažby na chodníku,
zrealizuje sa rampa a osadí sa dlažba pre nevidiacich.
201-00 REKONŠTRUKCIA MOSTA 76-039 V KM 70,400 CESTY I/76
V km 70.399 750 sa nachádza existujúci most s evidenčným číslom 76-039. Bude kompletne
zdemolovaný a nahradený novým rámovým priepustom s krídlami na vtokovej a výtokovej
strane SO 201-00.
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202-00REKONŠTRUKCIA MOSTA 76-040 V KM 71,374 CESTY I/76
Most cez Tekovský potok v Hronskom Beňadiku.
Výmena zvršku na moste a modernizácia nosnej konštrukcie.
203-00REKONŠTRUKCIA MOSTA 76-041 V KM 71,499 CESTY I/76
Most cez Tekovský potok v Hronskom Beňadiku
Výmena zvršku na moste a modernizácia nosnej konštrukcie.
204-00 REKONŠTRUKCIA MOSTA 76-042 V KM 71,742 CESTY I/76
Most cez Tekovský potok v Hronskom Beňadiku.
Výmena zvršku na moste a modernizácia nosnej konštrukcie.
210-00 ŽB KONŠTRUKCIA NA CESTE I/76 V KM 70,225 - 71,202
Bude realizovaný nový oporný múr a výmena zvršku na moste a modernizácia nosnej
konštrukcie.
211-00 OPORNÝ MÚR V KM 71,719 - 71,728 CESTY I/76, VPRAVO
Zábradlie bude nahradené zvodidlom a tomu prispôsobený aj nový tvar ríms a úprava samotného
múru.
601-00 VEREJNÉ OSVETLENIE V PSIAROCH
Verejné osvetlenie je navrhnuté z dôvodu bezpečnosti obyvateľov.
602-00 OSVETLENIE PRECHODOV PRE CHODCOV V HRONSKOM BEŇADIKU
Verejné osvetlenie je navrhnuté z dôvodu bezpečnosti obyvateľov.
801-00 ÚPRAVA CESTY III/1581 PO UKONČENÍ VÝSTAVBY
Dĺžka úseku je 7,17 km.
Vybudovanie obchádzkovej trasy, ktorá bude vedná aj po ceste III/1581. Po ukončení stavby a
zrušenie obchádzkovej trasy po ceste III/1581 sa cesta uvedie do pôvodného stavu.
802-00 ÚPRAVA CESTY III/2521 PO UKONČENÍ VÝSTAVBY
Dĺžka úseku je 5,73 km.
Vybudovanie obchádzkovej trasy bude vedená aj po ceste III/2521. Po ukončení stavby a
zrušenie obchádzkovej trasy po ceste III/2521 sa cesta uvedie do pôvodného stavu. V súčasnosti
je cesta po rekonštrukcii a nie je potrebná oprava pred modernizáciou cesty I/76.
ZÁBER PÔDY
Stavebné práce sa budú vykonané len v zábere samotného telesa cesty I/76. S novými zábermi
pôdy navrhovanej zmeny sa nepočíta. Podľa vlastníctva a majetkovej správy je cesta I/76 vo
vlastníctve štátu a správe SSC Bratislava. S dočasným záberom pôdy je potrebné počítať pre
stavebné dvory ako aj medzidepónia materiálu. Stavebné dvory sa budú zriaďovať etapovite
podľa postupu výstavby. Projekt uvažuje, že na stavebné dvory bude použitý trvalý záber cesty
I/76, prípadne po dohode s obcou Hronský Beňadik, bude možné využiť plochy vo vlastníctve
obce. Výsledný návrh bude závisieť od konkrétneho zhotoviteľa stavby, od použitých
technológií, ako aj schopností zhotoviteľa využívať ponúkané plochy, prípadne si iné zabezpečiť
v rámci prípravy stavby priamo s organizáciami a orgánmi pôsobiacimi v dotknutom území.
SPOTREBA VODY
Počas výstavby
V období výstavby budú požiadavky na odber vody spočívať hlavne v spotrebe technologickej a
úžitkovej vody na stavbe. Ide o technologickú vodu na výrobu betónu, úžitkovú vodu na čistenie
verejných komunikácií pri výjazdoch zo stavby, čistenie stavebných mechanizmov, spevnených
plôch stavebných dvorov, kropenie prístupových ciest a staveniska a na hygienické vybavenie
stavebných dvorov a iné súvisiace činnosti. Zariadenie staveniska bude zásobované pitnou vodou
z miestnych zdrojov (verejné vodovody). Úžitková a technologická voda bude odoberaná z
recipientov v trase navrhovanej zmeny na základe povolenia orgánu štátnej vodnej správy.
Presné nároky na potrebu vody počas výstavby budú určené zhotoviteľom stavby.

