Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám.Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

Číslo: OU-BB-OSZP3-2018/03338-010

Banská Bystrica 18.1.2018

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Banská Bystrica - odbor starostlivosti o životné prostredie ako
príslušný orgán podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie v znení neskorších predpisov ( ďalej v z.n.p. ) na základe zámeru, ktorý
predložil navrhovateľ - manželia Eva a Ján Šebeň, Cerovo - prostredníctvom svojho
splnomocneného zástupcu - Ing. Martin Slosiarik UMWELT s.r.o. Banská Bystrica;
vydáva po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie :
Navrhovaná činnosť „ Malé

veterinárne krematórium, B.Bystrica-Senica “

sa nebude ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. ( v z.n.p. ) o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie
Odôvodnenie :
Okresnému úradu v B.Bystrici bol dňa 16.5.2017 predložený zámer podľa § 22 zákona
č. 24/2006 Z.z. ( v z.n.p. ) vypracovaný odborne spôsobilou osobou – Ing. Martin Slosiarik
( 591/2013/OEP ) na vyššieuvedenú činnosť, ktorú plánuje navrhovateľ realizovať v k.ú.
mesta Banská Bystrica - Senica parc.č.397 v priestore čiastočne využívanom ako predajnodistribučný sklad.
Predmetný zámer resp. navrhovaná činnosť svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona
podlieha zisťovaciemu konaniu , ktoré Okr.úrad v B.Bystrici vykonal podľa :
a./ § 23 zákona rozoslaním zámeru rezortnému a dotknutým orgánom,
dotknutej obci ako aj širokej verejnosti prostredníctvom www.enviroportal.sk .
b./ § 29 – 29a zákona
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Svoje stanoviská k zámeru na Okresný úrad B.Bystrica doručili :
A./ Ministerstvo zdravotníctva SR ( Z28643-2017-IKŽ z 14.6.2017 )
- žiadne pripomienky
B./ Združenie domových samospráv Bratislava ( z 30.5.2017 )
35 požiadaviek ( tradičné - kopírované ), ktoré sú však pre predmetný zámer iracionálne
a neopodstatnené
C./ Štátna veterinárna a potravinová správa SR ( 2017/2434 z 13.6.2017 )
- nemá pripomienky
D./ RÚVZ v B.Bystrici ( A/2017/01920 z 8.6.2017 )
- súhlasné záväzné stanovisko , pričom predmetné pracovisko musí byť zabezpečené v zmysle
zákona č. 355/2007 Zz., nar.vlády č.83/2013 a 391/2006 Zz.
E./ Mesto Banská Bystrica ( OVZ ZP 121137/2017 18636/2017 z 14.6.2017 )
- nesúhlasí s predloženým zámerom z dôvodu nesúladu navrhovanej činnosti s územným plánom
mesta
F./ Okr.úrad B.Bystrica, OSoŽP3 ( OU-BB-OSZP3-2017/019161-002 z 1.6.2017 ) dal
k zámeru nasledovné pripomienky :
1. Zámer rieši vznik stredného zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z.
o ovzduší v znení neskorších predpisov v súlade s požiadavkami právnych predpisov na ochranu
ovzdušia.
2. Na navrhovaný zdroj znečisťovania ovzdušia je potrebný súhlas v zmysle § 17 ods. 1 zákona
č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov s náležitosťami žiadosti v súlade s § 17
ods. 2 zákona o ovzduší od tunajšieho úradu ako príslušného orgánu štátnej správy ochrany
ovzdušia.
Dňa 14.7.2017 predložil splnomocnený zástupca navrhovateľov – Ing. Martin Slosiarik –
UMWELT s.r.o. list „Doplnenie údajov k predloženému zámeru“ z 13.7.2017, v ktorom sa
vysporiadal s 35 pre tento zámer iracionálnymi požiadavkami ZDS Bratislava.
Dňa 5.1.2018 predložil splnomocnený zástupca navrhovateľov – Ing. Martin Slosiarik –
UMWELT s.r.o. list „Doplnenie údajov k predloženému zámeru“ s prílohami ( 6ks) ktorým sa
po predchádzajúcej písomnej komunikácii s kompetentnými pracovníkmi mestského úradu mesta
Banská Bystrica vysporiadal s nesúhlasom uvedeným v stanovisku mesta z 14.6.2017
Okresný úrad v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy
a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného
zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov
na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno- plánovacou dokumentáciou
a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru
od zainteresovaných subjektov a nakoniec rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
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Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať v zmysle § 53-54 zák.č.71/67 Zb. o správnom konaní
odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Banská Bystrica,
odbor starostlivosti o životné prostredie.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Doručuje sa
UMWELT s.r.o. – Ing. Martin Slosiarik Topoľová 33, Banská Bystrica
Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava-Petržalky

Na vedomie
Mesto Banská Bystrica
Okresný úrad B.Bystrica, OSoŽP3-ochrana ovzdušia

Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru

