Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania
vplyvov na životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. a)
a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov, ako
správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení
s § 54 ods. 2 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinných
do 31. decembra 2016, vydáva na základe výsledkov procesu posudzovania vykonaného
podľa ustanovení zákona podľa § 37 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov účinných do 31. decembra 2016 a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
ZÁVEREČNÉ STANOVISKO
(číslo: 2178/2017-1.7/at)

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI
1. Názov.
LIVING PARK a. s.
2. Identifikačné číslo.
35 947 888
3. Sídlo.
Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava

II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
1. Názov.
Promenada Living Park, Nitra
2. Účel.
Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie a prevádzka multifunkčnej stavby
„Promenada Living Park, Nitra“ na Napervillskej ulici, pri brehu rieky Nitra, ktorá
má pozostávať z obchodného centra, troch bytových domov, podzemnej garáže
a parkovacieho domu spolu s príslušnými prvkami technickej a dopravnej infraštruktúry.
3. Užívateľ.
Užívateľom navrhovanej činnosti bude navrhovateľ a nájomcovia, budúci vlastníci
priestorov, ich klienti a návštevníci priestorov.
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4. Umiestnenie.
Kraj:
Okres:
Mesto:
Katastrálne územia:
Umiestnenie pozemkov:
Základné sídelné jednotky:

Nitriansky
Nitra
Nitra
Zobor a Chrenová
v zastavanom území obce
Pod Tabakovou

Navrhovanou činnosťou budú dotknuté parcely KN-C na katastrálnom území Zobor
uvedené v nasledujúcej tabuľke:
číslo
číslo
druh pozemku
druh pozemku
pozemku
pozemku
4637/1
ostatné plochy
4643/9
ostatné plochy
zastavané plochy
4637/8
4644
ostatné plochy
a nádvoria
zastavané plochy
4638
ostatné plochy
4645
a nádvoria
4639
ostatné plochy
4646/2
ostatné plochy
zastavané plochy
zastavaná plocha
4640/2
4646/3
a nádvoria
a nádvorie
zastavané plochy
4640/3
4646/7
ostatné plochy
a nádvoria
zastavané plochy
zastavaná plocha
4640/4
4646/11
a nádvoria
a nádvorie
zastavané plochy
4641/1
ostatné plochy
4646/26
a nádvoria
zastavané plochy
4641/2
ostatné plochy
4646/27
a nádvoria
zastavané plochy
zastavaná plocha
4641/3
4646/28
a nádvoria
a nádvorie
zastavané plochy
zastavaná plocha
4641/4
4646/29
a nádvoria
a nádvorie
zastavaná plocha
4641/7
ostatné plochy
4646/30
a nádvorie
zastavané plochy
zastavané plochy
4641/8
4646/31
a nádvoria
a nádvoria
4641/14
ostatné plochy
4646/39
ostatné plochy
4641/19
ostatné plochy
4647
vodná plocha
zastavané plochy a
zastavaná plocha a
4641/20
4453/2
nádvoria
nádvorie
zastavaná plocha a
4641/21
ostatné plochy
4453/10
nádvorie
zastavané plochy a
zastavaná plocha a
4641/22
4453/11
nádvoria
nádvorie
zastavané plochy a
zastavaná plocha a
4641/23
4453/12
nádvoria
nádvorie
zastavaná plocha a
4643/1
ostatné plochy
4455/12
nádvorie
4643/2
ostatné plochy
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Navrhovanou činnosťou budú dotknuté parcely KN-E na katastrálnom území Zobor
uvedené v nasledujúcej tabuľke:
číslo
pozemku
3171

druh pozemku
orná pôda

číslo
pozemku
3170/1

druh pozemku
trvalý trávnatý porast

Navrhovanou činnosťou budú dotknuté parcely KN-C na katastrálnom území
Chrenová uvedené v nasledujúcej tabuľke:
číslo
pozemku

1390/29

druh pozemku
zastavané plochy
a nádvoria
ostatné plochy

1390/33

ostatné plochy

1390/27

1390/42
1391/3

zastavané plochy
a nádvoria
zastavaná plocha
a nádvoria

číslo
pozemku

druh pozemku

1392/6

ostatné plochy

1392/7
1392/8

ostatné plochy
zastavaná plocha
a nádvoria
zastavaná plocha
a nádvoria
zastavaná plocha
a nádvorie

1392/27
1392/41

Územie realizácie hlavných stavebných objektov v rámci navrhovanej činnosti
je vymedzené územím rieky Nitra, komunikáciami na uliciach Mostná a Napervillská
a Brezovým hájom. Územie je dopravne napojené cez okružnú križovatku Napervillská –
Nábrežie mládeže.
5. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.
10/2017
Termín začatia výstavby navrhovanej činnosti:
Termín ukončenia výstavby a začatia prevádzky navrhovanej činnosti:
05/2019
Termín ukončenia prevádzky navrhovanej činnosti nie je definovaný.
6. Stručný opis technického a technologického riešenia.
Navrhovaná činnosť sa má realizovať, resp. využívať časti rozostavaného
a nedokončeného železobetónového skeletu (pôvodný investičný zámer Citypark Nitra),
ktorý sa nachádza na mieste staveniska, pričom ucelené časti skeletu bude potrebné
vybúrať v nadväznosti na architektonické a dispozičné riešenie navrhovanej činnosti,
pričom maximum búraných žb-konštrukcií sa má recyklovať a spätne zabudovať
na mieste výstavby navrhovanej činnosti.
Na predchádzajúci investičný zámer Citypark Nitra boli doteraz vydané tieto
rozhodnutia o umiestnení stavby, resp. o povolení stavieb:
• vydané 04. 08. 2006 / právoplatné 25. 08. 2006 - územné rozhodnutie o umiestnení
stavby a využívaní územia č. SP 4699/2006-009-Ing.Ki,
• vydané 30. 05. 2007 / právoplatné 20. 08. 2007 - dodatočné stavebné povolenie č. SP
4962/2007-007-Ing.Ki,
• vydané 17. 09. 2012 / právoplatné 12. 02. 2013 – dodatočné stavebné povolenie č. SP
4962/2007-056-Ing.Já,
• vydané 19. 06. 2014 / právoplatné 21. 07. 2014 – dodatočné stavebné povolenie č. SP
13733/2013-011-Ing.Já,
• vydané 04. 10. 2007 / právoplatné 27. 10. 2007 – dodatočné stavebné povolenie č. SP
15673/2007-005-Ing.Dá,
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• vydané 08. 01. 2008 / právoplatné 18. 03. 2008 – dodatočné stavebné povolenie č. SP
22395/2007-004-Ing.Dá,
• vydané 21. 05. 2008 / právoplatné 14. 06. 2008 – dodatočné stavebné povolenie č. SP
26897/2007, 2687/2008-002-Ing.Dá,
• vydané 22. 01. 2008 / právoplatné 25. 02. 2008 – dodatočné povolenie č.j.
A/2007/02285-10/F35 A/2008/00163,
• vydané 26. 09. 2007 / právoplatné 30. 11. 2007 – dodatočné povolenie č.j.
A/2007/01653-011/F12,
• vydané 08. 08. 2007 / právoplatné 28. 08. 2007 – stavené povolenie č. SP
14269/2007-005-Ing.Ki,
• vydané 27. 11. 2006 / právoplatné 05. 02. 2007 – rozhodnutie o povolení terénnych
úprav č. SP 20174/2006-004-Ing.Ki.
Z hľadiska urbanistického riešenia sa má celá dvojpodlažná hmota existujúceho
skeletu upraviť tak, aby z hľadiska vnímania z nábrežia bola rozčlenená na menšie celky
s pravidelným rytmom. Toto delenie a sledovanie línie rieky Nitra má vytvoriť novú
nábrežnú promenádu s aktívnym parterom, do ktorého majú byť orientované najmä
reštaurácie, kaviarne, vstupy do obchodného centra a bytových domov, plochy pre relax,
oddych, outdoor fitness, detské ihrisko a pod. Pred plochy obchodného centra majú byť
predsunuté tri rovnaké hmoty bytových domov, ktoré svojim ustúpeným podlažím
presahujú pôvodný skelet o jedno podlažie. Pri hlavnom vstupe z Napervillskej ulice
je objekt odstúpený tak, aby vytvoril dostatočný nástupný, resp. rozptylový priestor
s viacerými atrakciami ako petangové ihrisko alebo vodná plocha s fontánou, ktorej
priestor môže v zime slúžiť aj na umiestnenie verejného klziska. Počas predvianočného
obdobia sa uvažuje s využitím tejto plochy pre vianočný predaj suvenírov, občerstvenia
a živých rýb. Zo severnej strany je vytvorený vstup pre peších zo Zobora, resp.
z vysokoškolských internátov. Navrhovaná činnosť uvažuje s možnou úpravou
a rozšírením tohto vstupu v budúcnosti.
Z hľadiska architektonického riešenia je navrhovaná činnosť rozdelená na 3 hlavné
časti, a to dvojpodlažné obchodné centrum (cca 23 000 m2 prenajímateľnej plochy),
tri samostatné pavlačové bytové domy (cca 90 bytov) a parkovací dom, ktorý je riešený
variantne. V rámci variantu č. 1 sa navrhuje 318 státí pre statickú dopravu a v podzemnej
garáži 610 státí pre statickú dopravu. V rámci variantu č. 2 sa navrhuje 398 státí pre
statickú dopravu a v podzemnej garáži 610 státí pre statickú dopravu a v rámci variantu
č. 3 sa navrhuje 305 státí pre statickú dopravu a v podzemnej garáži 580 státí pre statickú
dopravu. Podlahová plocha nadzemnej časti v rámci navrhovanej činnosti v prípade
variantov č. 1 a 2 má byť 46 269 m2 a podzemnej časti 18 389 m2. V prípade variantu
č. 3 má byť podlahová plocha nadzemnej časti 48 763 m2 a podzemnej časti 18 738 m2.
Riešenie obchodného centra je založené na klasickej retailovej schéme s koncovými
kotevnými nájomcami, ktorá je doplnená o kontakt s nábrežím v exteriéri formou pasáží
kolmých na hlavný mall, v rámci ktorých majú byť v 1. NP umiestňované gastroprevádzky
s možnosťami sedenia v interiéri aj v exteriéri. Ich poloha je aj s orientovaním k nábrežiu
rieky Nitra, čo umožní ich sezónne využitie. Hlavný peší vstup z Napervillskej má priamo
prechádzať cez kotevného nájomcu, zároveň má byť k dispozícii aj samostatný vstup
priamo do pasáže. Vedľajší vstup zo severu má byť vytvorený ako možnosť vstupu
pre chodcov, resp. cyklistov prichádzajúcich zo Zobora. Umiestnenie prevádzky potravín
na poschodie je determinované vstupom z parkovacieho domu v tejto úrovni a zároveň
podporené express-eskalátorom zo suterénu priamo na poschodie pred priečelie
supermarketu. Centrálna poloha food-courtu na poschodí má pridávať tok ľudí
do východnej časti mallu, pričom prevádzky oproti food-courtu sú uvažované ako
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prevádzky služieb, bánk, pošty atď. Dve plné retailové podlažia sú doplnené o dve lokálne
nadstavby na 3. NP, v rámci ktorých majú byť umiestnené prevádzky detský svet a fitness
s výmerou cca 1 000 m² a 900 m2. Obchodné centrum má mať maximálnu výšku atiky
19,65 m.
Parkovanie pre návštevníkov ako aj zamestnancov navrhovanej činnosti má byť
zabezpečené v podzemnej garáži a v parkovacom dome. K dispozícii má byť jedna
vjazdová rampa, v suteréne s viacerými závorami pre kontrolu vstupu do garáže a dve
výjazdové rampy. Zo suterénu sa majú návštevníci dostať do obchodného centra
eskalátormi, výťahmi a schodiskami a z parkovacieho domu výťahom a schodiskom,
resp. v úrovni 2. NP bude možné vojsť aj priamo do pasáže obchodného centra.
Zásobovanie je navrhnuté z dvoch zásobovacích dvorov, väčší z nich je zároveň aj
priestorom pre odpadové hospodárstvo celého komplexu, vrátane odpadov z bytových
domov, ktoré sa sem majú premiestniť z miestností pre odpady pod bytovými domami.
Väčší zásobovací dvor má byť situovaný vo vizuálne najmenej vnímateľnej polohe
na severnej fasáde, menší sa má nachádzať pri príjazdovej komunikácii, tiež na severnej
fasáde objektu.
Technologicky má byť navrhovaná činnosť vybavená všetkými technológiami
pre zabezpečenie hygienických a zdravotných potrieb zamestnancov a návštevníkov, ako
aj technológií zabezpečujúcich protipožiarnu bezpečnosť a technológií zabezpečujúcich
komfort a bezpečnosť obchodného centra. Komplexné riadenie všetkých technológií má
byť riadené v centrálnom velíne s nepretržitou obsluhou. Všetky samostatné technologické
priestory a zariadenia majú byť umiestnené najmä v suteréne a na streche objektu, kde
v prípade, že pôjde o exteriérové zariadenie na streche, má byť použitá vizuálna, resp.
podľa potreby aj akustická clona.
Prevádzka obchodného centra vrátane zamestnancov obchodov a služieb,
manažmentu, správy centra atď., má vygenerovať cca 380 nových pracovných miest.
Tri štvor- až päť-podlažné bytové domy s 2, 3 a 4 izbovými bytmi majú byť
orientované do nábrežia s maximálnou výškou atiky 18,0 m. Každý z domov má mať
samostatný vstup so vstupnou halou, z ktorej má byť prístupné schodisko a výťah.
Typologicky pôjde o pavlačové domy, pričom pavlače majú byť orientované
do vnútorného exteriérového átria a na druhej strane bytov smerom na JZ majú byť
vytvorené loggie s exteriérovým tienením. Toto riešenie umožní priečne vetranie
všetkých bytov, ako aj sekundárne osvetlenie častí bytov. Príslušenstvo bytov sa má
nachádzať priamo na každom podlaží (kobky), ako aj v podzemnej garáži (upratovačka,
miestnosť pre odpadové hospodárstvo, ďalšie skladové priestory, kočikáreň, miestnosť
pre bicykle). Parkovanie pre obyvateľov bytov má byť vyhradené v suteréne parkovacej
garáže v samostatnom priestore oddelenom pletivom, resp. perforovanou stenou
od verejného parkovania v zvyšnej časti suterénu. Technologický štandard bytov má byť
zabezpečený na dnešné obvyklé požiadavky. Obyvatelia budú môcť ako nadštandard
využiť možnosť pripojenia na rozvody chladu, ktoré si budú môcť v rámci svojich bytov
riešiť pomocou kanálových jednotiek, resp. ako tzv. stropné chladenie.
V rámci exteriéru na nábrežnej časti, ale aj v rámci príjazdovej komunikácie na severnej
strane objektu navrhovanej činnosti majú byť realizované spevnené a zelené plochy medzi
objektom a novonavrhovanou komunikáciou. Na nábreží pred objektom popri
protipovodňovom múriku má byť existujúci chodník rozšírený a sfunkčnený
na plnohodnotný cyklochodník s paralelným peším chodníkom v minimálnej šírke 4,9 m
od oporného múrika. V rámci ochranného pásma protipovodňovej ochrany a s ohľadom
na ochranné a bezpečnostné pásma inžinierskych sietí má byť popri tejto trase vysadená
nízka zeleň (trávy, lúčne rastliny) a ďalej od chodníka vysoká zeleň (lokálne dreviny),
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ktorá by mala vytvoriť stromoradie. Spevnené plochy majú byť riešené ako
veľkoformátové betónové platne s odvodnením v maximálne možnej miere do priľahlých
nespevnených plôch. V časti plochy pred hlavným vstupom má byť situovaná menšia
vodná plocha s možnosťou umiestnenia ľadovej plochy aj v zimnom období. Priestory
v podlubí pod bytovými domami majú byť sezónne využívané ako rozšírenie
gastroprevádzok s exteriérovým sedením.
Stavebno-technické riešenie navrhovanej činnosti je limitované zrealizovanou
a nedokončenou časťou stavby CITYPARK Nitra. Pôvodná hmota jestvujúceho skeletu
sa zo strany Brezového hája skráti. Naopak smerom k nábrežiu rieky Nitra bude
doplnená o tri bytové domy, ktoré čiastočne presahujú pôvodný skelet. Navrhovaná
činnosť si tiež vyžiada lokálne zásahy do jestvujúceho skeletu z prevádzkových alebo
technologických dôvodov. V rámci projektu CITYPARK Nitra bola v rámci územného
konania a stavebného povolenia umiestnená, povolená a zrealizovaná prípojka IO 04 vodovodná prípojka (po vonkajšiu vodomernú šachtu osadenú vodomerom), zrealizované
a skolaudované boli prekládky PZ 01.01 – VTL plynovod PN40, DN 100 Nitra –
Chrenová 1 – prekládka, PZ 01.02 – VTL plynovod PN40, DN 100, RS Nitra – Chrenová
1 prekládka, PZ 01.03 – STL a NTL plynovody Napervillská ulica – prekládka, PZ 01.04 –
Regulačná stanica plynu RS 11000 Nitra Chrenová 1 – prekládka, PZ 01.07 – Elektrická
prípojka NN a vonkajší rozvod silnoprúdu k preloženej RS plynu Nitra – Chrenová 1
a k SKAD – 1 a PZ 01.08 – Protikorózna katodická ochrana Nitra Chrenová 1 – prekládka,
pričom zrealizované a skolaudované boli objekty ako IO 16 – Prekládka verejného
osvetlenia Napervillskej ulice – postúpené inému investorovi, SO I.O.11 – Kruhová
križovatka – postúpené inému investorovi a SO I.O.12 – Príjazdná komunikácia –
postúpené inému investorovi. Zároveň boli zrealizované alebo čiastočne zrealizované
objekty ako IO 19.1 – Hrubé terénne úpravy – 1. etapa (na 100 %), IO 19.2 – Hrubé
terénne úpravy – 2. etapa (na 100 %), SO 01 – hlavný objekt (na 70 % hrubej stavby)
a podzemná pažiaca a tesniaca stena (na 100 %). Prípojka VN bola pre CITYPARK Nitra
riešená samostatným konaním a bola čiastočne zrealizovaná v réžii ZSE. Po spodrobnení
technického a technologického riešenia navrhovanej činnosti a po konzultáciách
so správcami sietí budú už vybudované prípojky inžinierskych sietí využité, resp. upravené
pre potreby navrhovanej činnosti. Z hľadiska odkanalizovania vonkajších verejných
priestorov sa uvažuje s použitím povrchových úprav spevnených plôch, ktoré umožňujú
zvýšiť zadržiavanie dažďových vôd v území.
Z hľadiska zásobovania elektrickou energiou zo severozápadnej strany koliduje
navrhovaná rozšírená cesta na cca 250 m úseku s existujúcim káblom VN 22 kV. Uvedený
kábel má byť preložený pod chodník pre peších vedúci súbežne s cestou. VN prípojka má
byť zriadená úsečníkom na vzdušnom vedení 22 kV. Trafostanica má byť s vnútorným
ovládaním a umiestnená má byť severovýchodne od priestorov hlavného zásobovania.
V trafostanici majú byť umiestnené 3 transformátory s výkonom 1 600 kVA
v samostatných kobkách. VN aj NN rozvádzače majú byť v modulovom usporiadaní.
Hlavná rozvodňa NN má byť umiestnená na 1. PP, čo najbližšie k trafostanici. Z hlavnej
rozvodne majú byť napájané všetky elektromerové rozvádzače, distribučné rozvádzače
a rozvádzače technológií s veľkými odbermi (UK, chladenie, VZT) a inštalované
rozvádzače s kompenzáciou účinníka. Požiarna rozvodňa NN má byť umiestnená na 1. PP
vedľa hlavnej NN rozvodne a má byť v nej umiestnený zálohovaný zdroj s batériami,
zálohovaný zdroj núdzového osvetlenia s batériami a rozvádzač napájajúci všetky
zariadenia požiarnej ochrany.
V rámci navrhovanej činnosti má byť pozdĺž juhozápadnej strany doplnené stĺpové
verejné osvetlenie, ktoré má slúžiť na osvetlenie plánovaného chodníka na nábreží
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v dĺžke cca 400 m. Pozdĺž celej plánovanej trasy sú navrhované stĺpové svietidlá, ktoré
majú byť pripojené k existujúcemu rozvodu v blízkosti Mostnej ulice. Zo severozápadnej
strany verejné osvetlenie koliduje s navrhovanou rozšírenou cestou na cca 80 m úseku,
kde sa nachádzajú tri svietidlá verejného osvetlenia, pričom prostredné z nich bude
zrušené. Ďalej v smere ku kruhovému objazdu v dĺžke cca 200 m majú byť doplnené
ďalšie stĺpové svietidlá, ktoré majú byť pripojené k existujúcemu rozvodu pred
kruhovým objazdom na Napervillskej ulici. Na priechode pre chodcov v blízkosti
stojiska taxíkov má byť doplnené osvetlenie priechodu pre chodcov. V súvislosti
s rozšírením okružnej križovatky (križovatka ulíc Napervillská, Mostná a Nábrežie
mládeže) má byť preložených 8 svietidiel verejného osvetlenia a pridané viacramenné
svietidlo verejného osvetlenia do stredu kruhovej križovatky a má byť doplnené
osvetlenie priechodov pre chodcov na ramenách uvedenej kruhovej križovatky. V rámci
navrhovanej činnosti má byť pozdĺž juhozápadnej strany doplnené osvetlenie zelene
(nízke záhradné svietidlá umiestnené v ostrovčekoch zelene) a podobne má byť
osvetlené aj vytvárané námestie s fontánou z východnej strany. V rámci tohto námestia
majú byť tiež zriadené dva pripájacie body slúžiace na napojenie stánkov a iných atrakcií
počas konania rôznych kultúrnych, vianočných, predajných či športových udalostí.
V súvislosti s rozšírením cesty a vybudovaním chodníka pre peších na severovýchodnej
strane má dôjsť k záberu pozemku z areálu bývalého minigolfu, pričom bude potrebné
upraviť existujúce areálové rozvody. Prekladané a novo zriaďované vedenia majú byť
realizované zemnými káblami uloženými prevažne vo voľnom teréne a pod spevnenými
povrchmi. Osvetlenie vnútorných priestorov má byť v prevažnej miere zabezpečené
LED svietidlami a svietidlami s kompaktnými zdrojmi na stropoch a stenách objektu.
Ďalej má byť na fasáde umiestené osvetlenie fasády, kde majú byť taktiež umiestené
svietidlá pre osvetlenie reklám. Vonkajšie osvetlenie má byť ovládané pomocou
súmrakového spínača a spínacích hodín.
V prípade poruchy napájania z trafostaníc má byť navrhovaná činnosť vybavená
záložným zdrojom (dieselagregát) o veľkosti asi 700 kVA pre zabezpečenie nezávislého
napájania 1/3 osvetlenia, havarijne dôležitých zariadení, bezpečnostných systémov,
evakuačných výťahov, núdzového osvetlenia, napájania požiarnych systémov, zariadení
pre odvod tepla a dymu, strojovne sprinklerov a UPS. Náhradný zdroj má byť
umiestnený severovýchodne od priestorov hlavného zásobovania. V rámci navrhovanej
činnosti má byť inštalovaný na 1. PP zdroj nepretržitého napájania – UPS, ktorý má
slúžiť pre zálohovanie riadiaceho systému MaR a slaboprúdových zariadení.
V rámci navrhovanej činnosti má byť inštalovaná elektrická požiarna signalizácia
jednostupňová s dvojstupňovou signalizáciou požiarneho poplachu. Navrhnutý je
adresný systém EPS. Ústredňa EPS má byť umiestnená vo velíne na 1. NP.
Zásobovanie navrhovanej činnosti plynom má byť pomocou navrhovaného
pripojovacieho plynovodu o tlaku do 100 KPa, na ktorý je vydané stavebné povolenie,
ktoré vydalo Mesto Nitra pod číslom SP 13733/2013-011-Ing.Já. Plynovod má
zásobovať plynom navrhovanú kotolňu a gastroprevádzky. Výpočtová ročná spotreba
plynu je 723 690 m3.rok-1.
Pre vykurovanie objektu a napojenie VZT jednotiek je navrhnutá teplovodná plynová
kotolňa (stredný zdroj znečisťovania ovzdušia). Kotolňa o menovitom výkone 3 443 kW
pre vykurovanie navrhovanej činnosti má zásobovať navrhovanú činnosť teplom pre
vykurovanie a ohrev vzduchu a má byť umiestnená na 3. NP. V kotolni majú byť osadené
3 stacionárne plynové kondenzačné kotle BUDERUS Logano plus SB 745 – 1000
s menovitým výkonom 906 kW a 1 stacionárny plynový kondenzačný kotol BUDERUS
Logano plus SB 745 – 800 s menovitým výkonom 725 kW. Kotly majú byť zapojené do
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kaskády. Navrhnutý je teplovodný vykurovací systém dvojrúrkový. Pre vykurovanie
radiátormi, fancoilami, podlahovým vykurovaním má byť vykurovacia voda regulovaná
v závislosti od teploty vonkajšieho vzduchu. Pre napojenie ohrievačov vzduchových clôn
a napojenie ohrievačov vzduchotechnických jednotiek má byť použitá vykurovacia voda
s konštantnou teplotou. Ročná spotreba tepla bola vypočítaná na 4 354,32 MWH/rok,
resp. 15 675,5 GJ.rok-1. Ročná spotreba plynu bola vypočítaná na 626,90 tisíc m3.rok.-1
(zimná spotreba plynu = 545,26 tisíc m3.rok.-1 a letná spotreba plynu = 81,64 tisíc
m3.rok.-1). Odvod spalín od kotlov má byť zabezpečený pomocou trojvrstvových
nerezových komínov schiedel DN 300 alebo schiedel DN 250, ktoré majú byť vyvedené
nad strechu. V spodnej časti má byť komínové teleso vybavené zberačom kondenzátu.
Súčasťou plynovej kotolne má byť aj elektrická požiarna signalizácia a zariadenie pre
nútený odvod tepla a splodín horenia.
Pre pokrytie tepelných záťaži v rámci navrhovanej činnosti má slúžiť systém
nepriameho (vodného) chladenia, ktorý má privádzať ochladenú vodu do chladičov
VZT jednotiek a výmenníkov fancoilov. Chladná voda má byť pripravovaná centrálne,
v strojovni chladenia situovanej na 3. NP. Vzhľadom k prevádzkovým úsporám bude
navrhnutý systém s vodou chladenými kondenzátormi, kedy bude teplo z kondenzátora
odovzdávané do okruhu vežovej vody a vychladzované v otvorených chladiacich
vežiach umiestených na streche objektu. Chladiace veže majú byť umiestené v exteriéri
nad strešnou konštrukciou. Výrobu chladnej vody majú zabezpečovať 3 ks chladiacich
zariadení. Chladná voda má byť vyrábaná vo výparníku jednotlivých zdrojov chladu.
Každý zdroj chladu má mať samostatný sekundárny okruh s čerpadlom, ktoré zaistí
konštantný prietok cez výparník zdroja chladu. Súčasťou chladenia má byť strojovňa
s čerpadlami a meraním chladu vrátane rozvodov chladu. Pri výrobe chladu má byť
v uzavretých chladiacich okruhov zdrojov chladu použité ekologické chladivo (R134a).
Návrh vetrania má zabezpečovať nútenú výmenu vzduchu v prevádzkových,
prevádzkovo-technických miestnostiach a v miestnostiach hygienického vybavenia,
pričom prívod čerstvého vzduchu má byť najmenej 36 m3.hod.-1 na jedného pracovníka.
Pretlakové a tlakovo vyrovnané vetranie je navrhnuté v miestnostiach, v ktorých nie je
žiaduce prisávanie vzduchu z okolitých miestností. V priestoroch kancelárií sa uvažuje
s rovnotlakom a podtlakové vetranie je navrhnuté vo všetkých miestnostiach hygienického
vybavenia (WC, umyvárne, upratovacie komory a pod.). Riadené letné odvlhčovanie nie je
uvažované a zimné dovlhčovanie vzduchu je uvažované len pre kancelárske priestory.
Garáže majú byť v zimnom období netemperované a vetrané mierne podtlakovo odvodom
vzduchu nad strechu objektu (garáže sú určené pre vozidlá skupiny 1). Tam, kde je to
technicky a koncepčne možné, je navrhnuté využitie odpadného tepla rekuperáciou
a cirkuláciou vzduchu. Rozvod vzduchu je navrhnutý nízkotlakovým systémom.
Vzduchotechnické jednotky majú zaisťovať pri jednotlivých zariadeniach vetranie
(čiastočne chladenie a vykurovanie). Vetranie plôch pre statickú dopravu má z hľadiska
VZT jednotiek pozostávať z filtrov a ventilátorov a vodných ohrievačov. Rovnako má byť
vzduch odvádzaný bodovo cez protidažďové žalúzie osadené na stenách strojovne. Pohyb
objemu vzduchu garáže má byť riešený pomocou posuvných prúdových ventilátorov.
Vzduchové clony pri vstupoch do objektu majú byť použité pri vjazdoch do garáží,
pri verejných vchodoch a turniketoch, pri zásobovacom dvore clony s vodným ohrevom
a pri reštauráciách a kaviarňach, pri vstupoch do exteriéru. Individuálne dochladenie
interiéru má byť zaistené fancoilovými jednotkami. Priestory pasáží a vstupných lobby
majú byť vetrané, vykurované a chladené pomocou vzduchotechnických centrálnych
jednotiek. Byty a apartmány majú byť vetrané prirodzene, pričom podtlakové vetranie má
byť v rámci WC, spŕch a komôr a má byť zaistené samostatnými radiálnymi ventilátormi.
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Technologické vetranie má byť osadené v miestnostiach technického vybavenia.
Pretlakové vetranie chránených únikových ciest má byť zaistené pomocou samostatných
ventilátorov umiestnených v strojovni, na streche alebo v podhľadoch jednotlivých
chránených únikových ciest s koncovými elementmi – výustkami a anemostatmi.
Zabezpečenie zásobovania pitnou vodou pre potreby navrhovanej činnosti má byť
vybudovanou vodovodnou prípojkou DN 80, ktorá je ukončená vo vodomernej šachte
(na existujúcu vodovodnú prípojku je vydané povolenie Okresného úradu životného
prostredia Nitra pod číslom A/2007/02285-10/F35 zo dňa 22. 01. 2008). Navrhované
sú 3 fakturačné merania na 3 navrhovaných vodovodných prípojkách. Existujúca
vodovodná prípojka má zásobovať pitnou vodou bytovú časť. Pre potreby obchodnej
prevádzky má byť vybudovaná nová vodovodná prípojka DN 80, ktorá má byť napojená
na verejný vodovod. Pre potreby zavlažovania okolitej zelene má byť vybudovaná nová
vodovodná prípojka DN 50. V budúcnosti sa uvažuje ako alternatíva vybudovanie studne
pre potreby zavlažovania. Príprava teplej pitnej vody pre byty, obchody a gastroprevádzky
má byť riešená centrálne v kotolni. Ročná potreba vody je predpokladaná v objeme asi 57
920 m3.
Súčasťou navrhovanej činnosti má byť stabilné hasiace zariadenie. Strojovňa
stabilného hasiaceho zariadenia má byť spolu s požiarnou nádržou so samočinným
doplňovaním vody z vodovodnej prípojky (s odhadovaným objemom 160 m3 v spojení s
dvoma elektrickými čerpadlami umiestnenými v strojovni SHZ) situovaná na 1. PP spolu
so strojovňou ventilových staníc, ktoré majú byť prepojené pomocou oceľového
potrubia. V strojovni ventilových staníc majú byť umiestnené suché ventilové stanice pre
ochranu podzemných plôch pre statickú dopravu a parkovacieho domu, podružná
ústredňa SHZ a ostatné zariadenia, potrebné pre správnu funkciu SHZ.
Odvádzanie splaškových a dažďových odpadových vôd má vydané platné povolenie,
ktoré vydal Okresný úrad životného prostredia Nitra pod číslom A/2007/02285-10/F35
zo dňa 22. 01. 2008. Splaškové odpadové vody majú byť odvádzané cez areálovú
splaškovú kanalizáciu do čerpacej stanice splaškových vôd. Odpadové vody
z kuchynských prevádzok majú byť pred zaústením prečistené v lapačoch tukov.
Odpadové vody z odlučovačov tukov majú byť gravitačne zaústené do splaškovej
kanalizácie. Z prečerpávacej šachty majú byť splaškové odpadové vody čerpané pomocou
kalových čerpadiel a tlakovej kanalizácie do verejnej kanalizácie vedenej na Drážovskej
ulici v Nitre. V čerpacej stanici splaškových vôd má byť osadený hrablicový kôš
na zachytávanie hrubých nečistôt. Čistenie splaškových vôd má byť realizované v ČOV
pre mesto Nitra, do ktorej sú pomocou kanalizačnej siete zvádzané odpadové vody.
Priemerný ročný prietok splaškových odpadových vôd bol vypočítaný na 57 920,03
m3.rok-1. Existujúce kanalizácie, ktoré sa nenachádzajú v dostatočnej hĺbke bude potrebné
preložiť a poklopy kanalizačných šácht majú byť upravené podľa nivelety budúcich
spevnených plôch.
Prevažná časť dažďových odpadových vôd má byť odvádzaná do odľahčovacích stôk,
pričom dažďové odpadové vody zo spevnených plôch budú prečisťované cez odlučovač
ropných látok. Odlučovač ropných látok má byť riešený ako podzemný železobetónový
kontajner. Nádrž má byť vybavená koalescenčným filtrom a sorpčným filtrom (kvalita
čistenia na odtoku do 0,5 mg.l-1 NEL). Odpadové dažďové vody zo striech budú
opatrené lapačmi nečistôt. Dažďové vody zo samotnej plochy promenády majú byť
riešené vsakovaním na pozemku. Časť dažďových odpadových vôd zo spevnených plôch
má byť odvádzaná spádovaním terénu do dažďovej záhrady. Odľahčovacie stoky, do
ktorých sú zvedené dažďové vody, sú ukončené výustnými objektmi so spätnými
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klapkami na brehu rieky Nitra. Množstvo dažďových odpadových vôd zo strechy bolo
vypočítané na 325,17 l.s-1 a zo spevnených plôch na 75,08 l.s-1 (spolu 400,25 l.s-1).
Navrhovaná zeleň má v rámci navrhovanej činnosti mať niekoľko podôb. Od zelene
umiestnenej na streche, cez zeleň uchytenú na stene v podobe vertikálnej zelene, až po
vzrastlú vegetáciu v podobe stromov, nižšej krovitej a kvetinovej výsadby a plošnej
zelene v podobe trávnatých plôch. Značná časť listnatých opadavých stromov (napr.
javor, dub, hrab) má byť orientovaná v blízkosti nábrežia a cyklochodníka. Nakoľko sa v
blízkosti stromov budú nachádzať inžinierske siete, je potrebné pri realizácii použiť
protikoreňovú fóliu, ktorá zabráni koreňovej sústave poškodiť siete. Zeleň vegetačný
striech bude tvorená extenzívnym typom suchomilných rastlín (napr. rod Sedum,
alternatívnou je skalničkový koberec), ktorá bude vysadená do substrátu s výškou 50 mm
(maximálne však 15 cm). Uvedené rastliny majú byť vysadené do kvalitného
viacvrstvového extenzívneho substrátu, pod ktorým sa má nachádzať filtračná vrstva z
geotextílie, drenážny a hydroakumulačný prvok a ochranná geotextília. Bilancia zelene
v rámci navrhovanej činnosti predstavuje 7 954 m² (z toho zeleň na teréne (trávniky,
záhony) 2 175 m² a zelené strechy 5 300 m²).
Z hľadiska dopravného napojenia sa v rámci navrhovanej činnosti zachová napojenie
cez jednopruhovú okružnú križovatku Napervillská – Nábrežie mládeže, pričom bude
potrebné rozšíriť okružnú križovatku na dvojpruhovú o jeden jazdný pruh po vonkajšom
obvode na celkový priemer R = 40 m, na oboch najzaťaženejších ramenách Napervillskej
ulice sa rozšíria vjazdy i výjazdy na dva jazdné pruhy a odsunú sa priechody pre chodcov
od oválu križovatky až za spojenie vjazdov z výjazdmi. Napervillská ulica je klasifikovaná
ako obslužná komunikácia funkčnej triedy C 1 – mestská trieda spoločenského významu
v existujúcej zástavbe, základnej šírkovej kategórie MO 12,5/50. Ulica Nábrežie mládeže,
pripojená na Napervillskú v okružnej križovatke je funkčnej triedy C 3 – obslužná
komunikácie sprístupňujúca objekty a územia, základnej šírkovej kategórie MO 7/30.
Tieto stavbou priamo dotknuté komunikácie dopĺňajú nadväzujúce komunikácie funkčnej
triedy B1, C 2 a C 3, kategórií MZ /50, MO 12/50 a MO 8/50 - zberné komunikácie
a obslužné komunikácie doplňujúce spojenie zberných komunikácii s funkciou
sprístupnenia objektov (ulice Mostná, Wilsonovo nábrežie, Parkové nábrežie, Chrenovská,
Dobšinského). V zmysle záverov z kapacitného posúdenia súčasná malá okružná
križovatka s parametrami 1 pruh po ovále s vonkajším polomerom R = 30 m
a jednopruhovými vjazdmi a výjazdmi ani v prípade dobudovania spojovacích vetiev
(Bypassov) kapacitne nebude vyhovovať už v roku 2019.
Súčasťou stavebných úprav v rámci rozšírenia okružnej križovatky majú byť aj
chodníky po jej obvode, zvislé a vodorovné dopravné značenie, funkčné odvodnenie, nové
osvetlenie, ale aj nevyhnutná preložka a ochrana podzemných vedení. Nové priechody pre
chodcov majú riešené v bezbariérovej úprave aj s dlažbou pre nevidiacich a nasvetlené
majú byť intenzívnym osvetlením.
Súčasná komunikácia medzi areálom bývalého minigolfu v Brezovom háji
a navrhovanou činnosťou má byť priestorovo rozšírená na 6,50 m v zmysle vydaného
územného rozhodnutia (IO 12 príjazdná komunikácia k objektu) a s jednostranným
chodníkom šírky 2,00 m. Z tejto komunikácie budú sprístupnené hromadné garáže
pre obyvateľov aj návštevníkov (jeden samostatný jednosmerný vjazd do hromadných
garáží i vo viacpodlažnom parkovom dome a dva samostatné jednosmerné výjazdy
z týchto garáží), ale aj malý zásobovací dvor pred okružnou križovatkou pre zásobovacie
vozidlá kategórie N1 i veľký zásobovací dvor na jej zaslepenom konci. Zásobovanie
väčších obchodných jednotiek vozidlami kategórie N2 a N3 na prízemí má byť riešené
spevnenou plochou zásobovacieho dvora v severnej časti zásobovacou rampou.

