
oKRESNIÝ Únan ŽlanNAD HRoh[oM
odbor starostlivosti o Životné prostredie

Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiat nad Hronom
č. s.: oU-ZH-OSZP -20161006128.N
ě. záznamu: 20|610026219

Y Ziari nad Hronom
23.07 .2016

pos denie stavby

bude schváleny
do nadobudnutia

ROZHODNUTIE

okresny trad Žiat nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie, ako
príslušny orgiín štátnej správy podťa $ 5 ods. I zákona ě. 52512003 Z. z. o štrítnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o ztnene a doplnení niektorych zákonov v znení
neskorších predpisov a podl'a ust. $ 53 ods. 1 písm. c)' $ 56 písm. b) zakona NR SR ě.

2412006 Z, z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorych
ziákonov v zneni neskorších predpisov ( ďalej |en ,, zákon .. 

) vydáva podťa $ a6 a $ a7
zákonaě.7tl|967 Zb, o správnomkonaní vzneníneskoršíchpredpisov(správnyporiadok)
a podťa $ 29 zákona na záHade predloženého ziímeru ,, Janova Lehota _ Lehotslc! potok,
protipovodřová ochrana .o, ktor! predloŽil navrhovateť obec Janova Lehota a po vykonaní
zisťovacieho konania, toto rozhodnutie:

Navrhovaná.ěinnosť ,, Janova Lehota. Lehotslcf potok, protipovodřová ochrana ..,

ktorej ričelom je zabezpečenie protipovodřovej ochrany obce Janova Lehota, umiestnená
v katastrálnom zemí obce Janova lehota na pď. č. C KN 707lI'70712'206lI' I99l5'201',
20812, 209,|9|12, 2t0l3, 18l/1, 2I0l|, 528lI, 52812, 700/|, 702l|, 70|n a paL č. EKN:
75012,75314,207314,74912,7481r, t4912,207312,34511,14914, r53,34412,207312,34511,9-
33012, 33011, 33012, 2026, 33014, 36912, 2025, 143612, 37v1, 3791r,380/1, 143612, 352,
196012, 3901 r, 394, 395 I l, 3981 r, 40613

sa nebude posudzovať

podťa zálkona.

il. V procese konania o povolení činnosti podťa osobitn!,ch predpisov je potrebné
zohťadniť a v plnej miere rešpektovať pripomienhy, ktoré vyplynuli zo stanovilsk:

1. Realizovať všetlgl opatrenia na zmiernenie nepriazniuj,ch vplyvov navrhovanej činnosti na
životné prostredie pred vystavbou, počas uj,stavby, počas prevádzlE navrhnuté v kapitole
ru. ]0' Zámeru.

r.

2, S časťou dokumentácie pre zemné resp. vodoprávne povolenie bude
podťa f I6 ods. 6 písm. b) vodného zálronavydané oprávnenou osobou.

3. S časťou dohlmentácie pre zemné resp, vododpr nlne povolenie
povodřovy plán zabezpečovacích prác pre celé obdobie vystavby až
pr voplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby.

4. Administratívno . sociálne zázemie doriešiť v s lade s požiadavlrami NV ,sR č. 39]/2006
Z' z. o rninimálnych bezpečnostnych a zdravotnych požiadavkách na pracoviskp.
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K dohlmentácií pre zemné resp, vodoprávne povolenie je potrebné v plnom rozsahu

dodržať vyjadrenie Banslrobystriclrej regionálnej správy ciest, a, s., Banská Bystrica
olaesného dopravného inšpefuortitu oŘ PZ v Žiaii ,ad H,o,om a olresného radu Žiar
nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemn!,ch komunikncií.
Pred vydaním stavebné povolenie resp. začatím prác je potrebné požiadať: olcresn!, rad
Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemnllch lromunikácií o zvláštne užívanie

ciest č. II/2482 a olresn!, rad Žiar nad Hronom, pozemlau!, a lesn!, odbor k vyúatiu

lesn!,ch pozemlav z plneniafunlrcií lesov'
8. Pre obdobie u!,stavby vypracovať plán organizácie v!,stavby s dÓrazom na ochranu

životného prostredia a havarij n!, plán.
g. &ičastbu žiadosti o vydanie povolenia je potrebné mať závtizné stanovisko olcresného

tiradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie v s lade so záIr,onom

o odpadoch, zákona o vodác,h a zálana o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

10. Na ionaní o povolení u!,rubu drevín zabezpečiť prítomnosť zástupca Spr vy CHKO
Štiavniclre vrc|ry'

11, Zariadenie stavenislra zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu povrchovllch a podzemn!,ch

vÓd.

OdOvodnenie

Navrhovateť obec Janova Lehota" Janova lehota ě. 38, 966 24 Janova Lehota, IČo
003207o6v zastripení Ing. Mgr. BoŽeny Kováčovej, MHA, starostky obce Janova Lehota

( ďďej len o, navrhova:tel' ;), predloŽil okresnému radu Žiat nad Hronom, odboru

starostlivosti o životné prostredie, orgránu posudzovania vplyvov na životrré prostredie ( ďďej

len ,,príslušny orgiín ..) ďŤr- 29.04.20t6 podťa $ 29 ods. lpísm a) zákona, zétmet

navrhovanej činnosti ,, Janova Lehota - Lehotskf potok, protipovodřová ochrana *, ( ďalej

len,, ziímeť. ), na vykonanie zisťovacieho konania podl'a zékona.
Navrhovaná ěinnosť je podťa prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní zaradená do

kapitoly 10. Vodné hospodárstvo, pol. č. 7 objekty protipovodřovej ochrany v časti B
zisťovacie konanie je bez limitu vzmysle $ 18 ods. 2 písm. b) zěkona oposudzovaní
podlieha zisťovaciemu konaniu podťa $29 zákona o posudzovaní.

Posudzovan! zélmer ěinnosti je vypracovanf v jednom variante. Navrhovateť listom

zo dřa |5.04.20|6 požiada| príslušnf orgán podťa $ 22 ods. 6 zákona o upustenie od

požiadavky variantneho riešenia zétmeru. Príslušnf orgrín listom pod č. s. : oU-zH-osZP-
20|61005592 (ě. záznarrn: 2016/0015576) dť.ra27.04,2016 žiadosti vyhovel aupustil od

požiadavky variantrrého riešenia zétmeru činnosti.
Navrhovaná činnosť bude umiestrrená v Banskobystrickom kraji, v okrese Žiar nad

Hronom, v k. ri. Janova Lehota na parcelách č. CKN 707l|,70712,206ll,l99l5,20|,20812,
20g,I9||2,21013,181/l, 2|olt, 528l|, 52812, 7OO|r, 702lt, 701rl| a par. č. EKN: 75012,

753/4,207314,74912,74811, 14912,207312,34511, 149/4, t53,34412,207312,34511,9-33012,

33011,330/2,2026, 33014, 36912, 2025, 143612, 37lll, 37911,380/1, 143612,352, 196012,

39011, 394, 39511, 39811, 40613.

Hlavn;fm ciel'om nawhovanej činnosti je rea\izácia protipovodřovej ocbrany obce

Janova Lehota v dvoch risekoch. V dolnom riseku od r.km 3,169 90 - 3:285 90 o celkovej

oÍzt<e t 16'0 m a v hornom risekuv t,|rsn4,72| OO _ 5,637 00 o celkovej dlžke 916,0 m.
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Navrhovaná stavba je rozdelená do 4 stavebnych objektov: So 01 Lehotslcf potok _ dolnf
sek, so 02 Lehots\f potok _ horny risek, So 02.1 Prestavba cestného mostu, So 02.2

Preložka plynovej prípoj ky.
so 01 ieňotskf potok _ doln1f risek _ záster rieši vybudovanie ochrarurych obojstrann;fch

brehoqfch mririkov. Na krátkom riseku cca}O,O m bude existujrice koryto posunuté, vplyvom

etÓzie brehov sa potok posunul a zasahuje do záúttad. V uvedenom riseku bude potrebné

odstrrániť brehovf porast a nové koryto bude spevnené kamennou nahádzkou. Zvyšok koryta

ostane bezo zmeny azachová svoj prírody charakter.

So 02 Lehotslcf potok - hornf risek _ irprava koryta rieši stabilitu koryta azabezpečí aj jeho

požadovanri prietoěnosť. Úprava koryta bude mať tvar jednoduchého lichobežníka. Dno

zostane nespermené a bude tvorené prirodzen;im dnovlm materiálom. Stabilitu nivelety budri

zabezpečovať v pozdÍŽnom smere zapustené stabilizaěné prahy a stupne.

So o'.1 Prestavba cestného mostu - je riešená vr. km 5,26460, kde sa nachádza pÓvodnf

cestrr;f most. Novy cestn;f most bude osadeny na Že|ezobetÓnovych mostnych oporách hr.

0,80 m. Šírka mostu je navrhnutá5,7O m. Cezmost bude ptechádzať miestna komunikácia.

So 02.2 Preložka plynovej prípcijky - na moste v r. km 5,26460je uchytená plyno,vá prípojka

DN 50, ktoru bude potreĚie ,do'l,oa.' zbfuaniajestvujriceho mosta preložiť v dÍzke 8,0 m.

Nová prípojka bude uloženánaokraji nového mostného telesa.

Keďže zárner obsahoval všetky náležitosti podl'a $ 22 ods. 3 zákona, príslušn! orgán

oznámil listom pod ě. s.: oU-ZH -osZP.20I6lO06128 ( č:. záznamu: 2016/0016615 ) zo dřa

05.05.2016 zaěatte správneho konania podťa $ 18 ods. 3 správneho poriadku.

V rámci zisťovacieho konania príslušn;f orgán podťa $ 23 ods. I zákonao posudzovaní

zasla|zámet dotknutej obci, rezortnému orgánu, povolbjťrcemu orgiínu a dotknufÍm orgánom.

Sričasne v zmysle $ 2i ods. 1 zverejnil na webovom sídle http://www.enYiroportal.slďslďeia

a na http:i/www.minv'sk/?odbor.starostlivosti--o.zivotne.prostredie.49. oznrímenie

o p'.atoz.ní zétmerua informáciu pre verejnosť bola zverejnená na uradnej tabuli okresného

uradu Žtar nadHronom.

V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili

príslušnému orgánu svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty ( stanoviska s uvedené

v skrátenom zneni)..

l.Ministerstvo životného prostredia S& sekcia vÓd ( list č. 2817012016 zo ďín26.05.20|6)

k navrhovanej činnosti má nasledovné pripomienky: chfba pozdiŽny proťrl ťrpravy so

znápomenim priebehu hladiny pri navrhovanom prietoku a brehovych m rov, vo váčšine

priečnych ,",o, nie je ménorneiáhladina pri nawhovanom prietoku, chfbajri grafick: prílohy

šo oj.r Prestavba cestného mosta, chfbajri hydrologické ťrdaje predmetného toku _ N-

ročné aM _ denné prietoky, chyba vjpočet priebehu hladiny pri navrhovanom prietoku.

PredloŽenf zátmer nepožadujrri posudzovat'podl'a zákona o posudzovaní vplyvov na životné

prostredie. Uvedené pripomienky Žíadazohťadniť v predmetnom zámere.

Príslušn!, orgdn ,*ažo' Uveáené pripomienlcy s takeho charaheru, že povoťujtici orgán

bez toho či predmetná činnosť sa bude posudzovať sa nimi bude zaoberať a zohťadní ich

v dokumentácií pre povolenie stavby,

2. Regionálny Úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiannad Hronom, ( list č.

H/2o|6loog06.2 zo dŤf_23.052016 ) upozorřuje, že na zéklade žiadosti obce Janova Lehota

vydal závázné stanovisko na zemné konanie stavby ,, Janova Lehota - Lehotslcf potok,

piotipovodřová ochrana .., Pod č. s.: [V20|6\OO644.2 dna |2.04.2016, kde požaduje

u cuiso* štádiu konania nasledovné: Navrhovaná stavba musí byt' v srilade so schválen]im

zemn1fm plánom obce Janova Lehota a administratívno - sociálne zázemíe stavby je
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potrebné riešiť podťa poŽiadaviek Nv SR č. 39|12006 z. z. o minimálnych bezpeěnostnych

á zdravotnfch požiadávkách na pracovisko. RÚVZ v Žiari nad Flronom k predloženému

náwhu vydáva srihlasné závazné stanovisko.
Príslušny orgán pripomienlry berie na vedomie a zohťadní ich v ďalších stupúoch prípravy
a povoťovania navrhovanej činnosti.
3. okresny radŽiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemnfch komunikácií
( list č. QU.ZH-OCDPK-2016l00532I zo dív25.05.z0l6) uvádza: Zpi|oŽeného zámeru je

zrejmé, že nawhované stavebné ripravy sa priamo nedotjkajri cesty III|2480 ani cesty č.

I|v2482. Tfkajri sa len prepravou strojov na stavenisko po uveden;fch cestách tretej triedy.

Tunajší cestn.'.f správny orgán okresnf Írad Žíw nad Hronom, odbor cestrrej dopravy

a pozemnych komunikácií s vydaním príslušného povolenia stavby srihlasí za predpokladu

dodržania nasledovnych podmienok: V plnom rozsďtu bude dodrŽané vyjadrenie

Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s. Banská Bystrica ě. p. : BBRSC/0I61912016 (

02|13120|6 ) zo dřa 04.05.2016. Žiadater v rámci konania o povolení stavebnych prav

poŽiada tunajší urad minimálne.30 dní pred zaiatim stavebnfch riprav o zvlaštne užívanie

ciest č. IIv248o aIIIl2482, ktorého sriěasťou bude náwh dočasného dopravného znaěenía,

ods hlaseného oRPZ oDI v Žiarj.nad Hronom.
Príslušn!, orgÓn pripornienlcy berie na vedomie a zohťadní ich v ďalších stupfioch prípravy

a povoťovania naurhovanej činnosti.
4: okresny rad Žiar nad Hronom' pozemkovf a lesny odbor ( list č. OU.ZH.PLO.
20|61006574 zo dí:6 13.05.2016 ) nemá nrímietky k zámeru navrhovanej činnosti. Vzhťadom

ku skutočnosti, že ěinnosť má byt' rea\izovaftt aj na lesn;fch pozemkoch ( KN _ C 1580)'

ktoré bud vyuŽrté pre ričel stavby len na zák\ade právoplatrrého roďrodnutia orgánu št.ítnej

správy lesného hospodárstva vo veci vynatia z plnenia funkcie lesov v zmysle $ 5 ods. l
zákona č. 32612005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. V prípade, ak qimera
jednotlivjch objektov nepresiahne 30 m2, rozhodnutie o vyřatí sa nevyŽaduje, tunajší urad

vydá |en záv?lzné stanovisko v zmysle $ 8 ods. 6 zékona č. 32612005 Z. z. o lesoch v znení

neskorších predpisov.
Prístušr , orgán pripomienlcy berie na vedomie a zohťadní ich v ďalších stupúoch prípravy

a povoťovania navrhovanej činnosti.
5. Okresnf Úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie . štátna

vodná správa ( list č. oU.ZH-osZP-2016l006514.002 zo dřa 13.05,2016 ) uvž za
nasledovné: V prípade premietnutia opatrení navrhnutych v kapitole IV.10 predloŽeného

zámeru do ďďších sfupřov projektovej dokumentiície je dokument zhťadiska ochrany

podzemnfch a powchovfch vÓd prijatelhf. K zámeru je potrebné s hlasné stanovisko SVP,.s. 
p. Banská Bystrica. Zhotoviteť stavby vypracuje na celé obdobie vystavby až .do

nudobud.,utia právoplatnosti roáodnutia o uŽívaní stavby povodřoqf p|án zabezpeěovacich

prac ( $ 10 ods. 2 písm. e) zákona č,. 7l2O|O Z. z.) a predloží ho okresnému riradu Žiar r:mrd

il,ono., odbor starostlivosti o životné prostredie spolu s vy,jadrením správcu vodného toku

na schvá1enie ( $ 25 ods. c) bod 7. Zěkonaé.7l20IO Z.z.). K vydaniu rizemného rozhodnutia

je potrebne pošridenie stavby podťa $ 16 ods. 6 písm. b) vodného zékona, ktoré na zéklaďe

Žiadosti investora vykoná vfskumny ustav vodného hospodarstva. So 01 a So 02 sri podťa $

52 vodného zákona vodnou stavbou a na jej rca|ízáciu je potrebné povolenie okresného uradu

Žiat nad Hronom, odbor starostlivosti o životrré prostredie, špeciálneho stavebného uradu

podťa $ 26 vodného zákona. Projekt pre stavebné povolenie je potrebné predložiť orgánu

štátrej vodnej správy na vy'jadrenie podťa $ 28 vodného ziíkona.
prtslusnj, orgán pripomienlcy berie na vedomie a zohťadní ich v ďalších stupřoch prípravy

a povoťovania navrhovanej činnosti,
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6. okresnf Útad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie . štátna

správa odpadového hospodárstva ( list ě. oU-ZH-oSZP-20|6l00644t zo d a I7.05.2016 )

s navrhovanou činnosťou srihlasí a nepožaduje posudzovanie predloŽeného zátmeru

7. Okresnf írad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie . štátna

správa o"h""oy ovzdušia ( list č. oU-ZH-osZP-20|6l006639lJ zo día 19.05.2016 )uvádza
nasledovné: Realizáciou stavby nebudri vfiorené zdroje zneěisťovania ovzdušia. Počas

vfstavby sa predpokladajri zo stavebnej dopravy adekvátne vjfukové exhaláty a sekundárna

piasnosi. Ztychto zdrojov budri do ovzdušia uvoťĎované najmá zžkladné znečisťujirce látky
( voc, Co, No*, TZL, ťažké kovy). Štátny orgán ochrany ovzdušia srihlasí s navrhovanou

činnosťou bez pripomienok a neodponíča na ďalšie posudzovania
Prístušn!, orgán pripomienlE berie na vedomie a zohťadní ich v ďalších stupúoch prípravy

a povoťovania navrhovanej činnosti.
t. ot<resny 111ad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie . štátna

správa ochrany prírody a krajiny ( list č. oU.ZH.oSZP-2016l006634 zo d a 30.05.2016

): nemá námietlcy kpredloženému zátmeru činnosti, ktorf bude realizovan;f mimo CHKO
,Štiavnické 

wchy, kde podťa zákona o ochrane prírody a krajiny platí prvf stupeř irzemnej

ochrany. V rizemí dotknutom qfstavbou sa nenachádzaj izemía eurÓpskeho ani narodného

vjmamu. Popri nawhovanfch ripravách toku vedie miestna komunikácia. Pri prácach na

,áai,*ii pravy Lehotského potoťv intravilane obec, ani po ukoněení prác by nemalo dÓjsť

k negatívnym vplyvom na olottu farrnu a flÓru. V;fznamnejší bude negatívny vplyv na

biotopy s planovanjm vjrubom porastov v dolnom ťrseku Lehotského potoka. Z uvedeného

dÓvodu požudo.;., aby na konaní o povolení vjrubu drevín srivisiaceho s označením stromov

urěenfch na vlrub resp. zachovanie určitfch drevín bol prítomnf zásfupca Správy CHKO

Štiuuni.te *"r'y z dÓvodu zachovania biotopu pre sriěasne žijrice druhy vtiákov a živoěíchov

v mieste rcaltzácii zátmeru ěinno sti.

Príslušn!, orgán pripomientq berie na vedomie a zohťadní ich v ďalších stupiloch prípravy

a povoťovania navrhovanej činno Sti.
g. obec Janova Lehota ( list zo ď a Ig.O7.2016 ) uváďza: oznámenie o Zaslaní zttmeru

bolo zverejnené vzmysle $ 23 ods. 3 zákona na uradnej tabuli obce Janova Lehota ana

webovej 
'il.aot. 

obcé vtermíne od 13.05.2015 do 06.06.2016. Knavrhovanému ziímeru

neboli vznesené žiadne pripomienky.

