KÓPIA

OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Banská Bystrica

OU-BB-OSZP3-2022/001213-054

20. 04. 2022

Rozhodnutie
zo zisťovacieho konania
Popis konania / Účastníci konania
1. Veterinárne krematórium s.r.o., Cementárenská cesta č.4, 974 01 Banská Bystrica
2. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
3. Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Výrok
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa §
5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a
§ 56 písm. b) 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 EIA“)
vydáva
podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a
podľa § 29 ods. 11 zákona o EIA, na základe zámeru „Krematórium domácich zvierat“, predložené navrhovateľom:
Obchodné meno: VETERINÁRNE KREMATÓRIUM s.r.o.
Sídlo: Cementárenská cesta 4, 97401 Banská Bystrica
IČO: 52 173 038
Kraj: Banskobystrický samosprávny kraj
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Senica
Parcelné čísla: KN-C č. 397 a 392/5, 6, 7, 8
toto rozhodnutie:
navrhovaná činnosť „Krematórium domácich zvierat“ sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA.
Pre uvedenú navrhovanú činnosť je možné požiadať o povolenie činnosti podľa osobitných predpisov a rešpektovať
nasledovné pripomienky:
- chladiaci box/priestor musí byť zabezpečený pred neoprávneným vstupom, s možnosťou čistenia a dezinfekcie,
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- vykonávať činnosť podľa schváleného súboru technicko-prevádzkových opatrení a technicko-organizačných
opatrení pre zabezpečenie ochrany ovzdušia pre zdroj znečistenia.
Odôvodnenie
Navrhovateľ, Veterinárne krematórium s.r.o., Cementárenská cesta č.4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 173 038,
doručil dňa 14.07.2020 Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 18
ods. 2 písm. d) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) 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 EIA“) oznámenie o zmene
navrhovanej činnosti – Kremácia domácich zvierat, vypracovanej podľa Prílohy č. 8a k zákona o EIA.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, vydal rozhodnutie č. OU-BBOSZP3-2020/021415-020 zo dňa 15.12.2020, predmetom ktorého bolo, že sa predložené oznámenie o zmene
navrhovanej činnosti nebude posudzovať podľa zákona o EIA.
Dňa 30.12.2020 Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OU
BB, OSZP3“) obdržal včas podané odvolanie od Mesta Banská Bystrica, voči rozhodnutiu č. OU-BBOSZP3-2020/021415-020 zo dňa 15.12.2020. Nakoľko správny orgán o odvolaní sám nerozhodol, podľa § 57 ods.
2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov tunajší úrad ako
príslušnému odvolaciemu orgánu zaslal odvolanie, výsledky z prvostupňového konania a rozhodnutie.
Okresný úradu Banská Bystrica odbor opravných prostriedkov (ďalej len „OOP“) vydal rozhodnutie č. OUBB-OOP3-2021/014631-003 zo dňa 03.08.2021, v ktorom rozhodnutie č. OU-BB-OSZP3-2020/021415-020 zo
dňa 15.12.2020 zrušuje a vec mu vracia na nové prejednanie a rozhodnutie. Odvolací orgán skonštatoval, že
prvostupňový orgán v ďalšom konaní v súlade s § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov a § 22 ods. 5 zákona o EIA vyzve navrhovateľa na odstránenie nedostatkov
podania, a to na predloženie zámeru navrhovanej činnosti, ktorý bude mať náležitosti podľa § 22 ods. 3 a prílohy č.
9 k zákonu o EIA a následne po jeho doručení prvostupňový orgán v zmysle § 18 ods. 2 písm. b), § 33 a § 29 zákona
o EIA, vykoná zisťovacie konanie k zámeru. Dňa 10.08.2021 bol na tunajší úrad vrátený originál administratívny
spis z OOP.
Vzhľadom na vyššie uvedené, OU BB, OSZP3 vyzval žiadateľa listom č. OU-BB-OSZP3-2021/002669-029 zo dňa
13.09.2021, aby odstránil nedostatky podania, to je podanie doplnil, v termíne do 30 dní odo dňa doručenia výzvy.
