OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
V Trenčíne, dňa 26. 02. 2016
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ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a
§ 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 56 písm. b) zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (správny poriadok), na základe zámeru navrhovanej činnosti „Futbalový štadión AS
Trenčín“, ktorý predložil navrhovateľ činnosti: AS TRENČÍN, a.s., Mládežnícka 2313, 911 01
Trenčín, IČO: 36 329 509, po vykonaní zisťovacieho konania podľa § 29 toto rozhodnutie:
Navrhovaná činnosť „Futbalový štadión AS Trenčín“, umiestnená v Trenčianskom
kraji, v okrese Trenčín, katastrálnom území Trenčín, parcelné čísla: 1627/313, 1627/226,
1632/1, 1627/316, 1632/5, 1632/3, 1627/309, 1627/314, 1627/311, 1627/312, 1627/315,
1627/308, 1627/264, 1627/310, 1627/625, 1627/626, 1627/263, 1627/115 a 1627/260
sa nebude posudzovať

podľa zákona

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom
procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je potrebné rešpektovať
nasledovné podmienky:
1. Stredné zdroje znečisťovania ovzdušia podliehajú v ďalšom stupni súhlasu v zmysle § 17
ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 z. z. v platnom znení na umiestnenie stavby stredných
zdrojov znečisťovania ovzdušia. Žiadosť o súhlas je potrebné spracovať podľa § 17 ods. 2
zákona č. 137/2010 Z. z. v platnom znení.
2. Nakoľko sa jedná o intravilán mesta, je potrebné dôkladne riešiť pohyb peších (chodníky)
smerom k jestvujúcej dopravnej infraštruktúre.
3. Bilanciu nárokov statickej dopravy je nutné doložiť prepočtom v zmysle príslušnej STN
s prípadnou možnosťou zástupnosti v rámci okolitých parkovacích stojísk.
4. Polomery vnútorných hrán oblúkov na vnútroareálových komunikáciách navrhnúť tak, aby
bolo zabezpečené normové otáčanie vozidiel vyvážajúcich TKO, požiarnych vozidiel a pod.
(v DSP zdokladovať dopravné manévre takýchto vozidiel).
5. V rámci parkovacích plôch sa rešpektujú jestvujúce pätky terajších stožiarov umelého
osvetlenia štadióna, avšak vizualizácie areálu štadióna (str. 66, 67) ako aj textová časť
„Osvetlenie hracej plochy“ (str. 17) prezentujú riešenie osvetlenia štadióna iným spôsobom.
Uvedenú skutočnosť je potrebné zjednotiť a jednoznačne zadefinovať, nakoľko odstránenie
jestvujúcich pätiek by umožnilo zväčšiť kapacitu parkovacích plôch.
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6. MDVRR SR požaduje vyžiadať si stanovisko Železníc Slovenskej republiky (ďalej len ŽSR)
a toto rešpektovať v plnom rozsahu vzhľadom na to, že navrhovaná činnosť sa nachádza
v tesnej blízkosti železničnej trate, úseku Nové Mesto nad Váhom - Púchov, na ktorom sa
v súčasnosti realizuje rozsiahly projekt modernizácie železničnej infraštruktúry. MDVRR SR
žiada, aby bola navrhovaná činnosť realizovaná v spolupráci so ŽSR, pričom je potrebné
rešpektovať všetky územné požiadavky projektu modernizácie železničnej infraštruktúry.
Zároveň žiada, aby boli ŽSR zaradené ako dotknutý orgán pri posudzovaní dokumentácie
„Futbalový štadión AS Trenčín“.
7. MDVRR SR ďalej požaduje, aby bola navrhovaná činnosť predložená na vyjadrenie
správcom dotknutých mestských komunikácií a aby boli ich stanoviská rešpektované v plnej
miere.
8. Rešpektovať podmienky uvedené v stanovisku Železnice SR č. 18368/2016/0420-2 zo dňa
15.02.2016.
9. Pri výstavbe štadióna musia byť zachované všetky postupy a opatrenia tak, aby nedošlo
k únikom nebezpečných látok do podzemných vôd počas výstavby. Stavebné stroje a vozidlá
musia byť v dobrom technickom stave. Nepovoľuje sa dopĺňanie pohonných hmôt na
stavenisku.
10. Hnojenie trávnika na štadióne musí byť realizované látkami a takými množstvami, ktoré
nebudú mať negatívny vplyv na kvalitu podzemnej vody.
11. Zaoberať sa pripomienkami dotknutej verejnosti (bod 14.1 rozhodnutia) a opodstatnené
požiadavky, ktoré majú oporu v zákone, zohľadniť v dokumentácii stavby pri povoľovaní
činnosti.
12. Dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona o posudzovaní disponuje právami definovanými
v súlade s § 24 ods. 2 tohto zákona.
ODÔVODNENIE
Navrhovateľ, AS TRENČÍN, a.s., Mládežnícka 2313, 911 01 Trenčín, predložil
Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddeleniu ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „Okresný úrad Trenčín, OSZP“)
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”) dňa 11. 01. 2016 zámer navrhovanej činnosti „Futbalový štadión AS
Trenčín“, vypracovaný podľa § 22 ods. 3 a Prílohy č. 9 k zákonu o posudzovaní. Na základe
písomnej žiadosti navrhovateľa Okresný úrad Trenčín, OSZP, podľa § 22 ods. 6 zákona
o posudzovaní upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-TN OSZP32015/033235-002 zo dňa 24. 11. 2015.
Podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní patrí navrhovaná činnosť do Kapitoly 9 –
Infraštruktúra, pol. 16 – Projekty rozvoja obcí vrátane b) statickej dopravy, časť B – zisťovacie
konanie od 100 do 500 stojísk a Kapitoly 14 – Účelové zariadenia pre šport, rekreáciu
a cestovný ruch, pol. 5 – Športové a rekreačné areály vrátane trvalých kempingov
a karavánových miest neuvedené v položkách č. 1 – 4, časť B – zisťovacie konanie
v zastavanom území od 10 000 m2, ktoré Okresný úrad Trenčín, OSZP, vykonal podľa § 29
zákona o posudzovaní.
Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie nového diváckeho zázemia na
existujúcom futbalovom štadióne v Trenčíne (ďalej len „Aréna“). Navrhovaná Aréna bude
prioritne slúžiť na futbalové zápasy domácich a medzinárodných súťaží miestneho futbalového
klubu pre všetky vekové kategórie. Kapacite štadióna sú prispôsobené náležité funkčné celky
ako napr. zhromažďovacie plochy, hygienické zariadenia, občerstvenie, priestory pre
bezpečnostné zložky, či parkovacie miesta. Aréna svojou dispozíciou nadštandardne pokrýva
požiadavky pre hráčov, fanúšikov, trénerov, rozhodcov, delegátov, VIP hostí, novinárov,
obslužný personál atď.. Aréna je navrhnutá tak, aby ju bolo možné variabilne využiť aj na iné
účely ako futbalové zápasy, napr. koncerty, festivaly a iné. Futbalový štadión je projektovaný
v zmysle odporúčaní pre výstavbu nových futbalových štadiónov kategórie 4., podľa FIFA,
UEFA a Slovenského futbalového zväzu.
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Po vybudovaní navrhovaných objektov bude športové zariadenie spĺňať požiadavky z hľadiska
právnych predpisov na národnej i medzinárodnej úrovni, ako aj ostatných príslušných
predpisov. Významne sa zvýši bezpečnosť návštevníkov, ako aj užívateľov štadióna, vzrastie
komfort užívateľov, zlepší sa kvalita diváckeho zázemia a bude taktiež disponovať
dostatočnými plochami statickej dopravy. Nová Aréna sa bude nachádzať na tom istom mieste
ako starý štadión.
Objekt Arény je solitérny objekt obdĺžnikového tvaru so zalomenými rohmi.
Z konštrukčného hľadiska sa jedná o trojpodlažnú budovu v časti východnej tribúny,
dvojpodlažnú budovu v časti zostávajúcich tribún. Na 1. nadzemnom podlaží východnej tribúny
sa nachádzajú priestory slúžiace pre hráčov, trénersky tím a účastníkov futbalových stretnutí
(rozhodcovia, delegáti stretnutia), technické miestnosti súvisiace s prevádzkou štadióna,
dispozične oddelené priestory slúžiace ako kancelárie pre potreby klubu. Na druhom
nadzemnom podlaží sa nachádzajú priestory pre média a zázemie VIP časti tribúny a sú tu
priestory vyčlenené pre fanúšikov domáceho klubu. Tretie nadzemné podlažie obsahuje
priestory pre VVIP – skyboxy, prezidentský skybox a reštauráciu s barom cateringového typu.
Na poschodí sú umiestnené televízne štúdiá a hlavná riadiaca miestnosť objektu (velín).
Plošné a objemové parametre objektov
Počet podlaží: 3
Zastavaná plocha štadióna: 17 595 m2
Rozmer hracej plochy podľa kategorizácie UEFA: 68 x 105 m
Plocha hracej plochy: 7140 m2
Rozmer ihriskovej plochy: 81,5 x 121.5 m
Počet sedadiel pre divákov: 11 694
Sedadla imobilní (S, J, V, Z tribúna): 0, 0, 10, 0
Doprovod imobilní (S, J, V, Z tribúna): 0, 0, 10, 0
Počet nových parkovacích miest pre osobné vozidlá: 435
Počet nových parkovacích miest cyklistov: 38
Počet nových parkovacích miest pre autobusy: 2
Záber pôdy
Aréna sa nachádza v centrálnej mestskej časti Zlatovce v zastavanom území. Parcely sú
vedené ako zastavané plochy a nádvoria resp. ostatné plochy, takže k záberu
poľnohospodárskej ani inej pôdy nedôjde.
Údaje o predpokladaných vplyvoch na životné prostredie
Z hľadiska ochrany ovzdušia sú navrhnuté tri plynové kotolne – tri stredné zdroje znečisťovania
ovzdušia, ktoré budú zabezpečovať vykurovanie a dodávku oteplenej vody do objektu. Kotolne
sú navrhnuté tak, aby spĺňali emisné limity a boli zabezpečené požiadavky na rozptyl emisií
znečisťujúcich látok určené vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z. z. o vykonaní niektorých
ustanovení zákona o ovzduší.
Lokalita sa nachádza v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja Trenčín – Sihoť.
Vody z povrchového odtoku z parkovísk budú predčistené v odlučovačoch ropných látok a budú
odvádzané do existujúcej odľahčovacej stoky verejnej kanalizácie so zaústením do rieky Váh.
Vplyvy na obyvateľstvo
Samotný štadión nie je v priamom kontakte s trvale obývanými objektmi v mestskej časti Sihoť
ani v centrálnej mestskej zóne. Počas realizácie navrhovanej činnosti sa prejavia nepriaznivé
vplyvy na obyvateľov najmä vo fáze odstraňovania jestvujúcich objektov v dôsledku zvýšenej
frekvencie dopravy na príjazdových komunikáciách a to zvýšením sekundárnej prašnosti, emisií
z dopravy a hluku.
Počas prevádzky Arény sa prejavia najmä priaznivé socio-ekonomické vplyvy:
- zvýšenie bezpečnosti užívateľov a návštevníkov štadióna,
- rozšírené možnosti športového vyžitia a trávenia voľného času,
- celkové skultúrnenie prostredia futbalového štadióna,
- nové pracovné príležitosti pri prevádzke štadióna.
Územie, v ktorom sa má realizovať navrhovaný projekt, sa nachádza v území, ktoré je
v územnom pláne mesta Trenčín definované ako mestské športovo-rekreačné plochy. Športové
zariadenie v danej lokalite je v súlade s územným plánom.
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V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Trenčín, OSZP, zaslal zámer navrhovanej činnosti
podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu,
povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci a zverejnil bezodkladne spolu
s oznámením o predložení zámeru na webovom sídle ministerstva prostredníctvom
informačného systému EIA/SEA na http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/futbalovy-stadion-astrencin.
Na Okresný úrad Trenčín, OSZP, doručili podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní svoje
písomné stanoviská k predmetnému zámeru tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané
v skrátenom znení):
1. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia štátnej starostlivosti o šport
a mládež, list č. 2016-8586/3106:2-30AA zo dňa 25. 01. 2016
- z hľadiska svojich záujmov nemá k zámeru pripomienky ani zvláštne požiadavky.
2. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
odpadového hospodárstva, list č. OU-TN-OSZP3/2016/004429-002 zo dňa 03. 02. 2016
- nemá k obsahu predloženého materiálu pripomienky, nepožaduje posudzovanie.
3. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany
prírody a krajiny, list č. OU-TN-OSZP3/2016/004780-002 zo dňa 18. 01. 2016
Územie, na ktorom sa plánuje zámer realizovať, leží v prvom stupni ochrany podľa zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Pozemky sú
evidované v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria a ostatná plocha. Na
lokalite sa neeviduje trvalý výskyt chránených alebo ohrozených druhov rastlín, živočíchov,
biotopov ani významných anorganických javov. Predmetná lokalita nezasahuje do siete
NATURA 2000. Uvedená činnosť nezasahuje záujmy orgánu štátnej ochrany prírody
a z uvedeného dôvodu nepožaduje posudzovanie podľa zákona.
4. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany
ovzdušia, list č. OU-TN-OSZP3/2016/004444-002 zo dňa 15. 01. 2016
Z hľadiska ochrany ovzdušia sú navrhnuté tri plynové kotolne – tri stredné zdroje znečisťovania
ovzdušia, ktoré budú zabezpečovať vykurovanie a dodávku oteplenej pitnej vody do objektu.
V predmetnom zámere, v kapitole 3. Základné informácie o súčasnom stave životného
prostredia dotknutého územia, str. 36 časť „Ovzdušie“ je nesprávne uvedené, že na území
mesta sa nenachádzajú veľké zdroje znečisťovania ovzdušia. V roku 2014 boli evidované na
území mesta Trenčín 4 veľké zdroje znečisťovania ovzdušia. Vyhodnotenie ovzdušia je
neaktuálne, uvedený rok 2009 a roky 1998-2000.
Upozorňuje na skutočnosť, že stredné zdroje znečisťovania ovzdušia podliehajú v ďalšom
stupni súhlasu v zmysle § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 z. z. v platnom znení na
umiestnenie stavby stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia. Žiadosť o súhlas je potrebné
spracovať podľa § 17 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. v platnom znení.
Predmetný zámer nepožaduje posudzovať podľa zákona o posudzovaní.
5. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa,
list č. OU-TN-OSZP3/2016/004491-002 zo dňa 28. 01. 2016
Navrhovaný futbalový štadión bude na mieste súčasného štadióna a bude spĺňať požiadavky
pre štadióny 4. kategórie podľa FIFA, UEFA a SFZ. Významne sa zvýši bezpečnosť návštevníkov a komfort užívateľov. Štadión je čiastočne krytý súbor zariadení s jedným ihriskom,
spojený do jedného celku, ktorý má stupňovité hľadisko, vymedzené výlučne pre sediacich
divákov (11694). Hracia plocha bude mať rozmery 105 x 68 m, vnútorné priestory štadióna
budú zabezpečovať prevádzku, stravovanie, hygienické potreby a zábavu divákov. Zakladanie
nosných konštrukcií je navrhované plošné na základových pätkách a pásoch. Súčasťou je aj
dostatočné množstvo parkovacích miest (435 pre osobné motorové vozidlá). Vybudované budú
nové prípojky a areálové rozvody vody a kanalizácie. Vody z povrchového odtoku z parkovísk
budú predčistené v odlučovačoch ropných látok a budú odvádzané do existujúcej odľahčovacej
stoky verejnej kanalizácie so zaústením do rieky Váh. Lokalita sa nachádza v ochrannom
pásme 2. stupňa vodárenského zdroja Trenčín – Sihoť, niektoré stavebné objekty sú v pásme
23 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze vodného toku Váh.
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska štátnej vodnej správy
nepožaduje posudzovať predložený zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní.
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6. Trenčiansky samosprávny kraj, list č. TSK/2016/01438-2 zo dňa 10. 02. 2016
- súhlasí s navrhovanou činnosťou, keďže uvedený zámer nie je v rozpore so Zmenami
a Doplnkami č. 2 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, ktoré sú v súčasnosti platnou a aktuálnou
územnoplánovacou dokumentáciou TSK.
7. Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, list č. OU-TN-OKRI-2016/005655-2 zo
dňa 02. 02. 2016
- k zámeru nemá žiadne pripomienky.
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, list č. ORHZ-TN160/2016 zo dňa 19.januára 2016
- k predloženému zámeru nemá pripomienky.
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, list č. B/2016/00501-002
zo dňa 04. 02. 2016
Po preštudovaní predloženého materiálu oznamuje, že vypracovaný zámer z hľadiska vplyvu na
zdravie obyvateľstva je potrebné doplniť v nasledovnom rozsahu:
1. Hydrogeologický posudok, nakoľko je stavba umiestnená v pásme hygienickej ochrany
2. stupňa vodného zdroja Sihoť.