OU-ZC-OSZP-2020/000804-21

7

Počas prevádzky
V etape prevádzky budú požiadavky na vodu viazané na údržbu povrchu vozovky cesty a na
havarijné a požiarne účely.
SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE
Počas výstavby
V období výstavby budú nároky na spotrebu elektrickej energie určené vybraným zhotoviteľom
stavby.
Počas prevádzky
V etape prevádzky bude elektrická energia (osvetlenie v Psiaroch a Hronskom Beňadiku)
odoberaná zo súčasnej energetickej siete.
Dotknuté obce, potvrdili informovanie verejnosti v súlade s § 29 ods. 8 zákona
o posudzovaní vplyvov zverejnením na svojom webovom sídle, na úradnej tabuli, vyhlásením
v obecnom rozhlase obce Hronský Beňadik a obce Kozárovce v termíne od 24.06.2020 –
07.07.2020.
Podľa ust. § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní vplyvov dotknuté subjekty mohli doručiť
písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do 10 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 10 dní podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní vplyvov od zverejnenia uvedených informácií
podľa § 29 ods. 8 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: Ministerstvo dopravy SR
Bratislava, Okresné riaditeľstvo HaZZ Žiar nad Hronom, Regionálny úrad verejného
zdravotníctva Žiar nad Hronom, Obec Hronský Beňadik, Obec Kozárovce 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-2020/000855-2 zo dňa 06.07.2020
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.
Nepožaduje posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti

1.

2.
3.