strana č. 11 záverečného stanoviska č: 2178/2017-1.7/at zo dňa 09. 05. 2017

Zásobovací dvor v dĺžke 73,75 m a v šírke 16,10 m má sprístupniť šikmé zásobovacie
stojiská pred rampou. Sprístupnenie k jednotlivým boxom má byť nocúvaním vozidiel
z úvraťového obratiska šírky 11,30 m v dĺžke úvrate 20,00 m. Komunikácie v podzemných
garážach majú byť vzájomne prepojené a zokruhované. Celková dĺžka prístupovej
komunikácie od okružnej križovatky po zásobovací dvor (IO 202) má byť 250,00 m.
Súčasťou objektu prístupovej komunikácie majú byť aj plochy pripojenia k rampám z 1.
PP, pripojenia areálu dopravného ihriska, vyhradené čakacie státia pre 2 vozidlá TAXI + 2
pre pohotovostné vozidlá zdravotnej služby a chodník komunikácie k podjazdu šírky 2,00
m v trase jestvujúcej jednosmernej jednopruhovej komunikácie od podchodu popod
rýchlostnú komunikáciu R1A - cesta I/51 v dĺžke 79,20 m. Zachované má byť existujúce
dopravné prepojenie mestskej časti Zobor do centra mesta a tým aj k areálu navrhovanej
činnosti a to len jednosmerne v smere od Zobora a bez riadenia svetelnou signalizáciou.
Odvodnenie má byť jednostranným priečnym sklonom vozovky 2 % k chodníku do
uličných vpustov pripojených na areálovú kanalizáciu (rieši objekt IO 400).
V rámci statickej dopravy sa neuvažuje s parkovaním na teréne. Z hľadiska prvkov
dopravnej infraštruktúry sú navrhované 3 varianty. Vo variante č. 1 sa navrhuje celkový
počet plôch pre statickú dopravu 928, z čoho je 610 má byť v podzemnej garáži a zvyšok
v nadzemnom parkovacom dome, ktorý je navrhnutý v severozápadnej časti pôvodného
skeletu. Vo variante č. 2 sa navrhuje celkový počet plôch pre statickú dopravu 1 008,
z čoho je 610 má byť v podzemnej garáži a zvyšok v nadzemnom parkovacom dome. Vo
variante č. 3 sa navrhuje celkový počet plôch pre statickú dopravu 885, z čoho je 580 má
byť v podzemnej garáži a zvyšok v nadzemnom parkovacom dome. Z uvedeného počtu
parkovacích miest budú vyhradené 4 % parkovacích miest pre osoby s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie.
Jestvujúca cyklotrasa vedúca po hrádzi rieky Nitra ako spoločná cestička pre cyklistov
a chodcov má byť plne rešpektovaná s tým, že sa navrhuje zvýšiť komfort cyklistov v celej
dĺžke stavby oddelením cyklistov od chodcov v šírke 4,90 m (rozdelenie pre cyklistov
v šírke 3,00 m a pre chodcov v šírke 1,50 m pásom z dlažby šírky 0,40 m a bezpečnostný
odstup 0,50 m od nábrežného múrika). Zároveň sa má vybudovať aj príslušná
infraštruktúra aj pre cyklotrasy (stojany, prístrešky, informačné tabule a cykloznačenie).
Táto cyklotrasa má byť prepojená so samostatnou cyklotrasou od nábrežia na Zobor,
na ktorú bolo vydané právoplatné dodatočné stavebné povolenie špeciálnym stavebným
úradom - Mestom Nitra, č. SP 22395/2007-004-Ing. Dá.
Pešie trasy na nábreží pred navrhovaným komplexom majú byť zrekonštruované
a upravené.
Do telesa samotnej hrádze sa nebude zasahovať, tak aby nevznikli žiadne bariéry
pri vysokej hladine vody. Jej protipovodňová ochrana nebude ovplyvnená.

III.