Dňa 27.10.2021 doručil navrhovateľ spoločnosť Veterinárne krematórium s.r.o., Cementárenská cesta č. 4, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 52 173 038, OU BB, OSZP3, podľa § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona
o EIA zámer navrhovanej činnosti - „Krematórium domácich zvierat“, vypracovanej podľa Prílohy č. 9 k zákonu
o EIA.
Navrhovaná činnosť je podľa prílohy č. 8 zákona o EIA zaradená pod bod č. 11. Poľnohospodárska a lesná výroba,
položka č. 5: Kafilérie a veterinárne asanačné ústavy – zisťovacie konanie od 0 do 10 t/deň. Spracovateľom zámeru
navrhovanej činnosti je Ing. Martin Slosiarik, 10/2021.
Predmetom navrhovanej činnosti je prevádzkovanie spaľovacieho zariadenia určeného na spaľovanie tiel uhynutých
zvierat z domácich chovov ( psov a mačiek ) do hmotnosti 100 kg. Osadenie technológie spaľovacej pece bude
riešené v uzatvárateľnom mobilnom kovovom kontajnery. Chladiaci box bude riešený v uzatvárateľnom mobilnom
kontajnery.
Zámer obsahuje okrem nulového variantu jeden realizačný variant navrhovanej činnosti nakoľko OU BB, OSZP3,
na základe písomnej žiadosti navrhovateľa upustil, podľa § 22 zákona o EIA, od požiadavky variantného riešenia
zámeru listom č. OU-BB-OSZP3-2016/34263-002 zo dňa 20.12.2016.
STRUČNÝ OPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO RIEŠENIA
Krematórium zvierat je zamerané výhradne na individuálne spaľovanie – kremáciu tiel zvierat - psov a mačiek
z domáceho a záujmového chovu. Telo zvieraťa sa prevezme prevažne priamo z veterinárnej ambulancie. Pred
prevzatím zamestnancom krematória sa telo zvieraťa zabalí do prírodného obalu (papier, drevo alebo textília). Na
obale alebo na štítku pripevnenom na obale sa prijímané telo zvieraťa identifikuje menom a majiteľom. Po prevzatí
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sa telo uhynutého zvieraťa uloží do automobilu, určeného k prevozu. Jedná sa o osobný automobil, alebo malé
dodávkové vozidlo s vyčleneným priestorom na prepravu podľa potreby s termoboxom alebo mobilnou chladiacou
jednotkou. Po privezení tela na prevádzku krematória sa telo v obale umiestnení do chladiaceho /mraziaceho boxu.
Z mraziaceho boxu sa telá umiestňujú do spaľovacej pece na individuálne spálenie. Dvere spaľovacej komory sú
manuálne otvárané s protizávažím. Na ovládacej riadiacej jednotke spaľovacej pece je nastavený príslušný spaľovací
cyklus. Kremačná pec spoluspaľuje naftu v dvoch horákoch, ktorá je automaticky nasávaná z nádoby umiestnenej
na záchytnej vani. Výmenu – doplnenie novej nádoby na naftu zabezpečuje podľa potreby pracovník krematória.
Po ukončení spaľovacieho cyklu a príslušnom vychladení spaľovacej komory sú ostatky pracovníkom pomocou
lopatky prenesené do pripravenej urny. Urna s ostatkami je v kontaktnom mieste odovzdaná zákazníkovi, prípadne
je kuriérom cez zásielkovú službu odoslaná majiteľovi.
Zázemie prevádzky krematória zvierat, je riešené v priestoroch prevádzkovo administratívnej budovy. Pre
administratívnu činnosť spojenú s prevádzkou je vyčlenený priestor v kancelárii. Pre pracovníka je v prevádzkovej
budove k dispozícii šatňa, kuchyňa, umyváreň + WC, sklad čistiacich potrieb. Podlahy priestorov sú opatrené ľahko
čistiteľným povrchom – keramickou dlažbou. Steny kuchyne, umyvárne + WC sú riešené keramickým obkladom.
