OKRE,SI{Ý

Úneu ZIAR|{AD HRoNoM

odbor starostlivosti o Životné prostredie

Námestie Matice slovenskej

8,

965 01 Žiar nad Hronom

Y Ziari

oIJ-ZH-OSZP -20I6l007296-N

č.

'.:
é. záznamu: 201610028 1 86

nad Hronom
I

1

.08.2016

ROZHODNUTIE
prostredie, ako
okresn;f fuad Žíar nad Hronom' odbor starostlivosti o životné štátnej správe

l

Z. z. o
niektorych zákonov v zneni
starostlivosti o Živoiné^ prostredie á o ,^"n" a doplnení
písm. c), $ 56 písm. b) zákona NR SR č.
neskorších predpisov a podťa ust. $ 53 ods. 1
Životnjprostredie a o zmene a doplnení niektorych
2412006 Z. z. oposudzovaní vplyvov na
..
|ěn ,, zékon ) vydáva podl'a $ 46 a $ 47
zákonov v zneni neskorších predpisov ( ďalej

príslušny orgiín štátnej správy podťa $ 5 ods.

zákon'a č,, 52512003

neskorších predpisov ( správny poriadok )
zél<onač.7|l|967Zb. osprávnom t<onani v znení
a logistic[f areál
zék?ade predloženého zámeru ,, Ériemyseln!
zákona
a podťa $
.., ktoqi predložil navrhovateť CCE Development, s.r.o., Cesta Slobody
ŠašovskéPodhradie
spoločnosti ENVI s.r.o.' Lihoveckého 9,
475148,991z|Vinica, IČo 36 806 455, v zast pení
konania, toto rozhodnutie:
960 0l ZvoIena po .,ytonaní zisťovacieho

29

ia

.Í,

ktorej
areái šašovskéPodhradie
Navrhovaná činnosťo,Priemyselnf a logistickf
logisticko
areálu s vybudovaním
riěelom je qfstavba priemyselného a iogistického
zÁzemia v Meste Žiar nad
skladovfch hál, administratívneho, technilkého a sociálneho
na par. č. : 553lI,55313,55314,55315,
Hronom v katastrálnomuzemí SašovskéPodhradie
555119' 555121' 555125'
55316,55317, 554,55511,55513,555,115,555116,555117,555/18,
557,558,559 a 560

sa nebude posuďzovať

I.

podťa zákona.
predpisov je potrebné
procese konania o povolení činnosti podl'a osobitn!,ch
pripomieiky, ktoré uyplynuli zo stanovísk:
zohl,adnit, a v plnei iie,re re|špektovat,

il. V

na
nepriazniu ch vplyvov navrhovanej činnosti
1. Realizovať všettE opatrenia na zmiernenie
v ítavby, p|,čo'b,,,ádztq navrhnuté v kapitole
životnéprostredie pred vystavbou, počas
, Y., '1:- ^
U. 10. Zámeru.
_
bude vypracovaná hluková št dia a emisno
stavby
povolení
o
dokumentácie
2. &ičasťou
imisné zhodnotenie činnosti v danom zemí'
bude vypracovan!, návrh protiradÓnovych
3. Stičasťoudokumentácie o povolení stavby

,.T#::;:trť, oby hlukv
SR č, l I5/2006 Z. z..

Nariadení vlády
pracovnom prostredí spínal timity stanovené v
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J. &ičasťoudolalmentácie
z predmetného zemia
p

6.

o

povolení stavby bude i prehodnotenie riešenia pešej dopravy

na ochranu
obdobie v stavby vypracovať plán organizácie u!,stavby s dÓrazom
životného prostredia a havarijn!, plán'
a podzemn ch
Zariadenie staveniska,,u,,p,8t fuk, aby nedošlo k ohrozeniu povrchovych

Pie

vÓd.

Od6vodnenie
991 28 Vinica, IČo
Navrhovater CCE Development, s.r.o., Cesta Slobody 475148,
9,969 0l Zvolen' IČo 3675]l
36 806 455,vzastripení spoločnosti ENVI s.r.o.' Lihoveckého
..), pred1ožil okresnému riradu Žíar nad Hronom, odboru
448 ( ďalej len ,, navrh.ovateť
vplyvov na Životné prostredie ( ďalej
starost1ivosti o životnéprostredie,.o,g*u posudzovania
ods. lpísm a) zákor'a, zátmer
il ';;;;il,",',_o.96"b dřa 31.05.zoi9 podťa '.$*2:
.., ( ďalej len ,,
Podhradie
navrhovanej einnoJ ,, Ériemyseln;f a logisti.kÝ ."*1l Šašovské
podťa zžkona,
záLmeÍoo ), ná vykonanie zisťovacieho konania

podťa prílohy ě. 8 k zákonu o posudzovuli zarudená do
Navrhovaná činnosťje
-pol.
č. Projekty budovania priemyseln;fch zÓn vrátane
kapitoly g. Infraštruktrira,
jebez limitu v zmysle $ 18 ods. 2 písm.
priemyselnych parkov v častíB zisťovacie konanie
podťa $ 29 zákona o posudzovaní.
b) zakona o posudzovaní podlieha zisťovaciemu konaniu

lj

v jednom variante. Navrhovateť listom
Posudzovany zámer činnosti je vypracovan;i
-oigan
podťa $ 22 ods. 6 zákona oupustenie od
zo d;* 2O.||.20l5 požíada| príslujnf
pod ě. s. : oU-ZH-osZPpožiadavky variantného riešenia zámeru. Príslulnf orgán 1istom
vyhovel aupustil od
20I5l0I2330 ( ě. zénnamu: 201510041347) dťla 2I.|2.2OI5 Žiadosti
požiadavky variantného riešenia zámeru činnosti.

v okrese Žiar naď
Navrhovaná činnosťbude umiestnená v Banskobystrickom kraji,
r.a pozemkoch paÍ. ě. : KN; !
H,ono*, rur.;;Ži*nad Hronom v k. ri. ŠašovskéPodhradie
555/18'
55511, 55513, 555115' 555116' 555117
55311, 55313, 55314, 55315, 55316, 55317, 554,

',

plochy sri situované vzastavanom
555l|9,555l2l, ssstzs,5.57,558,559 a560. Predmetné
cesty Rl a ciest I. a III. triedy.
tuemi v blízkosti mimorirovřovej križovatky rlchlostnej
ktorf je toho času nefunkčnj a susedí
Prevažná časťplÓch je sriěasťou qfrobného-..álu,
rodinn;fch domov. PredloŽen;f zámer ěinnosti rieši
s plochami obytného izemíaso zástavbou
administratívnym, sociálnym
qfstavbu logisticko-skladoqfch hál ,,A.. & ,, Bo. s nelyhnutnfm
je navrhnutá ptizemná,
atechnic\fm zéaemím. Vjrobno-skladová hala ,, A.. ( So 01.A )
plochou strechou.
;;áilik;íJho pooo.y,u o Á"..roch 18l,58 x 133, 16 m, zastrešená montáž
plastoqfch okien
qfrobu a
V tejto hale bude p,.ti.huť vjrobnf proces zarnerany na
naÁontážnej linke na strojoch v automatickom reŽime.
p6dorysu
prizemná,
Vyrobno-skladová hala ,, B.. ( So 03.B) je navrhnuta
-obdížnikového
strechou. V tejto hale bude prebiehať
o ronnerocht6g,76x 61,16 m, zastrešenáplochou

rozhodnutie č. s.
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vjrobnf proces zanerany na qfrobu a montátŽ mechanizmov dverí
vstavby dvojpodlažné bez
Pre kaŽdri z oboch hál sri navrhnuté samostatné administratírme
o pÓdorysnych
podpivničenia. Kontrolné vrátnice ( so 02.A a So 04.B ) sri navrhnuté
je navrhnuty podzemn;f So
rozmeroch 7,00 x 3,80 m. V areáli rn.|rrobno-sk1adovej haly ,,A..
z prevádzkového
05 StrojovĚa ATš a podzemnej náďrže poŽiarnej vody. Priestorya há|
expedičn;fch skladov
hťadiska budri členenéna vlrobné priestory' priestory zásobovacích
poěet l80 zamestnancov. Areál bude
aadministratívno.sociá1ne priestory pre p'.áponuoan;f
( So 08 ) budri za stené do vstupnej
napojen;f na verejn.f vodovod ( srj oD,.splaikové vody
odpadovych vÓd ( So 06 ) apo
čerpacej stanice splaškovych vÓd anás1eáne do ěistiarne
napojené prípojkou naNN
vyčistenído Kremnického potoka. So 01.A a So 03.B budri
osvetlenie a
( so 09 ) rozvodnri sieť. V rámci areálu bude riešené( So 10) vonkajšie
a vnritroareálové slaboprudové
vntitroareá1ové silnoprudové rozvody NN, prípojka slaboprudu
vnritroareálové komunikácie
rozvody ( So 11). Areál bude napojeny^ninovovybudované
plÓch bude vybudovanych 195 parkovacích
.kamiÓny
a spevnené plochy ( So 12 ). V rrámci spevnen;fch
a 6 parkovacích miest pre Žitkové
miest pre osobné u*olnouity, 12 miest pre
jestvujrice pripojánie na ceste III12492. V rámci
vozidla. Areál bude Jopravne napojen;f na
a terénnym ťrpravám ( So 13 a So
;.il', ;b'J. t ,..,ituti' ácií ze|eiy.t' pto.t' a k sádoq1m
2,O m acelkovej aízte oplotenia
15). Priemyseln;f areál bude oprot.ny.oftotením. uoinyst..
osobnych automobilov.

cca897,0m(So14),Vrámcijednotliqfchstavebn;fchobjektovbudririešené
ato: PS 01.A Trafostanicu tst, Ps 02.A V]frobné atechnologické
vzduchu, PS 04.A Prevádzkové
zariadenia, PS 03.A Kompresorovřa a rozvod stlačeného

iprevádzkové sribory

V;frobné a technologické zariadenia,
rozvody silnoprudu, PS 01.B Trafostanica TS2, PS 02.B,
Prevádzkové rozvody
PS 03.B Kompresorovřa a rozvod stlačenéhovzduchu, PS 04.B zariadenie čistiarne
+ nádrž, PS 06 Strojné
silnoprudu, PS 05 TechnolÓgia strojovne ATS

*'tffH"j;cha

):?2',o'ť',

plocha
riešenépozemkuje 5.9.365^ť:,toho zastavaná
m2, p1ochy ze1ene 16 829 m, ainé.
spevnené plochy činia 15 429 m2, parkoviska 2448
povolenia na asanáciu
činnosti je aj projekt buracích prác pre potreby

Sriěasťou zětmeru

stavebn;fch objektov.

3

zákona, príslušn!orgán
( č. zá.onamu 201610020099,
oznámi| listom pod č. s.: oU.ZH-oSZP-2Ot6l007296
zo dia03.06.2016 zaěatíe správneho konania podťa $ 18 ods. 3 správneho

Keďže

zámer obsahoval všetky náležitosti

2Ot6lO02O0g3

poriadku.

podťa $ 22 ods.

)

1 zákonao posudzovaní
zisťovacieho konania príslušnyorgán podťa $ 23 ods.
orgiínu a dotknuffm orgiínom.
zasia|zámerdotknutej obci, rezortnému orgánu, novoťr!ťr9emu
řebouom sídle http://www.enviroporta1.slďslďeia
Sričasne v zmysle $ 2á ods. 1 zverejnilna

.i..6-.i

a na trttp :llwww.minv.

"á
o fr.il

sV?

nauradnej tabuli
informáciu pre verejnosť bola .zverejnená
tdd4i^r
/
^^1
( č. záznamu:
i,ua"-Ži*nad Hronom pod ě. s.: oU.ZH-osZP.20|6l007296

201610020082 ).

tohto rozhodnutia doručili
zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania
Subjekty ( stanoviska s uvedené
prís1ušnémuorgánu Svoje písomnéstanoviská nasledovné
v Skrátenom Znení)..

V

rozlrodnutie č. s.
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Ministerstvo hospodárstva SR ( list č.2437912016-3200-40457 zo dna29.06.20|6)
vystavby zabezpečíťsystém
k predloženémuzámeru má nasledovné pripomienky: 'Počas

1.

ťrnikov ropn;fch
kontroly stavebn;fch mechanizmov a dopravn;1ch prostriedkov na zamedzenie
znečisťujricich
látok do podzemnych vÓd. V maximáinej možnej miere znížiťunik tuhfch
technicky
zabezpeěiť
prevádzky
látok do ovzdušia, minimalizovať vplyv hluku. Pre obdobie
o odpadoch. Realizovať
aotganizačne nak1adanie s odpadmív srilade s požiadavkami zrákona
činnosti uvedené
vset y opatrenia na zmierninie nepriaznivych vplyvov navrhovanej
v zétmere. Ministerstvo hospodarstva ŠR,ako rezortn:f orgán predložen;f zámer, odporuča
za predpokladu, Že sa
schváliť v kontexte so stánoviskami ostatnych ričastníkov konania
charakter nawhovanej
neobjavia iné relevantné pripomienky. S p'ihliud,'.'tím na rozsah a
nepriaznivych
činnásti, predpokladane vptyvy, ako i opátrenia navrhnuté na zmiernenie
po d1Ía zákona č,, 2412006 Z. z, ,
ťrčinkov navrhuje predloženf. ,á^", ďalej neposudzovat'
všeobecného charakteru, povoťuj ci orgán
Prístušnll,,gi, uvádza: ivedené pripimienley
v dokumentácií pre povolenie
nawhovanej činnosti sa nimi bude zaoberať a zohťadní ich
ohťadu na skutočnosťči navrhovaná
stavby, nakoťko to vyp$va zplatnej právnej pravy bez
činnosťjeuvedená v prílohe č. 8 zákona.
dŤn 22.06.2016) srihlasí
Ministerstvo obrany SR ( tist č. ASMdpS -l-t043l20l6 zo
a netrvá na jeho posudzovaní podťa zékona ě.
s predloŽen;fm dokumento Á a", pripomienok
je povinnj doruěiť toto stanovisko
2412006 Z. z,,vplatnom znení. Projektant ( investor )
ktoré budri na akcii zatnteresované.
u odpi,. všetklm ďalším orgiínom, otganízáciÍtm,

s

2.

( list ě.
Banskobystrickf simosprávny kraj, oddelenie regionálneho rozvoja
j
stanovisko: V časti IV.10
07769:20I6/ODDRR.2 zo dťla 04.O7b0I6 vydáva nasledovné
na životné
na zmiernenie vplyvov jednotlivfch variantov navrhovanej ěinnosti

3.

opatrenia

na zmiernenie
prostredie sti uvedené technické, organiLačnéaprevádzkové opatrenia
.
poŽaduje, aby
nepriazniqfch vplyvov nawhovanej ěinnosti na životnéprostredie

najmá tie požiadavky, ktoré
posudzuj ci organ v odporučaniach pie povoťujrici orgán stanovil
Posudzovaná činnosťnie je
spracovatell preberie-dá dokumentácie pre stavebné povolenie.
kraj vrátane jeho zmíen
v rozpore so Závaznou časťouÚpN^ vÚc Banskobystrick;f
prípadne činnosťvjej
adoplnkov. Vprípade napojenia areálu na cestu III. triedy |I|l2492,
a cestrrej infraštrukfiiry
ochrannom pásme bude poirebné aj stanovisko oddelenia dopravy
Úradu BBSK.

