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ROZSAH HODNOTENIA

určený podľa § 30 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“) pre
hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti „Jasná, časť Chopok – Juh – skvalitnenie služieb
strediska cestovného ruchu“.
Navrhovateľ, Tatry mountain resorts, a. s., Demänovská Dolina č. 72, 031 01 Liptovský
Mikuláš, IČO 31 560 636 (ďalej len „navrhovateľ“), predložil dňa 17. 02. 2020 Ministerstvu
životného prostredia Slovenskej republiky, sekcii environmentálneho hodnotenia a odpadového
hospodárstva, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“),
podľa § 29 zákona zámer navrhovanej činnosti „Jasná, časť Chopok – Juh – skvalitnenie služieb
strediska cestovného ruchu“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“) na posúdenie podľa zákona.
Účelom navrhovanej činnosti je skvalitnenie služieb strediska cestovného ruchu Jasná,
časť Chopok Juh. V rámci toho je navrhované je vybudovať nové lanové dráhy, zjazdové trate
so zasnežovaním, detský park s výučbou lyžovania, nové prístupové komunikácie, akumulačnú
vodnú nádrž na zasnežovanie, rozšíriť kapacity parkovacích státí, vybudovať ubytovacie
komplexy, reštauračné zariadenia a doplnkové voľnočasové aktivity, ktoré budú dopĺňať služby
pre využitie strediska aj mimo lyžiarskej sezóny.
Podľa prílohy č. 8 k zákonu sa navrhovaná činnosť zaraďuje nasledovne:
10. Vodné hospodárstvo
Pol.
číslo
1.

Činnosť, objekty a zariadenia

Prahové hodnoty
Časť A
Časť B
povinné
zisťovacie
hodnotenie
konanie

Priehrady, nádrže a iné zariadenia určené na
zadržiavanie alebo na akumuláciu vody
vrátane suchých nádrží
od 8 m alebo
-

s výškou hrádze nad terénom alebo
s celkovým novým objemom, alebo od 1 mil. m3
dodatočne zadržaným objemom, alebo
alebo
s rozlohou
od 100 ha

od 3 m až 8 m
od 0,5 mil. m3
do 1 mil. m3
alebo od 50 ha
do 100 ha
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9. Infraštruktúra
Pol.
číslo
16.

Činnosť, objekty a zariadenia
Projekty rozvoja obcí vrátane
a) pozemných stavieb alebo ich súborov
(komplexov), ak nie sú uvedené v iných
prílohách tejto prílohy

b) statickej dopravy

Prahové hodnoty
Časť A
Časť B
povinné
zisťovacie
hodnotenie
konanie
v zastavanom
území od 10 000
m3 podlahovej
plochy mimo
zastavaného
územie od 1000
m2 podlahovej
plochy
od 500 stojísk od 100 do 500
stojísk

14. Účelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch
Pol.
číslo

Činnosť, objekty a zariadenia

4.

Zjazdové trate, bežecké trate, lyžiarske vleky,
skokanské mostíky, lanovky a ostatné
zariadenia

Prahové hodnoty
Časť A
Časť B
povinné
zisťovacie
hodnotenie
konanie
v zastavanom
území 10 000 m2
mimo
zastavaného
územia 5 000 m2
v území sústavy
chránených
území bez limitu