OPIS PRIEBEHU POSUDZOVANIA

1. Vypracovanie správy o hodnotení.
Navrhovaná činnosť je zaradená podľa prílohy č. 8 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“) do kategórie č. 2
„Energetický priemysel“, pod položku č. 14 „Priemyselné zariadenia na vedenie pary,
plynu a teplej vody“, časť B (zisťovacie konanie) – prahová hodnota bez limitu a zároveň
do kategórie č. 9. „Infraštruktúra“, pod položky 16a) „Projekty rozvoja obcí vrátane
pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách
uvedenej prílohy“, časť B (zisťovacie konanie) – prahová hodnota v zastavanom území
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od 10 000 m2 podlahovej plochy, mimo zastavaného územia od 1 000 m2 podlahovej
plochy – v prípade variantov č. 1 a 2 je navrhovaných 46 269 m2 podlahovej plochy
v rámci nadzemnej časti a 18 389 m2 v rámci podzemnej časti (spolu 64 658 m2
podlahovej plochy) a v prípade variantu č. 3 je navrhovaných 48 763 m2 podlahovej
plochy v rámci nadzemnej časti a 18 738 m2 v rámci podzemnej časti (spolu 67 501 m2
podlahovej plochy) a 16b) Projekty rozvoja obcí vrátane statickej dopravy, časť A
(povinné hodnotenie) - prahová hodnota od 500 stojísk - v prípade variantu č. 1 je
navrhovaných 928 stojísk, v prípade variantu č. 2 to je 1 008 stojísk a v prípade variantu
č. 3 je navrhovaných 885 stojísk, a preto bolo vykonané povinné hodnotenie navrhovanej
činnosti podľa zákona o posudzovaní.
Komplexné zistenie, opísanie a vyhodnotenie predpokladaných vplyvov navrhovanej
činnosti na životné prostredie vrátane vplyvov na zdravie ľudí a zároveň porovnanie s
jestvujúcim stavom životného prostredia v mieste jej vykonávania bolo uvedené v správe
o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie „Promenada Living
Park, Nitra“ (ďalej len „správa o hodnotení činnosti“) podľa zákona o posudzovaní.
Správa o hodnotení činnosti bola po obsahovej stránke vypracovaná v štruktúre podľa
prílohy č. 11 zákona o posudzovaní a podľa rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
(č. 7544/2016-1.7/at zo dňa 25. 10. 2016) určenom príslušným orgánom v spolupráci
s rezortnými orgánmi a povoľujúcim orgánom.
Navrhovateľ predložil podľa § 31 zákona o posudzovaní správu o hodnotení činnosti
Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, odboru posudzovania vplyvov
na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) dňa 28. 12. 2016 v listinnom vyhotovení a
na elektronickom nosiči dát.
Spracovateľom správy o hodnotení činnosti bola spoločnosť IVASO, s.r.o., so sídlom
v Pezinku. Hlavným riešiteľom bol Ing. Jozef Marko, CSc. Riešiteľský kolektív
pri vypracovaní správy o hodnotení činnosti tvorili Ing. Lisý, Ing. Sikorai, Simulácie
Budov, s. r. o., so sídlom v Bratislave (Ing. Janák, PhD. a Ing. Moravčíková, PhD.),
VALERON Enviro Consulting s. r. o., so sídlom v Bratislave (Ing. Hruškovič,
Mgr. Candrák), RNDr. Barančok, CSc., Bc. Barančoková, Ing. arch. Lauko, Ing.
Marková, Ing. Štiglicová, Mgr. Molnár, Mgr. Molnárová, Ing. arch. Nagy a Ing. arch.
Tribus. Správa o hodnotení činnosti bola vypracovaná v období október až december
2016.
2. Rozoslanie a zverejnenie správy o hodnotení.
MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa
§ 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny
orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán
podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona o posudzovaní oznámilo, že
dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti 08. 09. 2016 začalo podľa § 18
správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov
na životné prostredie. MŽP SR zároveň podľa § 33 ods. 1 zákona o posudzovaní
zaslalo správu o hodnotení činnosti na zaujatie stanoviska dotknutej obci (Mesto Nitra,
Mestský Úrad v Nitre) v listinnom vyhotovení a rezortným, povoľujúcim a dotknutým
orgánom (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Odbor priemyselného
rozvoja; Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
Odbor rozvoja dopravnej infraštruktúry; Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
Agentúra správy majetku; Dopravný úrad, Sekcia leteckých navigačných služieb a
letísk; Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja; Krajské riaditeľstvo Hasičského a
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záchranného zboru v Nitre; Krajský pamiatkový úradu Nitra; Regionálny úrad
verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Okresný úrad v Nitre, Oddelenie štátnej
správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, Odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií, Pozemkový a lesný odbor a Odbor krízového riadenia) prostredníctvom
informácie o zverejnení na webovom sídle MŽP SR na adrese:
http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/promenada-living-park-nitra a zároveň
podľa § 33 ods. 2 zákona o posudzovaní zaslalo dotknutej verejnosti (Združenie
domových samospráv) všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie (list č. 7544/20161.7/at 67826/2016 zo dňa 29. 12. 2016).
MŽP SR zverejnilo správu o hodnotení činnosti podľa § 33 ods. 1 zákona o
posudzovaní
na
webovom
sídle
ministerstva
na
adrese
http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/promenada-living-park-nitra. Dotknutá obec
(Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre) do troch pracovných dní od doručenia správy o
hodnotení činnosti a všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia podľa § 34 ods. 1
zákona o posudzovaní informovala o doručení správy o hodnotení činnosti verejnosť a
zároveň zverejnila všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie počas 30 dní,
t. j. od 04. 01. 2017 do 03. 02. 2017, a oznámila, kde a kedy možno do správy o hodnotení
činnosti nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie.
Zároveň uviedla, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a označila miesto,
kde sa môžu podávať (informácia pre verejnosť zo dňa 04. 01. 2017).
3. Prerokovanie správy o hodnotení s verejnosťou.
Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti ku správe o hodnotení činnosti v meste
Nitra bolo zvolané na základe pozvánky Mesta Nitry (Mestského úradu, Útvaru hlavného
architekta) č. UHA94/2017 zo dňa 12. 01. 2017 a uverejnenia termínu a miesta konania
verejného prerokovania navrhovanej činnosti na www.nitra.sk a to podľa § 34 ods. 2 a 3
zákona o posudzovaní. Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti sa uskutočnilo
dňa 26. 01. 2017 o 16:00 hod. v priestoroch Mestského úradu v Nitre.
Verejného prerokovania navrhovanej činnosti sa podľa prezenčnej listiny zúčastnili
zástupcovia mesta Nitra, spracovateľa správy o hodnotení činnosti, navrhovateľa,
dotknutej verejnosti a verejnosť.
Podľa § 34 ods. 4 zákona o posudzovaní dotknutá obec v spolupráci s navrhovateľom
vyhotovila o verejnom prerokovaní navrhovanej činnosti záznam a doručila ho
príslušnému orgánu dňa 08. 02. 2017 a to v listinnej podobe.
Na úvod verejného prerokovania navrhovanej činnosti všetkých privítala zástupkyňa
mesta Nitry, p. Dírešová, otvorila verejné prerokovanie navrhovanej činnosti
a vymenovala účastníkov uvedeného verejného prerokovania navrhovanej činnosti podľa
prezenčnej listiny.
Následne sa slova ujal zástupca navrhovateľa, Ing. Hajóssy, ktorý predstavil spoločnosť
a navrhovanú činnosť. Stručne popísal pôvodnú výstavbu ukončenú v roku 2008
a aktuálny stav. Zároveň uistil prítomných, že statika rozostavaného skeletu je v poriadku.
Uviedol, že navrhovaná činnosť oproti pôvodnému konceptu obchodného centra je
doplnená o funkciu bývania, gastroprevádzok a voľnočasových aktivít na nábreží rieky
Nitra, s napojením na existujúcu cyklotrasu. Informoval o termíne predpokladaného
spustenia navrhovanej činnosti do prevádzky v roku 2019.
Následne Ing. arch. Nagy, autor nového konceptu a projektu dostavby bližšie predstavil
lokalitu, jej unikátnosti vyplývajúce z polohy za hranicou centrálnej mestskej zóny,
v rámci pamiatkovej zóny a v susedstve Brezového hája, ako aj riešenie s využitím
nábrežia a promenády. Zároveň predstavil dopravné napojenie pre individuálnu dopravu,
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MHD, peších aj cyklistov. Predstavil jednotlivé časti navrhovanej činnosti, pričom
vysvetlil, že určité časti budú vybúrané, iné zachované. Z pohľadu rozmiestnenia
navrhovaných funkcií v rámci navrhovanej činnosti objasnil prítomným, že v suteréne,
ktorý má ostať zachovaný, má byť umiestnených približne 600 parkovacích miest pre
obyvateľov (budú mať vyhradený parkovací priestor) a návštevníkov, na prízemí budú
umiestnené gastroprevádzky po celej dĺžke nábrežia, obchodné priestory rôznych veľkostí,
pričom oproti pôvodnému projektu pribudol v koncepte parkovací dom s približne 300
parkovacími miestami. Na 2. NP majú byť umiestnené obchody a služby a trojica
bytových domov. Na najvyššom podlaží má byť objekt detský svet a fitnescentrum.
Zároveň predstavil vizualizácie, exteriéry, interiéry a hlavný vstup.
Slovo prevzal Ing. Marko, zástupca spracovateľa správy o hodnotení činnosti, ktorý
vysvetlil prítomným dôvod verejného prerokovania navrhovanej činnosti a objasnil proces
posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Upozornil, že témou
verejného prerokovania navrhovanej činnosti je správa o hodnotení činnosti. Taktiež
uviedol, že proces posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie končí
záverečným stanoviskom MŽP SR, pričom sa nejedná o samotné povolenie navrhovanej
činnosti. Informoval prítomných o navrhovaných variantoch a o vypracovaných štúdiách
pre potreby vypracovania správy o hodnotení činnosti (dopravno-kapacitná, hluková
(akustická), rozptylová a svetlotechnická štúdia), z ktorých vyplýva, že realizácia
navrhovanej činnosti je možná za určitých podmienok, pričom ako optimálny variant
označil variant č. 3 (variant s najmenším počtom parkovacích miest).
Následne p. Dírešová dala priestor verejnosti a otvorila diskusiu.
1. otázka: Občan Nitry, p. Mederly, sa opýtal na predbežné stanovisko Mesta Nitra. P.
Mederly vidí skelet ako jeden z najvážnejších problémov v meste, ktorý hyzdí panorámu.
V trojuholníku mesto - investor - občan podľa neho nefunguje prezentovanie názoru
verejnosti a komunikácia. Nesúhlasí s tým, že ako nulový variant sa v správe o hodnotení
činnosti prezentuje súčasný stav, ktorého jedinou alternatívou je dobudovanie skeletu.
Navrhuje ako nulový variant zelený park, tzn. vrátenie pozemkov do pôvodného stavu.
Tvrdí, že aj podľa smernice EÚ majú mestá budovať zelenú infraštruktúru. Údajne
sa predtým priestor využíval ako park, chodili tam ľudia za športom, na prechádzky,
stávali tam cirkusy. Ako zástupca verejnosti vidí teda tri problémové body:
1. požaduje vrátenie pozemku do pôvodného stavu,
2. nikto neposudzoval zmenu funkcie,
3. doprava v tomto mieste je neuralgickým bodom Nitry.
Odpoveď: Ing. Ligačová, hlavná architektka mesta odpovedala, že mesto Nitra víta
dobudovanie skeletu a bytovú funkciu, využitie nábrežia, zmäkčenie veľkej mohutnej
hmoty. Mesto Nitra dalo kladné predbežné stanovisko a bude vývoj ďalej sledovať.
Deklarovala vôľu mesta Nitra riešiť súčasný stav.
2. otázka: O slovo sa prihlásil zástupca Združenia domových samospráv, p. Slávik, so
svojimi pripomienkami:
• navrhnúť odstránenie stavby a vrátenie do pôvodného stavu ako variant č. 4, pričom
nevie posúdiť výsledok takéhoto posúdenia, ale navrhuje ho posúdiť;
• žiada objasniť pôvod investora;
• žiada definovať ďalšie vizualizácie - z Wilsonovej a Mostnej;
• žiada definovať vizuálny vplyv zámeru na chod mesta, objasniť pôvod investora,
doplniť vplyv na prvky ekologickej stability, ÚSES, RÚSES, biokoridory,
ornitologický posudok, emisie, imisie, dažďové záhrady, retenčnú dlažbu,
vodozádržnú a klimatickú funkciu.
Pána Slávika prekvapilo, že navrhovateľ počíta s odvolaniami už pri nastavení
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termínov projektu a pravdepodobne aj v rozpočte. Zároveň zdôraznil, že jeho
pripomienky je potrebné brať na zreteľ, nakoľko Združenie domových samospráv,
ktorého je predstaviteľom, bude po vstupe do posudzovania vplyvov na životné
prostredie aj účastníkom všetkých ďalších konaní.
3. otázka: O slovo sa prihlásil občan, p. Búri. Sleduje vývoj tejto investície od začiatku.
Je rád, že sa ľady pohli. Nie je za prísny variant vrátenia územia do pôvodného stavu,
víta rozvoj Nitry týmto smerom. Víta nového investora s vôľou dokončiť výstavbu, ale
podľa jeho názoru treba stavbu zušľachtiť. Prízemie by malo byť venované reštauračným
a voľnočasovým službám. Tento zámer potvrdil Ing. arch. Nagy. Ďalšia otázka p. Búriho
sa týkala funkcie bývania, či je v zámere na mieste funkcia trvalého bývania, či 90 bytov
nebude mať vplyv na okolie, Brezový háj, či obyvatelia nebudú limitovaní obchodnou
pasážou, či naopak nebudú znehodnocovať Brezový háj, či to nebude ovplyvňovať
kvalitu a komfort bývania.
Odpoveď: Pán Marko za spracovateľa správy o hodnotení činnosti reagoval na prvého
rečníka, p. Mederlyho. Po formálnej stránke je nulový variant ten stav, ktorý by nastal,
ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala. Preto nie je možné za nulový variant
považovať vrátenie do pôvodného stavu. Už v súčasnosti je stavba rozostavaná a sú
vydané stavebné povolenia. S návrhom doplnenia variantu č. 4 do správy o hodnotení
činnosti nie je už možné počítať, pretože správa o hodnotení činnosti už bola
vypracovaná a rozposlaná na pripomienkovanie a rešpektovala varianty riešenia určené
rozsahom hodnotenia. Varianty sa v procese posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti
na životné prostredie definujú pri posudzovaní rozsahu hodnotenia, nie v rámci správy
o hodnotení činnosti. V reakcii na p. Slávika súhlasil, že zo zákona o posudzovaní
verejnosť, ktorá sa prihlási za podmienok definovaných zákonom do EIA procesu, je
automaticky aj účastníkom všetkých ďalších povoľovacích konaní. Zároveň avizoval, že
všetky štúdie budú spodrobňované a diskusia bude pokračovať pri príprave realizácie
navrhovanej činnosti.
4. otázka: Do diskusie opäť vstúpil p. Búri, ktorý doplnil svoje postrehy o poznámku,
aby sa prehodnotila možnosť dočasného bývania, resp. ubytovania, napr. vo forme
hotelového bývania, pričom by táto funkcia bola napojená na okolité športoviská. Dopad
na Brezový háj by bol podľa neho mäkší ako pri trvalom bývaní.
Odpoveď: Ing. Hajóssy v mene navrhovateľa reagoval na výhrady prvého rečníka, p.
Mederlyho. Argumentuje k bodu č. 2, že sa nejedná o zmenu funkcie oproti pôvodnému
projektu. Naopak, územný plán hovorí o lokalite funkčne určenej pre vybavenosť a
doplnkovo bývanie, pričom navrhovaná činnosť počíta s obchodnou funkciou a
doplnkovo s bývaním a je teda v absolútnom súlade s Územným plánom mesta Nitry v
znení neskorších zmien a doplnkov a jeho regulatívmi, pričom navrhovaná činnosť
dokonca zmenšuje komerčné plochy oproti pôvodnému, a to z cca 27 000 m2 na 23 000
m2. Cieľom navrhovateľa je pritiahnuť viac ľudí do lokality, ako keby tam bola iba
náletová zeleň. Na otázku p. Slávika k pôvodu investora informoval, že ide o toho istého
investora, zmenila sa iba akcionárska štruktúra.
5. otázka: Do diskusie vstúpil p. Sitkey s konkrétnou požiadavkou, a to bližšie
špecifikovať dopravné napojenie, ktoré na enviroportáli podľa neho chýba.
Odpoveď: Ing. Lisý, spracovateľ dopravno-kapacitnej štúdie, uviedol, že boli vydané
stavebné povolenia na existujúcu kruhovú križovatku, cyklotrasu, spevnené plochy
a príjazdovú komunikáciu. Kvôli zvýšeniu parkovacej kapacity o 300 miest bolo urobené
dopravno-kapacitné posúdenie. Jeho výsledkom je, že súčasný stav nevyhovuje
kapacitne v dlhodobom výhľade. Tvorili by sa kolóny. Urobil sa variant rozšírenia
križovatky o jeden pruh po vonkajšom ovále a dva vjazdové pruhy v oboch smeroch.
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Doba čakania má byť maximálne 60 sekúnd. Pri uvedení do prevádzky v roku 2020
by pôvodný bypass samotný nepostačoval. Tak ako pri vlastnej stavbe hlavného objektu,
využíva sa existujúca stavba križovatky pri úpravách. Zo zadnej strany objektu majú byť
2 vjazdy (pruhy) a 2 rampy pri vjazde do objektu a 2 samostatné výjazdy z objektu.
6. otázka: Bolo urobené dopravno-kapacitné posúdenie aj susedných križovatiek?
Odpoveď: Ing. Lisý odpovedal, že v tomto štádiu to proces posudzovania vplyvov
na životné prostredie nevyžaduje. Dopravno-kapacitné posúdenie preukázalo, že ani
v kritických hodinách sa nezasahuje vozidlami do vedľajších križovatiek a nebude ich
ovplyvňovať. Vjazdy do rozšírenej križovatky na dvoch pruhoch zabezpečia, že čakacia
doba bude taká, že dĺžka kolón neovplyvní priľahlé križovatky.
7. otázka: Ďalšia otázka p. Sitkeya sa týkala napojenia cyklotrasy na existujúcu
cyklotrasu v smere od umývarky na nábrežie cez podjazd pod R1.
Odpoveď: Ing. Lisy odpovedá, že toto prepojenie sa netýka navrhovanej činnosti a nie je
súčasťou projektu. Prepojenie je v kompetencii mesta Nitra, ale súčasná koncepcia
cyklotrás ho nezahrňuje. Takýmto riešením by prišlo k záberom zelene a dodatočných
plôch, prípadne k výrubu drevín a navyše by to v oblasti kruhovej križovatky mohlo
spôsobiť zvýšenú pravdepodobnosť kolízií. Do projektu by musel byť pridaný
samostatný objekt cyklochodníka a priechodu pre cyklistov. V súčasnosti sa dá napojiť
na cyklotrasu v smere od nábrežia okolo hlavného objektu cez cyklochodník, ktorý už
má stavebné povolenie a ktorý prepája Zobor popod R1. Navrhovateľ sa však touto
pripomienkou môže zaoberať v ďalších štádiách spracovania projektu.
8. otázka: Do diskusie k dopravnému napojeniu vstúpil p. Mederly s otázkou, či sa nebudú
tvoriť kolóny od jedného kruhového objazdu k druhému.
Odpoveď: Ing. Lisý argumentuje, že podľa výpočtov nie. Rozdiely v špičkových hodinách
podľa prieskumu sú veľmi malé. Ak by boli merania na špičkové štvrťhodiny, boli by
vyššie. Ing. arch. Nagy vysvetlil dopravné trendy v urbanizme budúcnosti, podľa ktorých
je trendom znižovanie individuálnej dopravy autom, zvyšovanie a uprednostňovanie
cyklodopravy a využívania MHD. Toto je však v kompetencii mesta a jeho investícií. Ing.
Lisý ešte upozornil, že v podjazde pod R1 chýba chodník v oboch smeroch, v závere je
riadny koridor.
9. otázka: P. Slávik namieta, že štúdie nie sú zverejnené na enviroportáli.
Odpoveď: Zástupcovia navrhovateľa aj verejnosti však potvrdili, že zverejnené sú, na čo
sa p. Slávik ospravedlnil.
Na záver verejného prerokovania navrhovanej činnosti Ing. arch. Ligačová vyzvala
účastníkov verejného prerokovania navrhovanej činnosti na posledné otázky
a pripomienky. Spolu s p. Dírešovou pred uzatvorením verejného prerokovania
navrhovanej činnosti informovali, že do 03. 02. 2017 môže verejnosť poslať na MŽP SR
svoje pripomienky (do 30 dní od doručenia) a zároveň do 10 pracovných dní bude záznam
z verejného prerokovania navrhovanej činnosti podpísaný mestom Nitra a navrhovateľom
spolu s originálom prezenčnej listiny a bude doručený MŽP SR. Úplne na záver na otázku
p. Búriho informoval Ing. Hajóssy o termíne obnovenia výstavby, s ktorým súčasný
navrhovateľ počíta. Pôvodný navrhovateľ neriešil posudzovanie vplyvov na životné
prostredie, ktorá teraz do procesov vstupuje. Preto je predpokladaný termín právoplatného
stavebného povolenia bez odvolaní, voči zohľadneniu ktorých v harmonograme sa ohradil
p. Slávik, na jeseň 2017, kedy by mohli byť obnovené stavebné, resp. aspoň búracie práce.
Úplný záznam z verejného prerokovania je spolu s prezenčnou listinou k dispozícii
u navrhovateľa a MŽP SR, kde je súčasťou archivovanej dokumentácie z procesu
posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.
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Na základe priebehu a výsledkov verejného prerokovania navrhovanej činnosti možno
konštatovať, že predmetom posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné
prostredie boli varianty navrhovanej činnosti podľa rozsahu hodnotenia navrhovanej
činnosti (č. 7544/2016-1.7/at zo dňa 25. 10. 2016) určenom príslušným orgánom v
spolupráci s rezortnými orgánmi a povoľujúcim orgánom. Za nulový variant sa považuje
stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala, tzn., že by ostal skelet
existujúcich stavebných objektov a vývoj územia z hľadiska životného prostredia by
prebiehal v intenciách sukcesie územia za prítomnosti uvedeného skeletu, pričom by do
tohto stavu vstupovali existujúce vonkajšie vplyvy na predmetné územie. Z pohľadu
realizácie verejného parku v miestach situovania navrhovanej činnosti by bolo možné
hovoriť ako o novom navrhovanom variante, avšak tento variant nebol určený v rámci
rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti (č. 7544/2016-1.7/at zo dňa 25. 10. 2016),
pričom z hľadiska požiadaviek príslušnej územnoplánovacej dokumentácie je
navrhovaná činnosť v súlade s funkčným využitím a priestorovým usporiadaním územia
a predmetné územie v nej nie je určené iba na verejný park. Požiadavka na objasnenie
pôvodu navrhovateľa je z pohľadu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na
životné prostredie irelevantná, pričom samotná správa o hodnotení obsahuje základné
údaje o navrhovateľovi. Vplyv navrhovanej činnosti na krajinu, scenériu, prvky
územného systému ekologickej stability, biotu, znečistenie ovzdušia a klímu boli
súčasťou správy o hodnotení činnosti, ako aj popis spôsobu nakladania s odpadovými
vodami. Z hľadiska dopravného napojenia navrhovanej činnosti bol na verejnom
prerokovaní navrhovanej činnosti prezentovaný spôsob dopravného napojenia
navrhovanej činnosti na existujúce prvky dopravnej infraštruktúry a vplyv na ne, čo je aj
popísané v správe o hodnotení činnosti, pričom boli taktiež prezentované výsledky
dopravno-kapacitnej štúdie dotknutej kruhovej križovatky (Mostná ulica – Napervillská
ulica – Nábrežie mládeže – navrhovaná činnosť), ktoré boli taktiež zahrnuté do správy
o hodnotení činnosti. Na verejnom prerokovaní navrhovanej činnosti neboli
prezentované žiadne vyslovene nesúhlasné stanoviská k realizácii navrhovanej činnosti
v predmetnom území, ak by sa nebrala do úvahy požiadavka na vybudovanie verejného
parku v mieste realizácie navrhovanej činnosti.
4. Stanoviská, pripomienky a odborné posudky predložené k správe o hodnotení.
Celkovo bolo na MŽP SR doručených 8 písomných stanovísk od zástupcov
rezortných, povoľujúcich a dotknutým orgánov a dotknutej obci a 4 od dotknutej
verejnosti ku správe o hodnotení činnosti podľa § 35 zákona o posudzovaní, z ktorých
nebolo ani jedno vyslovene nesúhlasné a jeden záznam z verejného prerokovania
navrhovanej činnosti. Znenie uvedených písomných stanovísk od zástupcov rezortných,
povoľujúcich a dotknutým orgánov, dotknutej obce a od dotknutej verejnosti ku správe o
hodnotení činnosti podľa § 35 zákona o posudzovaní uvádza nasledujúci prehľad:
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekcia
záležitostí EÚ a zahraničných vzťahov, odbor rozvoja dopravnej infraštruktúry (list
č. 06080/2017/SZEÚ/6415 zo dňa 25. 01. 2017, doručený dňa 26. 01. 2017) k predloženej
správe o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia tvorby a budovania Integrovaného
dopravného systému v ŽSK“ neuplatňuje žiadne pripomienky.
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku Bratislava (list
č. ASM – 30 – 8/2017 zo dňa 04. 01. 2017, doručený dňa 09. 01. 2017) z hľadiska
záujmov obrany štátu k predloženej územnoplánovacej dokumentácii nemá pripomienky,
lebo v riešenom území nemá zvláštne územné požiadavky, pričom z hľadiska zákona
o posudzovaní nemá pripomienky.
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Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, sekcia stratégie, odbor priemyselného
rozvoja (list č. 09664/2017-4210-05970 zo dňa 27. 01. 2017, doručený dňa 01. 02. 2017)
uvádza nasledovné:
• predložená správa o hodnotení činnosti spĺňa všeobecné požiadavky podľa zákona
o posudzovaní a jeho prílohy č. 11, ako aj špecifické požiadavky z rozsahu
hodnotenia, vydaného MŽP SR pod č. 7544/2016-1.7/at zo dňa 25. 10. 2016 a nemá
k nej pripomienky a nepožadujeme ďalšie doplnenia.
• navrhovateľ, na základe nových poznatkov získaných v priebehu spracovania správy
o hodnotení činnosti o súčasnom stave územia a rozostavanosti stavby, spodrobnenia
projektovej dokumentácie a zistení hodnotiacich štúdií, do správy o hodnotení činnosti
doplnil variant č. 3, pričom spracovateľ záverečného stanoviska v správe deklaruje,
že na základe komplexného hodnotenia vplyvov na životné prostredie v hodnotenom
území a pri splnení opatrení na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu
vplyvov na životné prostredie možno považovať realizáciu podľa variantu č. 3
za prijateľnú aj z pohľadu najnižšej záťaže z dopravy. Variant č. 3 má oproti
variantom č. 1 a 2 výhodu z hľadiska hlukových pomerov, kde je hluková záťaž
na fasádach najnižšia. Rovnako s ohľadom na tienenie je optimálnym riešením variant
č. 3 s najnižším počtom parkovacích miest.
• ako rezortný orgán odporúča schváliť správu o hodnotení činnosti, ktorej realizáciou
sa vytvoria nové pracovné miesta a prispeje k rastu konkurenčnej schopnosti
priemyselnej výroby SR bez významných negatívnych dopadov na životné prostredie,
pričom správa o hodnotení činnosti je spracovaná podľa požiadaviek zákona
o posudzovaní.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre (list č. HZP/A/2017/00260
zo dňa 23. 01. 2017, doručený dňa 31. 01. 2017) uvádza, že ako orgán príslušný podľa
§ 3 ods. 1. písm. c), § 6 ods. 3 písm. g) a § 13 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v súlade s § 12 ods. 1 zákona vydáva záväzné stanovisko, v ktorom
súhlasí so správou o hodnotení činnosti a svoje stanovisko odôvodňuje nasledovne:
• Predložená správa o hodnotení činnosti obsahuje svetlotechnický posudok, ktorý
posúdil navrhovanú činnosť a jej vplyv na bezprostredné okolie z hľadiska
požiadaviek noriem na preslnenie, tienenie a denné osvetlenie obytných miestností
navrhovaných, ako aj existujúcich a akustickú štúdiu, ktorá posúdila hluk z
pozemnej cestnej dopravy súvisiaci s navrhovanou činnosťou a aj so súčasným
stavom dopravy po priľahlých komunikáciách.
• Svetlotechnický posudok preukazuje, že navrhovaná činnosť vyhovuje požiadavkám
noriem STN 73 4301 Budovy na bývanie, STN 73 0580-1/Z2 Denné osvetlenie
budov. Časť 1: Základné požiadavky na preslnenie okolitých bytov a tienenie
okolitých obytných miestností a miestností s dlhodobým pobytom ľudí, taktiež
preukazuje, že požiadavky na preslnenie bytov a denné osvetlenie obytných miestností
vyhovuje normám STN 73 4301 a STN 73 0580-2. Svetlotechnický posudok
navrhovanej činnosti posúdil aj denné osvetlenie v skladových, predajných
a administratívnych priestoroch navrhovaného objektu. V miestnostiach, kde sa
predpokladá dlhodobý pobyt ľudí musí byť zabezpečené dostatočné denné osvetlenie
v zmysle platných predpisov a noriem (vyhláška MZ SR č. 541/2007 Z. z.
o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení vyhlášky MZ SR
č. 206/2011 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie
pri práci, STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky)
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•

alebo splnené náhradné opatrenia. Priestory, ktoré nespĺňajú kritériá na dostatočné
denné osvetlenie, iba na združené alebo priestory bez denného osvetlenia sa môžu
využívať iba ako priestory s občasným (nie trvalým) pobytom ľudí alebo musí byť
intenzita umelého osvetlenia v týchto priestoroch od systému celkového osvetlenia
500 lx, resp. 1 500 lx. V obchodných prevádzkach je potrebné umiestniť pracovné
miesta s dlhodobým pobytom zamestnancov (pokladne a pod., kde pobyt v danom
priestore je viac ako 4 hodiny denne a opakuje sa) do funkčne vymedzenej zóny s
dostatočným denným osvetlením - pri presklenených fasádach alebo do funkčne
vymedzených zón o ploche minimálne 10 m2, kde udržiavaná osvetlenosť od systému
celkového osvetlenia dosahuje viac ako 1 500 lx pri predpísanej rovnomernosti
osvetlenia, čím budú splnené požiadavky platných predpisov a osvetlenie bude
vyhovovať pre daný typ priestoru a aj druh vykonávanej zrakovej činnosti.
Vzhľadom k prekročeniu dopravného hluku vo vonkajšom prostredí pred niektorými
fasádami navrhovaných bytových domov je možné súhlasiť s umiestnením
uvedených obytných domov do tohto prostredia iba za predpokladu splnenia
protihlukových opatrení na ochranu vnútorného prostredia budovy pri súčasnom
zabezpečení ostatných vlastností vnútorných priestorov, napríklad vetranie,
vykurovanie, osvetlenie. Je potrebné v ďalšom stupni projektovej dokumentácie
navrhnúť riešenia ochrany vnútorného prostredia bytových domov pred hlukom
podľa odporúčaní akustickej štúdie tak, aby zložené stavebné konštrukcie vrátane
výplní stavebných otvorov bytových domov (obvodové aj vnútorné, zvislé aj
vodorovné) vyhovovali požiadavkám normy STN 73 0532 Akustika. Hodnotenie
zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. Požiadavky, za
súčasného zabezpečenia potrebného vetrania vnútorných priestorov. Súčasne je
potrebné všetky stacionárne zdroje hluku súvisiace s navrhovanou činnosťou
(vzduchotechnika, klimatizácia, vykurovanie. trafostanica, náhradný zdroj
energie....) umiestniť a osadiť tak, aby sa eliminoval hluk vo vnútornom prostredí
budov a vo vonkajšom prostredí a dosahoval hodnoty pod prípustnými hladinami
hluku v zmysle platnej legislatívy.