Priestory majú zabezpečené denné a umelé osvetlenie a prirodzené alebo nútené vetranie.
Základné technické parametre
Technické parametre - horák kremačnej pece
• • min. tepelný výkon 47 kW
• • max. tepelný výkon 176 kW
Napríklad inštalovaný hlavný spaľovací horák i dopaľovací horák typ NU Way Bentone ST90 výkonový rozsah 47
– 119 kW, prípadne iný horák obdobnej technickej charakteristiky a parametrov.
Technické parametre –Kapacita zariadenia:
• • priemerná hmotnosť zvierat 20 kg/ks
• • maximálna hmotnosť zvierat 100 kg/ks
• • priemerná doba kremácie 3-4 hod/100 kg (2 kremácie/deň)
• • pracovná doba zariadenia 8 hod/deň
• • maximálna ročná kapacita 71,2 t/rok (365 dní x 2 ks x 100 kg/ks)
• • predpokladaná ročná kapacita 10 t/rok
• • množstvo spálených zvierat 25 kg/h (0,2 t/deň)
Kremačná pec spaľuje motorovú naftu, ktorá je v súlade s podmienkou prevádzkovania paliva v zariadení na
spaľovanie tiel mŕtvych zvierat. Posudzovaný zdroj je zdrojom emisií TZL, SO2, NOX ako NO2, CO, TOC, HCl
+ HF. Emisie sú vypúšťané z bodového zdroja – komína spaľovacej komory. Prevádzkovateľ krematória navrhuje
využivať najlepšiu dostupnú techniku.
Komín
Výška komína:
• • minimálna výška v spracovanej rozptylovej štúdie 4,0 m
• • predpokladaná navrhovaná výška komína 5,8 m
z toho 3,3 m nad strechou mobilného kontajnera
výška kontajnera 2,4 m
osadenie kontajnera 0,1 nad terén
2 m nad hrebeňom atiky najbližšej budovy
Údaje o dodržaní určených emisných limitov na zdroji v zmysle súčasne platnej vyhlášky č. 410/2012 Z.z. v znení
neskorších predpisov budú preukázané a doložené správou z oprávneného merania emisií počas skúšobnej prevádzky
technologického celku patriaceho do kategórie stredného zdroja znečisťovania ovzdušia.
Postup spaľovania
Postup spaľovania začína naplnením komory uhynutým telom zvieraťa pri neprekročení hmotnostného a
veľkostného limitu, a následne nastavením časového spínača na očakávanú dobu horenia. Zapálenie horáka prebieha
pri otvorenej spaľovacej komore ( zapáleniu horáka predchádza prevetrávacia doba ). Po zapálení horáka sa
spaľovacia komora uzavrie. Horák a automatika horáka je konštruovaná s tzv. stálym prevetrávaním. Po ukončení
časového cyklu chodu horák zhasne avšak prevetrávanie spaľovacej komory pokračuje v závislosti od hmotnosti
náplne. Až potom je možné pec otvoriť.
Odvod spalín
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Spaliny z horáku ako aj odpadové plyny zo spaľovacieho procesu sú odvádzané nerezovým, z časti ošamotovaným
komínom do ovzdušia. Komín je riešený ako nerezové komínové teleso – Kaminadur ERS DN 2000 mm STN
EN 1856-1 T850 N1 G D350 prípadne iným typom komínového telesa obdobných technologických parametrov.
Spaľovacie zariadenie môže byť dodatočne vybavené rekuperáciou odpadného tepla, ktoré bude využívané pre
vykurovanie objektu a ohrev teplej úžitkovej vody.
Proces spaľovania
Zloženie odpadových plynov závisí výrazne od podmienok spaľovania. Pri stabilnom chode horáka v rozmedzí
teplôt v spaľovacej komore min. 850°C až 1200°C sa rozklad primárnych produktov za prítomnosti dostatočného
množstva kyslíka premení na konečné oxidačné produkty ( prívod vzduchu zabezpečuje nepretržite prevádzkový
ventilátor – tzv. stále prevetrávanie ). V tomto procese by sa nemali vyskytnúť žiadne nábehové alebo dobehové
stavy so zvýšenou tvorbou emisií znečisťujúcich látok. Toto zabezpečuje i fakt, že primárne plyny musia prejsť
horákovou zónou, čo možno považovať v danom prípade za dopaľovaciu zónu (druhý dodatočný stupeň spaľovania).
Kapacita kremačnej pece
Doba kremácie 1 ks : 3 – 5 hodiny = max 2 kremácie za 1 deň
Pri najoptimistickejšom variante a plnom možnom časovom využití predstavuje kapacita cca 10 t.rok-1
Zázemie Krematória
Pre zázemie krematória pre potrebu prevádzky budú využité existujúce objekty
- Prevádzkovo administratívna budova ( šatne, sociálne zariadenia a kancelária )
- Vnútoareálové rozvody NN
- Prístupová cesta a parkovacia plocha
- Oplotenie a 2 x vstupná krídlová brána.
ZDÔVODNENIE POTREBY ČINNOSTI V DANEJ LOKALITE
Navrhovaný zámer krematória predstavuje riešenie etického individuálneho zneškodnenia mŕtvych tiel malých
zvierat zo záujmových chovov pre ich majiteľov. V danej lokalite ako aj v širšom okolí v okrese Banská Bystrica
neexistuje žiadne podobné zariadenie a táto problematika nie je vyriešená. Realizácia zámeru vychádza zo skutočnej
potreby a požiadavky od obyvateľov zo záujmového a širšieho okolia v oblasti stredného Slovenska. Prevádzkou
krematória sa vytvára predpoklad na zníženie potenciálneho rizika šírenia nákazy a choroboplodných zárodkov z
mŕtvych tiel malých zvierat.
Zhodnotenie vybranej lokality
1. Navrhovaná lokalita pre umiestnenie zariadenia vychádza z najvhodnejšej lokalizácie využitia existujúcej
infraštruktúry
2. Navrhovaná lokalita má dobrú dopravnú dostupnosť.
3. Je veľký predpoklad že navrhovaná činnosť nezhorší súčasnú úroveň kvality životného prostredia.
DRUH POŽADOVANÉHO POVOLENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PODĽA OSOBITÝCH PREDPISOV
- Povolenie činnosti podľa zákona o ovzduší č. 137/2010 Z. z. - Vydanie súhlasu na inštaláciu technologických
celkov patriacich do kategórie stredných zdrojov znečistenia ovzdušia a na ich zmeny ak nepodliehajú stavebnému
konaniu podľa § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 137/2010 Z. z. o vzduší
- Povolenie činnosti podľa zákona o veterinárnej starostlivosti č. 39/2007 Z. z. Regionálnej veterinárnej a
potravinovej
- Uvedenie priestorov do prevádzky podľa zákona o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia č. 355/2007
- stanovisko Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru - Vyjadrenie ORHZ ku prevádzke v zmysle § 28
zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a požiar. prevencii v zmysle vyhlášky MV SR č. 591/ 2005
POŽIADAVKY NA VSTUPY
Biologický materiál určený na asanáciu
Hlavná dôvodná surovina vstupujúca do samotnej prevádzky spaľovacieho zariadenia sú uhynuté telá zvierat ktoré
môžeme považovať za biologický materiál. Maximálne predpokladané množstvo ktoré bude spaľované je cca 10
t za rok. Materiál možno zatriediť ako rizikový a nariadením ES č. 1774/2002 Európskeho parlamentu a Rady sa
stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa zneškodňovania a spracovania živočíšnych tiel a živočíšnych produktov.
Kapacita navrhovaného zariadenia
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- priemerná hmotnosť zvierat 20 kg/ks
- maximálna hmotnosť zvierat 100 kg/ks
- priemerná doba kremácie 3-4 hod/100 kg (2 kremácie/deň)
- pracovná doba zariadenia 8 hod/deň
- maximálna ročná kapacita 71,2 t/rok (365 dní x 2 ks x 100 kg/ks)
- predpokladaná ročná kapacita 10 t/rok
- maximálny ročný fond prac. hodín 2016 hod.