Prerokovanie rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti v zmysle § 30 ods. 1 zákona sa
vykonalo v súlade s § 65 ods. 1 zákona v elektronickej podobe (v súlade so zákonom č.
305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
Na základe odborného posúdenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti,
zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov
verejnej správy, dotknutej obce a dotknutej verejnosti, MŽP SR určuje nasledujúci rozsah
hodnotenia navrhovanej činnosti, ktorého návrh bol prerokovaný v zmysle predchádzajúceho
odseku:
1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE
Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti sa určuje dôkladné
zhodnotenie nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť
neuskutočnila) a variantu č. 1 uvedeného v zámere navrhovanej činnosti, resp.
modifikovaného variantu, ktorý vyplynie na základe nových poznatkov, limitov územia
a iných zistení; alebo zohľadňujúci pripomienky a požiadavky uplatnené v stanoviskách
k zámeru navrhovanej činnosti.
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2. ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV
2.1. Všeobecné podmienky
2.1.1. Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti (ďalej
len „správa 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. Na vypracovanie správy o hodnotení sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa v študijnom odbore zodpovedajúcom odboru činnosti alebo oblasti činnosti
uvedenej vo vyhláške č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej
spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie;
2.1.3. Pre hodnotenie navrhovanej činnosti sa nestanovuje časový harmonogram, ani žiadne
špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti;
2.1.4. Navrhovateľ doručí na MŽP SR kompletné vyhotovenie správy o hodnotení v počte 2
kusy v papierovom vyhotovení, jedno samostatné všeobecne zrozumiteľné záverečné
zhrnutie a 1x správu o hodnotení na elektronickom nosiči dát.
2.2. Špecifické požiadavky
Zo stanovísk doručených k zámeru navrhovanej činnosti vyplynula potreba v správe
o hodnotení podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy otázok súvisiacich s navrhovanou
činnosťou:
2.2.1. V správe o hodnotení doplniť vyhodnotenie kumulatívnych vplyvov spojených s
výstavbou ďalších projektov v okolí riešeného územia ako aj v okolí obcí Bystrá a Mýto
pod Ďumbierom;
2.2.2. V správe o hodnotení vyhodnotiť kumulatívne vplyvy existujúcich, posúdených aj
povolených a ešte nerealizovaných činností v dotknutej lokalite. Vyhodnotiť
kumulatívne pôsobenie cestovného ruchu na severnej a južnej strane Chopku, zahrnúť
činnosť ,,Obnovenie prepojenia Chopok sever – Chopok juh a dobudovanie lyžiarskeho
strediska Jasná – Chopok sever a strediska Chopok juh“ a predložený zámer
navrhovanej činnosti tak, aby bol k dispozícii komplexný obraz o náročnosti vplyvov
na životné prostredie;
2.2.3. V správe o hodnotení doplniť modifikovaný variant rešpektujúci hranice chránených
území sústavy Natura 2000 a navrhované chránené územia prírodnej rezervácie Pralesy
Slovenska a prírodnej rezervácie Bystrá dolina vrátane ich ochranných pásiem;
2.2.4. V správe o hodnotení doplniť údaj o vplyve vypúšťania vôd z mechanicko-biologickej
čistiarne odpadových vôd Krúpová do recipientu Bystrianka z hľadiska jej teploty;
2.2.5. V správe o hodnotení doplniť bilanciu odoberaných a vypúšťaných množstiev vody
v toku Bystrianka;
2.2.6. V správe o hodnotení doplniť hodnotenie vplyvu dlhodobého zníženia prietoku vo
vodnom toku Bystrianka na biotu toku ako aj zostatkový prietok počas celého roka;
2.2.7. V správe o hodnotení rozpracovať zábery lesných pozemkov v textových aj grafických
častiach podľa jednotlivých etáp plánovaných na realizáciu navrhovanej činnosti;
2.2.8. V správe o hodnotení doplniť vplyv z hľadiska narušenia rastlinného krytu a odlesnenia
na hydrologické pomery v rámci riešeného územia;
2.2.9. V správe o hodnotení doplniť a posúdiť aktuálnu výdatnosť vodných zdrojov a celkovú
predpokladanú bilanciu potreby pitnej vody aj s existujúcimi objektami v rámci
riešeného územia;
2.2.10. V správe o hodnotení doplniť vplyv navrhovaných činností vrátane umelého
zasnežovania z akumulačnej vodnej nádrže na kvalitu vody vo vodných zdrojoch, najmä
vodný zdroj Trangoška a vplyv na ekosystémy v tejto oblasti;
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2.2.11. V správe o hodnotení doplniť opis technológie manipulácie s vodou, výrobu
technického snehu, vypúšťania a čistenia odpadových vôd a tiež vyhodnotiť vplyv
navrhovanej činnosti na využívané vodné zdroje a na podmienky pásiem hygienickej
ochrany vodných zdrojov;
2.2.12. V správe o hodnotení doplniť údaj o výške hrádze akumulačnej nádrže nad terénom;
2.2.13. V správe o hodnotení doplniť kumulované údaje o množstve vôd v rámci povrchového
odtoku z parkoviska Krúpová II. do recipientu s odtokom z existujúceho parkoviska;
2.2.14. Vykonať biologický prieskum (botanický a zoologický) trvajúci najmenej jedno celé
vegetačné obdobie s cieľom zmapovať dotknuté biotopy a druhy národného a
európskeho významu vrátane ich biotopov a v správe o hodnotení vyhodnotiť vplyvy na