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy
v odpadovom hospodárstve, prípis č. OU-ZC-OSZP-2020/000871, zo dňa 03.07.2020
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.
Počas stavebných a súvisiacich prác zaznamenávať vznik odpadov, ich zneškodnenie resp.
zhodnotenie na evidenčný list o odpadoch v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o
evidenčnej a ohlasovacej povinnosti.
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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.
S komunálnymi odpadmi počas stavby nakladať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
obce.
V prípade podania žiadosti o vyjadrenie k stavebnému konaniu bude pre vyjadrenie orgánu
štátnej správy odpadového hospodárstva potrebné v projektovej dokumentácii uviesť aj
predpokladané množstvá vzniknutých odpadov a spôsob ich likvidácie.
Pred použitím stavebného odpadu vrátane výkopovej zeminy na terénne úpravy mimo miesta jej
vzniku, je držiteľ odpadu povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.
Nepožaduje posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany
prírody a krajiny, prípis č. OU-ZC-OSZP-2020/000873-2, zo dňa 06.07.2020
Dbať na dodržanie všeobecnej ochrany prírody a všeobecnej ochrany rastlín a živočíchov
v zmysle § 3 a 4, ochrany drevín rastúcich mimo lesa v súlade s § 47 a ochrany chránených
druhov rastlín a živočíchov v súlade s § 34 a 35 zákona č. 43/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny.
Podľa zákona o ochrane prírody a krajiny vytváranie a udržiavanie ÚSES je verejným záujmom.
V prípade ohrozenia alebo narušenia hydricko-terestrického biokoridoru nadregionálneho
významu pre viaceré migrujúce druhy rýb a vtáctva, ktorým samotná rieka Hron, investor má
povinnosť navrhnúť opatrenia, ktoré prispejú k jeho vytváraniu a udržiavaniu.
V súvislosti s aktivitami v blízkosti vodných tokov – najmä rekonštrukcie mostných objektov,
požiadať Okresný úrad v sídle kraja Banská Bystrica, ešte pred povoľovacím konaním či sa na
činnosť vyžaduje vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny.
Pri rekonštrukcii mostných objektov, najmä v miestach kríženia s biokoridormi, je potrebné dbať
o zachovanie dostatočného migračného priestoru pre živočíchy.
Nevyhnutný výrub drevín a krovitých porastov, resp. cestnej zelene, vykonať iba na drevinách
zaradených v rámci inventarizácie a na základe príslušného povolenia v zmysle zákona č.
135/1961 Zb.
Výrub drevín určených na výrub, ktoré však rastú v blízkosti vodných tokov alebo sú súčasťou
brehového porastu, budú odstránené na základe povolenia príslušného orgánu štátnej vodnej
správy v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.
Výrub drevín a krovitých porastov bude situovaný do mimovegetačného a mimohniezdneho
obdobia.
Po výrube bude zabezpečené kompletné odstránenie vzniknutej drevnej hmoty.
V prípade blízko sa vyskytujúcich drevín, ktoré zostávajú zachované, je potrebné postupovať
tak, aby nedochádzalo k poškodeniu podzemných alebo nadzemných častí týchto drevín (§ 47
ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny) a aby bola zabezpečená ich ochrana v zmysle STN 83
7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
Ak sa napriek zabezpečenej ochrane drevín pri stavebných prácach alebo výkopových prácach
poškodí strom alebo jeho korene, je vykonávateľ prác povinný zabezpečiť okamžité odborné
ošetrenie poškodených stromov alebo ich koreňov, kmene drevín chrániť pred poškodením
stavebnými mechanizmami a stavebným materiálom.
V súvislosti s realizáciu nevyhnutných zemných prác budú dodržané všetky platné normy STN
EN.
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V prípade nadmerne podmáčaného pôdneho krytu situovať práce na priaznivejšie obdobie, aby
nedochádzalo pri použití ťažkej techniky a prípadne pri použití iných strojných zariadení
k nadmernému rozrušovaniu pôdnych krytov.
Odporúča sa, aby investor pri výkopových prácach a terénnych úpravách v súvislosti
s manipuláciou zeminy dbal nato, aby bola prioritne použitá zemina z miesta jej výkopu
a v prípade jej zvýšenej potreby nedošlo k použitiu zeminy zo stanovíšť, kde sa vyskytujú
invázne neofyty, aby nedošlo k ich šíreniu na novom stanovišti.
Výkopové práce realizovať tak, aby v mieste výkopov nedošlo k nadmerne zvýšenej erózii.
Vykopaná zemina nebude deponovaná alebo uskladňovaná v blízkosti vodných tokov a prítokov,
ako ani v blízkosti drevín.
Uloženie zeminy z výkopov, stavebných materiálov, resp. iného vybavenia na nespevnenom
povrchu pôdy bez ochranných prvkov a ochrany pred zhutnením je neprípustné.
Zemina, ktorá bude dovozená na pozemky dotknuté navrhovanou zmenou, musí byť
bezprostredne nekontaminovaná a bez obsahu iných škodlivých zložiek.
Pri uskutočňovaní stavby použité stavebné a dopravné stroje a mechanizmy udržiavať v dobrom
technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a znečisťujúcimi látkami urobiť potrebné opatrenia,
aby nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd alebo
do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita.
Na ceste, odstavných a parkovacích plochách nevykonávať činnosti, ktorými by mohlo dôjsť k
negatívnemu ovplyvneniu kvality podzemných vôd v záujmovom území (opravy a umývanie
vozidiel, výmena a doplnenie prevádzkových kvapalín a pohonných hmôt, manipulácia a
skladovanie znečisťujúcich látok).
Počas realizácie a prevádzky stavby používať postupy, materiály, technológie a zariadenia tak,
aby nedošlo k ohrozeniu či zhoršeniu kvality pôdy, ovzdušia, povrchových a podzemných vôd.
Stavebník je povinný všetky dočasné objekty po ukončení stavebných prác odstrániť a dotknuté
územie zrekultivovať.
Všetky prípadne dotknuté nespevnené plochy budú upravené, zarovnaním, zhutnením,
doplnením o humusovú vrstvu a ich následným ozelenením (zatrávnením).
Po ukončení vykonať nové vegetačné úpravy na svahoch cesty výlučne z pôvodných druhov
drevín.
Ak sa na pozemkoch v dôsledku navezenej zeminy v čase vegetačného obdobia vyskytnú
nepôvodné druhy rastlín, investor je povinný v ďalšom kroku zabezpečiť ich následné
odstraňovanie v zmysle zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia
inváznych nepôvodných druhov.
Pri stavebnom objekte 100 týkajúceho sa zrealizovania chodníka v k.ú. Psiare uprednostniť
materiály, ktoré nebudú zabraňovať prepadu dažďových vôd do pôdneho podložia.
Pre navrhované osvetlenie, ktoré bude súčasťou chodníkov, požadujeme použiť typ a druh
osvetlenia, ktoré bude plne clonené s plochými krytmi a jeho umiestnením bude zároveň
zabezpečené, aby nedochádzalo k svieteniu mimo potrebné plochy, ktoré majú byť osvetľované.
Nepožaduje posudzovanie navrhovanej zmeny