2. Hlukovú štúdiu, ktorá posúdi vplyv navrhovanej činnosti na najbližšiu obytnú zástavbu.
Následne bude k uvedenému materiálu vydané záväzné stanovisko RÚVZ so sídlom
v Trenčíne. Uvedené podklady budú slúžiť orgánu verejného zdravotníctva na objektívne
posúdenie navrhovaného zámeru. Z uvedeného vyplýva, že v súčasnosti nie je možné zaujať
stanovisko k predloženému materiálu a nie je možné dodržať zákonom stanovenú lehotu odo
dňa doručenia písomnosti.
Po zaslaní doplňujúcich informácií k zámeru vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trenčíne listom č. B/2016/00501-004 zo dňa 26.02.2016, záväzné stanovisko,
v ktorom súhlasí so zámerom a uvádza, že zámer nie je potrebné posudzovať podľa zákona
o posudzovaní.
Zároveň je potrebné navrhovateľovi uložiť povinnosť:
1. Pri výstavbe štadióna musia byť zachované všetky postupy a opatrenia tak, aby nedošlo
k únikom nebezpečných látok do podzemných vôd počas výstavby. Stavebné stroje
a vozidlá musia byť v dobrom technickom stave. Nepovoľuje sa dopĺňanie pohonných
hmôt na stavenisku.
2. Hnojenie trávnika na štadióne musí byť realizované látkami a takými množstvami, ktoré
nebudú mať negatívny vplyv na kvalitu podzemnej vody.
V stanovisku ďalej uvádza:
Žiadateľ, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911
01 Trenčín, požiadal o vydanie záväzného stanoviska k zámeru činnosti podľa zák. č. 24/2006
Z. z. „Futbalový štadión AS Trenčín“. Vzhľadom k tomu, že predložený materiál neobsahoval
všetky údaje potrebné pre objektívne posúdenie návrhu, požiadal orgán verejného
zdravotníctva žiadateľa o doplnenie podania listom č. sp. B/2016/00501-002/H6 zo dňa
04.02.2016. Žiadateľ doplnil podanie dňa 22.02.2016.
Predložený zámer posudzuje účel investora vybudovať areál futbalového štadióna na futbalové
zápasy domácich a medzinárodných súťaží. Územie sa nachádza v 2. vonkajšom pásme
hygienickej ochrany vodárenského zdroja Sihoť Trenčín. Areál futbalového štadióna je
napojený na verejné komunikácie s prístupmi z Mládežníckej a Študentskej ulice. Objekt Arény
je solitérny objekt obdĺžnikového tvaru so zalomenými rohmi. Z konštrukčného hľadiska sa
jedná o trojpodlažnú budovu v časti východnej tribúny, dvojpodlažnú budovu v časti
zostávajúcich tribún. Na 1. nadzemnom podlaží východnej tribúny sa nachádzajú priestory
slúžiace pre hráčov, trénersky tím a účastníkov futbalových stretnutí (rozhodcovia, delegáti
stretnutia), technické miestnosti súvisiace s prevádzkou štadióna. Dispozične sú oddelené
priestory slúžiace ako kancelárie pre potreby klubu. Na druhom nadzemnom podlaží sa
nachádzajú priestory pre média, a zázemie VIP časti tribúny a sú tu priestory vyčlenené pre
fanúšikov domáceho klubu. 3. nadzemné podlažie obsahuje priestory pre VVIP – skyboxy,
prezidentský skybox a reštauráciu s barom cateringového typu. Na poschodí sú umiestnené
televízne štúdiá a hlavná riadiaca miestnosť objektu. Všetky priestory v objekte, ktoré nemajú
prirodzené vetranie, alebo ktorých prevádzka si to vyžaduje, budú vetrané núteným spôsobom.
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Klimatizačné zariadenie bude vo vybraných priestoroch zabezpečovať teplotu o 6 stupňov
nižšiu ako teplota vonkajšieho vzduchu. Toho času je športový areál napojený na verejný
vodovod vodovodnou prípojkou z ulice Mládežníckej, ktorá bude zrušená. Vzadu za objektom
pri Základnej škole pri stožiari umelého osvetlenia je studňa, ktorá slúži na zavlažovanie
trávnika. Studňa bude využitá aj v budúcnosti nakoľko investor uvažuje výmenu umelého
trávnika za prírodný. Nová vodovodná prípojka bude napojená na nový verejný vodovod PE
D225 v ulici Mládežníckej. Objekty futbalového štadióna budú napojené na verejnú kanalizáciu
gravitačne. Parkovacie plochy sú navrhnuté v dvoch lokalitách ,na juhovýchodnej strane a
severozápadnej strane. Celkový počet navrhovaných parkovísk je 435 pre osobné vozidla, 38
parkovacích miest pre cyklistov a 2 miesta pre autobusy.
Hracia plocha pre všetky stretnutia na vrcholnej profesionálnej úrovni a tam, kde sa hrajú
dôležité medzinárodné a domáce zápasy musí mať rozmery 105 m x 68 m. Tieto rozmery sú
povinné pre majstrovstvá sveta vo futbale (FIFA World Cup™) a pre záverečné súťaže
majstrovstiev konfederácií. Na vykurovanie hracej plochy po výmene trávnika sa uvažuje s
použitím teplovodného vykurovania, alternatívne môžu byť použité elektrické vykurovacie
rohože. Na ihrisku sa nachádzajú dve lavičky pre náhradníkov domáceho aj hosťujúceho klubu,
každá s kapacitou pre 23 osôb.
Na štadióne sú navrhnuté miesta určené pre telesne postihnutých divákov v priestoroch hlavnej
(východnej) tribúny s bezbariérovým prístupom a s priestorom vyhradeným pre sprevádzajúce
osoby.