Zainteresovaná verejnost', fyzická osoba podťa $ 24a zékona, sa vyjadrila

k predloženému zámeru nasledovne:
11.Združenie domovfch samospráv, P.o.Box 2l8, 850 00 Bratislava - Petržalka ( list zo

ďna06,07.2016 ) k predstavenému dokumenfu má nasledovné pripomienky:

1. V prípade nevyhnutnosti povrchovfch státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené plochy

pozua"je pouŽii'vegetačné dielce, ktoré zabezpeěia minimálne 80 % podiel priesakbvej

ploctry-preukrlzatelhe zadtžania minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvych 
'15 

min. dažďa

iztttiia. tepelné napátie v danom :.uzemi, viď informačn;f materiál Narodnej recyklačnej

agentury SR.
f iiiď^ vyhodnotiť srilad l stavby a prevádzky nawhovanej činnosti s ochranou zelene

v sulade s nonnou sTN 83 7010 ochrana prírody.

3. Žiadadodržať ustanoveni a zákona č,. 36412004 Z. z. o vodách ( vodnj zrákon ).
q, Žiaaa dbat' oochranu podzemn;fch apovrchovfch vÓd a zabténtť nežiaducemu riniku

škodlivjch látok do pÓdy, podzemn;fch a powchovlch vÓd.

5. V okolí zámeru"u*r'uj'a realizovať lokďny parčík ako samostatn;f stavebnf objekt, ktor!

po rea|izácií bude prístupny širokej verejnosti..o. 
rozudu;ri, aby v priiaáe kladného odporuěacieho stanoviska bol realizovan;f park ako

verejnf mestskf park u nhodn. zaě\enen! do okolitého tnemia a voťne prístupn;f zo všetk;fch

smerov.
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7. NáhÍadn vfsadbu žiada riešiť vflučne qfsadbou vzrastlych stromov v danej lokďite.
Nesrihlasia s ťtnaněnou náhradou spoločenskej hodnoty.
8. Nráhradnri u.fsadbu a lokálny parěík Žiada riešiť tak, aby prispieval k zlepšeniu lokálnej
mikroklímy a jej bilancie.
9. Žiada aby sričastbu stavby a architektonického stvárnenia verejn;fch priestranstiev

v podobe fasády, exteriérov a spoločnych interiéroqfch prvkov bolo aj nehnutel'né umelecké

dielo neoddelitelhé od samotrrej stavby ( socha, plastika, reliéf' fontrána apod. ) Tymto sa

dosiahne budovanie sociálneho, kultrirneho a ekonomického kapitálu nielen pre danri lokalitu
a mesto, ďe hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.
10. Vjber stviímenia aj konkrétneho' autora diela podťa bodu ě. 14 bude predmetom

obstarávania resp. sriťďe, ktorá má spiřať minimálne nasledovné charakteristiky: . otvorená

sttaž, o ktorej sa dozvie relevantny okruh potenciálnych autorov, zverejnená na webstránke
projektu: vo qfberovej komisií bude zástupca investora, architekt spracrivajrici projektovu

dokumentáciu, zastupca mestskej aj miestnej samosprávy,zástupca zainteresovanej verejnosti

a predstaviteť akademickej umeleckej obce, investor bude rešpektovať vfsledok tejto sriťaže,

dielo rešpektuje charakter a obsah stavby, priestoru v ktorom sa umiestni ako aj charakter

danej lokality.
11. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu sgeolÓgiou ahydrogeolÓgiou vdotknutom zemí,

Požadujri spracovať akfuálny geologickf a hydrogeologickf prieskum a spracovanim ana|yzy

retáJnych uptyuol, a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie ana|yzy vplyvov
nawhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geolÓgie a hydrogeolÓgie.

t2. Žiaaa doložiť hydrogeologicky vlpočet prietokovfch mnoŽstiev oRL, dažďovej

kana|izácíe a ostatnfch vodn;fch stavieb, ktoré budri vytistené do toku v predmetnom riseku.

tz. Žiaďa overiť náwh činnosti srizemn;fm planom za predpokladu maximálnych intenzít

predpokladanfch činnosti aj v okolitom zemí. V tomto duchu následne preveriť aj všetky

ptedchádzajtice body vyjadrenia. Pri posudzovani hodnotení sriladu s rizemnym plánom je

áot.zite zohl'adniť nielen stanovené regulatívy, ktoré sa tfkajti techniclcfch riešení, ale

rovnako aj ďďšie atribrity sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru trremia

a nawhovaného zámeru.
|4, ŽiadadÓsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79120|5 Z. z.
t5. Žiadaspracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízovfch situácií a havárií.
16. Vztrťadom na splnenie podmienok uveden;fch v $ 24 ods. 2 zákona č.2412006 Z. z. je

Zďružeruedomovfch samospráv riěastníkom ďalších povol'ovacích konaní ( rizemné konanie,

rizemné p|ránovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie ) a preto žiada, aby bol ako

námy ričastrík konania v zmysle $$ 24 a 25 Správneho poriadku o zašatí t1fchto konaní

písomne upozomení, aby mohli uplatřovať svoje práva. Váťadom na uvedené v zmv-s.le ! 2.|

bo.. + písm. d) zžkona é. 2412006 Z. z. poŽadujri, aby pripomienky z tohto stanoviska boli

zohťadnené a v zmys|e $ 29 ods. 7 zékotta ě. 2412006 Z. z. sa rozhodlo o posudzovaní

nawhovaného zátmeru prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania,

odborného posridenia so spracovaním závereěného stanoviska, ktoré navrhovany zámer

komplexne posťrdi a prípadne nawhne kompenzačné opatrenia.

Príslušn!, org n k bodu 1 uvtidza: Posudzovany zámer činnosti nerieši staticlal dopravu

aani povrchové státie, resp, plochy strechy ainé spevnené vodorovné plochy. Uvedená

pripomienlra je zrejmé prevzaté z iného posudzovaného zámeru činnosti a netyka sa to
-prědmetu 

posudzovania uvedenej činnosti, preto príslušn orgán z uvedeného dÓvodu hodnotí

tieto pripomientE ako nedivodné z hťadiska posudzovanej navrhovanej činnosti.

Kbodu 2 príslušn!, orgán uv iza: Posudzovany zámer činnosti nekladie nárok na záber

zelene, Príslušn!, orgdn n mietku zamieta.
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K bodu 3 prtsfušn!, org n uvddza: K zámeru činnosti sa vyjadril olvesn!, rad Žiar nad

Hronom, ,dbo, starostíivosti o životné prostredie, sek štdtnej vodnej správy z hťadislra jeho

sledovanych záujmov. Uvedené stanovisko je s hlasné a námietlry príslušn!, org!.n,yl,?dT,il,,

alco ndmiettcy vyplyvajtice zo zákona o vodách a s visia s povoťovaním činnosti. Casť

pripomienok je uveděn v časti II, v roku predmetného rozhodnutia v podmienkach č. 2

a 3. Bez ohťadu na sla očnosti, či sa predmetná činnosť bude ďalej posudzovaná podťa

zákana sa predmetn,mi skutočnosťami bude zaoberať orgán štátnej vodnej správy pri

povoťovaní činnosti.

K boďu 4 príslušn!, orgdn uv dza: I|vedend pripomienka je zohťadnen v II. časti u!,roku

rozhodnitia potl č. 11. Bez ohťadu na sktlttočnosti, či sa predmetnd činnosť bude ďalej

pisud,ova,á podťa záknna sa predmetn!,mi slafiočnosťami bude zaoberať orgán štátnej

vodnej správy pri povoťovaní činnosti,

K botlu 5 až 8 pripomienok príslušnj, org n uvtůdza: Zámer nawhovanej činnosť bude

vykonávan! viesniilicom tohl a nezasahuje do in!,ch pl6ch mimo koryta potoka, Realizácie

íolralneho p,ittt* áI* ,,*,,tatného stavěbného obje|du, zámer nerieši aj z toho dÓvodu, že

na zemí obce je riešerr!, samostatnll park v rámci revitalizácie verejného priestranstva, čo
,, 

pí,,i * ,, ,iín, uveáerui pripomienktt. Podťa zá|cona o ochrane prírody a bajiny v danom

zemí platí pru!, stupen tizemnži ochrany so všeobecnou.ochranou. Z uvedeného vyplyva, že

v ďalšich si,pio"h' projehovej dokument cie je potrebné doriešiť aj ndhradrui u!;,sadbu

zelene, čím sá bud,e iaoberať príslušná obec pri povolení vyrubu drevín.

IJvedend pripomienka je zoh?adnend 
- 

v podmienke č. 8, II. časti u!Ťoku tohto

rozhodnutia.

Pripomienlq uvedené pod č. 9. a I0. príslušn!, orgln zamieta z dÓvodu, že nemaj povahu

t,1|rait:cei sá vptyvu na životné prosft;die a s predmetom povoťujticich l<onaní navrhovanej

činnosti.

Kprtpomienke č. tI. príslušn!, orgdn uvdďza: Vplw počas u!,stavby: ZÓmerom činnosti

nebudti ovplyvúova,i žiod,,. g,ody,,*ické a geonorfologické javy v dotkrtutom zemí.

Možno očahinlať zvyšené riziká ko-ntaminácie horninového prostredia spÓsobené objektom

zariadenia staveniska a tym otvorením ciest pre vznik se|anndárnych kontaninantov z povrchu

t nitrom palív a olejov sa bude predchádzať preventívnymi technicb!,mi opatreniami a

dodržiovaním a lcontrotou technologictrej dkciptíny. Uveden!, vplyv bude pÓsobiť iba

tqátladobo. Pri dodržiavaní stnebn!,ch technolÓgií a ostatnych stanoven ch technicb!,ch

parametro, ,,h,o)i,o v priebehu reatižÓcie stavby žiadne ulznamné rizi|ra, príp. hnárie. To

sa r!,lw aj dodržia,o,io predpisov a nariadeni pre prepravu mater! lov a predchádzaní

nitrov ropt!,ch l tok do priestoru stavby a jej olwtia ( t,initey z nákladn!,ch vozidiel pri pohybe

v o|rolí ). Extrémny prípad havarijného štávu naze byt spÓsoben ich nikrni v dÓsledku

havárie spÓs obenei riair;,m talďorom alebo poruchou ob služnej technilcy.

Vplw poěas p,,i,Íd,lE, V rámct prevádzlrovania navrhovanej činnosti nie sťl reálne priame

vptw na horninové.prostredie. Prijaté stavebné, konštrukčné a prevádzlrové opatrenia

minirnalizujtl možnosť lrpntaminácie horninového prostredia v etape v!,stavby, ako aj v etape

prevádztE. opatrenia na elimindciu disledlr,ov takéhoto stavu bud obsiahnuté v havarijnom

pláne, Vzhťadom na slaltočnosť, že navrhovaná činnosti bude umiestnená v rovna|rom zerní
,na 

rovnakom pedologickom, gelologickom aj llydrogeologickom podloží, ako aj s ohťadom na-

fakt, že y procese posudzovania vplyvoi uott identifilrnvané uvedené vplyvy. Predmetné

s|wtočnosti s preimetom osobit"iná konania na dosiahnutie environmentdlnych cieťov

určenlch na dosiahnutie dob7ého s|avu povrchouj,ch apodzemnych vÓd stanovené

v podmienke č. 2 II. časti u!,rofu tohto rozhodnutia.



rozlrodnutie č. s. OU-ZH-OSZP .20l6l006128.N
č. zántamu: 20 I 6 l 0026219

strana 8/ I 0

K bodu 12: K zámeru činnosti sa vyjadril olvesrr!, rad Žiar nad Hronom, odbor

starostlivosti o životné prostredie, tisek štátnej vodnej správy z hťadislra jeho sledovan!,ch

záujmov. Uvedené stanovisko je stihlasné a ndmietlE prístušn!, orgdn vyhodnotil ako námietlE

,ypty,,i,i,, zo zákona o vodách a stivisia s povoťovaním činnosti. Uvedená pripomienlca

ii.a 
',:,t' 

s posudzovanou činnosťou, preto ju príslušn!, orgdn zamieta

K bodu B: Činnosti bude vylronávaná v jestvujticom laryte potoka a nemá nárok na záber

ďalších zemí, teda na tizemí ktoré je v platnom zemnom pláne uvedené ako jednafunkčne

definovan plocha. Z uvedeného 
- 

dÓvidu a s ohťadom, že v stave pred zmenou bol

Ironštatovanj, st,ilad s platn!,m zemn m plÓnom lanštatujeme s lad s platnllrn zemnym

plánom aj po realizovaní činností. N mietka sa zamieta

K bodu 14: K zdmeru činnosti sa vyjadril otcresn!, rad Žiar nad Hronom, odbor

starostlivosti o životné prostredie, tisek štátnej správy odpadového hospodársfua z hťadiska

jeho sledovan ch z,iujmov. Uvedené stanovisko je s hlasné a námietlE príslušn!, orgán
'vyhodnotil 

alro ndmrltku vyp$uaj cu zo zákona o odpadoch a orgán štátnej spratry

odpadového hospodá,,no iy sa fiou zaoberal bez toho, či uvedená činnosť sa bude

pisud,ovať poíťa zá|rona, iakolIro je charakteru stivisiaceho s procesom povoťovania

činnosti, Pripomlenka i, uvedená v časti II. u!,roku preďmetného rozhodnutia

v podmienkach č. t0.

K bodu 15: Príslušnému org nu nebolo doručené stanovislro olresného radu Žiar nad

Hronorn, odboru ltízového iiadenia, považuje ho za s hlasné. Predmet ruimietlE nes visí

s predmetom tohto rozhodnutia a buáe st]častbu povolenia navrhovanej činnosti podťa

o s obitni,ch pr e dpis ov.

K bodu 16: V stilade s ustanoveniami s 24 ods. 2 z lrona o posudzovaní vplyvov má

Združenie domou!,ch samospráv postaveníe thčastnílra ďatších povoťovacích konaní ( ťtzemné

lananie, zemné plánovanib, stavebné konanie, vodoprdvne konanie ) postavenie častnílra

správneho tronaiia podťa ss 24 a 25 správneho poriadfu _ príslušná požiadav|re priamo

wwo zo zákona á p,,,t:,i,,ice orgány sti povinné akceptovať prava častnílav lrnnania

vrátane zainteresovanej verejnosti v zmysle zálrnna,

Pre rozsah a povahu po,,d,o,onej činnosti a zo stanovísk doručert!,ch od rezortného

a dot|mut!,ch orgánov neboli vznesené, talre pripomienlq pre horé by bolo potrebné

predložerui činnosť v zámere posudzovať podlb zákona o posudzovaní vplyvov, príslušnll
,orgán 

rozhodol o jej ulrončení.vydaním roihodnutie v zisťovacom konaní a zmenu činnosti

d!áej nepos,a,,,ái p,dťa zákona o posudzovanívplyvov na životné prostredie.

Uveden ndmietka sa dotlka pr i trcasníka konania uypt!,vaj ce zpríslušn!,ch prdvnych

predpisov. Z tohto dÓvodu ju príslušn!, org n berie na vedomie.

K predmetrrému oznámeniu sa v lehote do vydania roáodnutia príslušn;fm uradom

nevyjadrili. rur".á Ži* 
"uo 

Hronom, okresné riaditeťstvo hasiěského azácbranrtého zboru

i zíianad Hronom a okresnf urad Žiar nadHronom, odbor krízového riadenia. V zmysle $

23 ods. 4 zii<ona sa táto skutoěnosť povaŽuje za srihlasné stanovisko.

