oKRESI{Ý Únen ŽlptRNAD HRoN[oM

č. s.:

odbor starostlivosti o Životné prostredie
Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiat nad Hronom
Y Ziari
OU-ZH-OSZP -20|61007658-N

č. záznamu: 2016100 28916

nad Hronom
19.08 .2016

ROZHODNUTIE
okresn;f fuad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie, ako
príslušnf orgán štátnej správy podlla $ 5 ods. I zákona č. 52512003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životnéprostredie a o Zmene a doplnení niektoqfch zákonov v znení
neskorších predpisov a podl'a ust. $ 53 ods. 1 písm. c)' $ 56 písm. b) zákona NR SR ě.
2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životnéprostredie a o Zmene a doplnení niektorych
.. vydáva podl'a 46 a 47
ziákonov v zneni neskorších predpisov ( ďalej |en ,, zákon
$
$
)
zákonač.7tll967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ( správny poriadok )
o.,
a podťa $ 29 zákona na zák|ade predloŽeného ziímeru ,, Zbemy dvor Lovčica - Trubín
ktorf predloži'l navrhovateť obec Lovčica _ Trubín, Lovčica č. 116, 996 23 Lovčica _ Trubín'
tČo oo 320 838'a po vykonaní zisťovacieho konania, toto rozhodnutie:
Navrhovaná činnosť,., Zberny dvor Lovčica - Trubín o,, ktorej irčelom je
vybudovanie nového zberného dvora ajeho prevádzkovanie v obci Lovčica _ Trubín v
katastrálnomtnemíLověica napozemkochpar. č.:72615,72616,72617,72618a726l9

sa

r.

nebude posu dzov

at)

podťa zákona.

il. V

procese konania o povolení činnosti podl,a osobitn!,ch predpisov je potrebné
zohťadnit, a v plnej miere rešpektovat, pripomienky, ktoré vyplynuli zo stanovísk:
I, Realizovať všetlcy opatrenia na zmiernenie nepriazniu!,ch vplyvov navrhovanej činnosti na
životnéprostredie pred vflstavbou, počas vystavby, počas prevádzlE navrhnuté v kapitole
M. ]0' Zámeru.
2. Vykonať, také opatrenia aby veličiny hluku vo vonkajšom prostredí splúali limity
stanovené vo vyhláške MZ SR č' 549/2007 Z, z.'
3. Pre obdobie vystavby vypracovať plán organizácie u!,stavby s dÓrazom na ochranu
životného prostredia a havarijny plán.
4. Zariadenie staveniska zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu povrchou!,ch a podzemnych
vÓd.
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Od6vodnenie:
Nawhovateť obec Lovčica _ Trubín, Lovčica č. 116, 996 23 Lovčica - Trubín, IČo
..),
00 320 838, zastripená starostom obce Rudolfom Námešnym ( ďalej len ,, navrhovatell
predložil okresnému uradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o Životné prostredie,
..) dřa
orgánu posudzovania vplyvov na Životné prostredie ( ďalej len ,,príslušny orgán
06.06.20|6 podťa $ 29 ods. lpísm a) zěkona, záner navrhovanej činnosti ,, Zbemy dvor
Lovčica _ Trubín .., ( ďalej |en ,, zátr:iter.. )' na vykonanie zisťovacieho konania podťa zékona.

Nawhovaná činnosťje podťa prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní zaradená do
kapitoly 9. Infraštruktrira, pol. č. 10 Zhromažďovanie odpadov zo že|eznych kovov,
zneže|eznych kovov alebo starych vozidiel v ěasti B zisťovacie konanie je bez limitu
v zmysle $ 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní podlieha zisťovaciemu konaniu podťa $
29 zákona o posudzovaní.
Posudzovan;f zétmer činnosti je vypracovany vjednom variante. Navrhovatel] listom
zo dťta 24.05.20|6 požiaďa| príslušny orgán podťa $ 22 ods. 6 zákona o upustenie od
požiadavky váriantného riešenia zámeru. Príslušn;forgán listom pod č. s. : OU-ZH-OSZP.
20t6l007I62 ( č,. zěnnamu: 20|610019916 ) dřa 02.06.20|6 Žiadosti vyhovel a upustil od
požiadavky variantného riešenia zánetu činno sti.

Navrhovaná činnosťbude umiestnená v Banskobystrickom kraji, v okrese Žiar nad
Hronom, na severnom okraji zastavané|to llzemia obce Lovčica _ Trubín v k. ťr. Lovčica
na pozemkoch nawhovateťa par. ě.: 72615, 72616, 72617, 72618 a726l9 vsusedstve
prevádzl<y pofnohospodárskeho druŽstva. Dotknuté rizemie slrižilo pre dočasnéuloženie
stavebného materiálu obce. Učelom navrhovaná činnosťje vybudovanie zberného dvora
ajeho prevádzkovanie na zber adočasnéskladovanie aprípravu odpadov ztriedeného zberu
na prepravu na zneškodřovanie alebo zhodnocovanie vyseparovanych zložiek
komunálneho odpadu: papier, lepenka, plasty, sklo' kovy, elektroodpad, drobny stavebny
odpad, biologicky roz|ožiteÍny odpad, jedlé oleje a tuky z domácnosti od občanov obce
Lovčica _ Trubín. Vybudovaním zbemého dvora sa rozšíria zlepšíinfraštrukfura odpadového
hospodiírstva obce. Celková kapacita zberného dvora bude cca 300 ťrok, priěom
nebezpečné odpady budri tvoriť cca 4 t]rok. Posudzovaná činnosťje členená na stavebné
objekty: So - 01 objekt správcu - objekt je navrhnuty murovany, jednopodlažny,
nepodpivniěenj o pÓdorysnfch rozmeroch 5,0 x 9'0 m zastrešeny sedlovou strechou.
Dispozične objekt bude členeny napredsieř, denná miestnosť, kanceliíria a sociálne zázemie.
.
objekt bude vykurovany elektrickfm vykurovacím telesom' So _ 02 Prístrešok odpadov
objekt je navrhnuty murovany, jednopodlaŽny, nepodpivničen;f o pÓdorysnfch rozmeroch
24,O x 3,5 m zastrešeny pultovou strechou. Dispozične objekt bude členeny na sklad
. objekt je
a uskladnenie separovanych odpadov. So _ 03 Prístrešok manipulačnej plo9hy
navrhnu|f bez obvodovych stien, nosnťr časťtvoria štri oceťovéstlpy. objekt je
_
o pÓdorysnfch rozmeroch 6,5 x |2'O m, zastrešen;f,pultovou strechou. So 04 Skladovacia
hala - je navrhnutá otvorená, s priečnym apozdižnym nosn1fm systémom obvodoqfch
stien o pÓdorysn;fch rozmeroch 10,30 x 20,00 m, zastrešená sedlovou strechou. So _ 05
_
Spevnené plochy sri nawhnuté betÓnové hr. 150 mm o celkovej ploche 1365,65 m2. So 06
oplotenie pozemku _pozemok na ktorom bude umiestneny zbemy dvor je z dvoch strárr
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oploten;f betÓnoqÍm m rom, z toho dÓvodu je navrhnuté oplotenie na zvyšnédve strany
pozemku zbemého dvora. Celková aízua nového oplotenia je 87,0 m. Vstup do zbemého
dvora bude riešen;f dvojkrídlovou bránou. So - 07 Elektrická prípojka areá| bude napojen;f
na existujricu elektrickri prípojku veden pre areál polhohospodiárskeho druŽstva. so _ 08
Vodovodná prípojka _ je navrhnutá nová o DN63 a bude slriŽiť pre zásobovanie vodou So _
01. so - 09 Splašková kanalizácia- odpadové vody zo So - 01 budri zvedené kanalizačnym
potrubím do Žumpy o objeme 20,0 m3. So
10 Dažďová kana|ízácia _ rieši odvedenie
dažďovjch v6d zo striech objektov cez zbemé žÍabydo betÓnoqfch rigolov. DaŽďové vody
zo spevnen;fch plÓch budri prečistenév lapačoch ropnych látok a odtiať budri zvedené do
betÓnovych rigolov a následne do vsakovacieho bloku a podzemnych vÓd. Technologické
vybavenie zberného dvora bude tvoriť: traktor - 1 ks, traktoroqf náves _ lks, čelny nakladač
s lopatou s ostrym britom
ramenovy reťazovy nakladač kontajnerov
ks,
vel'koobjemoqf otvoren;f varloqf kontajnerov
6 ks' vel'koobjemovy zavárací varioaf
kontajnerov _ 3 ks, šmykom riaden;f nakladač s lopatou a ostrym britom
1 ks, diskov!
štiepkovač drevnej hmoty - 1 ks, bio _ rezací a miešacívoz s hydraulickou nakladacou rukou
1 ks, priemyselná podlahováváha l kS.
objekt zberného dvora bude dopravné napojeny na jestvujricu miestnu komunikáciu
s vfjazdom najestvujricu cestu V50.
V objekte zberného dvora bude pracovať I zanestnanec.

.

-

- l ks,

-

-l

-

Ked'že zámer obsahoval všetky náležitosti podl'a $ 22 ods. 3 zákona, príslušnyorgan
oznámi| listom pod č. s.: oU.ZH-osZP-20l6l007658 ( č. zéanamu: 20|610021286,
20|61002|290 ) zo d a |5.06.2016 zaěatie správneho konania podťa $ 18 ods. 3 správneho
poriadku.
V rámci zisťovacieho konania príslušnyorgán podťa $ 23 ods. I zékonao posudzovaní
zasla| zétmer dotknutej obci, rezortnému orgánu, povoťujricemu orgiínu a dotknuflm orgánom.
Sričasne v zmysle $ 23 ods. l zverejnil na webovom sídle http://www.enviroportal.slďslďeia
a na http://www.minv.slď?odbor.starost1ivosti_o-zivotne-prostredie-49.
oznámenie o pred-loŽeni zámteru a informáciu pre verejnosť bola zverejnená na uradnej tabuli
okresného uradu Žiar nadHronom pod č. s.: oU-ZH.osZP-20|6l0O72g6 (č,. zánnamu:
20r6t0021294).

V

zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili
príslušnémuorgánu svoje písomnéstanoviská nasledovné subjekty ( stanoviska sri uvedené
v skrátenom zneni):
Ministerstvo životnéhoprostredia SR ( list č. 3602112016' 404412016-3.3 zo dla
28.06.2016) k predloŽenému zámeru uvádza: Na str. 42 zémeruje nesprávne uvedeny nárov
druhu odpadu ( 17 01 03 ) a je potrebné zosriladiť ho s vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje KatalÓg odpadov. Na základe celkového áodnotenia dokumentácie
k predloženému zámeru ministerstvo konštatuje že nawhovaná činnosťje v danej lokalite
akceptovateÍná za podmienok dodržania ustanovení všeobecne záváznych predpisov v oblasti
odpadového hospodrírstva a zohl'adnenia horeuveden;fch pripomienok.
Príslušn!,orgán uvádza: Uvedené pripomienlql
takého charakteru, že povoluj ci orgán
bez toho či predmetná činnost, sa bude posudzovať sa nimi bude zaoberať a zohťadní ich
v dokumentácií pre povolenie stavby,

1.

s

2.

Banskobystrickf samosprávny kraj' oddelenie regionálneho rozvoja ( list č.
07725|20I6/ODDRR-2 zo d a 06.07.2016 ) k predloženému zámeru činnosti nemá

pripomienky. Predloženy zátmer nie je v rozpore so Záváznou časťouÚpN

vÚc
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Banskobystrick;f kraj a Programom hospodarskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického
samosprávneho kraja 20|5 _ 2023. Závercm odporuča, aby zátmet ěinnosti nebol ďalej
posudzovany podťa zákona.
Príslušnorgán pripomienku uviedol pod bod II. 5 tohto rozhodnutia a bude zohťadnená v
ďal šíc h s tupžto c h p ov o ťov ani a nav r hov anej činno s t i.
Regionálny rad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiarinad Hronom, ( list č.
Hl2016l0|||4-2 zo dŤn 29.06.20|6 ) vydáva srihlasné závazné stanovisko anepoŽaduje
zámer činnosti ďalej posudzovať podťa zžkona o posudzovaní s tym, že je potrebné
zabezpečiť: 1. Realizácia stavby zberného dvora musí byť v srilade s rizemn;fm planom obce.
2. Ak prevádzkovaním zbemého dvora bude vznikať nadmemá hlučnosť, bude potrebné
vykonať opatrenia na zabezpečenie prípustnych hodnÓt určuj cich veliěín hluku vo
vonkajšom prostredí tak, ako je uvedené vtabuťke č.l, kategÓria zemia II., referenčn;f
ěasovy interval deř, večer a noc' hluk z in;fch zdrojov vyhlášky MZ SR č.54912007 Z. z. .
3. Y záchode v objekte správcu zabezpeěiť umyvadlo s vytokom studenej pitnej vody a teplej
vody. Uvedené je v srilade s bodom 18.2.3 NV sR č. 39112006 Z. z. o minimálnvch
bezpečno strf ch a zdr av otnf ch p ožíadavkách na pracovi sko.
Príslušn!,orgán pripomienku uviedol pod bod II. 3 tohto rozhodnutia a bude zohťadnená
v ďalších stupiloch povoťovania navrhovanej činnosti,
4, Okresnf . rad Žiar nad Hronom, pozemkovy a lesnf odbor ( list č.OU.ZH-PLO20|61007886 za d a |7,06.2016) uvádza: Vzhťadom k tomu, že pri rca|izácií zámerunedÓjde
k záberu poťnohospodrírskej pÓdy, ako príslušny orgán ochrany poťnohospodarskej pÓdy
nemá námietky k predloženému ziímeru
5. Okresnf rÍrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životnéprostredie - štátna
správa ochrany ovzdušia ( list ě. oU-ZH-osZP-20I6l007847lJ zo dť:a2IJ620|6 ) srihlasí
s navrhovanou ěinnosťou a neodpor ča zámer na ďalšie posudzovania. Štátny orgiín
ochrany ovzdušia uvádza, že spracovateť pouŽil neaktuálne daje pre zhodnotenie
klimatickfch pomerov ( roky 2000 _ 2004 ) ako aj sričasnéhostavu kvality ovzdušia ( roky
2007 - 2009 ).
Príslušn!,orgán, neahuálne daje dáva do pozornosti spracovateťovi zámeru.
6. okresnf Úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životnéprostredie - štátna
správa odpadového hospodárstva
list č. OU-ZH-OSZP-20I6!OO7846-OO2 zo dřa
30.06.20|6 ) s navrhovanou činnosťou srihlasí a nepožaduje posudzovanie predloženého
zátmerupodl'a zákona.
7. okresny írad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životnéprostredie - štátna
vodná správa ( list ě. oU-ZH.oSZP-2016l007849-002 zo dŤn 07.07.20|6 uvádza
nasledovné: V prípade premietnutia opatrení na zmiemenie vplyvov nawhovanej činnosti na
Životné prostredie navrhnutych v kapitole IV.IO predloŽeného zámeru do ďalších stupřov
projektovej dokumentácie je dokument z hťadiska ochrany podzemnych a povrchoqfch vÓd
prijateln;f a nepožaduje, aby bol ďalej posudzovan;f podťa zékona č.2412006 Z, z. v zneni
neskorších predpisov.
Príslušn!, orgán pripomienku uviedol pod bod II. ]tohto rozhodnutia a bude zohťadnená v
d,al š ích stupúo ch pov o ťov ania navr hovanej činno s ti'
9. okresnf Útad, Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životnéprostredie . štátna
správa ochrany prírody a krajiny ( list č. oU-ZH-oSZP.20l6l007898 zo dťra|3.07.2016):
nemá námietky k činnosti posudzovanej v predloženom zěmerc. Uvedená činnosťsa bude
vykonávať v zastavanom rizemí obec na pozemkoch, ktoré sri vedené podl'a katastra
nehnuteťnosti,
zastavané plochy a nádvoria. V predmetnom zemí podťa zákona
o ochrane prírody a krajiny platí.prvf stupeř rizemnej ochrany.

3.

(

)

ako
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10.

Obec Lovčica - Trubín ( list č. 322120|6 zo d a t|.07.20t6 ) uvádza: ozniímenie o
zétmere nawhovanej činnosti bolo zverejnené na riradnej tabuli v obci Lověica _ Trubín
v období od20.06.2016 do |1.07.20|6.

Zainteresovaná verejnost'' fyzická osoba
k predloŽenému zámeru nasledovne:

podťa $ 24a zákona, Sa vyjadrila

|1. Združenie domoqfch samospráv, Rovniankova|4, P.o.Box 218'

850 00 Bratislava
pripomienky:
predstavenému
má
nasledovné
dokumentu
list zo dŤn06.07.2016 ) k
t. Žiaaa podrobne rozptacovať vtextovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj
celkovri organizáciu dopravy v uzemi srivisiacom s nawhovanou činnosťou v srilade
s príslušn;fmi normami STN a Technick;fmi podmienkami TP 0912008, TP 10/2008
2, Žiada doplniť dopravno.kapacitné posridenie v sťrlade s príslušqfmi normami sTN
(

ametodikami (STN 73 6102,73 6101), Technické podmienky TP I0l20|0, Metodika
dopravno.kapacitného posudzovania vplyvov veťk;fch investičn;fch projektov) pre existujrice
kriŽovatky ovplyvnené zqfšenou dopravou navrhovanej stavby a zohťadniť širšievďa$
vychádzajttce zvyvoja dopravnej situácie v dotknutom uzemí, z jej sriěasného stavu a aj
z koncepčnych materiálov mesta zaoberajicich sa q/vojom dopravy v budricností (20 rokov
od uvedenia stavby do prevádzky).

3. Žiada overiť vypoěet potrebného počtu parkovacích miest v srilade s aktuálnyrn znením
príslušnej nonny STN 73 6110.
4. Žiada, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemn;fch ga žípod objektami
stavieb a povrch llzemia upraveny ako lokálny parčík,maximálne priprišťavyuŽitie striech
parkovacích domov ako zatrávnenych ihrísk či autdoorovych cvičísk.
5. V prípade nevyhnutnosti povrchovjch státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené
vodorovné plochy požaduje použiťvegetačnédielce, ktoré zabezpeč:i9 minimálne 80 %
podiel priesakovej p1ochy p,",,t,*ut"Íne zadrŽania minimálne 8 l vody/ď po dobu prvjch 15
min. daŽďa aznižíatepelné napátie v danom ,Území, viď informačny materiál Narodnej
recyklačnej agentriry SR.

6. Žiada vyhodnotiť srilad vystavby aprevádzky navrhovanej činnosti s ochranou

ze|ene

v srilade s noÍlnou STN 83 7010 ochrana prírody.
7 . Žiada do&žaťustanoveni a zékona č. 3 64 12004 Z. z. o vodách ( vodn;f zákon ),
8. Žíada dbať o ochranu podzemnfch a powchovych vÓd a zabtániť nežiaducemu riniku
škodlivfch látok do pÓdy, podzemnych a povrchoqfch vÓd.
9. Žiada definovať najbliŽšiu existujricu obynri, event. inri zástavbu s dlhodobjm pobytom
osÓb v okolí navrhovanej činnosti vo viizbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologick;f
posudok a svetlotechnicky posudok.
10. Vfškovo a funkčne zosriladiť s okolitou najbližšouzástavbou.
11. V okolí zátmerunavrhujri rea|izovať lokálny parčíkako samostatny stavebn;f objekt, ktory
po rcalizánií bude prísfupn;f širokej verejnosti.
|2. PoŽadujri, aby v prípade kladného odporučacieho stanoviska bol rea|izovany park ako
verejnf mestssf park a vhodne zaě|eneny do okolitého zemia a voťne prístupny zo všetkych
smerov.
13. Nártrradnri vfsadbu Žiada riešiť vylučne vysadbou vzrastlych stromov v danej lokalite.
Nesrihlasí s finančnou niíhradou spoločenskej hodnoty.
14. Nríhradnti qfsadbu a lokálny parěík žiada riešiťtak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej
mikroklímy a je bilancie.
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l5. Alternatívu k bodom |I až 14 by bolo realizácia zatrávnenej strechy ( mÓžu byt' pouŽité aj
vegetačnédielce špecifikované v bode 5 ) a stromoradie obkolesujrice pozemok, Zatrávnená
strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancií azárove je prirodzenou

termoreguláciou, navyše znižujtrcou náklady na termoreguláciu obj ektu.
16. Žiada, aby sričasťoustavby a architektonického stvárnenia verejn;fch priestranstiev
v podobe fasády, exteriérov a spoločn;fch interiéroqfch prvkov bolo aj nehnuteťné umelecké
dielo neoddeliteťné od samotnej stavby ( socha, plastika, reliéf, fontána apod. ) T;fmto sa
dosiahne budovanie sociálneho, kultrirneho a ekonomického kapitálu nielen pre danri lokalitu
a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.
17. Ylber stviírneniaa aj konkrétneho autora diela podl'a bodu č. 14 bude predmetom
obstarávania resp. stÍaže,ktorá má spíraťminimálne nasledovné charakteristiky: - otvorená
suťaž, o ktorej sa dozvie relevantn;f okruh potenciálnych autorov, zverejnená na webstránke
projektu: vo qfberovej komisií bude zástupca investora, architekt spracrivaj ci projektovti
dokumentáciu, zástupcamestskej aj miestnej samosprávy,zástupcazainteresovanej verejnosti
a predstaviteť akademickej umeleckej obce, investor bude rešpektovať vfsledok tejto sriťaže,
dielo rešpektuje charakter a obsah stavby, priestoru v ktorom sa umiestni ako aj charakter
danej lokality.
18. Statiku stavby žiadaoveriťnezávisl;fm oponentskym posudkom.
19. Vyhodnotit' zámer vo vďahu sgeolÓgiou ahydrogeolÓgiou vdotknutom ,Územi,

Požadujri spracovať aktuálny geologic(f a hydrogeologick;f prieskum a spracovanim ana|fzy
reálnych vplyvov auvedené zistenia použiťako podklad pre spracovanie analyzy vplyvov
navrhovaného posudzovaného zétmeru v oblasti geolÓgie a hydrogeolÓgie.
20. Žiada doloŽiť hydrogeologicky v;fpoěet prietokovych mnoŽstiev oRL, dažďovej
kana|izácie a ostatn;fch vodnych stavieb.
2I. Žiada overiť návrh činnosti s rizemnym plánom za predpokladu maximálnych intenzit
predpokladan;fch činnosti aj v okolitom zemí. V tomto duchu následne preveriť aj všetky
predchádzajrice body vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení sriladu s rizemnym plrínom je
dÓležité zohl'adniť nielen stanovené regulatívy, ktoré sa tykajťr technic\fch riešení,ďe

rovnako

aj

ďalšie atribrity sociálnej

a

občianskej vybavenosti

a nawhovaného zámeru.

a

charakteru izemia

22. Žiada dÓsledne dodrŽiavať zákon o odpadoch č.79l2O|5 Z. z.
23. Žiadavyriešiť azabezpečiť separovany zber odpadu, v dostatočnom mnoŽstve zabezpečiť
umiestnenie zbemych nádob osobitne pte zbet' komunálneho zmesového odpadu označeného
čiernou farbou, kovov označenéhočervenou farbou, papiera označenéhomodrou farbou, skla
oznaěeného zelenou farbou, plastov označenéhožltou farbou abio - odpadu označeného
hnedou farbou.
24, Žiadaspracovať manuál krízovéhoriadenia pre prípad k'rízovychsituácií abavérii.
25. Yzhtadom na splnenie podmienok uveden;fch v $ 24 ods. 2 zékona ě. 2412006 Z. z. je
Združenie domovych samospráv riěastníkom ďalších povol'ovacích konaní ( rizemné konanie,
a preto Žiada, aby bol ako
rizemné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie
poriadku
známy ričastníkkonania v zmysle $$ 24 a25 Správneho
o začatí|fchto konaní
písomne upozornení, aby mohli uplatriovať svoje práva. Vzhťadom na uvedené požaduje, aby
pripomienky z tohto stanoviska boli zohťadnené a v zmysle $ 29 ods. 3 zákona ě.2412006
Z. z. sarozhodlo o posudzovaní nawhovaného zámeru podťa tohto zákona a prostredníctvom
správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posridenia so spracovaním
záverečného stanoviska, ktoré navrhovany záner komplexne posridi a prípadne navrhne
kompenzačnéopatrenia.

)
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Prí;slušn!, org n k pripomienke č. I a 2. uvtÍdza: Dopravná infraštrukt ra je popísaná na
str.4] v časti IV.] Zámeru, kde s uvedené, že areál je dopravnevelmi dobre dostupnlt, tym
že je napojet!, na existujticu miestnu komunikáciu. Dopravne je pozemok napojeny cez
existujtici ujazd do areálu. Realizácia navrhovanej činnosti nevyžaduje dodatočnéinvestície
v sťtvislosti s dopravnym riešenímzemia a pre potreby navrhovanej činnosti je s časnlt stav
dopravnej infraštrula ry postačujtici aj pre pos denie vplyvu dopravy na životnéprostredie
v stivislosti s posudzovanou činnosťou.Pri riešenídopravnej situácie s rešpehované
v s časnosti platné normy STN a požiadavlcy stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení
neslrnrších predpisov, V susednej areál je zemie poťnohospodárskeho družstva, Najbližšia
obytná zÓna sa nachádzavo vzdialenosti cca 200 m od navrhovanej činnosti, V etape vystavby
zberného dvora sa predpoktadá zvyšen!, prejazd stavebnych strojov a mechanizmov, čo
dočasne spÓsobí zvyšerui koncentráciu exhalátov a sekundárnej prašnosti v najbližšom okolí
staveniskn ( je to vplyv dočasn , lcrátkodoby, prerušovan!, )' Uvedené vplyvy je možnévo
u!,znamnej miere limitovať realizáciou stavebno-techniclcych opatrení. Po ukončení
stavebn ch prác sa bu i zdravotné riziká nebudti dotykať nárastu intenzity dopravy na
priťahlej komunikacie aj vzhťadom na s časny stav využívaniaexistujticich komunikacií a
.nie
na l<valitu bluania v obytnej
je predpoktad
.vzhÍadom takého zv šenia, ktor!, by predstavoval zmenu
ktomu, že susedn!, areál poťnohospodárskeho družstva je situovany v
zÓrty
pozdíž
cesty I/50, ktorá je dominantnymfahorom z hťadiska dopravy.
.Na
základe uvedeného príslušn!, orgán uvedené vo vzťahu kzámeru navrhovanej činnosti

ajeho lokalizáciu považuje za nedÓvodné.

Prístušnll org n k pripomienke č. 3 a 4 uv dza: Posudzovan!, zámer činnosti nerieši v rámci
objektu-speinenych ptÓch staticlal dopravu, Navrhované stavebné objekty s riešené
piízemnébez podpivničenia a realizácia parkovacích miest formou podzemnllch garáži pod
objehmi jednoduch!,ch stavieb nemá v danom zámere opodstatnenie.
Na základe uvedeného príslušnyorgán uvedené pripomienky zamieta
Pripomienka č. 5 k predmetnému zámeru navrhovanej činnosti nemá opodstatnenie a zamieta
sa.

K pripomienke č. 6 uvtidzame: Z dÓvodu realizácie činnosti nedÓjde k zmene scenérie lvajiny
aii reliéfu okotitého zemia. Realizáciou činnosti dÓjde kvlrubu I lcs dreviny. Navrhovaná
činnosťnezasahuje do prvkov regionálneho zemného systému ekologickej stability a ani ich
neovplyvní. Vply,y na lcrajinu, jej využívanie, scenériu lcrajiny a USES v zámere činnosti na
str, 48 s hodnotené počas v stavby ako negatívne, malo vyznamné a lokálne. Počas
prevádzlcy činnosti sti vplyvy hodnotené ako lokálne malo vfznamné, dlhodobé. K zámeru
činnosti.vydal vyjadrenie orgán štátnej správy ochrany prírody alcrajiny, lďory uviedol, že
podťa
činnosťsa bude vykonávať v zastavanom zemí obec na pozemkoch, horé sťt vedené
platí
katastra nehnutelhosti, ako zastavané plochy a nádvoria. V zemí dotlcrlutom činnosťou
prv stupe zemnej ochrany podťa zákona o ochrane prírody a lcrajiny.
Na základe vyššieuvedenéh,o príslušn!,orgán uvederui pripomienku považuje za nedivodnít.
K pripomienkam č. 7 a 8 uvddzame: L
K zámeru činnosti sa v1ljadril olcresn!, rad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné
vodnej správy z hťadisko jeho sledovanych záujmov. Uvedené
prostredie,
-stanovisko tisek štátnej
je stihlasné bez pripomienok. Pri nakladaní s ropnltmi l tkami bude dodržané
ustanovenia VyhláštE uŽp sn č. ]00/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujti podrobnosti
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pri

o náležitostiach havarijného plánu a o postupe
5] _
mimoriadneho zhoršenia vÓd čo je uvedené aj v časti Zámeru IV,]O. na str.

NI

riešení
52. Bez
sa
zákona
podťa
posudzovaná
ohťadu na skutočnosti, či sa predmetná činnosťbude ďalej
predmetn!,mi skutočnosťami bude zaoberať orgán štátnej vodnej správy pri povoťovaní
o

zaobchádzaní

s

predmetnej činnosti.
K pripomienkam č. 9 uvtÍdzame:
Uieiená pripomienka je riešená v
.L

V prípade, že ak pri
vykonať, také
potrebné
prevádzkov,ií či,,,,tíbude vznikať nadmerná hlučnosť,.bude
opatrenia, aby veličiny hluku vo vonkajšom prostredí ,pínah timity stanovené vo vyhláške
riradu
MZ SR č. 549/2007 Z..z., (Jvedená pripomienka je s časťoustanoviska Regionálneho

bode ]

a

2

t!,chto

pripomienok'

verejného zdravotníctva a je uvedená v bode II.2 u!,roku tohto rozhodnutia.
činnosti mohla spÓsobiť
V lokalite sa nenacháazii,i objekty, lrde realizácia navrhovaného
sietlo-iechnicb!,ch podmienok pod normou určerui hranicu, naknťko

neprípustné zhoršenie
a vo vzdialenosti
uiedená činnosťbude realizovaná v blízkosti polhohospodárskeho areálu
k vytvoreniu
cca 200 m od zástavby rodinn!;,ch domov. Z dÓvodu realizácie činnosti nedÓjde
Z. z. oovzduší'
nového zdroja zneiisťovania ovzdušia vzmysle zákona č. ]37/2010
pravy sti
sadové
.dendrologického postidenia uvádzame, že vegetačné
dostatočne uvedené v pripomienlr,e 6,

a

i p;;;,d,,

K pripomienkam č. 10 uvtÍdzame:
tli,st,o,o aj funkčne jednotliv,é objekty
po lhoho sp odár s keho ar e álu.

bu

i

spÍnať náležitosti pre

dan lokalitu

a blízlrosť

K pripomienkam č. 1 1-15 uvtÚdzame:,'
dÓjde k
dostatočne zdÓvodniné v pripomienke č. 6' Pri predmetnej činnosti
Sadové t)pravy
prostredie
prírodné
okolité
u!,rubu l la drevín. Budovanie parčíkova pá,iov ie vzhťadom na
_ l |cy a pasienl<y
prostredie
prírodné
v okolí polhohospodárskeho aieálu nedÓiodné, keďže
pre vyhovujticu milcroklímu
v okolí navrhovanej činnosti postEtujtÚ dostatok bohatej vegetácie
vo vzťahu
Pripomienka
a aj celkové vniana klmáttcké podmienlE obyvateťstva.
knavrhovanej činnosti a jej lokalizácie nedivodn .

s

je

cej sa
Pripomienky č. 16-17 príslušn!, orgdn zamieta z dÓvodu, že nemaj povahu r!,kaj
,píy,u na žívotnéprostiedie a s k predmetu navrhovanej činnosti irelevantné.

Kpripomienke č. 18 uv dzame:
na životnéprostredie a príslušn!,
Predmetná pripomienka nimá povahu r!,kaj cej sa vplyvu
statického pos denie jednotliu!,ch
orgdn ju zamietu Podrobne }echntclri ribšenie vrátane
pre povolenie stavieb a predmetom
stavebrr!,ch objektov bude s časťoudokumentácie
_ zemné, stavebné lrnnanie
po,,ť,i,:,,,ho íconania, v stupni schvaťovacích procesov
Kpripomienke č. 19 -20 uv dzame:
Vzámere činnosti pod bodom III.( str. 15

_

- 30 ) aIV. ( 74 _

76) geologické
u!,počty sti uvedené
a hydrogeologicke p,.ury v dotknuÍom tizemí činnost,ou. Hydrotechniclce
v časti, IV.2.2 zÓmeru činnosti ( str,46-47)'
a
VpW počas vystavby: Zámerom činnosti nebud ovplyvúovanéžiadne .geodynamické
očalravaťn!,šenérizikn kontaminácie
s,á*b,íaoďct,, ia,y v dotknutom tizemí. Možno
otvorením ciest pre
a
horninového p,,,,,,áta spÓsobené objehom zariadenia staveniska Úm
palív a olejov sa bude predchádzať
vznik selalndárnych kontaminantov z povrchu t|tnikom

17, 29
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preventívnymi technicb!,mi opatreniami a dodržiavaníma kontrolou technologickej disciplíny.
Uvedeny vplyv bude pÓsobiť iba lvátkodobo. Pri dodržiavaní stavebnych technolÓgií a
ostatnych stanovenych techniclEch parametrov nehrozia v priebehu realizácie stavby žiadne
vitznamné rizilrn, príp. havárie. To sa r!,ka aj dodržiavania predpisov a nariadení pre
prepravu materiálov a predch dzaní nikov ropnych ldtok do priestoru stavby ajej okolia
( nilql z nákladnych vozidiel pri pohybe v okolí ). Extrémny prípad havarijného stavu mÓže
byt spÓsoben!, ich nilcrni v dÓsledku havárie spÓsobenej ťudslc!,m faktorom alebo poruchou
obslužnej techni|E,
Vply,y počas prevádzlE: V rámci prevádzkovania navrhovanej činnosti nie s reálne priame
vplwy na horninové prostredie. Prijaté stavebné, konštrukčnéa prevádzkové opatrenia
minimalizuj možnosťkontaminácie horninového prostredia v etape vystavby, ako aj v etape
prevádzlcy' opatrenia na elimináciu dÓsledkov takéhoto stavu budil obsiahnuté v havarijnom
pláne. Vzhťadom na skutočnosť,že navrhovaná činnosti bude umiestnená v rovnakom zemí
na rovnakom pedologickom, geologickom aj lrydrogeologickom podloží,ako aj s ohťadom na
fah, že v procese posudzovania vplyvov boli identifikované uvedené vplyvy, Predmetné
skutočnosti s predmetom osobitného konania na dosiahnutie environmentálnych cieťov
určenych na dosiahnutie dobrého stavu povrchovych apodzemnych vÓd stanovené
v podmienke II.3 a 4 časti vyrolat tohto rozhodnutia.
K

pripomie,iol,,

č, 21 a 22:
Činnosti bude vyl<nnavaná v susedstve

areálu poťnohospod rskeho družstva na pozemkoch,
ktoré s vedené podťa katastra nehnutelhosti, ako zastavané plochy a nádvoria' Realizácia
navrhovanej činnosti je v s lade s platnou Úpu ouct Žiarske Podhorie, obec Lovčica _
Trubín,urěenompreplochyhospodárskehodvora. ( uvedené nastr,53 -IV,12 zámeru)
Na základe uvedeného zdÓvodnenia pripomienka sa zamieta.

K pripomienkam č. 23-24:
K zdmeru činnosti sa vyjadril olcresny rad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné

prostredie, sek štátnej správy odpadového hospodárstva z hťadiska jeho sledovan ch
záujmov. Uvedené stanovisko je s hlasné. Nakladanie s odpadmi bude predmetom
povoťuj cich konaní a orgán št tnej správy odpadového hospodárstva sa nimi bude zaoberať
bez toho, či uvedená činnosťsa bude posudzovať podťa zákona, nakol,ko je charaWeru
stivisiaceho s procesom povoťovania činnosti' Zámer navrhovanej činnosti stivisí so
zlepšením nakladania s komunálnym odpadom v obci Lovčica _ Trubín v s lade so zákonom
č, 79/20]52, z, oodpadoch aschválen!,m programom nakladania skomunálnym
na zdklade uvedeného

s

odpadom,

námietlE nedÓvodné,

K pripomienke bodu 25: Príslušnémuorgdnu nebolo doručenéstanovisko o|cresného radu
Žiar nad Hronom, odboru lrrízovéhoriadenia, považuje ho za s hlasné. Predmet námietlql
nes visí s predmetom tohto rozhodnutia a bude s časťoupovolenia navrhovanej činnosti
podťa o s obitnll ch pr e dpi s ov.
K pripomienke č 25: V s lade s ustanoveniami $ 24 ods' 2 zákona o posudzovaní vplyvov
má Združenie domou!,ch samospráv postavenie častnílrnďalších povoťovacíchkonaní (
zemné konanie, zemné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie ) postavenie
častníkasprávneho konaniapodťa $s 24 a 25 správneho poriadku_príslušná požiadavke
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priamo vyplyva zo zákona apovoluj ce orgány s povinné akceptovať práva častníkov
konania vrátane zainteresovanej verejnosti vzmysle zákona. Pre rozsah apovahu

posudzovanej činnosti a zo stanovísk doručenllch od rezortného a dotlcrlutych orgánov neboli
vznesené, take pripomienlry pre ktoré by bolo potrebné predložen{t činnosťv zámere
posudzovať podťa zákona o posudzovaní vplyvov, príslušnj, orgán rozhodol ojej ukončení
vydaním rozhodnutie v zisťovacom lronaní
činnosti ďalej neposudzovať podtla zákona
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie'
Uvedená pripomienlra sa dotyka práv častníknkonania vyplyvaj ce z príslušnych právnych
predpisov, Z tohto dÓvodu ju prístušn!, orgán berie na vedomie.

a

K predmetnému ozniímeniu sa v lehote do vydania rozhodnutia príslušnymriradom
nevyjadrili: obec Lutila . stavebn;f urad, okresné riaditeťstvo hasičskéhoazáchrattného
zboru v Žiari nad Hronom, okresny inad Žiar nad Hronom' odbor cestnej dopravy
a pozemnych komunikácií a odbor krízového riadenia. V zmysle $ 23 ods. 4 zákona sa táto
skutočnosťpovažuje za srihlasné stanovisko.

