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Č. : OÚ-BB-OSZP3-2017/8542-014

Banská Bystrica, 14.6.2017

ROZSAH HODNOTENIA
Pre navrhovanú činnosť - „ Lyžiarska hala Donovalley Resort, Donovaly “
určený podľa § 30 zákona č.24/2006 Zz. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ( v z.n.p. )
Na základe výsledkov zisťovacieho konania – rozhodnutie č. OU-BB-OSZP3-2017/8542-012
zo dňa 10.4.2017 a prerokovania rozsahu hodnotenia, ktoré sa uskutočnilo dňa 24.5.2017
na Okresnom úrade Banská Bystrica sa určuje rozsah hodnotenia nasledovne :
1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE
Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti „Lyžiarska hala Donovalley
Resort Donovaly“ na životné prostredie sa určuje nulový variant (stav, ktorý by nastal, ak by sa
navrhovaná činnosť neuskutočnila) a variant riešený v zámere.
V prípade, že sa pri vypracovávaní správy o hodnotení vyskytnú nové technologické
varianty na základe nových poznatkov, limitov územia a iných zistení, je možné ich zahrnúť
do správy o hodnotení s odôvodnením ich výberu.
2.

ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV

2.1.

Všeobecné podmienky

2.1.1. Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení.
Vzhľadom na povahu a rozsah navrhovanej činnosti a jej lokalizáciu je potrebné, aby
správa o hodnotení obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených
v prílohe č. 11 zákona - primerane charakteru navrhovanej činnosti.
2.1.2. Pre hodnotenie navrhovanej činnosti sa nestanovuje časový harmonogram,
ani žiadne špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia.
2.1.3. Navrhovateľ doručí OÚ BB kompletné vyhotovenie správy o hodnotení v počte 6
a 1x správu o hodnotení na elektronickom nosiči dát.
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2.2.

Špecifické požiadavky

Po preštudovaní zámeru a zo stanovísk doručených k predmetnému zámeru v rámci zisťovacieho
konania vyplynula potreba v správe o hodnotení podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy
otázok súvisiacich s navrhovanou činnosťou:
2.2.1. podrobnejšie vyhodnotiť vplyv navrhovanej činnosti na krajinu a územný systém
ekologickej stability,
2.2.2. vyhodnotiť vplyv na druhy, biotopy a biotopy druhov,
2.2.3. podrobnejšie popísať technologické zariadenia systému chladenia a navrhnúť
preventívne opatrenia minimalizujúce ohrozenie životného prostredia pri ich prevádzke.

3.

UPOZORNENIE

Podľa § 30 ods.5 zákona č. 24/2006 Z.z. je navrhovateľ povinný v spolupráci s dotknutou obcou
bez zbytočného odkladu informovať vhodným spôsobom verejnosť o určenom rozsahu
hodnotenia spôsobom v mieste obvyklým.
Podľa § 30 ods.6 môžu verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a
ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej
zmeny do desiatich pracovných dní od jeho zverejnenia podľa ods. 5 príslušnému orgánu, ktorý
ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.

Rozdeľovník :
Donovalley s.r.o. 97401 Banská Bystrica, Skuteckého 17
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 81005 Bratislava , Nám. slobody 6
ŠOP SR – NAPANT, 97401 B.Bystrica, Lazovná 10
Združenie domových samospráv 85000 Bratislava, Rovniankova 14, P.O.BOX 218
Obec Donovaly
Okr.úrad B.Bystrica, OSoŹP3-OPaK
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