ne. K prieskumom priložiť podrobnú mapu výskytu chránených druhov, biotopov a
biotopov druhov, ako aj rozsah zásahu do nich (v rámci určenia rozsahu, spôsobu
a podmienok realizácie výskumu/prieskumu dodržať podmienky uvedené v stanovisku
MŽP SR, sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, odboru štátnej správy ochrany
prírody a krajiny);
2.2.15. V správe o hodnotení vyhodnotiť vplyvy všetkých aktuálnych prvkov navrhovanej
činnosti na chránené územia sústavy Natura 2000 (tzv. primerané posúdenie) podľa
Metodiky hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy
Natura 2000 v Slovenskej republike (Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky,
2014, 2016). Hodnotenie vykonať na základe aktuálneho biologického prieskumu a s
biológmi príslušného zamerania;
2.2.16. Na základe aktuálnych údajov, mapovaní a prieskumov vyhodnotiť v správe
o hodnotení vplyvy na biotu, chránené územia, územný systém ekologickej stability a
krajinu. Do predpokladaných vplyvov na biotu zahrnúť - hluk, osvetlenie, resp. zmenu
svetelného režimu, umelé zasnežovanie (skrátenie vegetačného obdobia),
synantropizáciu druhov v dotknutom území, výkopy a násypy, eróziu pôdy, dopravnú
infraštruktúru vrátane statickej dopravy;
2.2.17. Doplniť a stanoviť limit presklených častí jednotlivých objektov na základe
vyhodnotenia možných kolízií, nárazov vtákov;
2.2.18. V správe o hodnotení vyhodnotiť vplyv na krajinný obraz Nízkych Tatier podľa
Metodiky identifikácie a hodnotenia charakteristického vzhľadu krajiny (Vestník MŽP
SR 2010/1b) s uvedením všeobecnej charakteristiky vizuálnych vlastností krajiny a jej
hodnôt, ako aj porovnať krajinnú scenériu pred realizáciou navrhovanej činnosti, najmä
v časti Chopok – Juh – Srdiečko a tiež po jej realizácii;
2.2.19. Vyhodnotiť súlad navrhovanej činnosti s územnoplánovacou dokumentáciou vyššieho
územného celku Banskobystrického samosprávneho kraja a súčasné naplnenie jeho
regulatívov a tiež vyhodnotiť súlad navrhovanej činnosti so Stratégiou cestovného ruchu
Slovenskej republiky, Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Banskobystrického samosprávneho kraja a Koncepciou rozvoja cestovného ruchu
Banskobystrického samosprávneho kraja;
2.2.20. V správe o hodnotení navrhnúť a doplniť konkrétne opatrenia na zmiernenie
identifikovaných vplyvov (v rámci zmierňujúcich opatrení uviesť charakteristiku (opis),
rozsah a časový horizont realizácie opatrení) pre etapu výstavby a pre etapu prevádzky
osobitne. Navrhnúť revitalizačné opatrenia z titulu zásahu do krajinného prostredia;
2.2.21. Navrhnúť konkrétne požiadavky na monitoring jednotlivých záujmov ochrany prírody
a krajiny: prvky, čas, trvanie monitorovania a spôsob odovzdávania výstupov. Navrhnúť
monitoring inváznych druhov s cieľom ich pravidelného odstraňovania;
2.2.22. V správe o hodnotení vyhodnotiť vplyvy na horninové prostredie a pôdu vo vzťahu k
potenciálnej erózií vzniknutej pri výkopových prácach, ako aj pri doprave materiálu a
pohybe mechanizmov s ohľadom na kumulatívne vplyvy vzhľadom k ďalším
navrhovaným a existujúcim zámerom v dotknutom území;
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2.2.23. Vyhodnotiť únosnosť zjazdových tratí vzhľadom na maximálne kapacity navrhovaných
a súčasných zariadení (lanovka a vleky) a stanoviť optimálnu zaťaženosť a šírku
zjazdových tratí vo vzťahu k technickej náročnosti a preukázať opodstatnenosť
navrhovanej činnosti v území s vysokými prírodno-ochrannými hodnotami (navrhované
prírodné rezervácie, národný park, blízkosť území Natura 2000) v súlade s limitmi trvalo
udržateľného rozvoja turistického ruchu definovanými v Rámcovom dohovore o
ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (111/2006 Z. z.) a jeho protokolu o trvalo
udržateľnom rozvoji cestovného ruchu a podrobnejšie popísať a vyhodnotiť vplyv
navrhovanej činnosti na trvalo udržateľný rozvoj miestnej ekonomiky;
2.2.24. Vyhodnotiť možnosti zrušenia ochrany dotknutých častí lokalít Natura 2000 a zrušenia
ochrany dotknutých častí národného parku v dôsledku realizácie navrhovanej činnosti;
2.2.25. Vyhodnotiť súlad navrhovanej činnosti s platnou zonáciou národného parku Nízke
Tatry a programom starostlivosti národného parku Nízke Tatry;
2.2.26. Vyhodnotiť limit únosnosti množstva prepravovaných ľudí a antropogénnej záťaže vo
vzťahu k únosnosti prírodného prostredia a zhodnotiť súlad prevádzky existujúcich
horských dopravných zariadení v stredisku cestovného ruchu v spojitosti s platnou
vyhláškou Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 9/2004 o návštevnom
poriadku národného parku Nízke Tatry a jeho ochranného pásma;
2.2.27. V bode X. správy o hodnotení okrem zhrnutia zámeru navrhovanej činnosti a jej
vplyvov na životné prostredie sa vyjadriť ku všetkým pripomienkam doručeným
k zámeru navrhovanej činnosti prípadne k určenému rozsahu hodnotenia
navrhovanej činnosti (od orgánov štátnej správy a samosprávy ako aj účastníkov
konania) a v prehľadnej forme vyhodnotiť splnenie všetkých požiadaviek a
odporúčaní zo stanovísk doručených k zámeru navrhovanej činnosti, prípadne k
určenému rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti, resp. odôvodniť ich
nesplnenie.
3. UPOZORNENIE

Podľa § 30 ods. 6 zákona je platnosť rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti 3 roky
od jeho určenia, ak sa v harmonograme neurčí inak.
Podľa § 30 ods. 7 zákona je navrhovateľ povinný v spolupráci s dotknutou obcou
bezodkladne informovať verejnosť spôsobom v mieste obvyklým o určenom rozsahu
hodnotenia navrhovanej činnosti.
Podľa § 30 ods. 8 zákona môže verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj,
dotknutý orgán a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej
činnosti do 10 pracovných dní od jeho zverejnenia podľa § 30 ods. 7 zákona príslušnému
orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.
S pozdravom

Ing. Roman Skorka
riaditeľ odboru
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Doručuje sa: (elektronicky)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Tatry mountain resorts, a. s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš
Obec Horná Lehota, Horná Lehota 99, 976 81 Horná Lehota
Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie generála M. R.
Štefánika 40, 977 01 Brezno
Okresný úrad Brezno, odbor pozemkový a lesný, Námestie generála M. R. Štefánika 40,
977 01 Brezno
Dopravný úrad, divízia dráh a dopravy na dráhach, Letisko M. R. Štefánika, 823 05
Bratislava
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 1, 975 56
Banská Bystrica
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra
1, 974 01 Banská Bystrica
Okresný úrad Brezno, odbor krízového riadenia, Námestie generála M. R. Štefánika 40,
977 01 Brezno
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne, Rázusova 942/18, 977 01
Brezno
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody,
biodiverzity a krajiny, TU
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, odbor štátnej
správy lesného hospodárstva, Dobrovičova 12, 811 09 Bratislava
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, odbor správy majetku štátu, Kutuzovova 8,
832 47 Bratislava
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd, TU
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestovného ruchu,
P. O. BOX 100, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a
pozemných komunikácií, P. O. BOX 100, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 2665/1,
813 30 Bratislava
Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 310, 082 13 Tulčík
Občianske združenie Tatry, Kemi 627/5, 031 04 Liptovský Mikuláš
Región Horehronie - oblastná organizácia cestovného ruchu, M. R. Štefánika, 977 01
Brezno
Lipa – Liptovský aktivisti o. z., Roľnícka 442/7, 031 05 Liptovský Mikuláš
EKO Poľana o. z., Sokolská 1, 960 01 Zvolen
Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava

