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MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
&1235 BRATISLAVA, NÁMESTIE LUDOVÍTA ŠTÚRA 1

ROZHODNUTIE
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydáva podľa § 10 ods. 1 a
§ 11 ods. 1 zákona NR SR Č. 127/1994 Z. z. o posudzovani vplyvov na životné prostredie
v znení neskorších predpisov, na základe zámeru "Priemyselný
park, Poprad", ktorý
predložil navrhovateľ, Mesto Poprad, zastúpený spoločnosťou Archicomp project, s. r. o.,
so sídlom v Poprade a po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
Navrhovaná činnosť, ••Priemyselný park, Poprad", uvedená v predloženom zámere
sa
._"'"
_

;,.J

nebude

posudzovať

podľa zákona NR SR Č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení
neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podl'a
osobitných predpisov.
ODÔVODNENIE

;.)

Navrhovateľ, Mesto Poprad, zastúpený spoločnosťou Archicomp project, s. r.o.,
so sídlom v Poprade, predložil Ministerstvu životného prostredia SR (ďalej len "MŽP SR")
podľa § 7 zákona NR SR Č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v
znení neskorších predpisov (ďalej len .zákon") dňa 9. 2. 2004 zámer ,;Priernyselný park,
Poprad".
.
Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa MŽP SR podľa § 7 ods. 8 zákona upustilo
od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. 483/04-1.12/gn zo dňa 20. 2. 2004.
Zámer svojimi parametrami podľa prílohy Č. 1 zákona. kapitola 9 Infraštruktúra,
položka č. 13 Projekty rozvoja priemyselných zón, bez limitu, podlieha zisťovaciemu
konaniu.
V rámci zisťovacieho konania MŽP SR rozoslalo zámer v zmysle § 8 ods. 1 zákona
na zaujatie stanoviska Ministerstvu hospodárstva SR, sekcii výrobných a sieťových odvetví;
Obvodnému úradu životného prostredia v Poprade; Obvodnému úradu v Poprade. odboru
krízového riadenia; Obvodnému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
v Poprade; Obvodnému pozemkovému úradu v Poprade; Regionálnemu úradu verejného
zdravotníctva v Poprade; KR Hasičského a záchranného zboru v Prešove; Mestskému úradu
Poprad; Krajskému úradu životného prostredia v Prešove; Krajskému úradu pre cestnú
dopravu a pozemné komunikácie v Prešove a Slovenskej agentúre životného prostredia
v Banskej Bystrici.
Ani jeden zo zainteresovaných subjektov, ktoré sa k zámeru vyjadrili, nemal
odmietavé stanovisko k navrhovanej činnosti a absolútna väčšina netrvala na posudzovani
podl'a zákona. Jedine Obvodný pozemkový úrad v Poprade vo svojom stanovisku odporúča
posudzovanie zámeru s ohľadom na záber poľnohospodárskej pôdy zaradenej do 3
najlepších skupín BPEJ, pričom s navrhovaným súhlasí a konštatuje, že na predmetné
územie udelil Krajský úrad v Prešove, odbor PPaLH dňa 19. 3. 2003 Č. 03/00722 súhlas
k možnému budúcemu použitiu poľnohospodárskej pôdy pre nepoľnohospodársky účel.
Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k navrhovanej činnosti osobitne
nevyjadrila.
Navrhovaný areál priemyselného parku (ďalej len "PP") je pokračovaním existujúceho
závodu Whirpool Slovakia, a. s.• a Tatramat, a. s.• s objektmi administratívy, sociálneho
zázemia, výrobných hál určených prevažne pre strojárenský, elektrotechnický, gumárenský
priemysel
a výrobu
plastových
komponentov,
vrátane
súvisiacich
spevnených
manipulačných a parkovacích plôch. Celková plocha areálu je 100 200 m2, z toho 4
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483/04-1.6.1gn

navrhované výrobné haly budú mať po cca 3000 m2 a 3 výrobné haly po cca 1000 m2• Areál
bude dopravne napojený prístupovou komunikáciou z cesty 1/67, resp. z diaľničnej križovatky
v Matejovciach. Lokalita má priame železničné napojenie s existujúcimi nakladacimi a
vykladacími priestormi. Umiestnenie navrhovaného areálu pp je v súlade s platným
územným plánom mesta Poprad.
Pokiaľ dôjde v navrhovanej činnosti, k zavedeniu takého druhu priemyselnej výroby
alebo akejkoľvek inej činnosti (napríklad vybudovanie parkovísk), ktorých parametre sú
uvedené v prílohe č. 1 zákona, bude potrebné vykonať ich posúdenie podľa zákona.
MŽP SR, v rámci zisťovacieho konania, posúdilo navrhovanú činnosť z hradiska
významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, stavu využitia
územia a únosnosti prírodného prostredia, povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, súladu
s územnoplánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Prihliadalo pritom na
stanoviská účastníkov procesu posudzovania, vrátane verejnosti a rozhodlo tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli
niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné
zohl'adniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:
• dodržať
podmienky
Mesta
Poprad
uvedené
v záväznom
stanovisku
č.
895/45212004/ÚRNá zo dňa 8. 3. 2004;
• kapacitne doriešiť statickú dopravu v rámci celého areálu PP;
• výstavbu areálu PP koordinovať s výstavbou dial'nice 01 a preložky cesty 1/67 vo väzbe
na realizáciu potrebných opatrení a úprav za účelom zníženia negatívnych vplyvov
z dopravy;
• realizovať opatrenia ne ochranu pred radónom, v zmysle výsledkov inžinierskogeologického prieskumu, na základe konzultácií s príslušným orgánom verejného
zdravotníctva;
• meraním, preveriť dodržanie predpísaných a garantovaných hladín hluku v blízkosti
možných zdrojov a v prípade nepriaznivých výsledkov vykonať dodatočné opatrenia
najmä smerom k obytnej zóne;
• navrhnúť vhodný spôsob skrývky a ďalšieho využitia pôdneho horizontu v rámci realizácie
výstavby PP;
• sadové úpravy celého areálu, realizovať v spolupráci s Mestským úradom na základe
osobitného projektu koordinovaného orgánom ochrany prírody s dôrazom na vytvorenie
izolačnej bariéry medzi obytným súborom a areálom PP;
• používať aktuálne údaje príslušných právnych predpisov
• bližšie špecifikovať zoznam odpadov z výstavby PP v súlade s príslušnými predpismi
odpadového hospodárstva s uvedením druhu kategorizácie. predpokladaného množstva a
spôsobu zhodnotenia alebo zneškodnenia;
• realizovať všetky ďalšie opatrenia navrhnuté v zámere.

POUČENIE
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa
§ 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) na Ministerstvo
životného prostredia Slovenskej republiky. Toto rozhodnutie mozno preskúmať súdom.
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~ť.tw.1.ll_~·
Ing. Viera H u s ková
riaditel'ka odboru posudzovania vplyvov
na životné próstredie
Doručuje sa:
1.Mesto Poprad, mestský úrad. Popradské nábrežie č. 280213, 05844 Poprad
2.Archicomp project, s. r. o., Ul. 1. Mája 4, 058 01 Poprad
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