navrhovanej
Príslušny orgán t<valifikuje t to pripomienku ako .sítvisiacu s po oťovaním
činnosti'
činnosti a bude zohťaánená v ďalších stupžtoch povoťovania navrhovanej
Hronom, ( list č.
nad
Žiari
v
sídlom
so
4. Regionálny rirad verejného zdravotníctva
orgán v ďalšom štádiu konania
Hl20l6l01-|21-2 zo día0t.07,20:,6) navrhuje, aby povoťujrici
protiradÓnové opatrenia podťa STN 73 060l zaviaza:navrhovate]]a ěinnosti aby: 1. Vykonal
že stavenisko je zarudené do štrednej
ochrana stavieb proti radÓnu zpod|ožia zdÓvodu,
.,,zíka,',, ,.ilud. s požiadavkami Vyhlášky MZ SR č. 52812007 Z, z.,
kategÓrie radÓnovéh o
na''obmedzenie ožiarenia z prírodného
ktorou sa ustanovujťr podrobnosti o pizladavkach
štridie odborne spÓsobilou osobou, podťa $ 5
žIarenía. 2. Zabezpěčil'vypracovanie hlukovej
z., pre posridenie možného vplyvu hluku
ods. 4 písm. t) a $ 15 ods. I zákona č,. 35512007 Z.
na obyvateliov priťahlej zástavby
z dopravy, ako aj zprevádzkovania navrhovanej činnosti
vŽivotnom prostredí poěas
rodinn.fch domov áich prostredia. 3. Zabezpeěi|, Že hluk
prevádzkovania činnosti
qfstavby, ako aj expozícia obyvateťov aich piostredia vpriebehu
deĎ, večer a noc uvedené vo Vyhláške ě.
bola čo najnižšiaa neprekroěila prípustnéhodn-oty na
infrazvuku
sa ustanovujri podrobnosii o prípustn]ích hodnotách hluku,
54912007 Z. z.
'ktorou
životnom
v
vibráciách
a
hluku, infrazvuku
a vibrácií a o požiadavk ách na objektivizáciu
nebude prekračovať limity stanovené
prostredí. 4, Zabezpeči|' žehluk v pracovnom prostredí
požiadavkách na
NV sR č,. t|5l2l06 Z. z. ominimálnych zdravotnych a bezpečnostn:fch

rozhodnutie č. s.
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NV SR ě.
ochranu zamestnancov pred rizikami sťrvisiacimi s expozíciou hluku v zneni
11512006 Z. z.. Uvedené závťizné
55512006 Z. z., ktorfm sa mení a dopíĎa NV SR č,
orgánu
stanovisko slriži ur.o podklad k ďálsiemu konaniu v pÓsobnosti príslušného

v predmetnej veci.
rozhodnutia a budťt zohťadnené
Prístušn!, orgÓn pripomienlE uviedol pod bod II. 3 a 4 tohto
v ďalších stupúoch povoťovania navrhovanej činnosti,
( list č.
5. okresné riaditelnstvo hasičskéhoa záchranného zboru Žiari nad Hronom
požiarmi nepredpokladá
oRÍIZ-ZHI-442l20l6 zo ďía 04.07.2016 ) z hťadiska ochrany pred
vznik negatírmych vplyvov na Životné prostredie.
list č. 6U.ZH-PL66. okresnf ,,i"aď žiar nud Hronom, pozemkovy a lesn;f odbor (nawhovany
zámer je
že
20161007800 zo dřa |6.06,2016) uvádia: Vzhl]adom k tomu,
pÓda, ako príslušn;f
situovan;f ,,u po,"-ky, ktoré sri evidované ako nepollnohospodárska
areá|u bez pripomienok.
orgián ochrany poťnJhospodarskej pÓdy srihlasí s vystavbou
prostredia v tomto izemi,
Nakoťko vystavba areá,u, vyrazne neovplyvní charakter Životného
zámer bol posudzovan;f podÍa zěkona ě.
z toho dÓvodu nepovažuje za potrebni,'aby tento
a o Znene a doplnení niekton.fch
2412006 Z. z. oposudzovaní vplyvov ru.zívotnéprostredie
zákonov v znení neskorších predpisov.
o životnéprostredie . štátna
7. okresnf trad i'iai oud rr"ooom, odbor starostlivosti
zo día 29.06.2016 ) uvádza
vodná správa ( list č. oU.ZH-oSZP-20I6]0O7760-OO2
vplyvov navrhovanej činnosti na
nasledovné: V prípade premietnutia opatrení na zmiernenie
zámeru do ďalších stupĎov
Životné prostredie ,,uu,h,,uqp.h v kapitole IV.10 predloženého
podzemn;fch a povrchovfch vÓd
projektovej dokumentácie je dokument z hťadiska ochrany
š. p. Banská Bystrica.
prijateťn;f. Krea|izácií stávby je potrebné srihlasné stanovisko SVP,
na
aomm"niacie je potrebné predloŽiť orgránu štátnej vodnej správy

v

VyššístupeĎ p.oj"t.Ň"j
vyjadrenie podťa $ 28 vodného zákona.
pit'tušny orgán pripomienlq hodnotí ako pripomienlry všeobecného charakteru a bud
činnosti, nakoťko je ich potrebné
zohťadnené v ďalších stupžtoch povorovania navrhovanej

zohťadniť v stavebnom konaní.
o životnéprostredie . štátna
8. okresnf ftrad žiar nad Hronom, odbor starostlivosti
zo dí..29.06.2016)
správa odpadového no'poaerstva ( list č. OU-ZH.oSZP-20|61O07758
posudzovanie predloženéhozámeru podťa
s navrhovanou činnosťou srihlasí a nepožaduje
zékona.

o životnéprostredie . štátna
9. okresnf írad Žiar nad Hronomo odbor starostlivosti
zo dťta|6.06.2016 ) sťrhlasí
správa ochrany ovzdušia ( list ě. oU.ZH-oSZP-2OI6l0o7689lJ
zámer na ďalšie posudzovania. Štátny orgán
s nawhovanou ěinnosťou a neodpor ča
ďalší stupeř dokumentácie, v rámci
ochrany ovzdušia žiadapredložiťna vydanie stanoviska
zákonaě.137l2o10 Z. z, o ovzduší
ktorej bude emisno _ imisné zhodnoteniLe zariadenipodťa
Z. z. o fluÓrovan]fch
v zneni neskorších predpisov a ridaje v srilade so zákonom 28612009
a srivisiacimi právnymi predpismi.
skleníkoqfch plynoch v žneníneskoršíchpredpisov
tohto rozhodnutia a bude zohťadnená v
Príslušn!, orgán prípomienku uviedol p,a ma u, z
s t i,
ď at š íc h.s tupio c h p ov o ťov ani a navr hov anej činno
o životnéprostredie . štátna
starostlivosti
10. okresnf Ítad Žiar nad Hrono-, o.dbo"
zo dŤn26,07.2016):
správa ochrany p,i*ay a krajiny ( tist o. oU-ZH.oSZP-20|61O08084
zélmerc za predpokladu dodržania
nemá námietky kčinnosti posudzovanej vpredloŽeno'm
Uvedená činnosťsa bude
všetlfch technicko - hygienick;fch opatrení navrhnuqfch v zámere.
podlia katastra nehnutel]nosti, ako
vykonávať vo váěšej .iě,. na pozemkoch, ktoré sri vedené
podťa zákona o ochrane prírody a krajiny
zastavanéplochy a náduo,ia. Ý predmetnom rizemí
qfstavbou nie sri
platí prvf stupeĎ rizemnej oďrrany. Na ostatn;fch pozemkoch dotknulfch
stupĚom rizemnej ochrany aniinemia
evidované mďoplošné chránené ivemias vyšším
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nÚsps okresu Žiar nad Hronom, zemie
_ Kremnic(f potok, regionálny biokoridor hydrickf
hraniěí s blízlrymi vodn;fmi tokmi
eurÓpskeho vyznarruNATURA 2 000. Z hťadiska

do ktorého v blízkosti dotknutého
vodny tok _ Hron, nadregionálny biokorioor tyaricty,
nie je vylriěen;f možny vyskyt
tnemia istí. ZdÓvodu blízkej existencie vodqfch tokov,
chráneného Živočícha.
zohťadní ich v ďalších stupúoch prípravy
Príslušrrj,orgin pripomienlry berie na vedomie a
a povoťovania navrhovanej činno sti'
zo dťla 08.07.2016 )
Mesto Ziar nad Hronom ( list č. 287tl2}l6, o|676912016
Hronom, ktoqf bo schválen;f
uvátdza: Podťa platného tizemného p1anu Mesla 'Žiar 'nad
ě. 1- 4,.ktorého záváztté časti boli
23.04.2009 vzneníjeho neskoršícháien adoplnkov
V21.{ ) mesta Žíar nadHronom č.112009,
(
vyhlásené Všeobecná záváznymnariadením ďalej
plochy určenéfunkčné
v zneni vn:] ě.7l20I1, 3l2OI2, 4l2OI2 a-9l20t2 majri dotknuté
stladového hospodarstva a distribučné
vyuŽitie ako plochy priámyselnej a stavebnej vjroby,
činnosti na |fchto p1ochách je v srilade
centrá ( kÓd 20l ). Umiestnenie navrhou*".;
Hronom. Mesto Ziar nad Hronom
s zemnoplánovacou dokumentáciou Mesta Žiar nad
zmysle predloženého zámeru za nasledovnych
srihlasí s realizáciou navrhovanej činnosti v
vplyvov navrhovanej činnosti na
podmienok: DoďtŽať nawhované opatrenia na zniernenie
IV. 10 zálneru. V ďalších stupřoch prípravy
životnéprostredie, ktoré sri wádzanévkapitole
Prehodnotiť riešenie pešej dopravy
podmienky:
stavby požaduje rešpektovať nasledovné
'1.
obytného rizemia ( t. j. chodník pre peších,
tak, aby prístup pre pešíchnebol "yo't.ny do
vyrrsten]f na miestnu]<omunikáciu' ktorá
vedrici od parkoviska vo q|rrobnom arcáIí., nebude
Podhradie _ Píla ). 2.v prípade
s'riži ako prístup k rodinn;fm domorrt. v tokalite Šašovské
miestnej komunikácie obnoviť asfaltoqf kryt
rca1izácie vodovoán1fch rozvodov v telese
podmienky orgánov na ochranu životného
v celej šírkekomrrnikácie. Nakoťko všetky
zmysle príslušnej legislatívy musia byť
prostredia ako aj ďalších dotknutych o.ga''o.'o v
u názor, Že m6Že byt' upustené od ďalšieho
splnené v ďalšom procese povol,ovania, r.|jadruj
Z. z. oposudzovaní vplyvov na životné
posudzovania činnosti poáťu zikona e, i+tzooe
prostredie.
v zmysle $ 23, ods. 3 zěkona
Mesto Žiar nad Hronom o zátmerc informovalo verejnosť
s uvedením, kedy a kde má verejnosť
nasledorm1fm spÓsobom: ozném o zaslaní zámerv
|7.06.2016 po dobu 2| dni ( tj. do
možnosťdoř nahliadnuť, bol zverejnen;f odo dřa
v Žíarinad Hronom. oznam o zaslaní zámeru
08.07.2016 ) na uradnej tabuli mesta pred MsÚ
nadHronom www.ziar.sk.
bol zverejnen;f na internetovej stránke mesta Žiar
verejnosť neprišla nahliadnuť do predloŽeného
Na mestskj rrrad v zákonom stanovenej lehote
zámenl.
bodu II. 6 vyrolat tohto rozhodnutia.
Príslušnyorgán pripomienlrur č. ]uviedol v podmienkach
a zohťadní ju v ďalších stup och prípravy
Podmienka č. 2 príslušnyorgán berie na vedomie
a povoťovania navrhovanej činnosti.

a

11.

Zainteresovanáverejnost,,Íyzickátosobapodlia$24azákona,savyjadrila

k predloŽenému ziímeru nasledovne:

( list zo dřa 06.07.2016 )
Miloš Majtán, A. Dubček a379l43,965 01 Žiar nadHronom
,. Z divodu blízkosti rodinn;fch domov, počas prevádzky,
uvádzanasledovné piip"'"i.*v
Z. z.) ktorou sa ustanovujri podrobnosti
rešpektovaťvyrrust<u trztz SR č. 54gl2o}7
a
a vibrácií. Novovybudované komunikácie
o prípustnfch hodnotách hluku, infrahluku
aby svojou prevádzkou neprekračovali
parkoviská v blízkosti obytn;fch domov zabezpečiť'
vffukovfch plynov v obytn;fch zÓnach.
iouor.ne hladiny hluku a

12.
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rozhodnutia a budti závcjzné
Príslušn!, orgán pripomienlql uviedol do bodu II. 2 v!,roku tohto
v ďal š ích s tupno cl, prípr avy a p ov oťov ani a navrhov anej činno sti'
2 1 8, 850 00 Bratislava
l3.ZdrlŽenie domffin .u.á.p"áv, Rovnianko va | 4, P.o.BoX
pred;tavenému dokumentu má nasledovné pripomienky:
( list zo dŤaO:..}l.2oro l
ako aj
\._zi"ai podrobne rozpracovať vtextovej aj grafickej časti dopravné napojenie,v srilade
ěinnosťou
celkovri organizáciu dopravy v irzemí ,.iui'iu.o'n s navrhovanou
podmienkami TP 0912008, TP 10/2008
s prís1ušn;fm1normami STN a Technic{fmi
normami STN
z. Ži^a^" doplniť dopravno-kapacitná posridenie v sťrlade s príslušn;fmi
6tO2, 73 otoi;, Technické podmienky TP 101201'0, Metodika
ametodikami (STN
investičnych projektov) pre existujrice
dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veťkjch
a zohťadniť širšievďahy
križovatky ovplyvnené zqfšenou dopravou navrhovanej stavby
zemí, z jej sričasnéhostavu a aj
vychádza1ttce z qiruoja dop,aunej situácie v dotknutom
dopravy v budricnosti (20 rokov
z koncepčn;fch materiálov mesta zaoberajricich sa vyvojom
od uvedenia stavby do prevádzky).
miest v srilade s aktuálnym znenim
3. Žíada overiť rnÍpoeet potrebíého počtu parkovacích
príslušnej nonny STN 73 6110.
podzemnfch garáži pod objektami
4.Žíada, aby parkovacie miesta boli riešenéformou
parčík,maximálne priprišťavyužitie striech
stavieb a povrch toeÁiaupraven;f ako 1okálny
ch cvičísk.
parkovacílh domov ako,ítr ávnen;f ch ibrísk ěi autdoorou.f
aj na ploché strechy a iné spevnené
5.V prípade neVyhnutnosti povrchoqfch státí ako
ktoré^zabe,:?či?minimálne 80 %
vodorovné plochy pozua".i". použiťvegetačnédielce,
minimálne 8 1 vody/m, po dobu prvlch 15
podiel priesakovej pl;;hy p,",Ř*ut",l.neZadržania ,Území,
viď informačn;f materiál Narodnej
min. dažď u u,niiiá t"pine napátie v danom
recyklaěnej agentury SR.
činnosti s ochranou ze1ene
a.Žiada vyhodnotií srilad vystavby aprevádzky navrhovanej
v srilade s nonnou STN 83 7010 ochrana prírody.
o vodách ( vodn;f zakon ).
l._Ž;,Áudodržať ustanoveni azákonaě,36412004 Z. z,
g. Žiada dbať o ochranu podzemnych a povrchov.ich vÓd a zabrániť nežiaducemu riniku
škodlivfch latok do pÓdy, podzemnych a povrchovfch vÓd.
pobytom
existujťrcu^obytnri, event. inťr zástavbu s dlhodob]fm
9. Žiadadefinovat]
dendrologic(f
"uiurizsi"
rozptylové vplyvy,
os6b v okolí navrhovanej činnosti vo vazbe na hlukové,
posudok a svetlotechnic[f posudok'
s okolitou najbliŽšou zástavbou.
io. vystouo a funkčne
"o'.iludiť
parčíkako samostatqf stavebn;f objekt, ktoqf
11. V okolí zétmerunavrhujri realizovať lokálny
po rea\ízáciíbude prístupny široke] verejnosti.
stanoviska bol realizovany park ako
12. PoŽadujri, aby v prípade kladného odporučacieho
áo okolitého ilzemiaa voťne prístupn;f zo všethfch
verejn:f mestsk;f park; uhodn. začleneny

t

i3

qfsadbu žíadariešiťqflučne v.isadbou vzrastl;fch stromov

v danej lokalite.

s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
'Tilil""*o
Nesrihlasí
riešiťtak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej
14. Náhradnri qfsadbu a lokálny parčíkžiada
mikroklímy a je bilancie.
zatrávnetej strechy ( mÓŽu byt'použité aj
15. Altematívu k bodom || aŽ 14by bolo rcalízácia
obkolesujrice pozemok. Zatrávnetá
vegetačnédielce špecifikované v bode 5 ) a stromoradi9
prirodzenou
azěroveťl
strecha pozitivne prispieva k mikroklimatickej bilancií
termoreguláciu obj ektu.
termoreguláciou, nu,rys" zniŽuj cou naklady na
verejn;fch priestranstiev
|6. Žiada, aby sirÚasťou siavby a architektonického stvárnenia
prvkov bolo aj nehnuteťné umelecké
v podobe fasády, exteriérov a spoločn;fch interiéro'r'.fch
plastika, reliéf, fontána apod. ) T;fmto sa
dielo neoddeliternJ od samotnej stavby( socha,

je
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kapitálu nielen pre danri lokalitu
dosiahne budovanie sociálneho, kulturneho a ekonomického
ekonomicky aj marketingovo.
a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície
podťa bodu ě. 14 bude predmetom
17. Vjber stvámenáa-aj konkrétneho autora diela
nasledovné charakteristiky: - otvorená
obstarávania resp. siťaŽe,ktorá má splřať minimálne
potenciálnych autorov, zverejnená na webstránke
s,tlťaž,oktorej sa dozvie relevantqf ot'"r'
architekt spracrivajrici projektovti
projektu: vo rn.fberovej komisií bude zástupca investora,
zástupcazainteresovanej verejnosti
dokumentáciu, zástupJa mestskej aj miestnej samosprávy,
bude rešpektovať qfsledok tejto sriťaže,
a predstaviteť akademickej umelecŘej obce,investoi
v ktorom sa umiestni ako aj charakter
dielo rešpektuje charaktei a obsah stavby, priestoru
danej lokalitY.

posudkom.
-a
tg. štatitu sLvby Žiadaoveriť nezávisl;fm oponents(fm
v dotknutom ,(lzemí,
19. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu . g.oíogio.' hydrogeolÓgiou spracovanim analyzy
prieskum a
Požadujri spracovai aktuálny geologiclf"u hyá'og.ot9'sic\Ý
pre
spracovanie analyzy vplyvov
podklad
reálnych vplyvov a uvedené zistenia páužiť ako
geolÓgie a hydro geolÓgie.
nawhovaného posudzovaného zitmeruv oblasti
oRL, dažďovej

20. Žiada doložiťhydrogeologickf

wp"o.i

priJtotovyctr množstiev

kana|izácie a o statn:ích vo dnf ch stavi eb.
predpokladu maximálnych irttenzít
2|. Žiadaoveriť náwh činnosti s rizemn;fm planom za duchu následne preveriť aj všetky
V tomto
predpokladanych einnosti aj v oko1itom rizemí.
je
r.i |o*a"ovaní hodnotení sťrladu s irzemn;fm planom ale
preďchádzaj.'ce,uoJy
''jua,",,iu.
ktoré sa tfkajťr technic(fch riešení,
dÓležité zohťadniť nielen stanovené. regulatívy,
"aobčíanskejvybavenosti acharakteru inemia
rovnako aj ďalšie atribirty sociálnej
a navrhovaného ziímeru.

m planom bolo doplnené
tut",tu Žíat nadHronom o sir1ade s rizemn
22. Žiaďa,áby
limitujucich faktoroch.
o informácie o infraštruktrire a ďalších prípadn;ich
č,.7912015 Z. z.
23. Žiada dÓsledne dodržíavaťztkon o odpadoch
,bet odpadu v dostatočnom množstve zabezpečiť
24. Žiadavyriešiť azabezpečiťseparov uny
zmesového odpadu označeného
umiestneni e zbemychnaoou osobitne pr.i,a",.komunálneho
farbou, papiera označenéhomodrou farbou, skla
čiernou farbou, kovov označenéhoěervenou
zltou farbou abio-odpadu oznaěeného
označenéhozelenou farbou, plastov označeného

"yj;;ii.

hnedou farbou.
pre prípad krízoqfch
25. Žíadaspracovať manuál krízovéhoriadenia

situácií ahavátií.
z+ ods. 2 zékona č,.2412006 Z. z. je
26. Yzhťadom na splnenie podmienok uveden;fch.u 5
( rizemné konanie,

povoťovacích konaní
Zďruženiedomoqfch samospráv ričastníkom ďalších .
a preto žiaďa, aby bo1 ako
konanie
zemné pta,,o.,oaníe, ,o.,.u"e to,,a,,i., vodoprávne
sp'-neho poriadku ozaěati ffchto konaní
známy ěastník t<onania vzmysle $$'24 u,zs
práva. Vzhi,adom na uvedené poŽaduje, aby
písomne upo"o*.ni' uuv mohf un]1novď svoje
a v zmysle $ 29 ods. 3 zékona č.2412006
pripomienky z totrto,stÁoviska boli zohťadnené
zžtmerupodlla tohto zákona a prostredníctvom
Z. z. sarozhodlo o posudzovaní nawhovaného
odborného posťrdenia So spracovaním
správy o hodnotení, verejného prerokovania,
zámet komplexne posťrdi a prípadne navrhne
závereěného stanoviska, ktoré navrhovanj
kompenzačnéopatrenia.

)

Príslušn!,orgdn

k

je popísaná na
pripomienke č. 1 a 2. uvádza: Doprava vo všeobecnosti

str']2včastiII.8ZámeruaDopravnénapojeniejedostatočnevysvetlenévčastiZámeru
na str. 57, kde s popísanévšetlcy
U.1.g NárotE na dopravu _ širšied,p,oi,a vzťáhy
parkovacích miest v zmysle normy STN
potrebné náležitosti ihť,do* dopravnéio napojenia,
pos denie vplyvu dopravy
existujticich komunilracií, postačuj ce pre
73 61t0/Z2, využívania
situácíe
na životnéprostredie, Pri riešbnídoptravnej

s

rešpektované v

s

časnosti platné
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Zb. vznení neskoršíchpredpisov,
normy STN apožiadavlE stavebného zákona č. 50/1976
IV,3 str, 72 ( Vplyvy navrhovanej
i,,, dop,av;, ie ďani aosfutočne vyhodnoteny v časti
ako priemyselny areál -aj v minulosti a
činnosti na ZP 1, tlvidené zemie bolo využíiané
priťahlej obytnej časti bu i
sl žilo ako plochy pre drevospracujtici príemysel. obyvatelia v
v dÓsledh,l stavebn ch prác, ako aj
dočasne najmci , ,,op, vi,staiby ovply,iení prašnostou
je možnévo uyznamnej miere
nárastu intenzity outo,ául,,,i d,p,,,y. Uvedené ypfu
ktoré uvedené v časti IV']0 zámeru. Po
limitovať realizÓciou stavebno-techntcb!,Lh opatrení,
dor!,kať nárastu intenzity dopravy na
ukončenístavebnyc:h prác sa budti ziravotné riziká
využívania existujticich
priťah$,ch komuni|raciách, avšak vzhťadom na stičasny stav
predstavoval zmenu na lcvalitu
komunikácií nie i, p,|,apáHad takého zv šenia, hor! .by
k tomu, že areál je situovany
bluania obytnej z9ríy a priťah$,ch ob!,vaii,ch častívzhťadom
dominantnym fahorom z hťadiska dopravy,
v s časnosti pozdlž íi,citostnei cesty Ř1, ktorá ie
Hronom, ktor!, bol schváleny 23.04'2009,
Podťa platného zemného plánu mesta Žta, nad
č. 1 _ 4, je čast, plÓch situovanych vo vyrobnom
v znení jeho neskorších zmien a doplnkov
č.I, určenéfunkčnévyužitie ako plochy
o|crshl ŠašovskéPodhradie, v rozsahu podťa Prílohy
a distribučné centrd, horé zámer
priemyselnej a sfuv;b,,j ,!,,oty, sktaiovéh.o hospodárstva
nar.iaduje pre dopravné riešenie'
rešpektuje všetlE podmí,,íq,, ktoré platn!,Územnj,pldn
vyhodnotil ala nedostatočne
Na základe uvedeného pristušn!, o,gai uvedené.pripomien|ey
o

d Óv

o

dnen é pr

e,

pr e dm

e t ny z

ám

er navr hov anej činno

s t

i.

miesta s riešené formou
postačujtice. Navrhované haly s riešené
povrchou!,ch Státí, t,,,ia ,,i vypočítanéa kapacitne
tokov Hrona a Kremnického a hladina
prízemnébez podpivničenia, iakol,ko btízkosť dvoch
stavebno4echnicbj,ch opatrení
podzemnej vody ilo značnej miery timituje aj realizdciou
jeinotliv!,ch hál, Z uvedeného dÓvodu podzemné
v priemyselnom are:áli i spÓsob zakladanii
parkovacie ptochy bu i realizované
garáže nemajťt v danom iá*,,, opodstatneiie, nako,l'ko
"na
stižili pre statickti dopravu.
už zastavánj,ch plochách, ktoré v minulosti
vyhodnotil akn nedostatočne
Na základe u,edeiého príslušnyorgán uvedené pripomienlq

Príslušn!,org

o

dÓv

o

n k pripomienke č. 3 a 4 uv dza: Parkovacie

dne né pr e pr

e

dme tn!,

z

ámer nav rhov anej činno

s t

i.

klimatické podmienlry umiestnenia
K pripomienka č. Suv dzame: Strechy hál vzhťadom na
so sklonom, talže vegetačnédielce na uvedené
v priemyselnom areáli s navrhnuté sedtové
plochy je možne dopor čiť
strechy nie je možnénavrhn ť. Na ostatné vodorovné
ploc|ty v rámci priemyselného areálu.
navrhovateťovi v prípade ich umiestnení na vodorovne
Pripomienke je z časti vyhovené.
tiprav je dostatočne riešené v predlnetnom
K pripomienke č. 6 uv dzame: Riešenie sadou!,ch
je ,,ede,i, že izhťadom na množstvo inžinierslcych sietí
zámere v časti II.8 na str. 12, kde
len s uj,sadbou
areáli je možnév niektor!;,ch častiach uvažovať
budovanych v priemyselnom
"drevín.
situačné,
Navrhované sadové tipravy rešpektujti predpokladané
níztEch olcrasn!,ch
oiolia. Z dÓvodu realizácie činnosti sa u!,rub
stavebno technické riešenie zemia a charaher
realizovat,, Jestvuj ca vzrástla zeležt pri
vysokej zelene v priemyselnom areáli nebude
novou v sadbou tvorenou kTíkmi.
Kremnickom po6ku iude zrevitalizovaná a doplnená
Vzhťadom k tomu, že časťzelen1ch plÓch
Partrou!, trávnik sa založízmesou trávneho
vhodnj,ch druhov
je na hranici areálu, investor zabezpečívj,sadlu.zelene, kde pri u!,bere
hťadiskom domáci pÓvod, druhová diverzita a
drevín a lcríkov pre vysádzanie je
objektu
ytyorenie pohťadovej a izolačnej bariéry parkovísk a
esteticlE tičinok. Cieťom
pozemnych komunikácií a zelenych
haly pomocou,,t,,,.po,,iíz,í,i,,, areáiou!,ch

,,*,,i'

je

,it,ití*
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ostrovčekoch. Zeleř pomáha zadržiavaťprach a zlepšuje rozptylové podmienlry a pozitívne
vply,a na milcroklímu daného zemia' Charaheristi|E navrhnutych druhov stromov a |críkov
sti uvedené v zámere činnosti, Plochy, ktoré Sa nachádzaj v ochrannych pásmach
inžinierslEch sietí, sti ponechané iba zatrávnené. K zámeru činnosti vydal vyjadrenie orgán
štátnej správy ochrany prírody a lcrajiny, ktor uviedol, že v zemí dotlcrtur!,ch činnosťou platí
pru!, stupe tizemnej ochrany a na pozemkoch nie s evidované maloplošnéchránené zemia
s vyššímstupúom zemnej ochrany ani zemia eurÓpskeho vyznamu NATURA 2 000'
Ná základe vyššieuvedeného príslušn!, orgán uvedené pripomienley považuje za nedÓvodné,
nakolko v zámere s uvedené dostatočnéopatrenia na eliminovanie vplyvu navrhovanej
činnosti na životnéprostredie,

K pripomienkam č. 7 a 8 uvtÍdzame: !
K zámeru činnosti sa vyjadril otcresrty rad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné
prostredie, sek štátnej vodnej správy z hťadiska jeho sledovanych záujmov. Uvedené
.stanovisko
je s hlasné a námietlcy príslušn!,orgán vyhodnotil akn námietka vyp$uaj ca zo
zákona o iodách a stivisí s povoťovaním činnosti. Pri nakladaní s ropnymi látkami bude
dodržanéustanovenia VyhláitE MŽP SR č. 100/2005 Z. z', ktorou sa ustanovujti podrobnosti
postupe pri riešení
o zaobchádzaní s NZ o náležitostiach havarijného plánu a o
]
0.
I
str. 82. Bez ohťadu na
IV,
mimoriadneho zhoršenia vÓd čo je uvedené aj v časti Zámeru
shltočnosti, či sa predmetná činnosťbude ďalej posudzovaná podťa zákona sa predmetnltmi
shftočnosťami bude zaoberať orgán štátnej vodnej správy pri povoťovaní predmetnej
činnosti.
.'
K pripomienkam č. 9 uv dzame:
UieienÓ pripomienka je zohťadnená v bode II, 2 vyrolal tohto rozhodnutia. Vzhťadom na
existujticu áopravrui infraštrukt ru nie je predpoklad na zmenu intenzity vplyvu na
obyvátersno príspevkom zo strany priemyselného areálu opiroti s časnémustavu. V lolralite
sa nenachádiajt) objekty, kde realizácia navrhovaného areálu by mohla spÓsobiť neprípustné
zhoršenie svetlo-teihniclqlch podmienok pod normou určen hranicu, Podrobne riešenie bude
oo,
stičasťoudoh,mentácie pre povolenie stavieb ,,Svetlotechnické a hlukové pos denie stavby
v stupni schvaťovacích procesov _ zemné, stavebné konanie. Z dÓvodu realizácie činnosti
nedaide kvytvoreniunového zdroja znečisťovania ovzdušiav zmysle zákona č. 137/2010 Z. z.
,,,Lduší,Kpožiadavke dendrologického pos denia uvádzame, že vegetačnéa sadové pravy
sti dostatočne uvedené v zámere a tiež s predmetom vyjadrenia príslušnéhoorgánu

kpripomienke č. 6.

Kpripomicnkam

č. 10 uvtÍdzame:

lokalitu v zmysle platného zemného
funkčne budti dodržanénáležitosti pre darui
pia,u
,ušn Žiar nad Hronom, ktor!, bol schválen 23'04.2009, v znení jeho neskorších zmien
_adoplnlrav
(
č,1 _ 4, ktorého závrjzné časti boli vyhlásené Všeobecne závdzn m nariadením
aaei vzu1 mesta Žiar nad Hronom č.1/2009, v znení VZN č.7/20I ],3/2012,4/2012 a 9/20]2,
vi,st,,,o

aj

Kpripomienkam č. 11-15 uvtÍdzame: !
sáaive tipravy sti dostatočne zdÓvodnené vo vyjadrení príslušnéhoorgdnu k pripomienke č.
6. Pri piedmetnej činnosti nedÓjde k vyrubu drevín, počítasa iba s vyčistenímareálu od
prípain!,ch nálětouj,ch drevín, talže náhradná ujsadba Za vyr bané dreviny nie je
.opbd,tát,uná,
naopak, predmetnou činnosťou sa daná lokalita zrevitalizuje, pretože s časny
parčíkova parkov
stav areáluie vzhí:adom kvegetácií zanedban!,a neudržiavanil' Budovanie
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v okolí priemyselného areálu
vzhťadom na okolité bohaté prírodnéprostredie
prostredie posl<ytuje dostatok bohatej
neopodstatnenou požiadavkou, keďže prírodié
cekové v odné klimatické podmienl<y obyvateťstva,
vegetácie pre vyhovujticu milcrokl!*u ? aj
au!,sadba novej vegetácie vrámci
Priemyselny areál-"nezasahuje do okoíitei vegetácie
s časnej situácii. Pripomienka nemá
areálu, bude zlepšenímpre danll priesíor šprott
odÓvodnenievzhťadomnaobsahpredloženéhozámeruakoajnastavokolitejvegetácie,
povahurj,kaj cejsa
Pripomienkyč.16-17príslušn!,orgdnzamietazdÓvodu,ženemaj schátralého vzhťadu
je prava existujťtceho
na životnéprostredie. Predmetom činnosti

je

vplyvu
areál"s aichitektonicbj,m vzhťadom s časnej doby,
aredlu, čo zabezpečí modernll priemys;elnll
prípadn!,ch možn!,ch vplyvov navrhovanej
s dostatočnllmi návrhmi zámeru na ehmínovanie
činnosti na životnéprostredie v danej lokalite.

pripomienke č, 18 uvddzame:
cej sa vplyvu na životnéprostredie a príslušny
Predmetná p,tpo*i,,t,, nžmá povahu r!,kaj
bude
ríesente vrátane statického pos denie hál
orgán ju zamieta. Podrobne.technicke
a predmetom povoluj ceho konania
s časťoudohtmentácie pre povolenie stavieb
K

v stavebnom konaní.

Kpipomienke,č. 19 -20 uvddzame:
_ ]8,29 - 30
Vzámere činnosti pod bodom III,( str. 16

) aIV, r T .76)

geologiclre
uvedené
zemí činnosťou.Hydrotechnické u!,počty sti
a |rydrogeotogicke pomery v dotlcrtutom
v iasti,ÍV.2,2,á*,ru činnosti ( str.63-66)
ovplyv ované žiadne geodynamické a
Vplw počas vystavby: Zámerom čiinosti nebudtj
Možno očikavaťn!,šenérizilr,o kontaminácie
geomorfologické javy v dotlcrtuto.m. zemí.
pre
zariadenia staveniska atym otvorením ciest
horninového prostredia spÓsobené objektom
predchádzať
nikom palív a olejov sa bude
vznik selalndárnych kontamina,,o, ) plovrchu
a kontrolou technologickej disciplíny.
preventívnymi technicb!,mi opatrentami a dodržiavaním

Uveden!,vplyvbudepÓsobiťibalcrátkodobo.PridodržiayanístavebnllchtechnolÓgiía
ostatn!,chstanovenltchtechnicbj,chparametrovnehroziavpriebehurealizáciestavbyžiadne
predpkov a nariad7í pre prepral)u
riziká, príp' naváíp. To sa tyka aj dodržiavania
prtesioru stavby a jej okolia ( ni|E z
tok
materiálov a predchádzaní nikov ripn!,ch t
lo prípad havarijného stavu mÓže byt
Extrémrty
nákladn!,ch vozidiel pri pohyb, , o,mfu ).
spÓsobenej ruasri,m fahorom alebo poruchou
spÓsoben!, ich tini|oni v^daitedku havár,ie
obslužnej technilq.
reálne priame
prevádzkovania navrhovanej činnosti nie su
Vplyvy počas právádztq,: V rámci
p,i,te sfuuebné, konštrukčnéa prevádzkové opatrenia
vplyvy na horninové'prostrear,.
prostredia v etape u!,stavby, ako aj v etape
minimalizujti motžnosť'kontaminácie horninového
taiéhoto stavu budti obsiahnuté v havarijnom
prevádzlE' opatrenia na elimináciu dÓsledkov

pláne,Vzhťadomnaskutočnosť,ženavrhovanÓčinnostibudeumiestnenávrovnakomťlzemí
na
aj hydrogeologickom podloží,ako aj s ohťadom
na rovnalrom pedologiclrom, ge,tog;;kom
vplyvoi tott ráentlfikovani uvedené vptyvy. Predmetné
fakt, že v procese posudzovanta
na áosiahnutie environmentálnych cieťov
slattočnosti sti predmetom osobitn,in|, t,o,o,ia
povrchovych apodzemn ch vÓd stanovené
určenych na iosiahnutte dobréio stavu
tohto rozhodnutia.
v poimienke II, 7 a ]0 časti ulroku

s

K pripomienkam č. 21 a 22:
areáli na jestvujt)tcich plochách, horé vedené
Činnosti bude vykonávaná v jestvuj com
je
plochy a nádvoria, teda na zemí ktoré
podťa katastra nehnuteťnosti," alrn )asnvané
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zmien a doplnkov č'l -4, definované
9rší1h
centrá
siíadné.ho ho,spodárstva a distribučné _
,i,i,ii,
stávebnej
a
p,i\*y.,íi,,1
plochy
a|rn
tieto
n.re ie určená na zast'avanie
io,aíz n1^"iííeho potoka
( kÓd 201)' c,,r
č.1/2009
VZN
),i,,, vodn!,ch"tokov. Podťa s 6
ptochy sti definova,i,t- ptocny
u!,roby,
, gĎ,ii ,{, pre ploi'|ty priemyselnej a stavebnej využitie:
v znení VZN č.7/2011,3/2012,4/2012
na
centiei ur1ené následovné podmien|ql
skladového n,,p,ai,,ia a distribučn!,ch
sklady,
qlrobu,
priemyseln vyrobu, síavebnit
puLíi
1) Prípustne 7u,t,t,i-,,,užitie ,,:,
na
dopravného a technického vybavenia
,etá,,
centrá
štribučné
areály
logistické
ou*,a,uj ce funkčnévyužitie plochy určené
prepravu osÓb, tovaru, surovín o,,n,g,,. is
(admíntstratíva, stravovacie a zdravotnícke zariadenia),
pre prevádzm,e ,i]u,a,nia a budovy
obytno,
prev d1|v.a n,ie je ich možnéumiest ovať v
horé stit naviazané ni charafuer vliobnei
využitie sťt všetlql ostatné funkčné
relcreačnom a zmiešanom zemí. 3)Zilaizané íuntctni 2 podlažia. Koeficient zastavanosti
,,i,,,ená^na
využitia t,zemia, +i u*malna podlažno.,ii,
nie je stanoven . Mesto Ziar,
pre zemie, lďoré iu pn,,a*,b;.,!,,:;i;íi"1,!-,,1il
^:.rlÍormácie,
stanovis|cu uvádza s lad s platnym
plánovania vo svojom
zemného
orgán
ako
Hronom,
nad
zemnllm plánom,
ttito pripomienku za nedÓvodrui.
Na základe uvedeného, považujeme

v

platnom

ne

jeho
zemnom pláne mesta.v znen,í

ii,,ni

yry,,i",i

a

K pripomienkqm

i,,

s

č. 23.24:

o životné
tirad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti
otcresn!,
vyjadril
sa
činnosti
K zámeru
hospodársna z hťadiska jeho sledovanilch
odpadového
správy
štátnžj
sek
prostredie,
Nakladanie s odpadmi bude predmetom
je
síthlasné,
stanovisko
[Jvedené
záujmov,
sa nimi bude zaoberať
správy odpadového hospodárstva
povoťujťtcich lronaní a orgán štátnej
je charakteru
po,u.d,o,oť podťa záknna, nakoťko
bez toho, či uvedená činnosťsa bude
sa
činnosti' Na základe uvedeného pripomienka
sťtvisiaceho s procesom povoťovania

zamieta.

radu

Kpripomienkebodu25:Príslušnémuorgánunebolo-doručenéstanoviskoolcresného
považuje ho za s hlasné. Predmet námietlE
Žiar nad Hronom, odboru lcrízového riidenia, s čásťoupovolenia navrhovanej činnosti
buie
nes visí s preametom tohto rozh,a,,ii, o
po dťa o s ob itn!;,ch pr e dpis ov.

posudzovaní vplyvov
$ 24 ods. 2 zÓlrona o
čas.tníkaďalšíchpovoťovacíchkonaní(
máZdruženiedomoulchsamospráv.-postaveni|konanie, vodoprávne konanie ) pastavenie
itavebné
požiadavke
zemné konanie, tizemné Plánovanie,
s správn,eho piriadku - príslušná
t,,,á,to podťa šs