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy
vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (list č. 2017/005588 zo dňa 17. 01.
2017, doručený dňa 23. 01. 2017) uvádza, že za podmienok dodržania navrhovaných
opatrení na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov navrhovanej
činnosti na životné prostredie realizáciu navrhovanej činnosti považuje za akceptovateľnú
aj z environmentálnych hľadísk, pričom podmienky legislatívy v oblasti ochrany a tvorby
životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľov musia byť v plnej miere akceptované
a nemá ďalšie pripomienky k správe o hodnotení činnosti a odporúča realizovať variant
č. 3 ako najvýhodnejší z hľadiska najmenšej záťaže dotknutého územia z dopravy.
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia (list č. OU-NR-OSZP3-2017/005863
zo dňa 25. 01. 2017, doručený dňa 01. 02. 2017) ku správe o hodnotení činnosti ako
dotknutý orgán štátnej správy pre ochranu prírody a krajiny a v odpadovom hospodárstve,
štátnej vodnej správy a ochrany ovzdušia uvádza, že k nej nemá pripomienky
a navrhovanú činnosť odporúča realizovať v danom území.
Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia (list č. OU-NR-OKR-2017/005585/2
zo dňa 10. 01. 2017, doručený dňa 17. 01. 2017) po preštudovaní predloženého zámeru
zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva nepožaduje
povinné hodnotenie podľa zákona o posudzovaní.
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Mestský úrad v Nitre, Útvar hlavného architekta (list č. UHA 94/2017 zo dňa 30. 01.
2017, doručený dňa 09. 02. 2017 uvádza, že správa o hodnotení činnosti a všeobecne
zrozumiteľné záverečné zhrnutie bolo verejnosti sprístupnené od 04. 01. 2017 do 03. 02.
2017, s lehotou na zaslanie vyjadrenia na MŽP SR do 03. 02. 2017, pričom mesto Nitra
zastúpené primátorom mesta súhlasí s predloženým zámerom za dodržania nasledovných
podmienok:
1. V priestoroch 1. NP v kontakte s riekou Nitra žiada umiestniť najmä prevádzky, ktoré
umožnia sezónne využitie priestoru pred objektom orientovaným k nábrežiu rieky
Nitra (reštaurácie, kaviarne, čajovne, cukrárne a pod.) a nie prevádzky uzavreté
vo vzťahu k nábrežiu.
2. Parkovanie riešiť pre jednotlivé funkcie a prevádzky obchodov, služieb, reštauračných
zariadení a plochy bytových jednotiek.
3. Potrebné parkovacie miesta v zmysle prepočtu integrovať v rámci objektu,
neuvažovať s parkovaním na teréne.
4. Exteriér objektu a exteriérové spevnené plochy riešiť z kvalitných materiálov,
farebnosť prispôsobiť kontextu historického prostredia CMZ.
5. Návrh materiálového riešenia povrchov vrátane farebnosti odsúhlasiť na Útvare
hlavného architekta.
6. Požaduje vypracovať kapacitné posúdenie dopravnej infraštruktúry a na jeho podklade
navrhnúť riešenie dopravy v lokalite s ohľadom na širšie dopravné vzťahy
vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území.
7. Zachovať existujúce dopravné prepojenie mestskej časti Zobor a centrálnej mestskej
zóny jednosmerne zo Zobora bez riadenia CSS.
8. Požaduje vypracovať POV stavby a projekt organizácie dopravy.
9. V súvislosti s očakávanou intenzitou dopravy v lokalite žiada v rámci projektu
organizácie dopravy posúdiť a prerokovať s príslušnými správcami ciest a cestným
správnym orgánom možnosť riešenia dočasného prístupu vozidiel stavby z R1A príp.
zo št. cesty I. triedy.
10. Dobudovať a rozšíriť existujúcu cyklotrasu na šírku minimálne 4,0 m od oporného
múrika rieky Nitra a riešiť prepojenie existujúcich cyklotrás - nábrežná cyklotrasa
a cyklotrasa na Zobor v zmysle právoplatného dodatočného stavebného povolenia
vydaného špeciálnym stavebným úradom Mestom Nitra pod č. SP 22395/2007- 004Ing. Dá.
11. Kompletný návrh dopravného riešenia PD pre územné konanie požaduje vopred
konzultovať s útvarom hlavného architekta MsÚ v Nitre.
12. Dodržať podmienky SVP, š.p. vydaných v stavebnom povolení.
13. Riešiť samostatný projekt sadových úprav a úprav okolia stavby so zameraním sa na
úpravu plôch v kontakte s riekou Nitra, s Brezovým hájom a úpravy nástupných plôch
nábrežnú promenádu so stromoradím/alejou a s reprezentatívnymi parterom s
použitím kvetinových záhonov a požaduje ich vopred konzultovať s Útvarom
hlavného architekta MsÚ v Nitre.
14. Odporúča prehodnotiť možnosti riešenia vykurovania objektu napojením na centrálny
zdroj tepla z dôvodu situovania objektu v kontakte s lesoparkom.
Ďalej uvádza, že podľa územného plánu mesta Nitry (ÚPN) schváleným Mestským
zastupiteľstvom v Nitre, uznesením č. 169/03 – MZ, zo dňa 22. 05. 2003 v znení
neskorších zmien a doplnkov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 3/2003,
zo dňa 22. 05. 2003, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Nitry
a v znení neskorších dodatkov je predmetný investičný zámer v súlade s funkčným
využitím a priestorovým usporiadaním územia.
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Združenie domových samospráv (list zaslaný elektronickou poštou dňa 02. 01. 2017)
uvádza, že kontrolou dokumentácie na enviroportáli (http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/
promenada-living-park-nitra) zistili, že nie je uvedené všeobecne zrozumiteľné záverečné
zhrnutie a prosia o nápravu.
K vyhodnoteniu pripomienok Združenia domových samospráv uvádza nasledovné:
• Predmetný zámer je napojený na Mostnú, resp. Napervillskú ulicu, ktorá je zároveň
privádzačom k ceste I/51, resp. I/64, tieto sú zároveň koncovým úsekom rýchlostnej
cesty R1/A, pričom pripomienku č. 1 žiada znovu vyhodnotiť.
• Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie
a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle § 3 ods. 4
až 5 zákona OPK č. 543/2002 Z. z. sú právnické osoby povinné zapracovávať
opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Týmito
otázkami sa zaoberajú aj viaceré body ich stanoviska. Technické riešenie musí spĺňať
isté kvalitatívne aj technické parametre, pričom nimi navrhované pripomienky sú
zrealizovateľné v našich podmienkach. Viac k tejto téme napr.: http://www.
uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach, ktorú
odporúča ako vhodné metodické východisko pri spracúvaní projektovej dokumentácie
pre ďalšie stupne povoľovacích konaní.
• K pripomienke č. 27 o krízovom manuály uvádza, že navrhovateľ nesprávne pochopil
ich pripomienku prednostne v zmysle civilnej ochrany. Táto pripomienka smeruje
však skôr k zabezpečeniu prevádzkového poriadku, ktorý bude pamätať aj na uvedené
situácie, pričom odporúča metodiky ako ISO 14 000 a ISO 18 000 OHSAS, resp.
certifikácie BREEAM alebo LEED.
Celkovo hodnotí predloženú správu o hodnotení činnosti ako kvalitnú, postačujúcu a
zaoberajúcu sa vplyvmi na životné prostredie. Vyššie uvedené pripomienky je možné
zakomponovať a dorobiť v dokumentácii pre ďalšie povoľovacie konania, čo žiada, aby
bolo aj podmienkou záverečného stanoviska. Navrhovateľovi ponúka možnosť
konzultácií.
Pre úplnosť uvádza v plnom znení pripomienky, ktoré si uplatní v územnom, resp.
stavebnom konaní pre daný zámer:
− Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa § 34 ods. 1 stavebného
zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle § 24 ods. 2 zákona EIA č. 24/2006 Z. z. v
predmetnom územnom konaní pre stavbu „Promenáda Living Park, Nitra" uplatňuje
nasledovné pripomienky:
K predmetnej stavbe „Promenáda Living Park, Nitra" bolo vykonané posudzovanie
vplyvov na životné prostredie zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie
domových samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa § 24 ods. 2 posledná veta
zákona EIA č. 24/2006 Z. z. sú minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok
priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových samospráv.
Podľa § 140c ods. 1 Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho konania
podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné územné konanie.
Vzhľadom na uvedené si pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní uplatňuje v
plnom rozsahu aj v predmetnom stavebnom konaní o povolení stavby a tieto
pripomienky žiada vyhodnotiť a prejednať jednotlivo a porovnať s vyhodnotením
pripomienok v posudzovaní EIA.
Žiada predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej
kapacitnosti a že sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia § 19 cestného
zákona o budovaní dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry.
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Žiada predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (metodický orgán MDVaRR
SR) ako aj príslušného správcu dotknutých komunikácií, že navrhované dopravné
riešenie je dostatočné.
Žiada, aby okolie stavby „Promenáda Living Park, Nitra" bolo upravené ako
lokálny verejne prístupný parčík v zmysle našich pripomienok uplatnených
v zisťovacom konaní.
Žiada, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj tzv. dažďové záhrady
(www.samospravydomov.org/files/dazdove zahrady.pdf). Dažďové záhrady plnia
dôležité ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú teplotu až o 5 °C
v tropických dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene pracovníkov,
odparovanie vody späť do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; jedná
sa o technické ako aj krajinárske dielo. Navrhované riešenia tzv. dažďových záhrad
a vegetačných dielcov sú navyše aplikáciou požiadaviek vyplývajúcich z vodného
zákona (retencia a vodozádržné opatrenia), strategického dokumentu Slovenskej
republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky
zmeny klímy" schváleného uznesením vlády SR č. 148/2014 ako aj zákona
o odpadoch (maximálne možné používanie materiálov zo zhodnotených). Žiada
preto, aby sa nimi investor riadne zaoberal a riadne ich zvážil. Vo vydanom
rozhodnutí musí správny orgán uviesť ako sa vecne aj právne s týmito námietkami
vysporiadal v zmysle §47 ods.3 posledná veta Správneho poriadku. Uvedené
opatrenia bude vyžadovať aj v následných povoľovacích konaniach. Združenie
domových samospráv na požiadanie poskytne konzultácie v tejto oblasti.
Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy
požaduje zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou
funkcionalitou , ktoré zabezpečia minimálne 80 % podiel priesakovej plochy a
preukázateľne zadržania minimálne 8 I vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a
znížia
tepelné
napätie
v
danom
území
(www.samospravydomov.org/files/vegetacne dielce.pdf). Podľa ustanovenia § 2
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a
udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou
rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie
pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických
noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a
vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v
súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické
predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v
rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy rezortu
sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest http://wwvv.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc. Navrhované stavebnokonštrukčné prvky dažďových záhrad a retenčných povrchov spevnených plôch
plne vyhovujú týmto technickým predpisom a je preto nutné ich v povoľovacom
konaní zohľadniť a to najmä s ohľadom na ustanovenia iných zákonov. Združenie
domových samospráv na požiadanie poskytne konzultácie v tejto oblasti.
Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré
však nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho
územia a stavby, v dôsledku čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené
žiada v rámci stavebného konania doložiť hydraulický výpočet prietokových
množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb,
nakoľko tento nebol súčasťou podkladov rozhodnutia a tento jediný má
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z vodohospodárskeho inžinierskeho hľadiska vypovedaciu hodnotu o účinnosti
ORL a kanalizácie.
Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj
vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v
zmysle § 3 ods. 4 až 5 zákona OPK č. 543/2002 Z. z. sú právnické osoby povinné
zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej
dokumentácie. Týmito otázkami sa zaoberajú aj tri predchádzajúce body nášho
stanoviska. Technické riešenie musí spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre
pričom nami navrhované pripomienky sú zrealizovateľné v našich podmienkach.
Viac k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-zpovrchoveho-odtoku-v-mestach.
Žiada vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve
zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
kovov označeného červenou farbou
papiera označeného modrou farbou
skla označeného zelenou farbou
plastov označeného žltou farbou
bio-odpadu označeného hnedou farbou
Uvedené pripomienky žiada uviesť v územnom rozhodnutí ako požiadavku podľa
§ 39a ods. 2 písm. b Stavebného zákona s tým, že v projektovej dokumentácii pre
stavebné povolenie sa navrhovateľ riadne vysporiada s uplatnenými
pripomienkami a v prípade technickej vhodnosti ich v maximálnej možnej miere
zahrnie do projektovej dokumentácie stavby, čím si zároveň splní povinnosť podľa
§ 3 ods. 5 zákona OPK č. 543/2002 Z. z.
S umiestnením stavby „Promenáda Living Park, Nitra" súhlasí za predpokladu splnenia
vyššie uvedených pripomienok a návrhov.
Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním stavebný úrad vysporiadal žiada uviesť
v územnom rozhodnutí.
Andrej Sitkey (list zo dňa 02. 02. 2017, doručený dňa 13. 02. 2017) na základe
verejného prerokovania navrhovanej činnosti predkladá nasledovné pripomienky
k správe o hodnotení navrhovanej činnosti, resp. zámeru Promenada Living Park, Nitra:
- v predloženom zámere nebolo vykonané kapacitné posudzovanie vplyvu predmetnej
stavby na širšie dopravné vzťahy, tzn. susedné okružné križovatky, ktoré sú od
napojenia zámeru vzdialené cca. 200 m, tak ako je to uvedené v podmienkach pre
hodnotenie zámeru. Rovnako nebolo vykonané posudzovanie križovatky účelovej
komunikácie a MK Drážovská (pri internáte UKF). Na základe uvedeného požaduje
vykonať predmetné posudzovanie.
- napojenie objektu na priľahlú dopravnú sieť bude zabezpečené prostredníctvom
dvojpruhovej okružnej križovatky, ktoré je v rozpore zo zásadou bezkolíznosti. Na
základe uvedených skutočností a z dôvodu eliminovania priepletov na okružnom
jazdnom páse a krížnych kolíznych bodov pri výjazde je potrebné navrhnúť okružnú
križovatku ako dvojpruhovú špirálovitú križovatku. Zároveň navrhuje zvýšiť počet
jazdných pruhov na vjazde do križovatky zo smeru od posudzovaného objektu a od
MK Nábrežie mládeže.
- navrhuje v smere od Bratislavy pravostranné napojenie posudzovaného objektu
na cestu R1a.
- navrhuje do zámeru doplniť prepojenie cyklotrasy, ktorá smeruje od podjazdu
k umyvárke vozidiel na nosnú sieť cyklotrás.

strana č. 24 záverečného stanoviska č: 2178/2017-1.7/at zo dňa 09. 05. 2017

-

-

z dôvodu predpokladaného zvýšenia intenzity cyklistov navrhuje upraviť technické
parametre podjazdu pre cyklistov pod Zoborským mostom a cestičky pre chodcov
a cyklistov v podjazde pod cestou R1, tak aby bol v súlade s STN 736110 a TP 7/2014.
rovnako navrhuje doplniť vybavenie pre cyklistov a zriadiť cyklistické odpočívadlo.

Ing. Róbert Kukučka (list zo dňa 02. 02. 2017, doručený dňa 06. 02. 2017) žiada, aby
boli vybudované prvky alebo vykonané opatrenia, ktoré preukázateľne zamedzia šíreniu
odpadu do toku rieky Nitra a na jeho brehy, ako zo samotnej stavby počas jej realizácie,
tak aj zo samotného objektu po jeho dokončení, vyplývajúceho z jeho prevádzkovania
a to najmä zariadení, ktoré budú umiestnené na terasách a v exteriéri - napríklad kaviarne
a predajne, z ktorých sa s vysokou pravdepodobnosťou bude šíriť najmä ľahký plastový
odpad.
Michaela Hefková (list doručené dňa 06. 02. 2017) žiada, aby bola zaradená medzi
účastníkov konaní a bola informovaná o priebehu konaní, pričom predložila nasledujúce
pripomienky:
1. Povinnosť investora zrekonštruovať a upraviť povrch cyklotrasy na nábreží na svoje
náklady, a to minimálne po celej dĺžke stavby.
Odôvodnenie: Rekonštrukcia by mala zahŕňať výstavbu obojsmernej komunikácie
určenej iba cyklistom o šírke minimálne 3 m. Začínala by pri Zoborskom moste
a pokračovala pozdĺž protipovodňového múra proti smeru toku rieky a bola
oddelená minimálne 1,5 m širokým pásom s nízkou zeleňou, od chodníka určeného
pre peších v minimálnej šírke 5 m. Komunikácie užšieho profilu považuje za
nedostatočné a poddimenzované vzhľadom na budúcu očakávanú koncentráciu
obyvateľov. Chodník pre peších by mal byť vybudovaný z dlažobných kociek, inej
ako sivej farby. Cyklochodník by mal mať asfaltový povrch a mal by zahŕňať plné
zvislé a vodorovné dopravné značenie. Úprava povrchu cyklotrasy na nábreží má
zahŕňať vyrovnanie popukaného a miestami zvlneného povrchu. V záujme cyklistov,
ekologickej formy dopravy a nižšieho počtu automobilov v centre mesta je potrebné
zabezpečiť komfortný prejazd cyklistov cez dotknutú oblasť.
2. Doplnenie informácie o počte, technickom riešení a umiestnení cyklostojanov
v areáli stavby Living park.
Odôvodnenie: Vzhľadom na multifunkčný charakter stavby je opodstatnené, aby
príslušenstvo udržateľných foriem dopravy bolo čo najkonkrétnejšie uvedené a ich
umiestnenie čo najviac špecifikované. Cyklostojany by mali byt' umiestnené
minimálne pri každom vchode do obchodného centra.
3. Doplnenie informácie o počte, technickom riešení a umiestnení cykloprístreškov
v areáli stavby Living park.
Odôvodnenie: Vzhľadom na multifunkčný charakter stavby je opodstatnené, aby
príslušenstvo udržateľných foriem dopravy bolo čo najkonkrétnejšie uvedené a ich
umiestnenie čo najviac špecifikované. Navrhuje zapracovať do projektu aj
vybudovanie pitníka so studenou vodou v tesnej blízkosti chodníka a cyklochodníka,
kde sa budú môcť obyvatelia počas horúcich dní osviežiť.
4. Doplnenie informácie o technickom riešení cykloznačení v rámci cyklotrasy
na nábreží po celej dĺžke stavby, v pokračovaní cyklotrasy smerom na Zobor
a v areáli stavby Living park.
Odôvodnenie: V dotknutej oblasti nábrežnej cyklotrasy a na cyklotrase pokračujúcej
smerom na Zobor miestami chýbajú vodorovné a zvislé značenia, zároveň existujúce
vodorovné značenia sú v opotrebovanom stave. Osvetlenie v podjazde pod R1 A na
cyklotrase pokračujúcej na Zobor nie je funkčné a tým pádom nevybavený
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5.

6.

7.

8.

bezpečnostnými opatreniami. V záujme cyklistov a ekologickej formy dopravy je
potrebné zabezpečiť komfortný prejazd cyklistov cez dotknutú oblasť.
Doplnenie cyklopríslušenstva o integrovanú cyklistickú pumpu.
Odôvodnenie: Vzhľadom na multifunkčný charakter stavby je opodstatnené, aby
príslušenstvo udržateľných foriem dopravy bolo rozšírené o cyklistickú pumpu pri
každom cyklostojane, ktorou si cyklisti budú môcť dofúkať kolesá na bicykloch
(vid' príklad z Trnavy v prílohe č. 1). Keďže v žiadnej časti rekreačnej a najviac
frekventovanej cyklistickej trasy takéto príslušenstvo nie je inštalované, vyššie
uvedená požiadavka na zabezpečenie komfortu cyklistov je relevantná.
Zmena riešenia výstavby bytových domov
Odôvodnenie: Bytové domy v prvom rade neboli súčasťou pôvodného zámeru. Ich
realizáciou by sa stavba priblížila k rieke a protipovodňovému múru. Okrem
predpokladaného zvýšenia počtu obyvateľov a návštevníkov promenády (investor
uvažuje s približne 885 – 1 008 parkovacími plochami, približne 380 zamestnancami
a 340 obyvateľmi žijúcimi v bytových domoch) treba brať do úvahy fakt, že už
v súčasnosti je existujúci chodník na nábreží často využívaný chodcami, cyklistami,
korčuliarmi, bežcami a rodinami s deťmi na prechádzky je nepostačujúci,
Domnienka, že priestor, ktorý vznikne medzi riekou a bytovými domami
sa dodatočnou výstavbou zmenší natoľko, že nebude postačovať súčasným a novým
potrebám obyvateľov, je preto opodstatnená.
Doplnenie informácie o spôsobe, akým bol vytvorený odhad počtu očakávaných
návštevníkov obchodného centra.
Odôvodnenie: V súčasnosti deklarovaný odhad približne 20 000 návštevníkov za rok
sa javí poddimenzovaný a nereálny, nakoľko by sa jednalo len o 50 - 100
návštevníkov denne. Dá sa predpokladať, že ich počet bude niekoľkonásobne vyšší.
Prehodnotenie dopravného riešenia kruhového objazdu
Odôvodnenie: Investorom navrhované riešenie úpravy kruhového objazdu
na dvojpruhový nepovažuje za správne nakoľko už teraz sa jedná o miesto s častými
dopravnými zápchami, ktoré ovplyvňujú aj okolité okružné križovatky. Okružná
križovatka na druhej strane mosta, na Mostnej ulici je riešená ako jednopruhová a
realizovaním návrhu investora prebudovania predmetnej okružnej križovatky do OC
Living Park na dvojpruhovú by sa „lievik" — dopravná záťaž a kritické miesto iba
presunula o pár metrov ďalej, do miest na telese Zoborského mosta. Navrhuje
neriešiť okružnú križovatku do OC Living Park ako dvojpruhovú s dvoma vjazdmi a
výjazdmi z Napervillskej ulice, tak ako to zamýšľa vo svojom zámere investor.
Navrhuje preto zachovať jednopruhový kruhový objazd s dobudovaním jedného
vjazdu a výjazdu na všetkých 4 miestach. Kruhový objazd by bol rozšírený o jazdné
pruhy oddelené od samotného kruhového objazdu zeleným pásom, ktoré by
umožňovali skrátiť si cestu k inak najbližšiemu možnému výjazdu (viď. príloha č. 2
a 3 uvedených pripomienok). Ak šírka Zoborského mosta umožňuje vytvoriť 3
jazdné pruhy, dáva do pozornosti i variant, kde by boli na telese mosta 2 jazdné
pruhy v smere od Mostnej ulice a 1 jazdný pruh v smere na Mostnú ulicu. V
budúcnosti navrhuje prebudovať okružnú križovatku na Mostnej ulici s rovnakými
odbočovacími pruhmi oddelenými od samotného kruhového objazdu „zeleným
pásom" aj v smere od Mostnej ulice na Wilsonovo nábrežie, od Parkového nábrežia
v smere na Mostnú ulicu a od Zoborského mosta smerom na Parkové nábrežie.
Prípadne aj v smere od Wilsonovho nábrežia na Zoborský most, v prípade
realizovania nášho návrhu riešenia okružnej križovatky do OC Living park ako
jednopruhovej - alternatíva 2.
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9. Cyklochodník medzi kruhovým objazdom a podjazdom pod R1A, pozdĺž budovy
obchodného centra smerom k podchodu pod R1A.
Odôvodnenie: Navrhuje uložiť povinnosť investorovi vybudovať obojsmerný
cyklochodník aj pozdĺž komunikácie vedúcej do podzemného parkoviska, pozdĺž
budovy obchodného centra a s pokračovaním až k podjazdu pod R1A s napojením
na existujúci cyklochodník smerujúci k internátom univerzity.
10. Úprava brehu rieky za protipovodňovým múrom.
Odôvodnenie: Navrhuje uložiť investorovi povinnosť vybudovať aj lávku pre peších
ako bolo deklarované v pôvodnom zámere a móla pre peších s možnosťou doplniť v
budúcnosti loďky. Breh rieky za protipovodňovým múrom by mal byt' upravený tak,
aby spĺňal potreby na oddych a rekreáciu. Mal by byt' upravený kamenným,
schodovitým povrchom s možnosťou sedenia pre obyvateľov (napríklad ako v areáli
OC Eurovea v Bratislave).
5. Vypracovanie odborného posudku v zmysle § 36 zákona o posudzovaní.
Odborný posudok k navrhovanej činnosti podľa § 36 zákona o posudzovaní,
na základe určenia MŽP SR (list č. 2178/2017-1.7/at zo dňa 16. 02. 2017) vypracoval
Mgr. Tomáš Černohous, zapísaný v zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie
vplyvov činností na životné prostredie pod číslom 444/2008-OPV.
Spracovateľ odborného posudku k navrhovanej činnosti vyhodnotil v odbornom
posudku k navrhovanej činnosti najmä úplnosť správy o hodnotení činnosti, stanoviská
podľa § 35 zákona o posudzovaní, úplnosť zistenia kladných a záporných vplyvov
navrhovanej činnosti vrátane ich vzájomného pôsobenia, použité metódy hodnotenia a
úplnosť vstupných informácií, návrh technického riešenia s ohľadom na dosiahnutý
stupeň poznania, ak ide o vylúčenie alebo obmedzenie znečisťovania alebo
poškodzovania životného prostredia, varianty riešenia navrhovanej činnosti a návrh
opatrení a podmienok na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých vplyvov navrhovanej
činnosti.
Odborný posudok obsahoval aj návrh záverečného stanoviska z posúdenia
navrhovanej činnosti podľa § 37 zákona o posudzovaní. V odbornom posudku
k navrhovanej činnosti a v návrhu záverečného stanoviska sú uvedené návrhy opatrení a
podmienok na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých vplyvov činnosti premietnuté do
kapitoly VI. „Rozhodnutie vo veci“, časť 3. „Opatrenia a podmienky na prípravu,
realizáciu a prípadne na ukončenie navrhovanej činnosti, ak je spojená s likvidáciou,
sanáciou alebo rekultiváciou vrátane opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne
nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti.“ tohto záverečného stanoviska.
V návrhu záverečného stanoviska spracovateľ odborného posudku k navrhovanej
činnosti odporúča súhlasiť s realizáciou navrhovanej činnosti vo variante č. 3
za predpokladu splnenia podmienok a realizácie opatrení uvedených v kapitole VI.
„Rozhodnutie vo veci“, časť 3. „Opatrenia a podmienky na prípravu, realizáciu
a prípadne na ukončenie navrhovanej činnosti, ak je spojená s likvidáciou, sanáciou
alebo rekultiváciou vrátane opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne
nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti.“ jeho návrhu záverečného stanoviska s
tým, že neurčitosti, ktoré sa vyskytli v procese posudzovania vplyvov na životné
prostredie, je potrebné vyriešiť v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie pre
povolenie činnosti podľa osobitných predpisov.
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IV.
KOMPLEXNÉ ZHODNOTENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA
Z predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie záujmového
územia podľa súčasného poznania a možných jestvujúcich riešení, zámeru navrhovanej
činnosti, rozsahu hodnotenia, správy o hodnotení činnosti a stanovísk k nim, verejného
prerokovania navrhovanej činnosti, odborného posudku k navrhovanej činnosti a
konzultácií sú určujúce najmä nasledovné vplyvy (vrátane pozitívnych):
Vplyvy na horninové prostredie, reliéf, nerastné suroviny, geodynamické a
geomorfologické javy a pôdu
Podľa záverečnej správy z inžinierskogeologického prieskumu „Nitra – City Park,
GEOTREND, 2006“, ktorý bol robený pre predmetnú lokalitu možno základové pomery
hodnotiť ako zložité, a to z hľadiska základovej pôdy, ktorá je do hĺbky 3,80 - 6,00 m
budovaná rôzne stlačiteľnými a rôzne únosnými súdržnými zeminami mäkkej, tuhej
a pevnej konzistencie, ako i z hľadiska úložných pomerov týchto vrstiev zemín
a v neposlednom rade i z dôvodu vysokej hladiny podzemnej vody. Hydrogeologické
pomery dotknutého územia možno taktiež hodnotiť ako zložité, vzhľadom na polohu
pozemku v blízkosti rieky Nitra. Zakladanie objektov bolo realizované ako hĺbkové,
základová škára je v hĺbke asi 2,50 m pod existujúcim terénom. Nakoľko je dno
stavebnej jamy pod úrovňou hladiny podzemnej vody, stavebná jama musí byť
zabezpečená podzemnými tesniacimi stenami a zbernými studňami, aby sa zabránilo
prieniku vody do stavebnej jamy.
Vplyvy navrhovanej činnosti počas jej výstavby na horninové prostredie budú spočívať
v realizácii výkopov pri zakladaní stavieb, zasahovaní do vrchných vrstiev horninového
prostredia pri ukladaní vedení technickej a dopravnej infraštruktúry pod terénom a v
narušení horninového prostredia pri realizácii v horninovom a pôdnom prostredí.
Vzhľadom na inžinierskogeologické pomery územia nie je predpoklad vyvolania
sekundárnych vplyvov typu svahových pohybov alebo iných geodynamických javov. V
prípade, že sa zistí, že výkopová zemina nie je kontaminovaná, uloží sa na depóniu
zeminy, resp. zemník a následne sa môže použiť pri sadových úpravách územia, pri
vyrovnávaní terénu územia, resp. bude použitá na iné účely v okolí navrhovanej činnosti.
Pred zahájením výstavby navrhovanej činnosti dôjde z plochy riešeného územia k
zhrnutiu vrchnej skrývky zemín.
Sekundárne pri odkrytí geologického podložia a následnej havárii môže dôjsť k jeho
znečisteniu. Kontaminácia horninového prostredia môže mať za následok únik
znečisťujúcich látok do podzemnej vody s následným zhoršením je kvality. Pri
dodržiavaní stavebných technológií a ostatných stanovených technických parametrov
nehrozia v priebehu výstavby navrhovanej činnosti žiadne významné riziká, príp. havárie.
To sa týka aj dodržiavania predpisov a nariadení pre prepravu materiálov a predchádzaní
únikov ropných látok do priestoru stavby a jej okolia (napr. prečerpávanie pohonných
hmôt do nakladača, úniky z nákladných vozidiel pri pohybe v okolí). Extrémny prípad
havarijného stavu môže byť spôsobený ich únikmi v dôsledku havárie alebo zlyhania
obslužnej techniky. Navrhovaná činnosť je navrhnutá tak, aby v maximálnej možnej
a známej miere eliminovala možnosť kontaminácie horninového prostredia.
Reliéf záujmového územia je typický nížinný, ovplyvnený vytvorením
antropogénnych foriem reliéfu, a zároveň ho celkovo vo vzťahu k realizácii navrhovanej
činnosti možno považovať za málo zraniteľný. Nepriaznivý vplyv na reliéf bude pôsobiť
počas výstavby navrhovanej činnosti a to vytváraním depónií humusovej vrstvy
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a nahromadeného stavebného materiálu. Vplyv bude pôsobiť krátkodobo, lebo priestory
sa v ďalšej fáze realizácie vyplnia stavebnými objektmi podnikateľských subjektov.
V dotknutom území sa nevyskytujú žiadne využívané ložiská vyhradených
a nevyhradených nerastných surovín, dobývacie priestory, chránené ložiskové územia
a ani prieskumné územia a teda realizácia navrhovanej činnosti nebude mať žiadny vplyv
na existujúce lokality nerastných surovín.
Vplyvom na pôdu bude jej záber. Počas výstavby navrhovanej činnosti je možnosť
kontaminácie pôdy situáciami spojenými s rizikom nehôd alebo zlým technickým
stavom vozového parku a mechanizmov. Prípadný únik ropných látok, resp. iných
nebezpečných látok pri výstavbe navrhovanej činnosti možno odstrániť použitím
sorpčných prostriedkov. Tieto vplyvy sú dočasné a nevýznamné. V súvislosti
so zakladaním navrhovanej činnosti možno predpokladať krátkodobé zvýšenie veternej
erózie v dotknutom území, ako aj väčšie vyparovanie.
Vzhľadom ku skutočnosti, že v predmetnom území je vybudovaný skelet objektu,
ktorého podzemná časť bola vybudovaná a že v prípade realizácie navrhovanej činnosti
dôjde k jeho využitiu pre potreby navrhovanej činnosti po určitých úpravách, pričom
bude využívané aj jeho zakladanie, ktoré bude upravené hlavne v oblasti situovania
bytovej funkcie, tzn. vzhľadom na súčasný stav, parametre navrhovanej činnosti,
charakter horninového prostredia a inžiniersko-geologické vlastnosti hornín, v prípade
spoľahlivého založenia a dostatočnej izolácie stavieb od okolitého prostredia,
sa neočakávajú žiadne výrazné vplyvy navrhovanej činnosti v etape výstavby alebo
prevádzky na horninové prostredie, reliéf, nerastné suroviny, geodynamické javy,
geomorfologické pomery, pôdu a banskú činnosť a z hľadiska navrhovaných variantov
sa tieto vplyvy javia ako rovnaké.
Vplyv na miestnu klímu a ovzdušie
Počas výstavby navrhovanej činnosti budú vplývať na kvalitu ovzdušia
v bezprostrednom okolí výstavby výkopové a stavebné práce v podobe zvýšenej prašnosti
a generovaných emisií z pohybu stavebných mechanizmov a nákladných automobilov. Ide
o bodové a plošné zdroje znečisťovania ovzdušia. Plošným zdrojom znečistenia ovzdušia
budú aj skládky sypkých materiálov. Prístupové komunikácie, ktoré sa budú využívať
počas výstavby navrhovanej činnosti budú predstavovať líniové zdroje znečistenia
ovzdušia a v neposlednom rade netreba zabudnúť na mobilné zdroje znečisťovania
ovzdušia a to dopravu súvisiacu s výstavbou navrhovanej činnosti (pracovníci,
mechanizmy, zásobovanie a pod). Doprava surovín a materiálov bude nepravidelná
a časovo a početnosťou obmedzená. Intenzita dopravy, ktorá bude pochádzať z dopravy
spojenej s výstavbou navrhovanej činnosti, sa v súčasnosti nedá predikovať, nakoľko nie je
zrejmý presný časový harmonogram výstavby, materiálová bilancia a osobová potreba.
Uvedené zdroje znečisťovania ovzdušia budú predovšetkým zdrojom tuhých
znečisťujúcich látok, oxidov dusíka a uhlíka a celkového organického uhlíka. Množstvo
emisií bude závisieť od počtu mechanizmov, priebehu výstavby, ročného obdobia,
poveternostných podmienok a pod. Zvýšená prašnosť sa bude prejavovať najmä vo
veterných dňoch a pri dlhšie trvajúcom bezzrážkovom období a to hlavne v období
zemných a výkopových prác. Prístup na stavenisko a preprava materiálov a pracovníkov
stavby bude po existujúcich miestnych komunikáciách a existujúcej okolitej dopravnej
infraštruktúre a po navrhovaných a existujúcich spevnených plochách, resp. po dotknutých
pozemkoch. Stavebné dvory budú umiestnené v rámci areálu navrhovanej činnosti na
dotknutých parcelách. Zvýšenie intenzity dopravy navrhovanou činnosťou ako aj samotná
výstavba navrhovanej činnosti v dotknutom území bude mať za následok zvýšenie emisií
na okolitých komunikáciách a v dotknutom území. Vzhľadom k vzdialenosti a situovaniu
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najbližšej obytnej zástavby a vzhľadom na charakter stavebných prác a ich situovania
možno konštatovať, že vplyv bodových, líniových a plošných zdrojov znečistenia ovzdušia
vo výraznej miere neovplyvní kvalitu ovzdušia v dotknutej lokalite. Vplyv výstavby
navrhovanej činnosti bude časovo obmedzený na dobu trvania stavebný prác a so
zachovaním nočného kľudu, a preto ho možno ho považovať za krátkodobý a dlhodobá
záťaž stavebným ruchom v dotknutom území sa nepredpokladá. Vplyvy na chod
klimatických charakteristík so širším dopadom nie je reálny.
Z hľadiska kvality ovzdušia bude navrhovaná činnosť počas svojej prevádzky emitovať
znečisťujúce látky do ovzdušia predovšetkým v dôsledku vykurovania a pohybom
automobilov. Emisie z automobilovej dopravy budú závislé od frekvencie automobilovej
premávky, poveternostných podmienok, rýchlosti premávky a pomeru osobných
motorových vozidiel a nákladných vozidiel na okolitých komunikáciách. Zdrojmi
znečisťovania ovzdušia počas prevádzky navrhovanej činnosti budú vykurovanie,
náhradný zdroj, parkovanie a doprava súvisiaca s prevádzkou navrhovanej činnosti (odvoz
odpadov, zásobovanie, osobná doprava zamestnancov a návštevníkov navrhovanej
činnosti). Za plošné zdroje znečisťovania ovzdušia možno považovať plochy pre statickú
dopravu. Prístupové komunikácie možno považovať zasa za líniové zdroje znečisťovania
ovzdušia. Z hľadiska druhu znečisťujúcich látok ide hlavne o CO (oxid uhoľnatý), NOx
(suma oxidov dusíka ako NO2 - oxid dusičitý), SO2 (oxid siričitý), TZL (tuhé znečisťujúce
látky, ako PM10) a benzén ako súčasť prchavých organických zlúčenín (VOC), v ktorých
tvorí 1 % zo všetkých VOC. Prevádzka navrhovanej činnosti (kotle) bude predstavovať
stredný stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č.
410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení
zmien a doplnkov a vyhlášky MŽP SR č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia. Ďalším
stacionárnym zdrojom znečisťovania ovzdušia bude v prípade výpadku elektrickej energie
náhradný zdroj elektrickej energie – dieselagregát.
Pre potreby navrhovanej činnosti bola vypracovaná rozptylová štúdia (VALERON
Enviro Consulting s r. o., 12/2016), z ktorej vyplýva, že vplyv na ovzdušie a miestnu
klímu bude len lokálny. Uvedenie navrhovanej činnosti do prevádzky ovplyvní znečistenie
ovzdušia len najbližšieho okolia. Výška vypúšťania znečisťujúcich látok musí
zabezpečovať ich dostatočný rozptyl v atmosfére. Najvyššie hodnoty koncentrácie
znečisťujúcich látok v okolí budú nižšie ako sú príslušné limity. Prevádzka navrhovanej
činnosti neovplyvní znečistenie ovzdušia jej okolia nad prípustnú mieru a tým aj zdravotný
stav obyvateľstva ani pri najnepriaznivejších podmienkach. Z hľadiska dopravy a jej
vplyvu na znečistenie ovzdušia sa nepredpokladá, že by vlastná doprava z prevádzky
navrhovanej činnosti negatívne ovplyvnila znečistenie ovzdušia širšieho okolia nad
prípustnú mieru. Z uvedenej rozptylovej štúdie vyplýva, že distribúcia najvyšších
krátkodobých, resp. priemerných ročných hodnôt koncentrácie CO, NO2 a benzénu v okolí
objektu nebude dosahovať limitné hodnoty (koncentrácia CO – maximálny 8 hodinový
priemer – limitná hodnota koncentrácie tejto znečisťujúcej látky nie je v predmetnom
území prekročená, koncentrácia NO2 – maximálna krátkodobá (1 hodina) koncentrácia –
limitná hodnota koncentrácie tejto znečisťujúcej látky nie je v predmetnom území
prekročená, koncentrácia NO2 – priemerná ročná koncentrácia – limitná hodnota
koncentrácie tejto znečisťujúcej látky nie je v predmetnom území prekročená
a koncentrácia benzénu – priemerná ročná koncentrácia – limitná hodnota koncentrácie
tejto znečisťujúcej látky nie je v predmetnom území prekročená), pričom uvedená
rozptylová štúdia bola vypracovaná pre variant č. 2, v rámci ktorého je navrhovaných
najviac plôch pre statickú dopravu, z čoho možno usudzovať, obdobné alebo lepšie
výsledky možno očakávať pri variantoch č. 1 a 3.
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Navrhovateľ počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti bude musieť dodržiavať
požiadavky zákona č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení zákonov v znení
neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o ovzduší v znení zmien a doplnkov a vyhlášky MŽP SR
č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia.
Realizácia navrhovanej činnosti a jej následná prevádzka bude mať negatívny vplyv na
mikroklimatické pomery v danej lokalite, nakoľko bude znamenať čiastočnú zmenu vo
využívaní krajiny. Lokálne zmeny mikroklimatických pomerov budú súvisieť so zmenami
pomeru zastúpenia spevnených plôch a zelene. Lokálne sa zmení prúdenie vzduchu, ktoré
bude ovplyvnené prekážkami stavieb. Zvýši sa teplota vzduchu jednak nepriamym
vplyvom zdrojov, ktoré budú predstavovať hlavne vlastné stavebné objekty, ale aj
spevnené plochy, ktoré sa prehrievajú rýchlejšie ako rastlý terén. Výstavba a prevádzka
navrhovanej činnosti neovplyvní významne zmeny smeru alebo prúdenia vzduchu,
evaporácie, ani iné zmeny, ktoré by mohli mať významný vplyv na klimatické pomery v
okolí navrhovanej činnosti. Tieto vplyvy sú lokálne a dlhodobé. Zmena klimatických
charakteristík bude obmedzená teritoriálne na hodnotený priestor a významne neovplyvní
širšie záujmové územie.
Z hľadiska navrhovaných variantov a ich vplyvov na klímu a ovzdušie možno
preferovať variant č. 3, v rámci ktorého sa predpokladá najmenšia intenzita dopravy.
Vplyvy na povrchové a podzemné vody
Navrhovaná činnosť je situovaná v blízkosti vodného toku rieky Nitra. Navrhovaná
činnosť sa nenachádza v žiadnej chránenej vodohospodárskej oblasti a ani na území
pásiem hygienickej ochrany vodného zdroja. Negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na
lokality PHO a vodohospodársky chránené oblasti neboli identifikované. V hodnotenom
území sa nenachádzajú zdroje podzemnej vody využívané pre hromadné zásobovanie
obyvateľstva. Na ploche riešeného územia sa nenachádzajú registrované vodohospodárske
pramene ani žiadny zdroj geotermálnej vody. Vplyv stavby na tieto prírodné prvky
nebude. V riešenom území sa zdroje minerálnych a termálnych vôd, resp. ich prirodzené
výstupy nenachádzajú, ani ich ochranné pásma. Z toho dôvodu nebude mať navrhovaná
činnosť žiadny vplyv na minerálne pramene a termálne vody. Podľa NV SR č. 617/2004 Z.
z. ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti sa za citlivé oblasti sa ustanovili
vodné útvary povrchových vôd, ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej republiky alebo
týmto územím pretekajú. Za zraniteľné oblasti sa ustanovili pozemky poľnohospodársky
využívané na katastrálnych územiach obcí podľa prílohy č. 1 uvedeného NV SR, pričom
územie mesta Nitra sa v danej prílohe nachádza. Z hľadiska protipovodňovej ochrany je
predmetné územie chránené protipovodňovou hrádzou rieky Nitra.
Podľa záverečnej správy z inžinierskogeologického prieskumu „Nitra – City Park,
GEOTREND, 2006“ treba očakávať okamžité výkyvy hladiny podzemnej vody
v závislosti na vodnom stave vo vodnom toku rieky Nitry. Pri vysokých stavoch v rieke
Nitra treba počítať s výskytom I. veľmi slabého horizontu kvartérnej podzemnej vody už v
hĺbke asi 3 m pod povrchom terénu v nesúvislých piesčito-ílovitých vrstvách. II. kvartérny
výraznejší a trvalý horizont sa vyskytuje v piesčito-štrkovitých náplavoch v rôznej hĺbke
pod terénom. Podzemná voda má charakter režimu prúdenia s mierne napätou hladinou.
Napätosť hladiny podzemnej vody spôsobuje väčšia hrúbka a nepriepustnosť nadložných
ílovitých zemín. Podzemná voda prúdi a akumuluje v stredne až dobre priepustných
piesčito-štrkovitých zeminách. Koeficient filtrácie z výsledkov hydrodynamických skúšok
má hodnotu 5,18 – 9,20.10-4 m.s-1. Podzemná voda v skúmanej oblasti vykazuje vysokú
zraniteľnosť.
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Počas výkopových prác bude potrebné zabezpečiť, aby nebezpečné látky zo stavebných
mechanizmov (napr. nechlórované minerálne hydraulické oleje, nechlórované minerálne
motorové, prevodové a mazacie oleje, ropné látky) neprenikli do podzemnej vody.
Pri posudzovaní havárií látok škodiacom vodám sa vychádza zo skutočností,
že navrhovaná činnosť bude stavebno – technicky a organizačne zabezpečená proti
prieniku znečistenia do podzemných vôd (napr. cez navrhovanú kanalizáciu,
z povrchových parkovísk - ORL, atď.). Navrhované priestory garáží budú vybavené
nepriepustnou podlahou. Vzhľadom na funkčné a technické prevedenie navrhovanej
činnosti sa nepredpokladá zhoršenie kvality podzemných vôd v území. Navrhovaná
činnosť nie je svojim charakterom riziková. V prípade šetrnej realizácie zemných prác sa
nepredpokladá negatívne ovplyvnenie kvality podzemnej vody.
Navrhovaná činnosť svojim charakterom a druhom prevádzky minimalizuje možnosť
kontaminácie podložia a podzemných vôd. Výstavbou navrhovanej činnosti nedôjde
ku významnej zmene režimu prúdenia podzemnej vody ani ku zmenám jej kvality.
Počas prevádzky navrhovanej činnosti sa nepredpokladá negatívne ovplyvnenie
podzemných a povrchových vôd.
Navrhovaná činnosť počas výstavby a prevádzky nebude mať vplyv na kvantitatívne
a kvalitatívne charakteristiky povrchových tokov v širšom okolí, resp. na ich trasovanie.
Navrhovaná činnosť z vodohospodárskeho hľadiska je možná za podmienok súhlasov
vlastníkov a prevádzkovateľov vodných diel, na ktoré sa má navrhovaná činnosť napojiť
a ak budú dodržané ich ochranné pásma. Taktiež je nevyhnutné dodržiavať náležitosti
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení
neskorších predpisov, zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov, vyhlášky MPŽPaRR SR č. 418/2010 Z. z.
o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona v znení vyhlášky MŽP SR č. 212/2016
Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného
prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z. o vykonaní
niektorých ustanovení vodného zákona a ostatných relevantných všeobecne záväzných
právnych predpisov v oblasti vodného hospodárstva, resp. ochrany vôd. Z uvedeného
vyplýva, že navrhovaná činnosť nebude mať významný vplyv na kanalizačnú a vodovodnú
sústavu (keď sa neberie do úvahy zaťaženie na ČOV, zaťaženie kanalizačných rozvodov
odpadovými vodami a ich recipientov a zvýšený odber pitnej vody v súvislosti s potrebou
navrhovanej činnosti a protipožiarnou ochranou).
Kontaminácia hydrologického prostredia môže byť daná únikom znečisťujúcich látok
do podzemnej alebo povrchovej vody s následným zhoršením jej kvality počas havarijných
stavov alebo nesprávnou manipuláciou s nimi. V danom prípade sa bude postupovať podľa
vypracovaného a schváleného havarijného plánu. Realizácia navrhovanej činnosti
čiastočne ovplyvní (priamo na zastavanej ploche) infiltráciu zrážkovej vody do podzemia).
Navrhovanou činnosťou by sa nemal narušiť prirodzený kolobeh vody a nemalo by dôjsť
k lokálnemu vysušovaniu územia, resp. pri zvýšených zrážkach zase naopak
k hydraulickému zaťaženiu.
Navrhovaná činnosť nebude ovplyvňovať pramene, pramenné oblasti, ochranné pásma,
termálne a minerálne pramene a vodohospodársky chránené územia a počas realizácie
nebude mať negatívny vplyv na kvalitatívne a kvantitatívne parametre povrchových a
podzemných vôd za dodržania prevádzkového poriadku, technickej a pracovnej disciplíny
a za dôsledného dodržania zásad narábania s prípravkami a látkami škodiacich vodám.
Z hľadiska navrhovaných variantov sa ich vplyvy na povrchové a podzemné vplyvy
javia ako rovnaké.
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Vplyvy na genofond, biodiverzitu, biotu, ekologickú stabilitu, chránené stromy a na
chránené územia podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov
Navrhovaná činnosť nezasahuje do žiadneho chráneného maloplošného alebo
veľkoplošného územia národnej sústavy chránených území a ani do ich ochranných
pásiem podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov, pričom v riešenom území platí 1. stupeň územnej ochrany a nenachádza
sa v ňom žiadne chránené vtáčie územie alebo územie európskeho významu tvoriace
sústavu chránených území NATURA 2000 a nie je v prekryve ani s lokalitami zaradenými
do Ramsarského zoznamu podľa medzinárodného dohovoru o mokradiach, resp. nebude
mať na takéto územia ani vplyv. Na ploche riešeného územia sa nenachádzajú biotopy
európskeho alebo národného významu. Výstavba navrhovanej činnosti nespôsobí
deštrukciu chránených druhov živočíchov viažucich sa na biologicky cennejšie lokality
v okolí navrhovanej činnosti. Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k priamemu ani
nepriamemu ovplyvneniu druhov, resp. ich populácií a biotopov, ktoré sú predmetom
ochrany v najbližších chránených územiach. Chránené stromy sa v dotknutom území
nenachádzajú a realizácia navrhovanej činnosti ich ani neohrozí. V hodnotenom území
z nepriamych vplyvov k najvýznamnejším patrí rušenie z dopravy, hlukové a svetelné
znečistenie.
Posudzované územie leží v človekom intenzívne využívanej krajine v dotyku
s existujúcimi významnými komunikačnými koridormi a z tohto dôvodu je biota
záujmového územia do značnej miery ovplyvnená a determinovaná zásahmi človeka.
Pôvodná vegetácia záujmového územia bola zmenená už v minulosti v prospech ruderálnej
a synantropnej vegetácie, ktorá tu pretrváva dodnes. Výskyt fauny a flóry v riešenom
území je teda determinovaný jeho súčasným využitím a preto tu dominujú bežné druhy
fauny a flóry s vyššou tendenciou k synantropii viazané na urbanizovanú krajinu.
Medzi najvýznamnejšie zásahy a vplyvy na flóru a faunu sledovaného územia možno
považovať trvalú zmenu podmienok pre existenciu druhov zastavaním priamo dotknutého
územia. Tým sa zmenia podmienky pre existenciu pôvodných rastlinných druhov
a pôvodných biotopov územia, ktoré by sa tu časom mohli vyvinúť. Zmena vegetačného
krytu sa podstatným spôsobom prejaví aj na existencii väčšiny živočíšnych druhov
v danom území, ktoré sa tu v súčasnosti vyskytujú (hlavne pôdny edafón).
Vplyvom navrhovanej činnosti dôjde k priamym vplyvom na vegetáciu a to:
jednorazové odstraňovanie vegetácie, narušovanie povrchu pôdy, zhutnenie povrchu pôdy,
odber biomasy, zmenšenie alebo zničenie lokality výskytu. Vzhľadom na dostatočnú
priestorovú vzdialenosť významných prírodných ekosystémov od lokality umiestnenia
navrhovanej činnosti nie je predpoklad priameho negatívneho ovplyvnenia genofondu
a biodiverzity širšieho záujmového územia. Dôjde k záberu plôch, ktoré v súčasnosti
z hľadiska biodiverzity nemajú podstatný význam. Zabraté budú len plochy ruderálnej
vegetácie alebo plochy, ktoré nepatria k významným biotopom.
Dotknuté územie nie je významným potravným, habitačným a odpočinkovým miestom
pre jednotlivé druhy živočíchov. Predovšetkým je využívané ako zdroj potravy
pre živočíchy, z ekosozologického hľadiska menej významné živočíchy trávnatých
porastov, ruderálnej a rozptýlenej drevinovej vegetácie, ktoré sem zalietajú alebo
zachádzajú z okolia. Výskyt vzácnejších druhov priamo na ploche riešeného územia môže
byť len prechodný a vzácny, avšak ich ojedinelý výskyt nie je možné úplne vylúčiť
(vzhľadom na blízkosť vodného toku a Brezového hája), pričom ich dlhodobejšie
zdržiavanie v antropicky ovplyvňovanom území sa však nepredpokladá. Vplyvy
pri výstavbe a realizácii navrhovanej činnosti ako sú vibrácie, osvetlenie, hluk, prašnosť
a možné havarijné stavy budú mať na živočíšstvo v okolí určitý vplyv (napr. vyrušovanie
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a migrácia). Vzhľadom na charakter lokality v dosahu antropických vplyvov z okolia
možno konštatovať, že umiestnenie stavby neohrozí vývoj miestnej fauny, nespôsobí
významný úbytok potravných zdrojov živočíchov v území a ich prevádzka nenaruší
fungovanie ich potravných reťazcov. Vzhľadom na vyššie uvedené možno hodnotiť
vplyvy navrhovanej činnosti na živočíšstvo ako únosné a v urbanizovanom prostredí mesta
akceptovateľné.
Realizácia navrhovanej činnosti bude predstavovať zásah do plôch, na ktorých už bol
realizovaný výrub drevín. Od tej doby sa stavebné práce pozastavili na časti plochy znovu
vyrástli dreviny. Nie sú však takých parametrov, aby si vyžadovali súhlas na výrub drevín
podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V prípade, že by počas
povoľovania navrhovanej činnosti bolo zistené, že by si riešenie vyžadovalo dodatočný
nevyhnutný výrub drevín, bola by pre takýto výrub spracovaná ich inventarizácia, kde by
bola stanovená ich spoločenská hodnota podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov. Prípadné odstránenie drevín by bolo potrebné uskutočniť mimo vegetačného
a hniezdneho obdobia tak, aby sa minimalizoval nepriaznivý vplyv na faunu,
predovšetkým na avifaunu (najmä spevavce). Keďže ide o dobre prispôsobivé jedince,
predpokladá sa ich presun na priľahlú zeleň v blízkom okolí navrhovanej činnosti.
Navrhovaná činnosť má byť začlenená do krajiny novými plochami zelene.
Po ukončení všetkých stavebných prác majú byť na nezastavaných plochách na rastlom
teréne parkovo upravené plochy a na strešných konštrukciách realizované sadovnícke
úpravy, ktoré majú pozostávať zo spätného zahumusovania, z výsadby stromovej
a krovitej vegetácie a zatrávnenia. Navrhovaná zeleň má mať v rámci navrhovanej činnosti
niekoľko podôb. Od zelene umiestnenej na streche, cez zeleň uchytenú na stene v podobe
vertikálnej zelene, až po vzrastlú vegetáciu v podobe stromov, nižšej krovitej a kvetinovej
výsadbe a plošnej zeleni v podobe trávnatých plôch.
Z hľadiska navrhovaných variantov sa ich vplyvy na genofond, biodiverzitu, biotu,
ekologickú stabilitu, chránené stromy a na chránené územia podľa zákona č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov javia ako rovnaké.
Vplyvy na krajinu, jej štruktúru a využívanie, scenériu krajiny a na územný systém
ekologickej stability
Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry predmetné územie predstavuje silne
antropogénne pozmenenú urbánnu krajinu. Na konkrétnej lokalite je rozostavaný betónový
skelet stavby Citypark Nitra. Z tohto pohľadu realizácia navrhovanej činnosti pozitívne
ovplyvní charakter daného územia. V tomto zmysle sa navrhovaná činnosť bude odlišovať
od súčasného stavu novostavbou a rozsahom zastavaného územia. Štruktúra krajiny bude
v prípade realizácie navrhovanej činnosti zmenená. Zástavba navrhovanej činnosti svojim
priestorovo – technickým riešením má vypĺňať čiastočne nevyužívaný priestor.
Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k zmene funkčného využitia riešenej lokality,
pričom sa vnesie nová funkcia s prvkami bývania a občianskej vybavenosti (obchodné
prevádzky a služby) s novými prvkami technickej a dopravnej infraštruktúry a s novou
zeleňou. Vplyv na krajinu súvisí s realizáciou terénnych úprav, samotnou výstavbou
a s realizáciou vegetačných úprav po ukončení výstavby.
Z hľadiska aspektov scenérie krajiny je možné očakávať zmenu oproti súčasnému
stavu. Do krajiny budú začlenené nové objekty, ktoré pozmenia súčasnú scenériu
riešeného územia. Vplyv na scenériu krajiny bude trvalý. V období výstavby navrhovanej
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činnosti možno predpokladať narušenie scenérie umiestnením dočasných alebo trvalých
objektov potrebných pre technické a sociálne zabezpečenie stavby s vytvorením
staveniska. Z hľadiska využívania krajiny nedôjde k vplyvu na obhospodarovanie
okolitých pozemkov. Zástavba navrhovanej činnosti bude hmotovo vypĺňať priestor
a vytvárať novú urbanistickú štruktúru. Dôjde k „otvoreniu“ územia pre širšie vrstvy
obyvateľstva a jeho začleneniu do urbanizovaných štruktúr mesta. Dotknutá lokalita bude
prístupná okolitému obyvateľstvu a jej návštevníkom či denným pasantom
prostredníctvom dopravnej infraštruktúry.
Navrhovaná činnosť svojim výškovým riešením z pohľadu scenérie krajiny bude
vytvárať v krajine novú dominantu, čím bude dochádzať k vytvoreniu nového
orientačného a identifikačného bodu v riešenom území, čím sa prejaví vplyv na samotnú
scenériu krajiny. Navrhovaná činnosť však bude začlenená do krajiny prostredníctvom
sadovníckych úprav.
Územie v dosahu výstavby navrhovanej činnosti možno považovať za súčasť širšie
vyčleneného biokoridoru rieky Nitry. Navrhovaná činnosť sa realizuje práve na brehu
rieky so zvyškami lužného lesa. Časť navrhovanej výsadby stromov je orientovaná práve
v blízkosti nábrežia a cyklochodníka. Vplyvy na prvky ÚSES počas prevádzky
navrhovanej činnosti možno hodnotiť ako nepriame a z hľadiska významnosti málo
významné. Počas prevádzky navrhovanej činnosti budú pretrvávať vplyvy bariérového
efektu.
Celkovo možno konštatovať, že realizácia navrhovanej činnosti bude mať vplyv
na krajinu. Z hľadiska navrhovaných variantov sa ich vplyvy na krajinu, jej štruktúru
a využívanie, scenériu krajiny a na územný systém ekologickej stability javia ako rovnaké.
Vplyvy na obyvateľstvo a jeho zdravie
V rámci vplyvov na obyvateľstvo a ich zdravie sa predpokladajú pozitívne
aj negatívne vplyvy. Počet obyvateľov počas výstavby a prevádzky navrhovanej
činnosti, ktorí budú ovplyvnení jej vplyvmi nemožno jednoznačne stanoviť, vzhľadom
na vzdialenosť najbližšej obytnej zástavby a trás a spôsobu dopravy počas výstavby
a prevádzky navrhovanej činnosti. Nosným ťažiskom navrhovanej činnosti je funkcia
občianskej vybavenosti s prislúchajúcimi prvkami technickej a dopravnej infraštruktúry
a bývanie doplnené realizáciou zelene, čiže ide o nevýrobný charakter navrhovanej
činnosti, ktorých funkčné riešenie výrazne nezaťaží životné prostredie. Riešené územie
v súčasnosti nie je obývané. Najbližšia obytná zástavba je vzdialená cca 130 m
juhozápadne od navrhovanej činnosti za riekou Nitra, pričom z východu a severu
sa nachádzajú významné komunikačné koridory mestského a regionálneho charakteru,
ktorých súčasný vplyv na obytné územie a dotknuté obyvateľstvo zostane, tak ako počas
výstavby, tak aj počas prevádzky navrhovanej činnosti dominantným a určujúcim
z pohľadu vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia a na obyvateľstvo a jeho
zdravie. Vplyvy na obyvateľstvo je možné kvantifikovať na základe vplyvu imisií,
hluku, denného osvetlenia, preslnenia, resp. vplyvu na dopravné zaťaženie dotknutých
komunikácií.
Vplyvy výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti na kvalitu ovzdušia boli
vyhodnotené v rámci vyhodnotenia vplyvov na miestnu klímu a ovzdušie.
Pre potreby navrhovanej činnosti bola spracovaná akustická štúdia (č. 16oe00143 AS,
VALERON Enviro Consulting s. r. o., 12/2016), ktorej účelom bolo posúdenie vplyvu
cudzích vonkajších zdrojov hluku (dopravy) na vonkajšie chránené prostredie budovy,
pre účely špecifikácie požiadaviek na stupeň vzduchovej nepriezvučnosti R´w prvkov
obvodového plášťa objektu a posúdenie vplyvu hluku z prevádzky a zdrojov hluku
technológie TZB na vonkajšie chránené obytné prostredie a vlastné chránené prostredie.
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V súčasnosti najdominantnejším zdrojom hluku v predmetnej lokalite je existujúca
doprava na okolitých cestných komunikáciách. Z meraní a následnej modelácie šírenia
hluku vyplýva, že hladiny hluku LAeq z dopravy na pozemných komunikáciách
v predmetnom území prekračujú najvyššie prípustné hodnoty pre hluk z cestnej dopravy
podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení zmien a doplnkov pre deň,
večer a noc, pričom príspevok navrhovanej činnosti je zanedbateľný, dominantným
vplyvom bude aj naďalej hluk z okolitej cestnej dopravy. Z akustickej mapy pre deň,
večer a noc je zrejmé, že podmienka dodržania hlukových limitov pre časti priľahlého
vonkajšieho prostredia navrhovanej činnosti bude splnená. Pre chránené obytné
prostredie z uvedených dôvodov sa odporúčajú vykonať protihlukové opatrenia
na ochranu vnútorného prostredia – vhodné dimenzovanie obvodového plášťa
a zvukovej izolácie okien.
Akustická štúdia (č. 16oe00143 AS, VALERON Enviro Consulting s. r. o., 12/2016),
sa zaoberá aj vyhodnotením vplyv iných zdrojov hluku na dotknuté vonkajšie chránené
prostredie, medzi ktoré je možné zaradiť vzduchotechniku a chladenie, vetranie
podzemných garáži, zásobovanie, náhradný zdroj elektrickej energie – dieselagregát,
prvky vykurovacieho systému a trafostanicu. Z hľadiska vyhodnotenia vplyvu hluku
z iných zdrojov, všetky technologické zariadenia umiestnené na streche / fasáde
navrhovanej činnosti produkujúce hluk do svojho okolia, je potrebné vhodne akusticky
zabezpečiť, aby nedošlo ku prekročeniu prípustných hodnôt na fasádach pre najbližšie
chránené obytné prostredie, prostredníctvom odporúčaní vyplývajúcich z akustickej
štúdie, čím by sa zároveň spĺňali limity pre hluk z iných zdrojov vo vonkajšom prostredí
podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení zmien a doplnkov.
Hluk z dopravy ako aj hluk z prevádzky zariadení a technológie TZB, ktoré budú
v činnosti počas prevádzky navrhovanej činnosti a budú produkovať hluk do vonkajšieho
prostredia, topologicky inštalované podľa bežných zásad protihlukovej a antivibračnej
inštalácie a v zmysle odporúčaní akustickej štúdie a aplikácii akustických separačných
prvkov, nespôsobia narušenie životného prostredia a za uvedeného predpokladu je
možno konštatovať, že navrhovaná činnosť vyhovuje z hľadiska predpokladaných
hlukových pomerov podmienkam uvedeným vo vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
v znení zmien a doplnkov.
Z hľadiska hlukových pomerov boli riešené všetky 3 navrhované varianty a všetky
varianty sú z hľadiska hlukových pomerov vyhovujúce. Odporúčaný variant je variant
č. 3, kde je hluková záťaž na fasádach najnižšia.
Zdrojom hluku a vibrácií počas výstavby navrhovanej činnosti budú práce súvisiace
so stavebnou činnosťou a doprava. Intenzity a charaktery technických seizmických
otrasov budú v hodnotenom území dané hmotnosťou stavebných objektov, rýchlosťou
a zrýchlením pohybujúcich sa vozidiel, povrchom dráh a konštrukciou vozovky, typmi
a veľkosťami zdrojových strojových zariadení, ich uložením na základových pôdach,
typmi základových konštrukcií, ktoré prenášajú otrasy do základových pôd a naopak,
geologickými pomermi v danej oblasti, t. j. vlastnosťami horninového masívu, ktorý
otrasy prenáša a vlastnosťami základových pôd. Vibrácie zo strojných zariadení budú
utlmené už samotnou konštrukciou zariadení. Zakladanie stavieb z hľadiska vibrácií
musí byť realizované tak, aby boli dodržané ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007
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Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku
a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom
prostredí v znení zmien a doplnkov a hlavne tak, aby nedošlo k narušeniu konštrukcií
jestvujúcich objektov v dôsledku vibrácií. Pôsobenie hluku bude časovo obmedzené
počas vlastnej výstavby, hluk bude pôsobiť iba lokálne v priestore vlastnej výstavby
navrhovanej činnosti. Tento vplyv bude dočasný a premenlivý. Hluk a vibrácie
zo stavebnej činnosti bude na bežnej úrovni realizácie stavieb podobného rozsahu.
Hladina hluku sa bude meniť v závislosti od typu práce a od nasadenia stavebných
mechanizmov, ich súbežného prevádzkovania, dobe a mieste ich pôsobenia a trás
presúvania, odchádzania a prichádzania. Ich vplyv je možné čiastočne eliminovať
použitím vhodnej technológie a stavebných postupov. V etape základných terénnych
úprav a zemných prác súvisiacou so zakladaním jednotlivých stavebných objektov budú
nasadené rôzne stroje, ktoré určujú hlavné zdroje hluku v etape výstavby navrhovanej
činnosti. Je všeobecne známe, že hluk v okolí zemných strojov v činnosti dosahuje
pomerne vysoké hladiny. Hluk má výrazne premenný alebo až prerušovaný charakter
(závisí od druhu vykonávanej operácie a od bezprostrednej práve realizovanej
technológie). Možná je aj superpozícia jednotlivých zdrojov hluku, t. j. súčinná
technológia niekoľkých strojov naraz. V etape základných terénnych úprav a zemných
prác podľa projektových dokumentácii súvisiacimi so základmi jednotlivých objektov
budú nasadené rôzne zemné stroje a mechanizmy. Hluk z pracovných mechanizmov
dosahuje intenzity od 83 do 89 dB(A). Produkcia hluku počas výstavby navrhovanej
činnosti bude eliminovaná jednak organizačnými opatreniami v rámci výstavby
navrhovanej činnosti, ako aj stavebno-technickými opatreniami.
Pre potreby navrhovanej činnosti bol vypracovaný svetelnotechnický posudok
za účelom posúdenia vplyvu navrhovanej činnosti na denné osvetlenie a preslnenie
okolitých priestorov, denného osvetlenie vnútorných priestorov a denné osvetlenie
vlastných priestorov bytov (Simulácie budov, s.r.o., 12/2016).
Zo záverov a odporúčaní svetlotechnického posudku za účelom posúdenia vplyvu
navrhovanej činnosti na denné osvetlenie a preslnenie okolitých priestorov vyplýva,
že vplyv navrhovanej činnosti vyhovuje požiadavkám STN 73 4301 na preslnenie
okolitých bytov a navrhovaná činnosť svojou polohou a výškou negatívne neovplyvní
vyhovujúce preslnenie okolitých bytov, ako aj, že vplyv navrhovanej činnosti vyhovuje
požiadavkám STN 73 0580-1/Z2 na ekvivalentný uhol vonkajšieho tienenia okolitých
obytných miestností a miestností s dlhodobým pobytom ľudí, pričom z hľadiska svetlotechniky navrhované varianty zásadne neovplyvnia denné osvetlenie, ale s ohľadom na
tienenie, najoptimálnejšie riešenie je variant č. 3.
Zo záverov a odporúčaní svetlotechnického posudku za účelom posúdenia denného
osvetlenie vnútorných priestorov vyplýva, že priestory na 1. NP a to priestory
s označením N061, N062, N069A, N079A, N079B, N080A, N088, N101, N102A
a N103 vyhovujú požiadavkám na denné osvetlenie podľa vyhlášky MZ SR č. 541/2007
Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení zmien a doplnkov
a podľa STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky, pričom
činiteľ dennej osvetlenosti 1,5 % je dosiahnutý na ploche väčšej ako 1/3 posudzovanej
podlahovej plochy. Priestory označené ako N009, N011, N014, N017, N022, N043,
N074, N075, N081, N082, N086, N087, N097 a N098 vyhovujú požiadavkám
na združené osvetlenie podľa vyššie uvedenej vyhlášky a STN, pričom činiteľ dennej
osvetlenosti 0,5 % je dosiahnutý na ploche väčšej ako 1/3 posudzovanej podlahovej
plochy. Priestory označené ako N012, N013, N016, N031, N032, N033, N034, N035,
N042, N044, N045, N046, N047, N048, N049, N050, N051, N052, N053, N054, N055,
N059, N060, N070, N071, N072, N073, N076, N077, N078, N080B, N083, N084,
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N085, N099, N100, N102B, N104, N105 sú priestory bez denného osvetlenia, preto je
potrebné splniť požiadavky na osvetlenie pracovísk bez denného osvetlenia a náhradné
opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov podľa prílohy č. 4 vyššie uvedenej vyhlášky.
V prípade priestorov na 2. NP je zrejmé, že priestory označené ako N010, N012, N013,
N016, N022, N023, N031, N045, N047, N070, N098, N108, N111, N118 vyhovujú
požiadavkám na denné osvetlenie podľa vyššie uvedenej vyhlášky a STN, pričom činiteľ
dennej osvetlenosti 1,5 % je dosiahnutý na ploche väčšej ako 1/3 posudzovanej
podlahovej plochy. V prípade priestorov označených ako N020, N021, N032, N033A,
N044, N046, N073, N077, N079, N080, N081, N089, N093, N094, N095, N096, N097,
N099, N106, N107, N109, N110, N116, N117 a N119 vyhovujú požiadavkám
na združené osvetlenie podľa vyššie uvedenej vyhlášky a STN, pričom činiteľ dennej
osvetlenosti 0,5 % je dosiahnutý na ploche väčšej ako 1/3 posudzovanej podlahovej
plochy. V prípade priestorov označených ako N033B, N034A, N034B, N035A, N035B,
N036A, N036B, N037A, N037B, N038A, N038B N043, N078, N090, N091, N092,
N120 a N121, tak to sú priestory bez denného osvetlenia, preto je potrebné splniť
požiadavky na osvetlenie pracovísk bez denného osvetlenia a náhradné opatrenia
na ochranu zdravia zamestnancov podľa prílohy č. 4 vyššie uvedenej vyhlášky.
V prípade kancelárii na 2. NP je zrejmé, že priestory označené ako Z064, Z066 a Z067
vyhovujú požiadavkám na denné osvetlenie podľa vyššie uvedenej vyhlášky a STN,
pričom činiteľ dennej osvetlenosti 1,5 % je dosiahnutý na ploche väčšej ako 1/3
posudzovanej podlahovej plochy. V prípade priestorov na 3. NP je zrejmé, že priestory
označené ako N009 a N020 vyhovujú požiadavkám na denné osvetlenie podľa vyššie
uvedenej vyhlášky a STN, pričom činiteľ dennej osvetlenosti 1,5 % je dosiahnutý
na ploche väčšej ako 1/3 posudzovanej podlahovej plochy.
Všetky byty v bytových domoch 1 až 3 majú hlavný osvetľovací otvor orientovaný
na juhozápadnú stranu, čím je zabezpečené dostatočné preslnenie bytov. Zo záverov
a odporúčaní svetlotechnického posudku za účelom posúdenia denného osvetlenia
vlastných priestorov možno konštatovať, že navrhovaná činnosť z hľadiska plánovaných
bytov vyhovuje kritériám na preslnenie obytných miestnosti podľa normy STN 73 4301,
pričom bude splnená požiadavka na denné osvetlenie obytných miestností podľa normy
STN 73 0580-2.
Pre potreby navrhovanej činnosti bolo spracované kapacitné posúdenie okružnej
križovatky ulíc Mostná – Nábrežie mládeže – Napervillská – navrhovaná činnosť
(Ing. Štefan Lisý, 12/2016), ktorej cieľom bolo kapacitne overiť neriadenú okružnú
križovatku podľa daných podmienok v zmysle TP 16/2015 Výpočet kapacít pozemných
komunikácií, pričom posudzovaná križovatka musí kapacitne vyhovovať dopravnému
zaťaženiu vo výhľadovom období 20 rokov v zmysle STN 73 6102 Projektovanie
križovatiek na pozemných komunikáciách, to znamená, že sa posudzovala na rok 2019
a výhľad na rok 2039. Z uvedeného posúdenia vyplýva, že predmetná okružná
križovatka v roku 2016 vyhovovala požadovanému stupňu kvality dopravy D
(maximálna doba čakania do 45 sekúnd), pričom najvyššia doba čakania 23 sekúnd je
na ramene Napervillská ulica, čo zodpovedá funkčnej úrovni C. Počas špičkovej hodiny
sa predpokladá vznik najdlhšej kolóny na ramene 3 v dĺžke približne 98 m a kolóna
nebude zasahovať do susednej križovatky, pričom všetky výjazdy z okružnej križovatky
vyhovujú. Stupeň saturácie (pomer intenzity a kapacity) sa však pohybuje v rozmedzí
0,69 – 0,87 a pre potreby navrhovanej činnosti nebude okružná križovatka v súčasnej
podobe vyhovovať. Vzhľadom k tomu, že už súčasné dopravné zaťaženie zistené
dopravným prieskumom 1,3 násobne prekračuje kapacitné možnosti malej
jednopruhovej okružnej križovatky, pre potreby navrhovanej činnosti sa navrhla
stavebná prestavba križovatky na veľkú dvojpruhovú okružnú križovatku a odsunutie
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priechodov pre chodcov tak, aby vplyv chodcov neovplyvňoval kapacitu vjazdov
a výjazdov z okružnej križovatky.
Zo záverov uvedeného kapacitného posúdenia vyplýva, že prebudovaním súčasnej
malej, jednopruhovej okružnej križovatky na veľkú dvojpruhovú okružnú križovatku
sa vytvoria základné predpoklady pre dopravné pripojenie navrhovanej činnosti.
Na začiatku prevádzky navrhovanej činnosti vo všetkých 3 navrhovaných variantoch
bude okružná križovatka spĺňať požadované kritériá kvality dopravy. Postupným rastom
intenzity dopravy bude klesať úroveň kvality dopravy najmä na ramenách 2 (Nábrežie
mládeže) a ramene 4 (navrhovaná činnosť), ale aj na konci životnosti si križovatka
zachová primeranú kapacitnú rezervu. Vo všetkých navrhovaných variantoch bude
križovatka spĺňať požadované kritériá po celú dobu svojej životnosti.
Z hľadiska dopravy počas výstavby navrhovanej činnosti sa predpokladá zaťaženie
dotknutých komunikácií nákladnými automobilmi pre potreby výstavby navrhovanej
činnosti, pričom vzhľadom na navrhované stavebno-technické úpravy v oblasti prvkov
technickej a dopravnej infraštruktúry môže dôjsť k ovplyvneniu dopravnej situácie
a organizácie dopravy na dotknutých komunikáciách, čas a miesto takéhoto ovplyvnenia
by mal byť zrejmý z projektu organizácie dopravy počas obdobia výstavby navrhovanej
činnosti a z projektu organizácie výstavby navrhovanej činnosti, ktoré je potrebné
prekonzultovať a schváliť mestom Nitra. Intenzity dopravy súvisiace s výstavbou
navrhovanej činnosti sa v súčasnosti nedajú predikovať, pričom ich bližšia identifikácia
by mala byť v rámci uvedených projektov.
Vzhľadom na pripomienky ku správe o hodnotení činnosti zo strany dotknutej
verejnosti a mesta Nitra ku navrhovanej dopravnej infraštruktúre a vplyvu navrhovanej
činnosti na existujúce prvky dopravnej infraštruktúry a premávku na nich bude potrebné
po dohode s Mestom Nitra dopracovať kapacitné posúdenie dotknutej dopravnej
infraštruktúry a na jeho podklade navrhnúť riešenie dopravy v lokalite s ohľadom na
širšie dopravné vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území.
Zároveň je potrebné dopracovať a doriešiť cyklistickú infraštruktúru.
Významné negatívne vplyvy na pohodu a kvalitu života obyvateľstva dotknutého
výstavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú. Vplyv výstavby
navrhovanej činnosti možno minimalizovať použitím vhodnej technológie a stavebných
postupov, čo bude potrebné zohľadniť v rámci projektovej prípravy jednotlivých
stavebných objektov a ich výstavby (napr. čistenie automobilov pri výjazde zo staveniska,
kropenie staveniska počas výkopových prác, kropenie a čistenie chodníkov, komunikácií,
kapotovanie zariadení na manipuláciu so sypkými látkami a pod.). Týmito opatreniami
môžu byť nežiaduce účinky navrhovanej činnosti počas výstavby účelovo potlačené. Počas
výstavby navrhovanej činnosti budú prijaté také opatrenia, ktoré zabezpečia bezkolízny
a bezpečný prejazd dopravy a okoloidúcich chodcov (oplotenie staveniska, dopravné
značenia a pod.). V etape výstavby navrhovanej činnosti bude usmerňovaný presun
mechanizmov a nákladnej dopravy súvisiacej s výstavbou navrhovanej činnosti po trasách
dohodnutých s Mestom Nitra. Stavebný dvor nebude umiestnený mimo dotknuté
pozemky. Na základe vyššie uvedených štúdií posudzujúcich vplyv navrhovanej činnosti
na životné prostredie a ľudí možno konštatovať, že prevádzkou navrhovanej činnosti
nedôjde pri realizácii príslušných opatrení v zmysle spracovaných štúdií k nadlimitným
expozíciám obyvateľstva ani návštevníkov, resp. zamestnancov dotknutej lokality a tým
pádom aj k narušeniu pohody a kvality života obyvateľstva dotknutého územia.
Vplyvom realizácie navrhovanej činnosti dôjde k zvýšeniu produkcie odpadov a hlavne
nie nebezpečných. V prípade výstavby navrhovanej činnosti, ide o typické stavebné
odpady. Počas prevádzky navrhovanej činnosti vzniknú klasické komunálne odpady
a odpady s údržby prvkov technickej a dopravnej infraštruktúry a zelene, tak ako vznikajú
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v podobných typoch prevádzok. Pri výstavbe a prevádzke navrhovanej činnosti je
predpoklad navýšenia množstiev odpadov z lokálneho hľadiska. Navrhovaná činnosť
počas svojej prevádzky bude zapojená do systému zberu odpadov v meste Nitra spolu
so separovaným zberom vybraných druhov odpadov, tak ako tomu je v ostatnej časti mesta
Nitra. Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať závažný negatívny vplyv na odpadové
hospodárstvo dotknutého územia.
V rámci navrhovanej činnosti sa majú nachádzať viaceré zdroje tepla, chladu
a zápachu ako napr. VZT, vykurovanie, kanalizácia, odpadové hospodárstvo a vozový
park. Výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti nebude produkovať teplo a zápach,
ktoré by významne negatívne ovplyvnili situáciu v dotknutom území. Vplyv zápachu
bude hlavne obmedzený na gastroprevádzky, kanalizáciu, miesta na uloženie odpadov a
výfukové plyny z premávky motorových vozidiel počas výstavby a prevádzky
navrhovanej činnosti a to hlavne v období dopravnej špičky, mimoriadnych udalostí
(havárie a s tým spojené kolóny na ceste), pri tvorbe kolón áut, resp. pri inverzných
situáciách. Vplyv zápachu možno považovať za nevýznamný, lokálny, ktorý nebude mať
negatívny vplyv na obyvateľstvo a jeho zdravie.
V rámci navrhovanej činnosti nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť
zdrojom intenzívneho elektromagnetického, rádioaktívneho alebo ionizujúceho žiarenia.
V priebehu výstavby navrhovanej činnosti je možno očakávať krátkodobé používania
zváračských agregátov. Zdrojmi elektromagnetického žiarenia v rámci navrhovanej
činnosti majú byť výkonové transformátory, zdroje zaisteného napájania, rozvádzače
a motory. V dotknutom území prevláda nízke radónové riziko.
Navrhovaná činnosť nemá charakter priemyselných prevádzok a zariadení, ktoré by
produkovali špecifické toxické látky s negatívnym vplyvom na zdravie dotknutého
obyvateľstva.
Z hľadiska sociálnych a ekonomických vplyvov možno konštatovať, že navrhovaná
činnosť bude mať pozitívny vplyv na sociálne a ekonomické aspekty regiónu, hlavne tým,
že sa vytvoria nové pracovné miesta počas prevádzky a nové byty, pričom navrhovaná
činnosť prinesie aj finančné prostriedky do mestskej pokladne v podobe miestnych daní.
Navrhovaná činnosť podporí a zvýši podiel funkcie obchodu, služieb, administratívy
a bytov na území mesta Nitry a vytvorí nové pracovné príležitosti.
Z hľadiska územného plánovania vo vzťahu k príslušnej územnoplánovacej
dokumentácii (Územný plán mesta Nitry schválený Mestským zastupiteľstvom v Nitre,
uznesením č. 169/03 – MZ, zo dňa 22. 05. 2003 v znení neskorších zmien a doplnkov a
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 3/2003, zo dňa 22. 05. 2003, ktorým sa
vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Nitry a v znení neskorších dodatkov) je
navrhovaná činnosť v súlade s funkčným využitím a priestorovým usporiadaním územia.
Prípadným vplyvom navrhovanej činnosti na dotknuté obyvateľstvo a jeho zdravie sú
havarijné stavy. Na predchádzanie takýchto nepredvídateľných skutočností bude
vypracovaný postup pre prípad havárie a ako základným preventívnym opatrením je
dodržiavanie prevádzkového poriadku a dodržiavanie pracovných postupov a zásad
bezpečnosti pri práci. S realizáciou navrhovanej činnosti sú spojené aj riziká
katastrofického charakteru. Môže k nim dôjsť v dôsledku rizikových situácií spôsobených
vojnovým konfliktom, sabotážou, haváriou (zlyhanie zariadení alebo ľudského faktora)
alebo extrémnym pôsobením prírodných síl (vietor, sneh, mráz, prívalová voda), čo môže
mať za následok napríklad požiar, výbuch, ale aj poškodenie zdravia alebo smrť.
Eliminácia vplyvov navrhovanej činnosti bude prebiehať aj prostredníctvom optimalizácie
výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti a pri plnom rešpektovaní podmienok
bezpečnosti práce, ochrany zdravia pri práci a starostlivosti o zdravé pracovné podmienky.
Z hľadiska vplyvov na obyvateľstvo a jeho zdravie je navrhovaná činnosť prijateľná.
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Na základe vyššie uvedeného a za predpokladu dodržania podmienok uvedených v
kapitole VI. „ROZHODNUTIE VO VECI“, časť 3. „Opatrenia a podmienky na prípravu,
realizáciu a prípadne na ukončenie navrhovanej činnosti, ak je spojená s likvidáciou,
sanáciou alebo rekultiváciou vrátane opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne
nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti.“ tohto záverečného stanoviska možno
hodnotiť vplyvy navrhovanej činnosti na obyvateľstvo a jeho zdravie ako
akceptovateľné.
Z hľadiska navrhovaných variantov a ich vplyvov na obyvateľstvo a jeho zdravie
možno preferovať variant č. 3, v rámci ktorého sa predpokladá najmenšia intenzita
dopravy.
Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, na archeologické náleziská, na
paleontologické náleziská a významné geologické lokality a na kultúrne hodnoty
nehmotnej povahy
Výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na kultúrne a
historické pamiatky v širšom dotknutom území. Realizácia navrhovanej činnosti
čiastočne ovplyvní štruktúru sídla Nitra a ich architektúru. Z pohľadu kultúrnej hodnoty
nehmotnej povahy má dotknuté územie v širších vzťahoch v rámci regiónu významné
postavenie, pričom realizáciou navrhovanej činnosti bude toto posilnené. Na území
navrhovanej činnosti sa nachádzajú hodnoty, ktoré by boli cieľom záujmu obyvateľov
širšieho okolia alebo návštevníkov regiónu (nábrežie, Brezový háj). Navrhovaná činnosť
nebude mať vplyv na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy mesta Nitry. Priamo na
lokalite výstavby navrhovanej sa nenachádzajú žiadne objekty alebo predmety, ktoré by
spadali do podmienok pamiatkovej starostlivosti. Navrhovaná činnosť nie je v rozpore so
Zásadami ochrany Mestskej pamiatkovej rezervácie Nitra, pričom sa nepredpokladá
významný negatívny vplyv na Mestskú pamiatkovú rezerváciu Nitra a jej ochranné
pásmo.
Investor a aj zhotoviteľ stavby budú v dobe realizácie navrhovanej činnosti viazaný
zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov,
keby sa pri výkopových prácach narazilo na predmety charakteru pamiatok. Investor aj
zhotoviteľ stavby sú v takomto prípade povinní zastaviť stavebné práce a vyzvať orgány
pamiatkovej starostlivosti k účasti na stavbe. Všetky tieto náležitosti musia byť podrobne
zachytané v stavebnom denníku. Pokračovať v prácach sa bude môcť až po písomnom
vyjadrení orgánu pamiatkovej starostlivosti.
Z hľadiska navrhovaných variantov sa ich vplyvy na kultúrne a historické pamiatky,
na archeologické náleziská, na paleontologické náleziská a významné geologické
lokality a na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy javia ako rovnaké.
Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme
Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na lesné hospodárstvo, rybné hospodárstvo,
poľovníctvo, ani na poľnohospodársku rastlinnú a živočíšnu výrobu. Navrhovaná
činnosť nemá charakter priemyselnej prevádzky a v štádiu výstavby a prevádzky nebude
mať vplyv na priemyselnú výrobu. V etape výstavby navrhovanej činnosti bude svojou
samotnou realizáciou predstavovať pozitívny vplyv na rozvoj stavebníctva v regióne.
Pre umiestnenie a realizáciu navrhovanej činnosti vyplývajúcej z hľadiska záujmov
civilného letectva a vo vzťahu ku obmedzeniam vyplývajúcich s ochranných pásiem
Letiska Nitra, vyplývajú pre riešené územie nasledovné obmedzenia stanovené:
• ochranným pásmom kužeľovej plochy s výškovým obmedzením cca 189 — 203 m
n. m.,
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•

ochranným pásmom s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN (vedenie
musí byť riešené podzemným káblom),
• ochranným pásmom proti nebezpečným a klamlivým svetlám (povrchová úprava
objektov a zariadení musí byť riešená materiálmi s nereflexnou úpravou, pričom
externé osvetlenie objektov, spevnených plôch a komunikácií, reklamných zariadení
a pod. musí byť riešené svietidlami, ktorých svetelný lúč je nasmerovaný priamo na
osvetľovanú plochu a nemôže spôsobiť oslepenie posádky lietadiel (zákaz použitia
zariadení na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia a zákaz
použitia silných svetelných zdrojov),
• ochranným pásmom bez laserového žiarenia, v ktorom úroveň vyžarovania nesmie
prekročiť hodnotu 50 nW.cm-2, pričom žiarenie nesmie zapríčiniť vizuálne rušenie
letovej posádky lietadla. V pásme bez laserového žiarenia sa zakazuje zriaďovať,
prevádzkovať a používať laserové zariadenia, ktorých úroveň vyžarovania v
ktoromkoľvek mieste ochranného pásma bez laserového žiarenia by prevyšovala
hodnotu 50 nW.cm-2.
Navrhovaná činnosť z hľadiska cyklistickej dopravy bude mať pozitívny vplyv
z hľadiska jej rozvoja a tvorby jej infraštruktúry a vzhľadom na väčšiu bezpečnosť
týchto účastníkov cestnej premávky. Navrhovaná činnosť predstavuje rozvoj prvkov
dopravnej infraštruktúry v rámci dotknutého územia. Posúdenie dopadu navrhovanej
činnosti na prvky dopravnej infraštruktúry je uvedené v rámci vyhodnotenia vplyvov na
obyvateľstvo a jeho zdravie.
V rámci realizácie navrhovanej činnosti dôjde k rozvoju prvkov technickej
infraštruktúry, ako aj k zvýšeniu spotreby energetických a prírodných zdrojov, pričom
dôjde aj k zvýšenej produkcii odpadov a odpadových vôd. Pri výstavbe navrhovanej
činnosti budú dodržané ochranné pásma podzemných a nadzemných vedení a stavieb
vymedzených STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi, resp. bude s nimi
nakladané v zmysle požiadaviek ich vlastníkov, resp. správcov.
Navrhovaná činnosť nebude mať negatívne vplyvy na rekreáciu a cestovný ruch v
hodnotenom území a nepredpokladá sa zmena existujúceho stavu využívania turistických
a rekreačných lokalít.
Navrhovaná činnosť bude mať pozitívny vplyv na rozvoj služieb v dotknutom území
počas svojej prevádzky.
Celkovo možno hodnotiť vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme počas
výstavby ako málo významné, lokálne, dočasné, krátkodobé, kumulatívne a počas
prevádzky ako málo významné, lokálne, dlhodobé a kumulatívne. Z hľadiska
navrhovaných variantov a ich vplyvov na urbánny komplex a využívanie zeme možno
preferovať variant č. 3, v rámci ktorého sa predpokladá najmenšia intenzita dopravy.
Vplyvy presahujúce štátne hranice
Výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať žiadny vplyv presahujúci
štátne hranice.
Celkové hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti predstavuje syntézu pomerného
zastúpenia analyzovaných vplyvov činností na obyvateľstvo, živú a neživú prírodu,
krajinu a hospodárske využívanie prostredia. Z hodnotenia jednotlivých vplyvov a z ich
vzájomného spolupôsobenia sa nepredpokladá významné negatívne synergické
a kumulatívne pôsobenie, ktoré by malo za následok významné zhoršenie stavu životného
prostredia a zdravia obyvateľov v záujmovom území, za predpokladu splnenia
podmienok a realizácie opatrení uvedených v kapitole VI. „Rozhodnutie vo veci“,
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časti 3. „Opatrenia a podmienky na prípravu, realizáciu a prípadne na ukončenie
navrhovanej činnosti, ak je spojená s likvidáciou, sanáciou alebo rekultiváciou vrátane
opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne nepriaznivých vplyvov navrhovanej
činnosti“ tohto záverečného stanoviska.
Ostatné možné vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie sú podrobne
popísané v zámere navrhovanej činnosti, v rozsahu hodnotenia pre navrhovanú činnosť,
v správe o hodnotení činnosti, v zázname z verejného prerokovania navrhovanej
činnosti, v odbornom posudku k navrhovanej činnosti ako i v predložených stanoviskách
subjektov procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.
V. CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA
NAVRHOVANÉ CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA, ÚZEMIA EURÓPSKEHO
VÝZNAMU ALEBO EURÓPSKU SÚSTAVU CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ (NATURA
2000)
Navrhovaná činnosť je situovaná podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny v znení neskorších predpisov do územia, kde platí 1. stupeň územnej ochrany,
tzn. mimo veľkoplošné a maloplošné chránené územia ochrany prírody a krajiny a ich
ochranné pásma. Navrhovaná činnosť je situovaná mimo území sústavy chránených
území. Celkovo možno hodnotiť vplyv navrhovanej činnosti na chránené územia ako
nevýznamný. Navrhovaná činnosť nebude mať významne negatívny vplyv, buď
samostatne, alebo v kombinácii s inou činnosťou, na územie patriace do európskej
sústavy chránených území alebo na územie európskeho významu a chránené vtáčie
územie a na ich priaznivý stav z hľadiska ich druhovej ochrany, resp. na integritu týchto
chránených území.
VI.

ROZHODNUTIE VO VECI

1. Záverečné stanovisko.
MŽP SR na základe výsledku procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti
„Promenáda Living Park, Nitra“ na životné prostredie vykonaného podľa zákona
o posudzovaní, pri ktorom sa zvážil súčasný stav využitia územia, charakter navrhovanej
činnosti a únosnosť prírodného prostredia, význam očakávaných vplyvov navrhovanej
činnosti na životné prostredie, chránené územia a zdravie obyvateľstva, z hľadiska ich
pravdepodobnosti, rozsahu a trvania navrhovanej činnosti, miesta vykonávania
navrhovanej činnosti, so zameraním najmä na súlad s územnoplánovacou
dokumentáciou, úroveň spracovania zámeru navrhovanej činnosti a správy o hodnotení
činnosti, stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy a dotknutej verejnosti a ich
vyhodnotenie, výsledok verejného prerokovania navrhovanej činnosti, výsledok
odborného posudku k navrhovanej činnosti, po konzultáciách a za súčasného stavu
poznania

súhlasí
s realizáciou navrhovanej činnosti „Promenada Living Park, Nitra" za predpokladu
splnenia podmienok a realizácie opatrení uvedených v kapitole VI. „ROZHODNUTIE
VO VECI“, časť 3. „Opatrenia a podmienky na prípravu, realizáciu a prípadne
na ukončenie navrhovanej činnosti, ak je spojená s likvidáciou, sanáciou alebo
rekultiváciou vrátane opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne nepriaznivých
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vplyvov navrhovanej činnosti.“ tohto záverečného stanoviska s tým, že neurčitosti, ktoré
sa môžu vyskytnúť v procese povoľovania je potrebné vyriešiť v ďalších stupňoch
príslušnej dokumentácie v rámci povolenia činnosti podľa osobitných predpisov.
Platnosť tohto záverečného stanoviska je sedem rokov odo dňa nadobudnutia jeho
právoplatnosti. Toto záverečné stanovisko nestráca platnosť, ak sa počas jeho platnosti
začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
2. Odsúhlasený variant.
V rámci procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie
a v správe o hodnotení činnosti porovnávali nulový variant (stav, ktorý by nastal, ak by
sa navrhovaná činnosť nerealizovala) a varianty č. 1, 2 a 3. V prípade variantov č. 1 a 2
je navrhovaných 46 269 m2 podlahovej plochy v rámci nadzemnej časti a 18 389 m2
v rámci podzemnej časti (spolu 64 658 m2 podlahovej plochy) a v prípade variantu č. 3
je navrhovaných 48 763 m2 podlahovej plochy v rámci nadzemnej časti a 18 738 m2
v rámci podzemnej časti (spolu 67 501 m2 podlahovej plochy) a zároveň v prípade
variantu č. 1 je navrhovaných 928 stojísk, v prípade variantu č. 2 to je 1 008 stojísk
a v prípade variantu č. 3 je navrhovaných 885 stojísk.
Z priebehu procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné
prostredie vyplynulo, že je možné súhlasiť s realizáciu navrhovaného variantu č. 3,
ktorý je uvedený v správe o hodnotení činnosti, keďže je environmentálne
prijateľný.
Vzhľadom na to, že stavba bola už povolená a z časti aj realizovaná, a to na základe
stavebného povolenia, ktorého platnosť vypršala, bude potrebné nové stavebné
povolenie na hlavný objekt, ako aj územné rozhodnutie a stavebné povolenie
na rozšírenie okružnej križovatky, príjazdovú komunikáciu a spevnené plochy.
Povoľujúcim orgánom, v zmysle zákona o posudzovaní, je obec alebo orgán štátnej
správy príslušný na vydanie rozhodnutia o povolení navrhovanej činnosti podľa
osobitných predpisov. Podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa navrhovaná činnosť môže
realizovať iba podľa stavebného povolenia stavebného úradu. Stavebným úradom
v danom prípade bude Mesto Nitra. V prípade povoľovania vodných stavieb bude
stavebným úradom Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení
neskorších predpisov.
3. Opatrenia a podmienky na prípravu, realizáciu a prípadne na ukončenie
navrhovanej činnosti, ak je spojená s likvidáciou, sanáciou alebo rekultiváciou
vrátane opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne nepriaznivých vplyvov
navrhovanej činnosti.
Na základe celkových výsledkov procesu posudzovania vplyvov na životné
prostredie, zámeru navrhovanej činnosti, rozsahu hodnotenia, správy o hodnotení
činnosti, pripomienok a stanovísk k zámeru navrhovanej činnosti a správe o hodnotení
činnosti, verejného prerokovania navrhovanej činnosti a odborného posudku
k navrhovanej činnosti sa odporúčajú pre etapu prípravy, výstavby, prevádzky
a likvidácie navrhovanej činnosti nasledujúce podmienky:
VI.3.1. Navrhovaná činnosť musí byť realizovaná v súlade s príslušnou
územnoplánovacou dokumentáciou (Územný plán mesta Nitra v znení
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neskorších zmien a doplnkov), pričom pri povoľovaní činnosti podľa
osobitných predpisov je potrebné preukázať súlad navrhovanej činnosti
s funkčným využitím územia, hmotovo-priestorovou reguláciou pre predmetné
územie, ktoré sú uvedené v príslušnej územnoplánovacej dokumentácii.
VI.3.2. V priestoroch 1. NP navrhovanej činnosti v kontakte s riekou Nitra umiestniť
najmä prevádzky, ktoré umožnia sezónne využitie priestoru pred objektom
orientovaným k nábrežiu rieky Nitra (reštaurácie, kaviarne, čajovne, cukrárne
a pod.) a nie prevádzky uzavreté vo vzťahu k nábrežiu.
VI.3.3. Parkovanie riešiť pre jednotlivé funkcie a prevádzky obchodov, služieb,
reštauračných zariadení a plochy bytových jednotiek.
VI.3.4. Potrebné parkovacie miesta v zmysle prepočtu integrovať v rámci
navrhovaného objektu, pričom neuvažovať s parkovaním na teréne (okrem
krátkodobých státí určených pre rýchlu zdravotnú službu a taxi).
VI.3.5. Exteriér objektu a exteriérové spevnené plochy riešiť z kvalitných materiálov,
farebnosť prispôsobiť kontextu historického prostredia Centrálnej mestskej
zóny v meste Nitra a návrh materiálového riešenia povrchov vrátane farebnosti
prerokovať na Útvare hlavného architekta mesta Nitry.
VI.3.6. Po dohode s Mestom Nitra dopracovať kapacitné posúdenie dotknutej dopravnej
infraštruktúry a na jeho podklade navrhnúť riešenie dopravy v lokalite
s ohľadom na širšie dopravné vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie
v dotknutom území.
VI.3.7. Kompletný návrh dopravného riešenia projektovej dokumentácie pre územné
konanie vopred konzultovať s Útvarom hlavného architekta MsÚ v Nitre
a detailne riešiť problematiku dopravného napojenia navrhovanej činnosti
v rámci povoľovania navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov,
autorizovaným projektantom.
VI.3.8. Zachovať existujúce dopravné prepojenie mestskej časti Zobor a centrálnej
mestskej zóny jednosmerne zo Zobora bez riadenia CSS.
VI.3.9. V rámci povoľovania navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov
vypracovať Projekt organizácie výstavby a Projekt organizácie dopravy.
VI.3.10. V rámci projektu organizácie dopravy posúdiť a prerokovať s príslušnými
správcami ciest a cestným správnym orgánom možnosť riešenia dočasného
prístupu vozidiel stavby, resp. trvalého prístupu z R1A príp. zo št. cesty I. triedy.
VI.3.11. Dobudovať a rozšíriť existujúcu cyklotrasu v zmysle technických podmienok
07/2014 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry v minimálnej šírke 4,9 m
od oporného múrika a riešiť prepojenie existujúcich cyklotrás (nábrežná
cyklotrasa, cyklotrasa na Zobor) bez kolízie s vozidlovou dopravou v zmysle
právoplatného dodatočného stavebného povolenia vydaného špeciálnym
stavebným úradom Mestom Nitra pod č. SP 22395/2007- 004- Ing. Dá.
VI.3.12. Posúdiť možnosť prepojenia cyklotrasy, ktorá smeruje od podjazdu k umyvárke
vozidiel na nosnú sieť cyklotrás.
VI.3.13. V rámci povoľovania navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov detailne
doriešiť cyklistickú infraštruktúru a jej vybavenie, ktorá sa dotýka navrhovanej
činnosti s ohľadom na požiadavky dotknutej verejnosti. Počet a technické riešenie
umiestnení cyklostojanov, cykloprístreškov, dopravného cyklistického značenia
a ďalších prvkov v rámci cyklistickej infraštruktúry v rámci areálu navrhovanej
činnosti špecifikovať v rámci povoľovania navrhovanej činnosti podľa
osobitných predpisov.

strana č. 45 záverečného stanoviska č: 2178/2017-1.7/at zo dňa 09. 05. 2017

VI.3.14. Zrekonštruovať a upraviť povrch existujúcej cyklotrasy na nábreží minimálne
po celej dĺžke navrhovanej činnosti a stavebne oddeliť chodcov a cyklistov
a šírkové pomery dotknutých prvkov dopravnej infraštruktúry týchto účastníkov
uspôsobiť predpokladanej intenzite ich využívania a ich umiestneniu
v dotknutom území a tomu prispôsobiť aj stavebno-technické prevedenie.
VI.3.15. V rámci navrhovanej činnosti zabezpečiť možnosť odkladania pre bicyklov
v potrebnom množstve.
VI.3.16. Dodržať podmienky SVP, š. p. vydaných v stavebnom povolení.
VI.3.17. Riešiť samostatný projekt sadových úprav a úprav okolia stavby so zameraním
sa na úpravu plôch v kontakte s riekou Nitra, s Brezovým hájom a úpravy
nástupných
plôch
nábrežnú
promenádu
so
stromoradím/alejou
a s reprezentatívnym parterom s použitím kvetinových záhonov vopred
konzultovať s Útvarom hlavného architekta MsÚ v Nitre. Starostlivosť o zeleň
v rámci prevádzky navrhovanej činnosti zabezpečiť v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany prírody a krajiny.
VI.3.18. Preveriť možnosti riešenia vykurovania navrhovanej činnosti napojením
na centrálny zdroj tepla.
VI.3.19. V rámci exteriéru vytipovať vhodné miesta na osadenie odpadkových košov
určených pre zmesový komunálny odpad a separované zložky odpadu
a zabezpečiť údržbu a čistotu dotknutých verejných priestranstiev v rámci
navrhovanej činnosti v zmysle aktuálne platných právnych predpisov v oblasti
odpadového hospodárstva.
VI.3.20. V projektovej dokumentácii pre potreby povoľovania navrhovanej činnosti
podľa osobitných predpisov zohľadniť všetky odporúčania vyplývajúce
z Akustickej štúdie pre účely posúdenia vplyvov na životné prostredie v zmysle
zákona o posudzovaní (č. 16oe00143 AS, VALERON Enviro Consulting
s. r. o., 12/2016), ktorá je prílohou k správe o hodnotení činnosti.
VI.3.21. Všetky technologické zariadenia produkujúce hluk do okolia umiestnené
na streche, resp. na fasáde navrhovanej činnosti, súvisiace s navrhovanou
činnosťou, je potrebné vhodne akusticky zabezpečiť, aby nedošlo
ku prekročeniu prípustných hodnôt na fasádach pre najbližšie chránené obytné
prostredie a zároveň aby spĺňali limity pre hluk z iných zdrojov vo vonkajšom
prostredí podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom
prostredí v znení zmien a doplnkov.
VI.3.22. Z hľadiska osvetlenia skladových, predajných a administratívnych priestoroch
v rámci navrhovanej činnosti musí byť zabezpečené dostatočné denné osvetlenie
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem (vyhláška MZ SR
č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení
zmien a doplnkov, STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov) alebo musia byť
splnené náhradné opatrenia.
VI.3.23. V prípade, že by počas povoľovania navrhovanej činnosti bolo zistené, že by
si riešenie vyžadovalo dodatočný nevyhnutný výrub drevín, je potrebné
spracovať pre takýto výrub inventarizáciu drevín určených na výrub
so stanovením ich spoločenskej hodnoty podľa zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR
č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
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a krajiny v znení neskorších predpisov. Prípadné odstránenie drevín je potrebné
uskutočniť mimo vegetačného a hniezdneho obdobia tak, aby sa minimalizoval
nepriaznivý vplyv na faunu, predovšetkým na avifaunu (najmä spevavce).
VI.3.24. Rešpektovať obmedzenia vyplývajúce z umiestnenia navrhovanej činnosti
v rámci ochranných pásiem Letiska v Nitre.
VI.3.25. Pešie trasy v rámci navrhovanej činnosti riešiť priestranne s prihliadnutím
na jestvujúcu a budúcu vysokú koncentráciu peších v oblasti, pričom by mali
byť riešené bezbariérovo podľa platných noriem, pričom na peších trasách by
nemali byť stavané žiadne bariéry brániace v plynulom a priamočiarom pohybe.
VI.3.26. Pre potreby obyvateľov, ktorí budú bývať v navrhovaných bytových domoch
sa odporúča vybudovať priestor pre hranie detí vonku, detské ihrisko.
VI.3.27. V projektovej dokumentácii pre potreby povoľovania navrhovanej činnosti
podľa osobitných predpisov uviesť druhy a množstvo všetkých odpadov, ktoré
vzniknú pri jej realizácií, uviesť spôsob ich triedenia, zhromažďovania a spôsob
nakladania s nimi podľa aktuálne platných právnych predpisov v oblasti
odpadového hospodárstva.
VI.3.28. Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie (napr. zemné práce)
a v zariadeniach, v ktorých sa manipuluje s prašnými látkami, je potrebné
využiť technicky dostupné prostriedky na zamedzenie vzniku týchto prašných
emisií. Zariadenie s manipuláciou prašných látok je treba zakapotovať a prašné
materiály skladovať v uzavretých stavebných silách, pričom v prípade nutnosti
zabezpečiť kropenie.
VI.3.29. Zabezpečiť kropenie a okamžité čistenie chodníkov, komunikácií a verejných
priestranstiev priľahlých k areálu navrhovanej činnosti v nevyhnutnom rozsahu
počas stavebných prác.
VI.3.30. Na stavenisku je neprípustné akékoľvek spaľovanie odpadov.
VI.3.31. Pred začatím výkopových prác vytýčiť a overiť všetky existujúce podzemné
vedenia ich správcami. Zemné práce vykonávať so zvýšenou opatrnosťou, aby
nedošlo k porušeniu sietí a ich izolácie. Pri realizácii navrhovanej činnosti
rešpektovať podmienky správcov dotknutých vedení technickej infraštruktúry
a dopravných prvkov infraštruktúry a ich ochranných pásiem.
VI.3.32. Pri výstavbe nasadzovať stavebné stroje a dopravné prostriedky v dobrom
technickom stave, čím sa zamedzí únik ropných látok do prírodného prostredia
a nadmerný únik škodlivín z výfukových plynov. V prípade potreby stavebné
stroje opatriť predpísanými krytmi pre zníženie hluku.
VI.3.33. Na stavenisku udržiavať poriadok a materiál ukladať na vyhradené miesta.
Po ukončení výstavby navrhovanej činnosti nezastavané plochy zahumusovať
a zatrávniť a zabezpečiť rekultiváciu územia po stavebných prácach.
VI.3.34. Zaistiť odvod dažďových vôd zo staveniska. Na stavbe zakázať skladovanie
a manipuláciu s látkami nebezpečnými pre vody, v prípade, že to bude
z technologicko-prevádzkových dôvodov nevyhnutné, skladovať tieto látky
v súlade s aktuálne platnými právnymi predpismi tak, aby nevznikla možnosť
ohrozenia podzemných a povrchových vôd.
4. Požadovaný rozsah poprojektovej analýzy.
Cieľom monitorovania je sledovanie a porovnanie reálnych vplyvov výstavby
a prevádzky navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia, ako aj
overenie zapracovania a funkčnosti navrhnutých opatrení a v prípade nutnosti tvorbou
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dodatočných opatrení. Výstavba navrhovanej činnosti sa bude realizovať na základe
stavebných povolení. V týchto povoleniach povoľujúce orgány stanovia podmienky,
ktoré navrhovateľ musí dodržať. V rámci platných všeobecne záväzných právnych
predpisov v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, ochrany prírody
a krajiny, ochrany zdravia obyvateľstva, pracovného prostredia, podmienok na prácu
a bývanie, ochrany vôd, pôd, ovzdušia a horninového prostredia a v oblasti nakladania
s odpadmi sú stanovené aj kontrolné mechanizmy a kompetencie jednotlivých orgánov
štátnej správy. Tieto sú dostatočné do tej miery, aby zaregistrovali nesúlad prevádzky
navrhovanej činnosti so stanovenými podmienkami.
V rámci environmentálneho monitoringu výstavby navrhovanej činnosti sa odporúča
sledovať správnu realizáciu opatrení na minimalizáciu nepriaznivých vplyvov
navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, ktoré by mali
vykonávať príslušní odborní špecialisti, špecializované organizácie a orgány štátnej
správy, ako je to stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch v danej
oblasti. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na dodržiavanie podmienok ochrany
zdravia pri práci, požiarno-bezpečnostných predpisov a pod.
Navrhované opatrenia by sa mali stať logickou súčasťou následného procesu
povoľovania navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov a ich realizácia
a funkčnosť by mala byť overená povoľujúcim orgánom pred kolaudačným
rozhodnutím, resp. pred uvedením navrhovanej činnosti do prevádzky.
Počas výstavby navrhovanej činnosti sa odporúča vykonávať monitoring výkopových
zemín na obsahy nebezpečných látok, dodržiavania postupov nakladania s odpadmi
zo stavebnej činnosti v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
a VZN v oblasti odpadového hospodárstva na lokálnej až národnej úrovni, dodržiavania
podmienok stavebného povolenia a ostatných povolení a súhlasov podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov a technických noriem cestou dotknutých orgánov
a povoľujúceho orgánu. Kontrola dodržiavania stanovených podmienok sa vykoná
v ďalších krokoch povoľovacieho procesu, a to kontrolou zakomponovania
požadovaných technických opatrení do projektov navrhovanej činnosti vo fáze
udeľovania stavebného povolenia a kontrolou realizácie navrhovanej činnosti podľa
schváleného projektu vo fáze kolaudácie stavby. Kontrolu dodržiavania stanovených
podmienok navrhujeme vykonať formou predloženia záverečnej správy
z monitorovacích prác navrhovateľom všetkým zúčastneným stranám (povoľujúci orgán,
dotknutý orgán).
Počas prevádzky navrhovanej činnosti sa odporúča vykonať monitoring hlukovej
situácie z hľadiska ochrany zdravia ľudí a pracovného prostredia, dodržiavania postupov
zneškodnenia odpadov a nakladania s odpadmi z prevádzky navrhovanej činnosti
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a VZN, novorealizovaných
sadovníckych a vegetačných úprav, dostatočného denného osvetlenia vnútorných
priestorov, plnenia podmienok povolení a súhlasov a uvedenia činnosti do prevádzky
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem platných
na území Slovenskej republiky.
Rozsah a lehotu sledovania a vyhodnocovania určí povoľujúci orgán s prihliadnutím
na toto záverečné stanovisko z procesu hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti
na životné prostredie.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy navrhovanej činnosti posudzovanej podľa zákona
o posudzovaní sú nepriaznivejšie, než uvádza správa o hodnotení činnosti, je ten, kto
realizuje navrhovanú činnosť, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného
vplyvu s vplyvom uvedeným v správe o hodnotení činnosti, v súlade s požiadavkami
určenými v rozhodnutí o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov
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a v súlade so zákonom o posudzovaní a s rozhodnutiami vydanými podľa zákona
o posudzovaní a ich podmienkami, a to počas celej prípravy, realizácie a ukončenia
činnosti.
Ten, kto realizuje navrhovanú činnosť, je povinný zabezpečiť vykonávanie
poprojektovej analýzy. Poprojektová analýza pozostáva najmä zo systematického
sledovania a merania vplyvov navrhovanej činnosti, kontroly plnenia a vyhodnocovania
účinnosti požiadaviek uvedených v predchádzajúcom odseku a v povolení navrhovanej
činnosti a zo zabezpečenia odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených
v správe o hodnotení činnosti so skutočným stavom.
5. Rozhodnutie o akceptovaní alebo neakceptovaní predložených písomných stanovísk
k správe o hodnotení doručených podľa § 35 vrátane odôvodnených písomných
pripomienok, ktoré boli doručené verejnosťou.
Rozhodnutie o akceptovaní alebo neakceptovaní predložených písomných stanovísk
k správe o hodnotení činnosti doručených podľa § 35 zákona o posudzovaní vrátane
odôvodnených písomných pripomienok, ktoré boli doručené dotknutou verejnosťou
uvádza nasledujúca tabuľka, ktorá vychádza z celkového hodnotenia navrhovanej činnosti
a jej vplyvu na životné prostredie, pričom detailnejší popis uvedených stanovísk ku správe
o hodnotení činnosti je uvedený v kapitole III. „OPIS PRIEBEHU POSUDZOVANIA“,
v časti 4. „Stanoviská, pripomienky a odborné posudky predložené k správe o hodnotení.“
tohto záverečného stanoviska. Akceptované pripomienky sú uvedené kapitole VI.
„ROZHODNUTIE VO VECI“, časť 3. „Opatrenia a podmienky na prípravu, realizáciu
a prípadne na ukončenie navrhovanej činnosti, ak je spojená s likvidáciou, sanáciou alebo
rekultiváciou vrátane opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne nepriaznivých
vplyvov navrhovanej činnosti.“ tohto záverečného stanoviska.
rozhodnutie o akceptovaní alebo
neakceptovaní predložených písomných
stanovisko ku správe o hodnotení
stanovísk k správe o hodnotení doručených
činnosti podľa § 35 zákona
podľa § 35 zákona o posudzovaní vrátane
o posudzovaní
odôvodnených písomných pripomienok,
ktoré boli doručené verejnosťou
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Nitre (list
č. HZP/A/2017/00260 zo dňa 23. 01.
2017, doručený dňa 31. 01. 2017)
Okresný úrad Nitra, odbor
starostlivosti o životné prostredie,
oddelenie štátnej správy vôd a
vybraných zložiek životného
prostredia kraja (list č. 2017/005588,
zo dňa 17. 01. 2017, doručený dňa
23. 01. 2017)
Mestský úrad v Nitre, Útvar
hlavného architekta (list č. UHA
94/2017 zo dňa 30. 01. 2017,
doručený dňa 09. 02. 2017)

áno

áno

Podmienky 1., 2., 4., 7., 8., 9., 11., 12., 13. –
áno
Podmienka 3. – áno v rozsahu úpravy
výnimky pre rýchlu zdravotnú službu a taxi
Podmienka 4. – áno
Podmienka 5. – áno v rozsahu prerokovania
návrhu materiálového riešenia povrchov
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vrátane farebnosti, pričom prípadný súhlas
Útvaru hlavného architekta je možné si
uplatniť v rámci povoľovania navrhovanej
činnosti podľa osobitných predpisov.
Podmienka 6. – áno v rozsahu dopracovania v
rozsahu dohodnutom s mestom Nitra.
Pripomienka 10. – áno v rozsahu riešenia
navrhovania cyklistickej infraštruktúry podľa
technických podmienok 07/2014, pričom
cyklotrasa pre cyklistov z mestskej časti
Zobor k nábrežnej cyklotrase bez kolízie s
vozidlovou dopravou sa má vybudovať v
zmysle
uvedeného
právoplatného
stavebného
povolenia.
dodatočného
Dodatočne vybudovanú cestičku pre chodcov
a cyklistov od podchodu pod R1A pripojená
na Napervillskú ulicu pri autoumyvárni mesto
Nitra vybudovalo z dôvodu zmeny funkcie
využitia pôvodnej cestičky na vozidlovú
komunikáciu. V prípade druhého prepojenia
na nábrežnú cyklotrasu by prišlo ku kolízii s
príjazdovou
komunikáciou
k
objektu
navrhovanej činnosti a ku konfliktu s
námestím pred jeho objektom s prioritou
pešou a oddychovou. V tomto kontexte je
požiadavka akceptovaná.
Podmienka 14. - áno v takom kontexte, že v
prvom rade sa musia preveriť možnosti
riešenia vykurovania navrhovanej činnosti
napojením na centrálny zdroj tepla z hľadiska
jej požiadaviek a možností a dostupnosti
centrálnej rozvodnej sústavy, následne by
mohlo dôjsť k zmene spôsobu vykurovania.
Ing. Róbert Kukučka (list zo dňa 02.
02. 2017, doručený dňa 06. 02. 2017)

Andrej Sitkey (list zo dňa 02. 02.
2017, doručený dňa 13. 02. 2017)

áno
Pripomienka 1 – áno v takom kontexte, že
rozsah dopracovania kapacitného posúdenia
dotknutej dopravnej infraštruktúry je potrebné
vykonať po dohode s Mestom Nitra a na jeho
podklade navrhnúť riešenie dopravy v lokalite
s ohľadom na širšie dopravné vzťahy
vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v
dotknutom území.
Pripomienka 2 - nie
Pripomienka 3 – áno
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Pripomienka 4 áno v kontexte, že je potrebné
posúdiť možnosť prepojenia cyklotrasy, ktorá
smeruje od podjazdu k umyvárke vozidiel na
nosnú sieť cyklotrás.
Pripomienka 5 – nie

Michaela Hefková (list doručený dňa
06. 02. 2017)

Združenie domových samospráv (list
doručený elektronicky dňa 02. 01.
2017)

Pripomienka 6 - áno
Pripomienky 1., 2., 3., 4. a 5. – áno
Pripomienky 6., 7., 8., 9. a 10. – nie
nie - viď. objasnenie kapitola VII.
„ODÔVODNENIE ZÁVEREČNÉHO
STANOVISKA“, v časti 2. „Odôvodnenie
akceptovania alebo neakceptovania
predložených písomných stanovísk k správe o
hodnotení doručených podľa § 35 zákona o
posudzovaní vrátane odôvodnených
písomných pripomienok, ktoré boli doručené
dotknutou verejnosťou.“ tohto záverečného
stanoviska.

VII. ODÔVODNENIE ZÁVEREČNÉHO STANOVISKA
1. Odôvodnenie rozhodnutia vo veci.
Záverečné stanovisko pre navrhovanú činnosť je vypracované podľa § 37 ods. 1 až 6
zákona o posudzovaní na základe zámeru, stanovísk k zámeru navrhovanej činnosti a ich
vyhodnotenia, rozsahu hodnotenia, správy o hodnotení činnosti a stanovísk k nej a ich
vyhodnotenia, záznamu z verejného prerokovania navrhovanej činnosti, odborného
posudku k navrhovanej činnosti a konzultácií.
Pri hodnotení a vypracovaní záverečného stanoviska MŽP SR postupovalo podľa
ustanovení zákona o posudzovaní. MŽP SR dôsledne analyzovalo každú pripomienku
a stanoviská od zainteresovaných subjektov, dotknutej verejnosti a expertov.
V priebehu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie boli
zvážené všetky predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie,
popísané v zámere navrhovanej činnosti, v jednotlivých stanoviskách k zámeru
navrhovanej činnosti, v rozsahu hodnotenia pre navrhovanú činnosť, v správe
o hodnotení činnosti a stanovísk k nej, v zázname z verejného prerokovania navrhovanej
činnosti, odbornom posudku k navrhovanej činnosti a sú uvedené v kapitolách
IV. „KOMPLEXNÉ ZHODNOTENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA“ a V. „CELKOVÉ HODNOTENIE
VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA NAVRHOVANÉ CHRÁNENÉ
VTÁČIE ÚZEMIA, ÚZEMIA EURÓPSKEHO VÝZNAMU ALEBO EURÓPSKU
SÚSTAVU CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ“ tohto záverečného stanoviska, ktoré bolo možné
v tomto štádiu poznania predpokladať.
Z výsledku posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie
vyplynulo, že je možné odsúhlasiť realizáciu navrhovaného variantu č. 3, ktorý je
uvedený v správe o hodnotení činnosti, keďže je environmentálne prijateľný,
za predpokladu splnenia podmienok a realizácie opatrení uvedených v kapitole
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VI. „ROZHODNUTIE VO VECI“, časť 3. „Opatrenia a podmienky na prípravu,
realizáciu a prípadne na ukončenie navrhovanej činnosti, ak je spojená s likvidáciou,
sanáciou alebo rekultiváciou vrátane opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne
nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti.“ tohto záverečného stanoviska.
Pri odsúhlasení navrhovaného variantu č. 3 navrhovanej činnosti sa brali do úvahy
vplyvy na obyvateľstvo a jeho zdravie, socio-ekonomické a prírodné prostredie (hlavne
na chránené územia), ako aj niektoré technicko-ekonomické a dopravné kritériá.
V priebehu posudzovania vplyvov na navrhovanej činnosti na životné prostredie bolo
preukázané, že realizácia navrhovanej činnosti v odsúhlasenom variante je
realizovateľná za dodržania požiadaviek všeobecne záväzných právnych predpisov
týkajúcich sa navrhovanej činnosti a jej vplyvu na životné prostredie, chránené územia
a zdravie obyvateľov. Taktiež sa zvážili všetky riziká odsúhlaseného navrhovaného
variantu z hľadiska vplyvu na životné prostredie, chránené územia a zdravie obyvateľov.
Pritom neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by preukazovali nedodržanie
odsúhlaseného variantu č. 3 z hľadiska požiadaviek všeobecne záväzných právnych
predpisov týkajúcich sa navrhovanej činnosti a jej vplyvu na životné prostredie, chránené
územia a zdravie obyvateľov, resp. by závažným spôsobom zhoršovali alebo ohrozovali
súčasný stav životného prostredia v danej lokalite.
Pri realizácii a dodržiavaní navrhnutých opatrení uvedených v záverečnom stanovisku
nie je ani predpoklad ohrozovania zdravia zamestnancov, obyvateľov a návštevníkov
navrhovanej činnosti a blízkeho okolia tam, kde je preukázaný vplyv navrhovanej
činnosti, či už počas výstavby alebo počas jej prevádzky. Taktiež nie je predpoklad
dlhodobého a výrazného ohrozenia jednotlivých zložiek životného prostredia.
Za predpokladu akceptovania a realizácie navrhovaných opatrení na prevenciu,
elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti
na životné prostredie a dôslednou poprojektovou analýzou je možné minimalizovať
prevažnú časť očakávaných ako i reálne jestvujúcich negatívnych vplyvov výstavby
a prevádzky navrhovanej činnosti v danej lokalite a zabezpečiť tak prevahu pozitívnych
vplyvov navrhovanej činnosti v posudzovanom území.
Všetky opodstatnené pripomienky boli akceptované v tomto záverečnom stanovisku
s tým, že musia byť riešené v ďalších stupňoch projektovej prípravy a ich dodržiavanie
je potrebné sledovať a vyhodnocovať v súlade s aktuálne platnými všeobecne záväznými
predpismi Slovenskej republiky a EÚ.
Žiadny zo zainteresovaných subjektov a dotknutej verejnosti sa v rámci stanovísk
ku správe o hodnotení činnosti nevyjadril vyslovene proti realizácii navrhovanej
činnosti.
2. Odôvodnenie akceptovania alebo neakceptovania predložených písomných
stanovísk k správe o hodnotení doručených podľa § 35 zákona o posudzovaní
vrátane odôvodnených písomných pripomienok, ktoré boli doručené dotknutou
verejnosťou.
Všetky oboznámené a dotknuté subjekty procesu posudzovania vplyvov navrhovanej
činnosti na životné prostredie mali možnosť predložiť stanoviská, prípadne určiť
podmienky, pričom možnosť podať stanovisko mala aj verejnosť.
Celkovo bolo na MŽP SR podľa § 35 zákona o posudzovaní doručených 8 písomných
stanovísk od zástupcov rezortných, povoľujúcich a dotknutým orgánov a dotknutej obci
a 4 od dotknutej verejnosti, z ktorých nebolo ani jedno vyslovene nesúhlasné.
Stanoviská Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky, sekcie záležitostí EÚ a zahraničných vzťahov, odboru rozvoja dopravnej
infraštruktúry (list č. 06080/2017/SZEÚ/6415 zo dňa 25. 01. 2017, doručený dňa 26. 01.
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2017), Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Agentúry správy majetku Bratislava (list
č. ASM – 30 – 8/2017 zo dňa 04. 01. 2017, doručený dňa 09. 01. 2017), Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky, sekcie stratégie, odboru priemyselného rozvoja (list
č. 09664/2017-4210-05970 zo dňa 27. 01. 2017, doručený dňa 01. 02. 2017), Okresného
úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia (list č. OU-NR-OSZP3-2017/005863 zo dňa 25.
01. 2017, doručený dňa 01. 02. 2017) a Okresného úradu Nitra, odboru krízového riadenia
(list č. OU-NR-OKR-2017/005585/2 zo dňa 10. 01. 2017, doručený dňa 17. 01. 2017) boli
bez pripomienok a sú plne akceptované.
Nasledujúca tabuľka uvádza prehľad doručených stanovísk ku správe o hodnotení
činnosti podľa § 35 zákona o posudzovaní, v ktorých boli uvedené nejaké pripomienky
k realizácii navrhovanej činnosti a zdôvodnenie akceptovania alebo neakceptovania
predložených písomných stanovísk k správe o hodnotení činnosti. Rozhodujúca časť
pripomienok má charakter konkrétnych technických návrhov, smerovaných pre
projektovanie navrhovanej činnosti v rámci jej povoľovania podľa osobitných predpisov.

stanovisko ku správe o hodnotení
činnosti podľa § 35 zákona o
posudzovaní

zdôvodnenie akceptovania alebo neakceptovania
predložených písomných stanovísk k správe
o hodnotení činnosti podľa § 35 zákona o
posudzovaní

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Nitre (list č.
HZP/A/2017/00260 zo dňa 23. 01. 2017,
doručený dňa 31. 01. 2017)

stanovisko je v plnej miere akceptované a požiadavky
sú premietnuté v kapitole VI. „ROZHODNUTIE VO
VECI“, časť 3. „Opatrenia a podmienky na prípravu,
realizáciu a prípadne na ukončenie navrhovanej
činnosti, ak je spojená s likvidáciou, sanáciou alebo
rekultiváciou vrátane opatrení na vylúčenie alebo
zníženie významne nepriaznivých vplyvov
navrhovanej činnosti.“ tohto záverečného stanoviska
(ďalej len „do opatrení“)

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o
životné prostredie, oddelenie štátnej správy
stanovisko je v plnej miere akceptované a požiadavka
vôd a vybraných zložiek životného
prostredia kraja (list č. 2017/005588, zo
premietnutá do opatrení
dňa 17. 01. 2017, doručený dňa 23. 01.
2017)
Pripomienka 1. - V zmysle tejto požiadavky
navrhovateľ plánuje obchodné priestory na 1. NP
využiť na gastroprevádzky, kaviarne, cukrárne
a oddychové zóny, ktoré budú otvorené vo vzťahu
k nábrežiu a pomôžu vytvoriť atraktívnu promenádu a
verejný priestor. Podmienka je premietnutá do opatrení
Mestský úrad v Nitre, Útvar hlavného
architekta (list č. UHA 94/2017 zo dňa 30. pod číslom VI.3.2.
01. 2017, doručený dňa 09. 02. 2017)

Podmienka 2. - Parkovanie pre bytovú časť je v rámci
navrhovanej činnosti riešené ako samostatná uzavretá
parkovacia zóna v rámci suterénnej garáže. Parkovanie
v parkovacom dome a vo zvyšnej časti garáže má byť
určené pre návštevníkov obchodného centra.
Podmienka je premietnutá do opatrení pod číslom
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VI.3.3.
Podmienka 3. - S parkovaním na teréne navrhovateľ
v rámci navrhovanej činnosti neuvažuje, statická
doprava je v celom rozsahu začlenená do objektu.
Odstavné stojiská na teréne sú určené iba pre rýchlu
zdravotnú službu, resp. taxi službu. Podmienka je
v tomto kontexte upravená, resp. doplnená, aby
v rámci navrhovanej činnosti mohli na teréne
krátkodobo parkovať automobily určené pre daný
výkon funkcie, tak ako tomu bežne býva pri
obdobných typoch prevádzok. Podmienka je
premietnutá do opatrení pod číslom VI.3.4.
Podmienka 4. - Podmienka je premietnutá do opatrení
pod číslom VI.3.5.
Podmienka 5. – Podmienka je premietnutá do opatrení
pod číslom VI.3.5. s tým, že výsledný návrh
materiálového riešenia povrchov vrátane farebnosti je
potrebné prerokovať na Útvare hlavného architekta,
tzn. mal by byť výsledkom rokovania medzi
navrhovateľom a Útvarom hlavného architekta.
Prípadný súhlas Útvaru hlavného architekta je možné
si uplatniť v rámci povoľovania navrhovanej činnosti
podľa osobitných predpisov.
Podmienka 6. – Rozsah dopravno-kapacitného
posúdenia bol dohodnutý na ÚHA MÚ Nitra dňa 22.
03. 2017 pre okružnú križovatku Mostná - Wilsonovo
nábrežie - Parkové nábrežie a z toho dôvodu je
podmienka premietnutá do opatrenia VI.3.6. vo forme
dopracovania a po dohode s mestom Nitra.
Podmienka 7. – Podmienka je premietnutá do opatrení
pod číslom VI.3.8.
Podmienka 8. – Podmienka je premietnutá do opatrení
pod číslom VI.3.9.
Podmienka 9. – Podmienka je premietnutá do opatrení
pod číslom VI.3.10.
Pripomienka 10. – Riešenie navrhovania cyklistickej
infraštruktúry riešia technické podmienky 07/2014
a v tomto kontexte je požiadavka začlenená do
opatrenia VI.3.11. Cyklotrasa pre cyklistov z mestskej
časti Zobor k nábrežnej cyklotrase bez kolízie s
vozidlovou dopravou sa má vybudovať v zmysle
uvedeného právoplatného dodatočného stavebného
povolenia. Dodatočne vybudovanú cestičku pre
chodcov a cyklistov od podchodu pod R1A pripojená
na Napervillskú ulicu pri autoumyvárni mesto Nitra
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vybudovalo z dôvodu zmeny funkcie využitia
pôvodnej cestičky na vozidlovú komunikáciu. V
prípade druhého prepojenia na nábrežnú cyklotrasu by
prišlo ku kolízii s príjazdovou komunikáciou k objektu
navrhovanej činnosti a ku konfliktu s námestím pred
jeho objektom s prioritou pešou a oddychovou. V
tomto kontexte je požiadavka začlenená do opatrenia
VI.3.11.
Podmienka 11. – Podmienka je premietnutá do
opatrenia pod číslom VI.3.7.
Podmienka 12. – Podmienka je premietnutá do
opatrenia pod číslom VI.3.16.
Podmienka 13. – Podmienka je premietnutá do
opatrenia pod číslom VI.3.17.

Ing. Róbert Kukučka (list zo dňa 02. 02.
2017, doručený dňa 06. 02. 2017)

Andrej Sitkey (list zo dňa 02. 02. 2017,
doručený dňa 13. 02. 2017)

Podmienka 14. – Podmienka je premietnutá do
opatrenia VI.3.18. v takom kontexte, že v prvom rade
musia preveriť možnosti riešenia vykurovania
navrhovanej činnosti napojením na centrálny zdroj
tepla z hľadiska jej požiadaviek a možností
a dostupnosti centrálnej rozvodnej sústavy, následne
by mohlo dôjsť k zmene spôsobu vykurovania.
Požiadavka je premietnutá do opatrenia pod číslom
VI.3.19.
Pripomienka 1 - Dopravno-kapacitné posúdenie bolo
spracované a bolo súčasťou správy o hodnotení
činnosti ako samostatná príloha, pričom rozsah
posudzovania bol dohodnutý na ÚHA MÚ Nitra 22.
03. 2017 pre OK Mostná - Wilsonovo nábrežie Parkové nábrežie. Požiadavka je premietnutá v takom
kontexte, že rozsah dopracovania kapacitného
posúdenia dotknutej dopravnej infraštruktúry je
potrebné vykonať po dohode s Mestom Nitra a na jeho
podklade navrhnúť riešenie dopravy v lokalite s
ohľadom na širšie dopravné vzťahy vychádzajúce z
vývoja dopravnej situácie v dotknutom území
(opatrenie VI.3.6.).
Pripomienka 2 – Turbo-okružná (špirálová) križovatka
vyžaduje väčšie územie, ktoré vzhľadom na majetkové
pomery a jestvujúce objekty v území nie sú pre
navrhovateľa k dispozícii. V špirálovej križovatke
budú namiesto priepletov časté nové križovania z
ramien do pruhov oddelené "Klemfixom". Rovnako
ako v dvojpruhovej okružnej križovatke, aj tu pre
správne fungovanie je predpokladom rozdelenie
vozidiel do jazdných pruhov pre jednotlivé ciele jazdy
už pred križovatkou. Dopravno-kapacitným posúdením
bolo preukázané, že navrhovaná úprava okružnej
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križovatky bude spĺňať požadované kritériá kvality
dopravy, pričom kompletný návrh dopravného riešenia
projektovej dokumentácie pre územné konanie je
potrebné vopred konzultovať s Útvarom hlavného
architekta MsÚ v Nitre a taktiež je potrené detailne
riešiť problematiku dopravného napojenia navrhovanej
činnosti v rámci povoľovania navrhovanej činnosti
podľa
osobitných
predpisov,
autorizovaným
projektantom (viď. opatrenie VI.3.7.) a po dohode s
Mestom Nitra je potrebné dopracovať kapacitné
posúdenie dotknutej dopravnej infraštruktúry a na jeho
podklade navrhnúť riešenie dopravy v lokalite s
ohľadom na širšie dopravné vzťahy vychádzajúce z
vývoja dopravnej situácie v dotknutom území (viď.
opatrenie VI.3.6.).
Pripomienka 3 - Požiadavka je premietnutá do
opatrenia VI.3.10.
Pripomienka 4 - V tomto prípade by prišlo ku kolízii s
príjazdovou komunikáciou k navrhovanej činnosti a ku
konfliktu s celkovou prioritou stavby - pešia a
oddychová námestím pred objektom. Uvedená
požiadavka je premietnutá do opatrenia VI.3.12.
v takom kontexte, že je potrebné posúdiť možnosť
prepojenia cyklotrasy, ktorá smeruje od podjazdu k
umyvárke vozidiel na nosnú sieť cyklotrás.
Pripomienka 5 - Riešenie podjazdu pre vozidlá,
cyklistov a chodcov realizovalo Mesto Nitra a preto
uvedená požiadavka by mala byť smerovaná na mesto
Nitra. Navrhovaná činnosť rieši územie od podjazdu
k navrhovanej činnosti.
Pripomienka 6 – Podmienka premietnutá do opatrenia
VI.3.13.
Pripomienka 1. – Požiadavka je premietnutá do
opatrení VI.3.13. a VI.3.14.
Pripomienka 2. – Požiadavka je premietnutá do
opatrení VI.3.13.
Pripomienka 3. – Požiadavka je premietnutá do
opatrení VI.3.13.
Michaela Hefková (list doručený dňa 06.
02. 2017)

Pripomienka 4. – Požiadavka je premietnutá do
opatrení VI.3.13.
Pripomienka 5. – Požiadavka je premietnutá do
opatrení VI.3.13.
Pripomienka 6. - Riešenie bytových domov
v predmetnom území je v súlade s príslušnou
územnoplánovacou
dokumentáciou.
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funkcie bývania a obchodu so službami vytvorí
vhodné predpoklady na to, aby verejné priestory na
nábreží fungovali ako živé, mestské prostredie.
Koncentrácia
obyvateľov
bytových
domov,
návštevníkov dopravených verejnou dopravou,
individuálnou dopravou, na bicykloch, korčuliach
alebo pešo je z urbanistického hľadiska v mestskom
prostredí cieľom, nie prekážkou. Automobilová
doprava je z priestoru nábrežia vylúčená.
Pripomienka 7. – Počet 20 000 návštevníkov
obchodného centra je odhadovaná denná návštevnosť
(nie ročná – chyba v rámci správy o hodnotení
činnosti). Ide o odhad navrhovateľa, pričom
v súčasnosti sa nedá presne predikovať návštevnosť
takýchto zariadení, pričom ich návštevnosť bude
závislá aj od aktuálneho počasia, obdobia, skladby
obchodov a služieb.
Pripomienka 8 – Dopravno-kapacitným posúdením
bolo preukázané, že navrhovaná úprava okružnej
križovatky bude spĺňať požadované kritériá kvality
dopravy, pričom kompletný návrh dopravného riešenia
projektovej dokumentácie pre územné konanie je
potrebné vopred konzultovať s Útvarom hlavného
architekta MsÚ v Nitre a taktiež je potrené detailne
riešiť problematiku dopravného napojenia navrhovanej
činnosti v rámci povoľovania navrhovanej činnosti
podľa
osobitných
predpisov,
autorizovaným
projektantom (viď. opatrenie VI.3.7.) a po dohode s
Mestom Nitra je potrebné dopracovať kapacitné
posúdenie dotknutej dopravnej infraštruktúry a na jeho
podklade navrhnúť riešenie dopravy v lokalite s
ohľadom na širšie dopravné vzťahy vychádzajúce z
vývoja dopravnej situácie v dotknutom území (viď.
opatrenie VI.3.6.).
Pripomienka 9 - Napojenie existujúcich cyklotrás sa
navrhuje riešiť plánovanou cyklotrasou zo západnej
strany objektu, na ktorú je vydané platné stavebné
povolenie. Toto riešenie je bezpečnejšie vďaka
bezkolíznosti s automobilovou dopravou či chodcami.
Pripomienka 10 - V rámci navrhovanej činnosti sa s
úpravou brehu rieky za protipovodňovým múrom a s
vybudovaním lávky neuvažuje, pričom realizácia
uvedeného návrhu by zasahovala priamo do územia
protipovodňovej ochrany, čo nebolo predmetom
posúdenia navrhovanej činnosti na životné prostredie
a teda sa k tomu nevyjadrovali všetky kompetentné
orgány, prípadne odborné organizácie.