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy,
prípis č. OU-ZC-OSZP-2020/000864, zo dňa 06.07.2020
Bez pripomienok
Nepožaduje posudzovanie navrhovanej zmeny

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, prípis č. OU-ZH-PLO-2020/007677,
zo dňa 25.06.2020
Súhlasí s predloženým návrhom a nemá k nemu pripomienky za predpokladu, že v prípade
trvalých a dočasných záberov poľnohospodárskej pôdy bude investor postupovať podľa § 17 a §
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18 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrana e 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.
Nepožaduje posudzovanie navrhovanej zmeny

Okresný úrad Banská Bystrica odbor CD a PK, prípis č. OU-BB-OCDPK-2020/02366-002, zo
dňa 13.08.2020
Bez pripomienok
Nepožaduje posudzovanie navrhovanej zmeny

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Banská Bystrica, prípis č. CS SVP OZ BB
141/2020/23-39220, zo dňa 07.07.2020
Územie dotknuté cestou prvej triedy – I/76 Hranica kraja – R1 Hronský Beňadik patrí do
čiastkového povodia rieky Hron, č. hydrolog. Poradia 4-23-04. Modernizácia cesty sa dotýka
záujmov nášho OZ. Počas prestavby cesty najmä rekonštrukcie a demolácie jestvujúcich
cestných priepustov možno očakávať zhoršenie kvality vôd. Je potrebné zabezpečiť aby počas
realizácie a prevádzky navrhovanej činnosti nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných
vôd, dbať a o ochranu vôd, zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim
vôd, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. Návrhy odvádzania a zneškodňovania
odpadových vôd musia zohľadňovať požiadavky na čistenie vôd v zmysle NV SR č. 269/2010,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
Pozdĺž cesty I. triedy za železničnou traťou preteká vodohospodársky významný vodný tok
Hron, ktorý je v správe SVP š.p. OZ B. Bystrica. V k.ú. Kozárovce a obce hronský Beňadik
prechádza rýchlostná cesta inundačným územím Hrona, kde v čase výskytu veľkých vôd
dochádza k jej zaplavovaniu. V rámci vypracovaných koncepčných materiálov vodného
hospodárstva a strednodobých investičných plánov sa v danej lokalite uvažuje s investíciami na
úseku úprav odtokových pomerov a protipovodňovej ochrany. Geografická oblasť SKR0017FD
Kozárovce, vodný tok Hron je zahrnutá v Pláne manažmentu povodňového rizika čiastkového
povodia Hrona vypracovaného v zmysle Smernice európskeho parlamentu a Rady č.
2007/60/Eso hodnotení a manažmente povodňových rizík a zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred
povodňami. Navrhnuté sú protipovodňové opatrenia intravilánu obce tak, aby sa zabezpečila
ochrana pre prietok Q100 s bezpečnosťou 0,5 m, ktorých súčasťou je aj ochrana štátnej cesty prvej
triedy v obce Kozárovce. Ochranu štátnej cesty navrhujeme zabezpečiť výstavbou ochrannej
hrádze vybudovanej v návodnej päte telesa cesty. Požadujeme rešpektovať navrhovanú stavbu
protipovodňových opatrení. Realizácia predmetnej stavby je podmienená získaním finančných
prostriedkov z Operačného programu kvalita životného prostredia.
Pri spracovaní ďalších stupňov riešenia modernizácie rýchlostnej cesty je za oblasť vodného
hospodárstva potrebné postupovať podľa platných legislatívnych predpisov zákona č. 364/2004
Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov, zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami
v znení neskorších predpisov a ich vykonávacích vyhlášok.
Ďalšie stupne riešenia vyplývajúce z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Modernizácia
vybraných úsekov ciest I. triedy – I/76 Hranica kraja – R1 Hronský Beňadik“ žiadame
predkladať na vyjadrenie.
Nepožaduje posudzovanie navrhovanej zmeny

1.
2.

Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia,
Banská Bystrica, prípis č. 07982/2020/ODDUPZP-2, zo dňa 30.06.2020
Uvedená zmena činnosti nie je v rozpore so záväznou časťou ÚPN VÚC BBK v platnom znení,
Z hľadiska vplyvov na životné prostredie predstavuje negatívny vplyv rozsiahli výrub drevín
a krov. Aj zo samostatného oznámenia o zmene vyplýva, že aj keď ide v prevažnej miere
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o prestarnuté ovocné stromoradie a náletové dreviny, vo voľnej krajine má táto líniová zeleň
významnú krajinnoekologickú funkciu. Z toho dôvodu požadujeme v maximálnej miere
zachovať líniovú zeleň pôvodných drevín, za odstránené dreviny realizovať náhradnú výsadbu
v úseku pôvodnej líniovej zeleno. Zmenu navrhovanej činnosti nepožadujeme posudzovať
v zmysle zákona o posudzovaní, požadujeme však do rozhodnutia uviesť podmienku eliminujúcu
tento uvedený negatívny vplyv
Vzhľadom na plánovanú úpravu cesty III/2521 je potrebné vyžiadať si v konaní o povolení
navrhovanej činnosti stanovisko oddelenia cestnej správy Úradu BBSK.
Nepožaduje posudzovanie navrhovanej zmeny

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor CDaPK, Žiar nad Hronom, prípis č. OU-ZH-OCDPK2020/007606 zo dňa 24.06.2020
Odstúpené podanie vecne a miestne príslušnému správnemu orgánu Okresnému úradu Banská
Bystrica, odbor CDaPK Banská Bystrica
Nepožaduje posudzovanie navrhovanej zmeny

Zainteresovaná verejnosť neprejavila záujem podaním písomného stanoviska k zámeru
navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní vplyvov.
Vyjadrenie príslušného orgánu:
Dodržiavanie ustanovení zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a zákona č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov, zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení 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.
Hlavným cieľom posudzovania vplyvov na životné prostredie je vhodným spôsobom určiť,
opísať a posúdiť priame a nepriame vplyvy navrhovanej činnosti na ľudí, faunu a flóru, pôdu,
vodu, vzduch, podnebie a krajinu, hmotný majetok a kultúrne dedičstvo a interakcie medzi
všetkými týmito faktormi.
Príslušný orgán komplexne zapracoval do výrokovej časti rozhodnutia podmienky, ktoré sú
pre navrhovateľa zaväzujúce. Spolu s ostatnými podmienkami je navrhovateľ 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.
Príslušný orgán nevykonal konzultácie v zmysle § 63 zákona o posudzovaní vplyvov
a nenariadil ústne pojednávanie podľa § 21 správneho poriadku, nakoľko si to nevyžadovala
povaha veci, obsahom stanovísk neboli 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.
V zmysle § 29 ods. 14 písm. c) zákona o posudzovaní vplyvov príslušný orgán prípisom č.
OU-ZC-OSZP-2020/000804-18 zo dňa 17.07.2020 upovedomil účastníkov konania o 60 dňovej
lehote pre rozhodnutie s uvedením dôvodov.
Príslušný orgán v zmysle § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní vplyvov prípisom č. OU-ZCOSZP-2020/000804-19 zo dňa 05.08.2020 žiadal navrhovateľa o doplňujúce informácie na
objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich zo stanovísk, ktoré sú nevyhnutné na
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rozhodnutie o tom, či sa zmena navrhovanej činnosti má posudzovať podľa zákona
o posudzovaní vplyvov. Lehota na predloženie doplňujúcich informácií bola do 5 pracovných
dní od doručenia žiadosti.
Dňa 14.08.2020 navrhovateľ doručil na Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti
o životné prostredie vyjadrenie v nasledovnom rozsahu (uvádzané v skrátenom znení):
1.) Okresný úrad Žarnovica, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. OU-ZC-OSZP2020/000873-2
 podmienky, ktoré majú odporúčací charakter berieme na vedomie;
 bod 3 - „V súvislosti s aktivitami v blízkosti vodných tokov – najmä rekonštrukcie mostných
objektov, požiadať Okresný úrad v sídle kraja Banská Bystrica, ešte pred povoľovacím
konaním, či sa na činnosť vyžaduje vydanie súhlasu v zmysle §6 ods. 5 zákona č.543/2020 z.
z. o ochrane prírody a krajiny“ – bude podaná žiadosť o vydanie stanoviska;
 bod 5 a 6 – „Nevyhnutný výrub drevín a krovitých porastov, resp. cestnej zelene, vykonať iba
na drevinách zaradených v rámci inventarizácie a na základe príslušného povolenia v zmysle
zákona č. 135/1961 Zb.“ a „Výrub drevín určených na výrub, ktoré však rastú v blízkosti
vodných tokov ale sú súčasťou brehového porastu, budú odstránené na základe povolenia
príslušného orgánu štátnej vodnej správy v zmysle zákona č. 346/2004 Z. z. o vodách“ – pre
danú stavbu bol vypracovaný dendrologický posudok – inventarizácia a spoločenské
hodnotenie drevín rastúcich mimo les, ktorého záver citujeme: Inventarizované dreviny
predstavujú cestnú zeleň a náletovú zeleň v ochrannom pásme cesty, na ktorú sa súhlas na
výrub dreviny nevyžaduje (§ 47, ods. 4). Oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z iných
predpisov, v tomto prípade zo zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení
neskorších predpisov.
 bod 27 – „Pre navrhované osvetlenie, ktoré bude súčasťou chodníkov, požadujeme použiť typ
a druh osvetlenia, ktoré bude plne clonené s plochými krytmi a jeho umiestnením bude
zároveň zabezpečené, aby nedochádzalo k svieteniu mimo potrebné plochy, ktoré majú byť
osvetľované“ – zohľadnené v projektovej dokumentácii;
2.) Okresný úrad Žarnovica, orgán štátnej vodnej správy č. OU-ZC-OSZP-2020/000864
V 40/2020
- neobsahuje pripomienky;
3.) SVP, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica č. CS SVP OZ BB 141/2020/23-39220
- podmienky, ktoré majú odporúčací charakter berieme na vedomie;
- ... „ochranu štátnej cesty navrhujeme zabezpečiť výstavbou ochrannej hrádze, vybudovanej
v návodnej päte telesa cesty. Požadujeme rešpektovať navrhovanú tavbu protipovodňových
opatrení...“ – zohľadnené v projektovej dokumentácii, kde samotné teleso cesty tvorí
protipovodňový val a objekty sú vybavené spätnými klapkami;
4.) Okresný úrad Žarnovica, orgán odpadového hospodárstva č. OU-ZC-OSZP-2020/000871
- podmienky, ktoré majú odporúčací charakter berieme na vedomie;
5.) Okresný úrad Žarnovica, orgán ochrany ovzdušia č. OU-ZC-OSZP-2020/000855-2
- neobsahuje pripomienky;
6.) BBSK, oddelenie územného plánovania a životného prostredia – 07982/2020/ODDUPZP-2
- ... „Z hľadiska vplyvov na životné prostredie predstavuje negatívny vplyv rozsiahly výrub
drevín a krov. Aj zo samotného oznámenia o zmene vyplýva, že aj keď ide v prevažnej miere
o prestarnuté ovocné stromoradie a náletové dreviny, vo voľnej prírode má táto líniová zeleň
významnú krajinnoekologickú funkciu. Z tohto dôvodu požadujeme v maximálnej miere
zachovať líniovú zeleň pôvodných drevín, za odstránené dreviny realizovať náhradnú
výsadbu v úseku pôvodnej líniovej zelene.“ - pre danú stavbu bol vypracovaný dendrologický
posudok – inventarizácia a spoločenské hodnotenie drevín rastúcich mimo les, ktorého záver
citujeme: Inventarizované dreviny predstavujú cestnú zeleň a náletovú zeleň v ochrannom
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pásme cesty, na ktorú sa súhlas na výrub dreviny nevyžaduje (§ 47, ods. 4). Oprávnenie alebo
povinnosť výrubu vyplýva z iných predpisov, v tomto prípade zo zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
7.) Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor č. OU-BB-OCDPK-2020/023669002
- neobsahuje pripomienky, trvalý ani dočasný záber poľnohospodárskej pôdy sa nepredpokladá;
8.) Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-ZHPLO-2020/007677
- neobsahuje pripomienky;
Účastníci konania nevyužili právo zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku pred vydaním
rozhodnutia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia ani k spôsobu jeho zistenia, nenavrhli jeho
doplnenie.
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
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 oznámenie 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, 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 § 29 ods. 9 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 oznámenia o zmene
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).
Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie sa stotožnil 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.
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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 oznámenia o zmene 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 oznámení o zmene navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva povinný
zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení o
zmene navrhovanej činnosti a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení
činnosti podľa osobitných predpisov.
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.
Predkladané oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podáva základnú charakteristiku
navrhovanej činnosti, základné údaje o súčasnom stave životného prostredia, základné údaje
o predpokladaných vplyvoch na životné prostredie.
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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 Borgulová
vedúca odboru
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