K pripomienke

č 26: V stilade

s ustanoveniami

ii

častníka,p,a,,,:i,
priamo vyplyva )o ,at,o,o ,-p,,oruji,i

verejnosti
konania vrátane zainteresovanej

o,,ga,,y

's{l ,poviiné
v zmysle záIrona.

akceptovať

práva

častníkov

stanovísk doručen!,ch od rezortného
povahu posudzovanej činnosti a zo
príslušny
adottcnur!,chorgánovneboli,,,,,,,é,taképripomienlqpre'ktoré,bybolopotrebné
podťL )ák*, ápi,ud,o,aní vplyvov,
po,,a-,oť
em,i-,i-,zá,mere
predložerui
a činnosti ďalej
ro)hodnutie v zisťovacom konaní
orgán rozhodol ojej ukončenívydaním

Pre rozsah

a

prostredie,
pásudzovaní vplyvov na žt.votné
neposudzov,r poiiá ,im,o o
príslušnj,chprávnych
práv t1časíni|<a konanto ,ypíi,,i,ice z
Uvedená p,ipo*íž,ru sa d,{,t,a
navedomie'
z t,nt, ii,odu ju prísiušn!,orgán berie

i,,iit',i.
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muradom
Kpredmetnémuoznámeniusavlehotedovydaniarozhodnutiapríslušn
pozemnlch
cestnej dopravy a
nevyjadrilir or.."Jrr]"'-tui' nu, ""a Hronom, odbor 4 zákona sa táto skutočnosť
23 ods.
komunikácií a odbor krízovéhoriadenia. V zmysle $
považuje za srihlasné stanovisko.

z hťadiska povahy a rozsahu navrhovanej
Príslušn;f orgán posridil navrhovan činnosť
vyznarrruočakávan;fch vplyvov na životné
ěinnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti,
opatrení navrhnulfch v zámere na
prostredie azdravíe obyvateliov, moŽnosti rca1izácte
navrhovanej činnosti na životnéprostredie
odstránenie a zmiernen ie nepriazniqÍch dopadov
s1av životnéhoprostredia v dotknutom
azdravieobyvateťov, priěom zobtaldo rivahy sriěasqf
do chránen;fch rizemí eurÓpskeho
izemía skutočno.tj, Ž..nuu.hovaná činnosťnezasahuje
obce dotknuté činnosťoupodťa Regionďneho
v.fznamu Natura z oo. Katastrálne tnemíe
or<r esu Žiarnad Hronom 1 RÚsn[) wnracovaného
ťrzemného systému ekologickej stauirití
uradu Žiar nad Hronom,
firmou Esprit v roku 20|í a,.t',,at.,,jí'o rozhodnutím-okresného
dŤn
č. s.: o-I];. ZH. osZP - 2015/000257-40
odborom starostlivosti o životnép,o,..ďi"pod
(3,49 ).
p"iiia" r..ajiny s vysokou ekologickou stabi1itou

ilí]žo'í

Prisvojomrozhodovanípríslušn;forgrínpriiliadalnastanoviskárezortnéhoorgiínu,
obce. Akceptoval požiadavky
povolbjirceho o.g.á* oottnutyctr..o,ga'',ou a dotknutej
SR, Banskobystrického SÍrmospfávneho kraja,
a pripomienky: Minisárstva hošpodarsiva
so sídlom v. Žiari nad Hronom, okresného
Regionďneho ura.du verejného idravotníctva
o Životné prostredie, Mesta Žiar nad Hronom,
ťrradu Žiar naďHronom, odboru starostlivosti
p.o.sox 218, 850 00 Bratislava. Zo
Miloša Majtana a Združeniadomovych samospráv,
o, Žeje predpoklad očakávan:fch
stanovísk a pripomienok k nu\o,hou*éi činnosti.neyypryrrur
aby. tolo potrebné ďalšie posudzovanie
vplyvov na životnéprostredie tar<ono wznamu,
zálmeru činnosti podťa zéi<ona.

ako sa uvádza

váčšie
Ak sa zistí, Že skutočnévplyvy posudzovanej činnosti sri
opatrenia na zosriladenie
v zátmere je ten, kto činnosť\,yt.o,'áuá, povinn;f zabezpeěiť
zulade s podmienkami určen.fmi
skutočnéhovplyvu s vp1yvom uveden.,.im

i

zálmere.a.v

vrozhodnutíopovoleníčinnostipodllaosobitnfchpredpisov.

Nazákiadepreskirmaniaazhodnotenianavrhovanejčinnostiuvedenejvzátmere
v prílohe č. 10 zakona s prihliadnutím
kritériípre zisťovacie konanie uvedenych
použitím
s
príslušnforgán nepredpok\adávy.znanočakávanj'ch
na stanoviská podťa $ 23 ods. 4 zékoia,
potrebné posudzovanie podťa ztkona a
vplyvov nu*t,o.'o*ej činnosti tukÝ,.abv boi9 rozhodnutia.
"
časti tohto
rozhodoltak, akole *á"ne vo qfrokovej
Upozornenie: Podťa $29ods.16zákonadotknutáobecbezodkladneinformujeotomto
rozhodnutí verejnosť spÓsobom v mieste obvykllm.
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Poučenie

podl'a $ 53 a $ 54 zakonač:.7111967 Zb.
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie
znenineskorších predpisáv na okresnomirade Žiar
o správnom konaní (správny poriadok) v
prostredie v.lehote do 15 dní odo dĎa doruěenia
nad Hronom, odbor sta,o,tti\,o,ti o Životné
podťa $ 24 ods. 4 zákona sa za deĎ
rozhodnutia ričastníkovikonania. V prípade verejnosti
zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom
doruěenia ,o"t'oonutia povaŽuje rs..aer
je preskrimateťné sridom podl3a zákona
konaní podťa $ 29 ods. 1 5 zákona. Toto rozhoďnutie
po vyěerpaní riadnych opravn;fch prostriedkov.
č.16212015 z. z. sia,nvsirdny poriadok až

Du

Berkeš
boru

Doručuje sa:

l.MinisterstvohospodarstvaSR,Mierova20tTllg,S2l05B-'uJ'.'JT"u,.
é. 46,965 01 Žiar nad Hronom
2. Mesto Žiar tadHronom - stavebn;f rirad, Moyseso.va Stred, ČSA 7, 974 3| B.
obrany SR, Agentura sp'a,,y-majetku, DP

3.

Ministerstvo
BYstrica
č. 23,97401Banská Bystrica
4. Banskobystrickf samosprávny kraj, od. RR, Nám SNP
v Žiarínad Hronom, Cyrila
5. Regionálny6};i **j'eho "á,uuoáíctva so sídlom
a MetÓda 357 123,965 01 Ziar nadHronom
Hronom, SNP 157,
6. okresné riaditeťstvo hasiěského azác|tanrtého zboru v Žíarinad
965 01 Žiar nad Hronom
pozemn;fch komunikácií, UL.
7. okresn;i t,iaži*nad Hronom, odbor cestnej dopravy a
SNP č. 120, 965 01 Žiar nadHronom
Nám. Matice Slovenskej,
8. okresn1i tradŽiarnad Hrono., po".*tovy a 1esn;f odbor,
965 01 ŽíarnadHronom
č. 8'
g. okresn;f tradŽiarnad Hronom, odbor krízovéhoriadenia, Nám. M. Slovenskej

gesOt-Zi*nadHronom

. , ,,.--r-^)2.
starostlivosti o životnéprostredie - štátna
odbor
Hronom,
txadŽiarnad
10. okresnf
a krajiny, štátna správa odpadového
vodná správa, štátna správa o"t,'u''y prírody
hospodarstva, štátna správa 9:h'Ty^o:** ]
965 01 ZiatnadHronom
11. Miloš Majtan, A. Dub8eka379l43,
218, 850 00 Bratislava
|2. Združeni. á"*"wch samospráv, P.o.Box
01 Zvolen
13. ENVI' s. f. o.' Lihoveckého 9, 960