Navrhovateľ zámer doplnil o nasledovné podklady :
1. Hlukovú štúdiu pre projekt „Futbalový štadión AS Trenčín“ stupeň posudzovania EIA,
február 2016, vypracovaný Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o., V. Tvrdého 23, 010 01
Žilina.
2. Hydrogeologický posudok – Posúdenie vplyvu futbalového štadiónu na vodárenský zdroj
Sihoť v Trenčíne, vypracovaný AQUA-GEO, s.r.o., Škultétyho 4, 831 04 Bratislava,
február 2016.
10. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list OU-TNOCDPK-2016/005801-002/MAT zo dňa 25.01.2016
- dáva nasledovné stanovisko:
Zámer rieši výstavbu futbalového štadióna so zázemím vrátane riešenia statickej dopravy
v lokalite jestvujúceho štadióna na sídlisku Sihoť v Trenčíne. Dopravné napojenie hlavnej
prístupovej obslužnej komunikácie z parkoviska je navrhnuté na jestvujúcu miestnu
komunikáciu ul. Mládežnícka (vedľa Sokolovne), sekundárny vjazd je taktiež na ul. Mládežnícka
v úseku oproti objektu krytej plavárne.
V rámci objektu sa rieši statická doprava – celkový počet 435 parkovacích stojísk pre osobné
motorové vozidlá, 38 odstavných miest pre cyklistov a dve miesta pre autobusy.
S predloženým zámerom podľa zákona č. 24/2006 Z. z. súhlasíme, upozorňujeme však na
rešpektovanie nasledovných pripomienok:
- Nakoľko sa jedná o intravilán mesta, je potrebné dôkladne riešiť pohyb peších (chodníky)
smerom k jestvujúcej dopravnej infraštruktúre.
- Bilanciu nárokov statickej dopravy je nutné doložiť prepočtom v zmysle príslušnej STN
s prípadnou možnosťou zástupnosti v rámci okolitých parkovacích stojísk.
- Polomery vnútorných hrán oblúkov na vnútroareálových komunikáciách navrhnúť tak, aby bolo
zabezpečené normové otáčanie vozidiel vyvážajúcich TKO, požiarnych vozidiel a pod. (v DSP
zdokladovať dopravné manévre takýchto vozidiel).
- V rámci parkovacích plôch sa rešpektujú jestvujúce pätky terajších stožiarov umelého
osvetlenia štadióna, avšak vizualizácie areálu štadióna (str. 66, 67) ako aj textová časť
„Osvetlenie hracej plochy“ (str. 17) prezentujú riešenie osvetlenia štadióna iným spôsobom.
Uvedenú skutočnosť je potrebné zjednotiť a jednoznačne zadefinovať, nakoľko odstránenie
jestvujúcich pätiek by umožnilo zväčšiť kapacitu parkovacích plôch.
Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia
dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.
Z hľadiska záujmov sledovaných tunajším cestným správnym orgánom zároveň vyslovujeme
názor, že strategický dokument by sa nemusel posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
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11. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, list č. 07939/2016/B211SZEÚ/07290 zo dňa 03. 02. 2016
- zasiela nasledovné stanovisko:
V zámere sa navrhuje vybudovanie nového diváckeho zázemia na existujúcom futbalovom
štadióne v Trenčíne. Záujmové územie sa nachádza v katastrálnom území mesta Trenčín,
v Trenčianskom kraji. Rekonštruovaný objekt futbalového štadiónu bude dopravne napojený
z Mládežníckej ulice (jeden existujúci vjazd a jeden nový vjazd) a zo Študentskej ulice novým
vjazdom, ktoré sa ďalej napájajú na ulicu Martina Rázusa.
MDVRR SR požaduje vyžiadať si stanovisko Železníc Slovenskej republiky (ďalej len ŽSR)
a toto rešpektovať v plnom rozsahu vzhľadom na to, že navrhovaná činnosť sa nachádza
v tesnej blízkosti železničnej trate, úseku Nové Mesto nad Váhom - Púchov, na ktorom sa
v súčasnosti realizuje rozsiahly projekt modernizácie železničnej infraštruktúry. MDVRR SR
žiada, aby bola navrhovaná činnosť realizovaná v spolupráci so ŽSR, pričom je potrebné
rešpektovať všetky územné požiadavky projektu modernizácie železničnej infraštruktúry.
Zároveň žiadame, aby boli ŽSR zaradené ako dotknutý orgán pri posudzovaní dokumentácie
„Futbalový štadión AS Trenčín“.
MDVRR SR ďalej požaduje, aby bola navrhovaná činnosť predložená na vyjadrenie správcom
dotknutých mestských komunikácií a aby boli ich stanoviská rešpektované v plnej miere.
V rámci navrhovanej činnosti sa uvažuje s vybudovaním 435 parkovacích miest. Uvedený počet
bol stanovený na základe výpočtu v zmysle STN 73 6110.
MDVRR SR odporúča posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti „Futbalový štadión AS
Trenčín“ na životné prostredie, v zmysle zákona, vzhľadom na rozsah statickej dopravy, ktorý
sa blíži k hraničnej hodnote určenej zákonom a vzhľadom na indikovaný nárast požiadaviek na
parkovanie.
12. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, list
č. 18368/2016/0420-2 zo dňa 15. 02. 2016
- nemajú z hľadiska rozvojových zámerov k navrhovanej činnosti námietky, za dodržania
nasledovných podmienok:
Navrhovaná činnosť, v rámci vyššie uvedeného zámeru, zasahuje do ochranného pásma
a obvodu dráhy (OPD a OD) železničnej trate Bratislava – Žilina v k. ú. Trenčín s križovaním
telesa železničnej dráhy. V prípade novo navrhovaných trás sietí (vodovod, plyn kanalizácia..)
ich polohu v OPD, križovania železnice a spôsob technického riešenia križovania žiadame so
Železnicami SR osobitne prerokovať. Stavba v ochrannom pásme dráhy a v obvode dráhy
podlieha dodržiavaniu ustanovení zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších
predpisov. Projektovú dokumentáciu žiadame predložiť na posúdenie prostredníctvom
správcovskej zložky ŽSR, Oblastného riaditeľstva Žilina, 1. Mája 34, 010 01 Žilina, ktoré
súčasne poskytne informácie o trasách podzemných káblových vedení ŽSR v danom území.
Majetkoprávne vzťahy k stavbou dotknutým pozemkom v správe ŽSR je potrebné vyrovnať so
ŽSR prostredníctvom ŽSR, Strediska hospodárenia s majetkom, RP Trenčín, Sadová 1, 911 44
Trenčín, pričom posudzovaný zámer nesmie byť v kolízii s „Modernizáciou železničnej trate...“
v dotknutom úseku (zhotoviteľ stavby – „Združenie pod Brezinou“ K Zábraniu 623, 911 01
Trenčín). Vyššie uvedený zámer nepožadujeme posudzovať podľa zákona.
13. Mesto Trenčín, list č. KPrim-UHA/2016/909/8076 zo dňa 18. 02. 2016
Mesto Trenčín a jeho odborné útvary prijali dňa 15. 1. 2015 zámer „Futbalový štadión AS
Trenčín“, na základe ktorého vznikla mestu Trenčín ako dotknutému orgánu povinnosť zverejniť
tento zámer spôsobom v mieste obvyklým, a to po dobu najmenej 21 dní.
Listom č. KPrim-UHA/2016/909/2258 zo dňa 18. 1. 2016 bolo oznámené verejnosti na úradnej
a elektronickej tabuli, kde a za akých podmienok je možné do zámeru nahliadnuť, a to v lehote
22. 1. 2016 – 12. 2. 2016. V tejto lehote využila možnosť nahliadnuť do zámeru 1 zástupca
verejnosti, bez písomne podanej pripomienky.
Zároveň boli vznesené Vášmu odboru pripomienky zo strany Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR, ku ktorým mesto Trenčín dáva nasledovné stanovisko:
 Požiadavka MDVRR SR vyžiadať si stanovisko ŽSR a rešpektovať ho v plnom rozsahu,
zaradiť ŽSR ako dotknutý orgán pri posudzovaní dokumentácie Futbalový štadión AS
Trenčín
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Mesto Trenčín ako príslušný stavebný úrad v konaní o umiestnení stavby vyžaduje aj
stanovisko ŽSR, a rešpektuje požiadavku na zaradenie ŽSR ako dotknutého orgánu
štátnej správy aj vo všetkých nasledujúcich konaniach
 Požiadavka MDVRR SR na predloženie dokumentácie na vyjadrenie správcom
dotknutých mestských komunikácií s rešpektovaním ich stanovísk v plnej miere
- Mesto Trenčín ako príslušný stavebný úrad v konaní o umiestnení stavby vyžaduje aj
stanovisko príslušného cestného správneho orgánu ako dotknutého orgánu štátnej
správy
 Odporúčanie MDVRR SR posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti v zmysle zákona
vzhľadom na rozsah statickej dopravy blížiacej sa k hraničnej hodnote určenej zákonom
- Mesto Trenčín berie na vedomie odporúčanie MDVRR SR
Po zvážení všetkých okolností, vyplývajúcich z platnej legislatívy, nepožaduje mesto Trenčín
ako dotknutá obec ďalšie posudzovanie a so zámerom „Futbalový štadión AS Trenčín“ súhlasí.
14. Dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona o posudzovaní:
14.1 Združenie domových samospráv, zastúpené predsedom združenia Marcelom
Slávikom, list zo dňa 02. 02. 2016, doručený dňa 05. 02. 2016
- uvádza nasledovné pripomienky:
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.
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 výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením
príslušnej normy STN 73 6110.
4. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami
bytových domov a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie
striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových svičísk. V prípade
nevyhnutnosti povrchových státí požadujeme použitie vegetačných dielcov, ktoré zabezpečia
minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území.
5. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene
v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody.
6. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon).
7. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku
škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
8. Žiadame definovať najbližšiu existujúcu obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom
osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický
posudok a svetlotechnický posudok
9. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
10. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného
objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
11. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný park ako
verejný mestský park a vhodne začlenený do okolitého územia a voľne prístupný zo všetkých
smerov.
12. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite.
Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
13. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej
mikroklímy a jej bilancie.
14. Alternatívou k bodom 8 až 10 by bolo realizácia zatrávnenej steny a stromoradie
obkolesujúce pozemok. Zatrávnená strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii
a zároveň je prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu
objektu.
-
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15. Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenia verejných priestorov
v podobe fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké
dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa
dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu
a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.
16. Výber stvárnenia a aj konkrétneho autora diela podľa bodu 14 bude predmetom
obstarávania resp. súťaže, ktorá má spĺňať minimálne nasledovné charakteristiky – otvorená
súťaž, o ktorej sa dozvie relevantný okruh potenciálnych autorov, zverejnená na webstránke
projektu; vo výberovej komisii bude zástupca investora, architekt spracúvajúci projektovú
dokumentáciu, zástupca mestskej aj miestnej samosprávy, zástupca zainteresovanej verejnosti
a predstaviteľ akademickej umeleckej obce; investor bude rešpektovať výsledok súťaže; dielo
rešpektuje charakter a obsah stavby, priestoru v ktorom sa umiestni ako aj charakter danej
lokality.
17. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.
18. 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.
19. 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.
20. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií.
21. 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.
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 „Futbalový štadión AS Trenčín“ 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.
Navrhovateľ poskytol podľa § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní doplňujúce informácie
k pripomienkam verejnosti listom doručeným dňa 24. 02. 2016:
K pripomienke 1 a 2
Navrhovaný areál bude napojený na jestvujúce mestské komunikácie. Technické riešenie
napojenia areálu na verejné komunikácie ako aj komunikácie a plochy v rámci areálu navrhol
a projekčne riešil Ing. Jozef Plocháň, autorizovaný inžinier pre projektovanie inžinierskych
stavieb – ciest v súlade s STN 73 6110 a STN 73 6506, pričom boli zohľadnené kapacitné
možnosti dotknutých komunikácií. Navrhnuté riešenie bolo konzultované s miestne a vecne
príslušnými orgánmi pre pozemné komunikácie a v ďalšom stupni bude projekt predložený na
vyjadrenie.
Nakoľko TP 9/2008 a 10/2008 sa týkajú výlučne diaľnic a rýchlostných ciest, ciest I. triedy
a miestnych rýchlostných komunikácií a areál bude napojený na miestne komunikácie, kde nie
sú inštalované technologické zariadenia v zmysle uvedených TP, sú TP vo vzťahu
k spracovanému projektu bezpredmetné.
K pripomienke 3
Nároky na statickú dopravu pre objekty boli posúdené a navrhnuté v zmysle STN 73 6110 čl.
16.3 (Odstavné a parkovacie plochy) Ing. Jozefom Plocháňom, autorizovaným inžinierom pre
projektovanie inžinierskych stavieb. Počet parkovacích státí bol určený v závislosti od počtu
zamestnancov a návštevníkov v zmysle STN 736110.
K pripomienke 4
Možnosť výstavby parkovacieho domu bola preskúmaná, ale vzhľadom na vysoké investičné
náklady a občasné využitie počas roka (len v prípade významných zápasov s vysokou
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návštevnosťou) je uvedené riešenie neefektívne a preto sú navrhnuté parkovacie plochy na
priľahlých pozemkoch.
Vody z povrchového odtoku z navrhovaných parkovísk budú odvádzané dažďovou kanalizáciou
do recipientu, pretože záujmové územie sa nachádza v ochrannom pásme vodného zdroja
Sihoť. Odvádzanie dažďových vôd do vsaku by predstavovalo zvýšené riziko ohrozenia
vodného zdroja a preto je navrhnuté riešenie optimálne.
K pripomienke 5
Nakoľko pri výstavbe dôjde len k odstráneniu náletovej zelene s nízkou biologickou
a ekologickou hodnotou, ktorá bude nahradená výsadbou nových drevín, nedôjde pri výstavbe
a pri prevádzke zariadenia ku kolízii so STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie,
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
K pripomienke 6 a 7
Odvádzanie odpadových vôd z areálu štadióna je riešené tak, aby nebola ohrozená kvalita
podzemných vôd. V navrhovanom areáli sa nebude manipulovať ani sa nebudú zhromažďovať
látky, ktoré môžu ohroziť kvalitu a množstvo podzemných vôd. Aréna vzhľadom na technické
riešenie predstavuje len málo pravdepodobné potenciálne riziko ohrozenia podzemných vôd, aj
to len v prípade hrubého porušenia predpisov v oblasti životného prostredia a bezpečnosti
práce.
Vplyv navrhovanej stavby bol posúdený odborne spôsobilou osobou RNDr. Martinom Žitňanom,
ktorý vo februári 2016 vypracoval odborný hydrogeologický posudok č. 05/2016 „Posúdenie
vplyvu futbalového štadiónu na vodárenský zdroj Sihoť Trenčín“, v ktorom konštatuje, že „je
možná realizácia daného zámeru - vybudovanie a prevádzkovanie štadiónu v 2. Ochrannom
pásme vodárenského zdroja“.
K pripomienke 8
Najbližšiu obytnú zástavbu predstavujú domy na Švermovej ulici v mestskej časti Sihoť vo
vzdialenosti cca 120 m od navrhovanej Arény. Samotný štadión nie je v priamom kontakte
s trvale obývanými objektmi v mestskej časti Sihoť ani v centrálnej mestskej zóne, pretože je
tienený objektmi Trenčianskej univerzity.
Vplyv na hlukovú situáciu skúmala hluková štúdia č. A_039_2016 vypracovaná vo februári 2016
oprávnenou osobou Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o., Žilina, v ktorej sa konštatuje, že na
základe predikcie akustických pomerov v záujmovom území od emisie hluku z mobilných
zdrojov a stacionárnych zdrojov, ktoré súvisia s činnosťou projektu „Futbalový štadión AS
Trenčín“, prípustné hodnoty hluku nebudú prekročené v žiadnom dennom čase.
Svetlotechnická štúdia a iné štúdie sú vzhľadom na odstupy trvale obývaných domov
irelevantné a neboli požadované zo strany dotknutých orgánov.
K pripomienke 9
Projekt po funkčnej aj objemovej stránke je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou
Mesta Trenčín. Požiadavka je bezpredmetná.
K pripomienkam 10, 11, 12, 13, 14
Požiadavky budovania parčíka prístupného širokej verejnosti prípadne verejného mestského
parku v areáli futbalového štadióna sú irelevantné, pretože predmetom Zámeru nie je
urbanistické riešenie zóny, ale výstavba futbalového štadióna, ktorý samotný bude slúžiť
širokej verejnosti a plniť spoločensko-rekreačnú funkciu.
Sadové úpravy sú v rámci projektu riešené ako samostatný objekt. Pri realizácii projektu sa
kladie dôraz najmä na funkčnú stránku navrhovanej zelene. Po dobudovaní budú v areáli
futbalového štadióna na navrhovaných plochách realizované sadové úpravy. Tie pozostávajú
z kultivácie zelene na priľahlých uliciach a na verejných priestranstvách okolo futbalového
štadióna. Na parkovisku v strede medzi protistojacimi parkoviskami budú zasadené vzrastlé
dreviny. Návrh na realizáciu zatrávnenia strechy je zo statického hľadiska nerealizovateľný,
zvýšenie podielu zelene na zlepšenie mikroklimatickej bilancie je riešené vertikálnou zeleňou
navrhnutou na východnej strane štadióna.
K pripomienkam 15 a 16
Požiadavky na inštaláciu umeleckého diela, ako sú definované, sú irelevantné vo vzťahu
k zisťovaciemu konaniu. Projekt futbalového štadióna bude sám osebe predstavovať novú
architektonickú kvalitu v skúmanom území a prispeje k humanizácii dotknutého územia.
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K pripomienke 17
Pre informáciu uvádzame, že projekt statiky do projektu pre územné rozhodnutie vypracoval
Ing. Jaroslav Repa, autorizovaný inžinier pre statiku stavieb. Ak o tom povoľujúce orgány
v nasledujúcich stupňoch povoľovacieho procesu rozhodnú, bude sa postupovať v zmysle
vydaných rozhodnutí. Statika však nie je predmetom posudzovania vplyvov na ŽP a preto je
požiadavka v tejto fáze irelevantná.
K pripomienke 18
Vplyv navrhovanej stavby bol posúdený odborne spôsobilou osobou RNDr. Martinom Žitňanom,
ktorý vo februári 2016 vypracoval odborný hydrogeologický posudok č. 05/2016 „Posúdenie
vplyvu futbalového štadiónu na vodárenský zdroj Sihoť Trenčín“, v ktorom konštatuje, že „je
možná realizácia daného zámeru - vybudovanie a prevádzkovanie štadiónu v 2. Ochrannom
pásme vodárenského zdroja“.
K pripomienke 19
Projekt ako je navrhnutý, je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou Mesta Trenčín.
K pripomienke 20
Všetky druhy dokumentov, ktoré vyplynú z požiadaviek dotknutých orgánov, budú vypracované
v nasledujúcich stupňoch povoľovania. Uvedený dokument nie je predmetom posudzovania
vplyvov na životné prostredie a preto je požiadavka v tejto fáze bezpredmetná.
K pripomienke 21
Bez komentára.
Doplňujúce informácie k pripomienkam MDVRR SR
Spoločnosť AS TRENČÍN a.s. uvádza k pripomienkam nasledovné:
V procese prípravy dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorá bola podkladom pre
vypracovanie Zámeru boli oslovené Železnice Slovenskej republiky ako aj Mesto Trenčín ako
správca mestských komunikácií. Ich podmienky a pripomienky boli zohľadnené pri príprave
DUR a následne budú tieto subjekty oslovené aj v nasledujúcich stupňoch prípravy projektu.
Okresný úrad Trenčín, OSZP, 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 územnoplánovacou dokumentáciou, úrovne spracovania zámeru a vzal do úvahy súčasný stav
životného prostredia v dotknutom území. Pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude
posudzovať podľa zákona o posudzovaní, použil podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní
kritériá pre zisťovacie konanie, uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona. Prihliadal pritom aj na
stanoviská doručené podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní k zámeru navrhovanej činnosti.
Územie, na ktorom sa plánuje zámer realizovať, leží v prvom stupni ochrany podľa zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Pozemky sú
evidované v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria a ostatná plocha. Na
lokalite sa neeviduje trvalý výskyt chránených alebo ohrozených druhov rastlín, živočíchov,
biotopov ani významných anorganických javov. Predmetná lokalita nezasahuje do siete
NATURA 2000. Z dotknutých orgánov nikto nepožadoval posudzovanie navrhovanej činnosti
podľa zákona o posudzovaní. Okresný úrad Trenčín, OSZP, akceptoval stanoviská od
rezortného orgánu: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR; dotknutých
orgánov: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany
ovzdušia, Okresný úrad Trenčín – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Železnice
SR, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, a zapracoval ich
požiadavky do podmienok tohto rozhodnutia. Uvedené požiadavky vo vzťahu k navrhovanej
činnosti bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných
predpisov. Okresný úrad Trenčín, OSZP, sa zaoberal z vecného hľadiska všetkými
pripomienkami dotknutej verejnosti uvedenej v bode 14.1. tohto rozhodnutia. Podľa kritérií pre
zisťovacie konanie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní, doručených
stanovísk k zámeru, doplňujúcich informácií (doplnenie doručené navrhovateľom dňa 24. 02.
2016) a komplexných výsledkov zisťovacieho konania, ktoré nepoukázali na predpokladané
prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti
životného prostredia v dôsledku realizácie alebo prevádzky navrhovanej činnosti,
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príslušný orgán nedospel k záveru, že posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na životné
prostredie z dôvodov uvedených dotknutou verejnosťou je opodstatnené, preto nemohol
vyhovieť návrhom dotknutej verejnosti, aby sa rozhodlo o posudzovaní navrhovanej činnosti
podľa zákona o posudzovaní prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania,
odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer
komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia. Opodstatnené pripomienky
dotknutej verejnosti, majúce oporu v zákone, zahrnul Okresný úrad Trenčín, OSZP, medzi
požiadavky, ktoré bude potrebné zohľadniť pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie
stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa
osobitných predpisov, v ktorom má dotknutá verejnosť postavenie účastníka konania. Dotknutá
verejnosť uvedená v § 24 zákona o posudzovaní disponuje právami v súlade s § 24 ods. 2
tohto zákona.
Na základe uvedených skutočností rozhodol Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti
o životné prostredie - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia tak,
ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje
o tomto rozhodnutí na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.
POUČENIE
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo
dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie –
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 01
Trenčín.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov sa za deň
doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 tohto
zákona.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom podľa piatej časti zákona č. 99/1963 Zb.
Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

Ing. Juraj Hamaj
vedúci odboru
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