- množstvo spálených zvierat 25 kg/h (0,2 t/deň)
Záber pôdy
Krematórium ako činnosť je navrhovaná v riešení ktoré nevyžaduje nový záber pôdy keďže bude realizovaná v
existujúcich objektoch a na existujúcich spevnených plochách
Potreba surovín a energií
Spotreba vody je viazaná len na etapou prevádzky Krematória.
Spotreba el. energie - Zásobovanie objektov elektrickou energiou je zo siete spoločnosti Stredoslovenská energetika
Žilina a.s.. Spotreba elektriny 0,25 (kW/h). Chod prevetrávacích ventilátorov technológie kremačnej pece je v
prípade potreby riešený cez záložný batériový zdroj.
Iné surovinové zdroje - Palivo - Nafta: predpokladaná spotreba paliva 6 až 15 (l/h)
Nároky na pracovné sily
Obsluha spaľovacieho zariadenia je jednoduchá a je k nej potrebný len jeden pracovník, ktorého činnosť spočíva v
naplnení komory a nastavení časového spínača. Priame nároky na pracovné sily predstavujú jedno novovytvorené
pracovné miesto. Na toto pracovné miesto budú viazané ďalšie nepriame pracovné pozície súvisiace s údržbou
priestorov, administratívou, prepravou a ďalšou činnosťou súvisiacou z prevádzkou.
Doprava a iná infraštruktúra
Doprava pre potreby krematória bude zabezpečovaná automobilovou technikou. Obslužné práce budú realizované
automobilmi do 3,5 t. Doprava zamestnanca bude zabezpečená individuálne. Dopravné nároky na prevádzku
navrhovanej činnosti zahrňujú dopravu zamestnanca, doprava pre materiálno technické zabezpečenie chodu
prevádzky ( údržba, servis, dovoz motorovej nafty ) dovoz tiel určených na kremáciu a odvoz urny. Realizácia
navrhovanej činnosti bude znamenať len minimálne zvýšenie intenzity automobilovej premávky, v predpokladanom
rozsahu navýšenia prejazdu o max. 5 vozidiel za deň.
Napojenie areálu na cestnú dopravnú infraštruktúru
Prístup k posudzovanej oblasti navrhovanej prevádzky krematória je zabezpečený z cesty III. triedy 2511 s
následným napojením na hlavné dopravné koridory rýchlostnej cesty R1. Komunikačné sprístupnenie areálu v
ktorom je navrhovaná prevádzka krematória je riešené pomocou cestnej komunikácie.
ÚDAJE O VˇYSTUPOCH
Zdroje znečistenia ovzdušia, zdroje zápachu
Líniové zdroje znečistenia ovzdušia
Líniovým zdrojom znečisťovania ovzdušia je doprava. Veterinárne Krematórium spôsobí minimálny nárast dopravy
oproti súčasnému stavu. Dopravná obsluha v súvislosti s prevádzkou Veterinárneho krematória môže predstavovať
spolu max. 4 osobné vozidlá denne. Medzi najvýznamnejšie emisie u znečisťovania ovzdušia dopravou sú z
anorganických látok oxidy dusíka, oxid uhoľnatý a tuhé znečisťujúce látky. Vznikajú tiež látky organické a to najmä
uhľovodíky a benzén. Doprava predstavuje tiež líniový zdroj emisií pachu.
Zdroje hluku, vibrácii
Posudzované hladiny v zmysle NV SR č. 339/2006 Z. z. a NV SR č. 115/2006 Z. z., vzhľadom na charakter
prevádzky a kapacitu zariadenia krematória, sa oproti súčasnému stavu zvýšia len minimálne, hlavne vplyvom
dopravy, nespôsobia prekročené stanovených prípustných hodnôt.
Vplyv prevádzky však bude obmedzený na hranice areálu. Podľa nariadenia vlády SR č. 115/2006 Z.z. o
minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s
expozíciou hluku, doplneného Nariadením vlády SR č. 555/2006 Z.z. . V zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007
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Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí je možné stanoviť pre predmetné územie kategóriu
územia IV.
Zdroje vibrácii
Zdroje vibrácií sú zhruba totožné so zdrojmi hluku. Z pohľadu hodnotenia vplyvov sú zanedbateľné. Všetky
technologické celky, ktoré by mohli byť zdrojom vibrácií sú osadené na pružných závesoch a nemôžu prenášať
vibrácie do okolia posudzovaného územia. Jedná sa o technológiu vzduchotechniky chladiaceho zariadenia.
Odpadové vody
Pri posudzovanej činnosti budú vznikať:
- splaškové odpadové vody
- vody z povrchového odtoku
Odpady
Zákon 79/2015 o odpadoch sa v zmysle § 2 nevzťahuje na nakladanie s telami zvierat ktoré uhynuli iným spôsobom
ako zabitím pre ľudskú spotrebu. Krematórium zvierat nie je zariadením na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie
odpadov v zmysle ustanovení zákona 79/2015 o odpadoch.
Odpady počas prevádzky
Pri spaľovaní uhynutých zvierat v spaľovacom zariadení bude vznikať popolček. Tento popolček bude naďalej vo
vlastníctve objednávateľa služby teda majiteľa spaľovaného zvieraťa, ktorému sa odovzdá. Odovzdávaný popolček
nie je vymedzený ako odpad v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z.
Iné očakávané vplyvy
Ďalšie očakávané vplyvy sa oznamovanou zmenou činnosti neočakávajú.
ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Pri navrhovanom režime prevádzkovania krematória nedôjde k významnejším zmenám negatívne ovplyvňujúcim
jednotlivé zložky životného prostredia nad súčasnú úroveň v posudzovanej lokalite.
Vplyvy na obyvateľstvo
Nepredpokladá sa, že realizácia zámeru bude mať negatívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva dotknutého
územia.
Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery
Z charakteru činnosti, je zrejmé, že realizácia zámeru nebude mať vplyv na horninové prostredie, geodynamické
javy a geomorfologické pomery dotknutého územia a stav nerastných surovín v danej lokalite.
Vplyvy na klimatické pomery
Nie je predpoklad, že činnosť bude mať vplyv na klimatické pomery širšieho okolia posudzovaného územia.
Vplyvy na ovzdušie
Jediným možným identifikovaným vplyvom na životné prostredie je vplyv Krematória ako zdroja znečistenia
ovzdušia, pričom Odborné Imisno-prenosové posudzovanie vplyvu navrhovanej činnosti „Veterinárne krematórium
Banská Bystrica“ preukazuje, že činnosť ako - “posudzovaný zdroj neovplyvní vo výraznej miere kvalitu ovzdušia
v sledovanej oblasti, resp. očakávaná úroveň znečistenia ovzdušia v okolí navrhovaného zdroja bude výrazne pod
limitnou hodnotou kvality ovzdušia. Na úrovni najbližšieho osídlenia, očakávané znečistenie ovzdušia bude takmer
nulové
viď. príloha č. 4, Rozptylová štúdia, Evidenčné číslo RŠ/04/2017, str. 33, spracovateľ Ing. Viliam Carach, PhD.,
Imisno-prenosové posudzovanie vplyvu navrhovanej činnosti „Veterinárne krematórium Banská Bystrica“ )
Vplyvy na vodné pomery
Vplyv na povrchové vody
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Navrhovaná činnosť nebude pre potreby technológie odoberať povrchovú vodu z recipientu a nevzniknú odpadové
vody, ktoré by boli odvádzané do recipientu. Navrhovanou činnosťou nebude zhoršovaný prietok ani kvalita
povrchovej vody.
Vplyv na podzemné vody
Nie je predpoklad, že by prevádzkou technológie boli produkované obzvlášť škodlivé látky a prioritné látky v
zmysle Prílohy 1 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. K ovplyvneniu kvality podzemných vôd môže dôjsť len pri
náhlom a nekontrolovanom úniku nebezpečných látok do prostredia (pri havárií dopravných prostriedkov). Činnosť
prevádzky Krematória nevytvára predpoklad na znehodnotenia kvality podzemných vôd únikmi nebezpečných látok.
Manipulácia s palivom ako nebezpečnou látkou bude zabezpečená podľa platných predpisov § 39 zákona č. 364/2004
Z.z. . Na riešenie situácie a postup pri havarijnom úniku znečisťujúcich látok bude podľa rozsahu manipulovaných
nebezpečných látok počas prevádzky ( motorová nafta ) vypracovaný havarijný plán v zmysle zákona č. 364/2004
Z.z. o vodách a jeho vykonávacej vyhlášky č. 200/2018 Z.z. .
Vplyvy na pôdu
Navrhovaná činnosť prevádzky Krematória nevytvára predpoklad na ovplyvnenie hydrogeologických pomerov v
dotknutom území. Pri realizácii zámeru nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy.
Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy
Podľa zistených informácií sa priamo na posudzovanom území ako aj užšom okolí posudzovaného územia
nenachádzajú ekologicky významné biotopy, resp. lokality zaujímavé z hľadiska ochrany prírody. Nepredpokladáme
preto zánik ani negatívne dopady na biotopy fauny a flóry či už počas prevádzkovania krematória. Keďže je
posudzovaná lokalita v dostatočnej vzdialenosti od lesných porastov, voľne žijúce živočíchy majú dosť priestoru na
migráciu a pohyb. V posudzovanom území ako aj užšom okolí posudzovaného územia sa nachádzajú prevažne bežné
druhy flóry a fauny. Nedôjde k negatívnym dopadom na genofond a biodiverzitu na posudzovanom území ako aj
užšom okolí posudzovaného územia, pretože lokalita nezasahuje do žiadnych chránených území ani genofondových
plôch či interaktívnych prvkov.
Vplyvy na krajinu - štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz
Krajinná scenéria dotknutého územia je daná charakterom existujúcej zástavby a ďalšej priemyselnej činnosti.
Realizáciou zámeru sa v zásade nezmení štruktúra ani využívanie krajiny. Scenéria krajiny nebude významne
ovplyvnená.
Vplyvy na územný systém ekologickej stability
Krematórium v rámci existujúceho areálu nezasahuje do prvkov miestneho a regionálneho územného systému
ekologickej stability. Posudzované územie ako aj užšie okolie posudzovaného územia nezasahuje do chránených
území ochrany prírody a krajiny. Nebudú ohrozené žiadne vzácne, zriedkavé, alebo ohrozené druhy rastlín a
živočíchov. Realizácia činností sa nedotkne žiadnych podzemných, pozemných i nadzemných inžinierskych sietí a
teda ani ich ochranných pásiem.
Vplyvy na urbárny komplex a využívanie zeme
Z hľadiska rozvoja ekonomických aktivít sa predpokladá pozitívny vplyv. Prevádzka bude napojená na už existujúce
inžinierske siete. Nepredpokladá sa, že realizáciou zámeru vzniknú negatívne vplyvy na prvky urbárneho komplexu.
Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia
Do posudzovaného územie ako aj užšieho okolia posudzovaného územia nezasahuje žiadne chránené územie, resp.
žiadne ochranné pásmo. V posudzovanom území ako aj užšom okolí posudzovaného územia sa nenachádzajú žiadne
ekologicky významné biotopy resp. iné významné segmenty z hľadiska ochrany prírody. Navrhovaná prevádzka
krematória nezasahuje do žiadnych veľkoplošných, alebo maloplošných chránených území.
OU BB, OSZP3, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie, podľa § 3
ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 56 písm. b) zákona
o EIA, informoval podľa § 29 ods. 6 zákona o EIA dotknutú obec, dotknuté orgány, povoľujúce orgány, rezortné
orgány a všetkých známych účastníkov, že začal podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
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poriadok) v znení neskorších predpisov správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné
prostredie dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti navrhovateľom. Zámer navrhovanej činnosti bol zverejnený
na webovom stránke Okresného úradu Banská Bystrica, a na webovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia.