Príslušn;f orgán posridil navrhovan činnosťz hl'adiska povahy a rozsahu nawhovanej
činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činností,vyznarrtuočakávan;fchvplyvov naživotné
prostredie azdravie obyvateťov' moŽnosti realizácie opatrení navrhnutych v zámere na
odstrránenie a zmiernenie nepriaznivych dopadov navrhovanej činnosti na životnéprostredie
a zdravie obyvatel'ov, pričom zobra| do rivahy sričasn;,f stav Životného prostredia v dotknutom
zemi a skutoěnosť, že navrhovaná činnost'nezasahuje do chrrínenych rizemí eurÓpskeho
vyznamu Natura 2000. Katastrálne rizemie obce dotknuté činnosťoupodťa Regioniílneho
rizemného systému ekologickej stability okresu Žiat nad Hronom ( RÚSES ) r,rypracovaného
firmou Esprit v roku 20|3 aschváleného rozhodnutím okresného uradu Žiar nad Hronom,
odborom starostlivosti o životnéprostredie pod č. s.: oÚ. ZH- osZP _ 2015/000257-4O dŤn
|2.0t.2015 patrí do krajiny s vysokou ekologickou stabilitou (3,7 ).

Pri svojom rozhodovaní príslušn;forgán prihliadal na stanoviská rezortného orgánu,
povoťujriceho a dotknutfch orgiínov i na zák|ade miestnej obhliadky vykonanej dřa
17.08.20|6, akceptoval požiadavky a pripomienky: Ministerstva Životného prostredia SR,
Banskobystrického samosprávneho kraja, Regionálneho uradu verejného zdravotníctva so
sídlom v Žiari nad Hronom, okresného riradu Žiar nad' Hronom, odboru starostlivosti
oživotnéprostredie a Združenia domoqfch samospráv, P.o.Box 218, 850 00 Bratislava.
Zo stanovísk a pripomienok k nawhovanej činnosti nevyplynulo, že je predpoklad
očakávanych vplyvov na Životné prostredie takého qfznamu, aby bolo potrebné ďalšie
posudzovanie zámteru činnosti podťa zákona.

Ak sa zistí, že skutočnévplyvy posudzovanej činnosti sri váčšieako sa lyádza
v zátmere je ten, kto činnosťvykonáva, povinn;f zabezpečiťopatrenia na zosriladenie
skutočnéhovplyvu s vplyvom uvedenym v zámere a v srilade s podmienkami určen;fmi
v rozhodnutí o povolení činnosti podťa osobitnych predpisov.

Na zéklaďe preskrimania a zhodnotenia nawhovanej činnosti uvedenej v zámerc
použitím kritériípre zisťovacie konanie uvedenych v prílohe č:. |0 zákona s prihliadnutím
na stanoviská podlia $ 23 ods. 4 zákona, príslušnyorgán nepredpok|adávyznam očakávanfch
vplyvov z navrhovanej činnosti taky, aby bolo potrebné posudzovanie podl'a zélkona a
rozhodol tak, akoje uvedené vo vyrokovej časti tohto rozhodnutia.
s
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Upozornenie: Podl'a $ 29 ods. |6 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto
rozhodnutí verejnost' sp sobom v mieste obvyklfm.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podl'a $ 53 a $ 54 zákonač.7Il|967 Zb,
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na okresnomtrade Žíar
nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie v lehote do 15 dní odo dřa doručenia
rozhodnutia ričastníkovikonania. V prípade verejnosti podťa $ 24 ods. 4 zékona sa za deř
doručenia rozhodnutia považuje 15. deř zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom
konaní podťa $ 29 ods. 15 zákona. Toto rozhodnutie je presk mateťnésridom podťa zékona
č. |6212016 Z. z. Správny sridny poriadok až po vyčerpaní riadnych opravnych prostriedkov.

Doručuje sa:
1. obec Lovčica _ Trubín' Lovčica č. l16, 9963 23 Lovčica _ Trubín
2. Ministerstvo životnéhoprostredia SR, Nám. I]. ŠtriraI,82| 35 Bratislava
3. obec Lutila - stavebny urad' Štef;ínikovač. 84, 966 23 Lutila
4. Banskobystric\f samosprávny kraj, od. RR, Nám. SNP č. 23,9740I Banská Bystrica
5. Regionálny urad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiainad Hronom, Cyrila
a MetÓda 357 123,965 01 Žiar nadHronom
6. okresné riaditel'stvo hasičskéhoazáchranrtého zboru v Žiarinad Hronom, SNP 157,
965 01 Žiar nadHronom
7. okresn1f tradŽiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy apozemnych komunikácii,IJL.
SNP č. I20,965 O| Žiar nad Hronom
8. okresn;f iradŽiar nad Hronom, pozemkovy a lesn;f odbor, Niím. Matice Slovenskej,
965 01 Žiar nadHronom
9. okresn;f tradŽiat nad Hronom, odbor krízovéhoriadenia, Nám. M. Slovenskej č. 8,
965 01 Žiar nadHronom
10. okresnf tnadŽiar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie - štátna
vodná správa, štátna správa ochrany prírody a krajiny, štátna správa odpadového
hospodrírstva, štátna správa ochrany ovzdušia
I I . Združenie domovych samospráv, P. o. BoX 2I8, 8 5 0 00 Bratislava