Prís1ušn;f orgarr pos dil navrhovanri ěinnosť z hťadiska povďry a rozsahu nawhovanej

činnosti, miesta 
"go"au*ia 

navrhovanej činnosti, vfznamu oěakávanfch vplyvov na životné

prostreďe az&aiie obyvateťov, možnosti realizácie opatrení navrhnulfch v zámere na

odstriánenie a zmierneníe nepriaznivfch dopadov navrhovanej činnosti na životné prostredie

azdravieobyvateťov, pričoÁ zobra|do vahy sťrčasn]i stav životného prostredia v dotknutom

,tnemia skutoěno *'iénawhovaná ěinnosť nezasďruje do chrránenfch rizemí eurÓpskeho
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qfznamu Natura 2000. Katastralne rizemie obce dotknuté činnosťou, podťa Regioniílneho

tizemného systému ekologickej stability okresu Žíar nad Hronom ( RÚSES ) vypracovaného

firmou Esprii v roku 20|3 aschváleného rozhodnutím okresného uradu Žiat nad Hronom,

odborom starostlivosti o životné prostredie pod č. s.: oÚ. ZH- osZP _ 2015/000257-40 dš'f-

12.0|.20|5 patrí do krajiny s vysokou ekologickou stabilitou ( 4' 03 ).

Pri svojom rozhodovaní príslušnf orgán prihliadal na stanoviská rezortrrého orgánu,

povol'ujríceho orgánu; dotknuffch orgánov a dotknutej obce. Akceptoval požiadavky

á pripomienky: Ministerstva životného prostredia SR, Regionálneho riradu verejného

zdravotrríctva so sídlom v Žian nad Hronom, okresného riradu Žiat nad Hronom, odboru

cestnej dopravy a pozemn;fch komunikácií, pozemkového a lesného odboru, odboru

starost|ivosti o životné prostredie a Zdnlženia domovych samospráv, P.o.BoX 218, 850 00

Bratislava _ Petržalka . Zo stanovísk a pripomienok k nawhovanej činnosti nevyplynulo,

že je predpoklad očakávanfch vplyvov na životné prostredie takého qfznamu aby bolo

potrebné ďalšie posudzovanie zétmeru činnosti.

Ak sa zisti, Že skutočné wlyvy posudzovanej ěinnosti sti váčšie ako sa wádza

v zétmere je ten, kto činnosť vykonáva, povinnf zabezpeě7ť opatrenia na zos ladenie

skutočného vptyvu s vplyvom uveden;im v zétmete a v sulade s podmienkami urěen;fmi

v rozhodnutí o povÓlení činnosti podťa osobitqfch predpisov.

Na záYJade preskrimania a zhodnotenia navrhovanej ěinnosti uvedenej v zámerc

s použitím kritérií pre zistbvacie konanie uveden;fch v prílohe č. 10 zakona s prihliadnutím

na stanoviská podl'a $ 23 ods. 4 zákota, príslušn;f orgán nepredpok|aďávyznan oěakávan;fch

vplyvov z navrhovanej činnosti takÍ, aby bolo potrebné posudzovanie podťa zékona a

roáodol tak, ako je uvedené vo v.frokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie: Podťa $ 29 ods. |6 zékona dotknutá obec bezodk|adne informuje otomto

rozhodnutí verejnosť spÓsobom v mieste obvyklfm.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podťa $ 53 a $ 54 zakona č:.7|l|967 Zb.

o správnom konaní (správny poriaiok) v znení neskorších predpisov na okresnomwade Žiat

nuá H'ono-, odbor starostlivosti o životné prostredie v lehote do 15 dní odo dřa doruěenia

rozhodnutia ričastníkovi konania. V prípade verejnosti podťa $ 24 ods. 4 zžkona sa za deř

doručenia rozhodnutia povďuje 15. deř zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom

konaní podťa $ 29 ods. 1 5 zákona. Toto rozhodnutie je preskrimateťné sridom podťa zákona

č,. t62l,0t6 Z. z. Správny sridny poriadok až po vyčerpaní riadnych opravn;fch prostriedkov.
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Doručuje sa:
1. obec Janova Lehota, Janova Lehota č. 38' 966 24 Janova Lehota
2. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. L. Štrira I,827 15 Bratislava
3. Mesto ŽiarnadHronom _stavebnyrirad, Š. Moysesa č,.46,965 01 ŽiarnadHronom
4. Regionálny urad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiarinad Hronom, Cyrila

a MetÓda 357123,965 24 Žiar nadHronom
5. okresné riaditeťstvo hasiěského azáchranrtého zboru v Žiarínad Hronom, Ul. SNP

ě. I57,965 0l Žiar nad Hronom
6. okresn;f fuadŽiar nad Hronom, odbor CD a PK , Ul. SNP ě. !20,965 01 Žiar nad

Honom
7. okresnf fuaďŽíar nad Hronom, pozemkov;f a lesn;i odbor, Nám. M. slovenskej 8,965

0| Žiar nad Hronom
8. Zdn enie domovych samospráv, P.o.BoX 218' 850 00 Bratislava
9. okresnf tradŽíar nad Hronom, odbor krízového riadenia, Nám. M. slovenskej 8, 965

0I Žiar nad Honom
10. okresn;f :ÚrtadŽiat nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie - štátna

vodná správa, štátna správa ochrany prírody a krajiny, štátna správa odpadového
hospodarstva, štátna správa ochrany ovzdušia