Dotknutá obec - mesto Banská Bystrica zverejnila od 24.11.2021 do 15.12.2021 informáciu o doručení zámeru
navrhovanej činnosti na svojom webovom sídle.
V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia, doručili na OU BB, OSZP3 svoje
písomné stanoviská (uvádzame v skrátenom znení) v rámci zisťovacieho konania nasledovné subjekty:
1. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BB-OSZP3-2021/028737-002
zo dňa 16.11.2021, konštatuje:
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, z hľadiska záujmov odpadového
hospodárstva, ako dotknutý orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 108
ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o
odpadoch“) dávame k predloženú zámeru nasledovné pripomienky:
# odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby triediť v mieste vzniku podľa druhov na odpad na zhodnotenie (drevo,
kovy, recyklovateľné obaly zo stavebných materiálov) a na odpady na zneškodnenie bez vytvárania skládok na
verejných priestranstvách;
# u využiteľného odpadu zabezpečiť prednostne jeho materiálové zhodnotenie. Odpady, ktoré stavebník sám
nevyužije, je možné zhodnotiť, zneškodniť, resp. odovzdať iba do povolených zariadení (zariadenia, zberne
skládky);
# dodržiavať VZN (všeobecné záväzné nariadenie) mesta Banská Bystrica o nakladaní s komunálnym odpadom a
drobným stavebným odpadom;
# navrhovateľa ďalej upozorňujeme že pri výstavbe a prevádzke zariadenia je potrebné dodržiavať všetky platné
právne predpisy v oblasti odpadového hospodárstva;
# pri nakladaní s odpadom dodržať povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu uvedené v § 12, § 14 a § 77 zákona o
odpadoch.
Vyhodnotenie OU BB, OSZP3: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné, s upozornením na povinnosť dodržiavať
platnú legislatívu v oblasti odpadového hospodárstva.
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, list č. A/4147/2021/HŽPZ zo dňa
19.11.2021, konštatuje:
RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici podľa § 13 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. k predloženému návrhu vydáva
súhlasné záväzné stanovisko.
Vyhodnotenie OU BB, OSZP3: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné.
3. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia, list č. OU-BB-OKR1/2021029138-002-MP zo dňa
22.11.2021, konštatuje:
K predloženému zámeru navrhovanej činnosti „Krematórium domácich zvierat“, z hľadiska záujmov civilnej
ochrany odboru krízového riadenia Okresného úradu Banská Bystrica, nemáme žiadne pripomienky.
Vyhodnotenie OU BB, OSZP3: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné.
4. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BB-OSZP3-2021/0028763-002
zo dňa 23.11.2021, konštatuje:
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia podľa
§ 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vydáva ako dotknutý a povoľujúci orgán podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov k predloženému zámeru nasledovné stanovisko:
1. Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k vzniku stredného zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorý je podľa
vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších
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predpisov kategorizovaný nasledovne: 5.2.2 Zariadenia na zneškodnenie alebo zhodnotenie tiel mŕtvych zvierat
alebo živočíšneho odpadu s projektovanou kapacitou spracovania v t/d: b) zariadenia na spracovanie tiel mŕtvych
zvierat > 0 a ˂ 10 t za deň. Na inštaláciu a prevádzku predmetného zdroja je navrhovateľ povinný požiadať tunajší
orgán ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu podľa § 17 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“). K žiadosti bude potrebné okrem náležitostí v zmysle § 17 ods. 2 zákona o
ovzduší doložiť aj odborný posudok vypracovaný osobou spôsobilou vydávať odborné posudky vo veciach ochrany
ovzdušia.
2. Tunajší orgán ochrany ovzdušia nepožaduje predložený zámer ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhodnotenie OU BB, OSZP3: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné, s upozornením na povinnosť dodržiavať
platnú legislatívu v oblasti ochrany ovzdušia.
5. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BB-OSZP3-2021/028826-002
zo dňa 24.11.2021, konštatuje:
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska vodného hospodárstva k
zaslanému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Pokračovanie v činnosti zberu odpadov so zdravotnej
starostlivosti – oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“ v zmysle § 23 ods. 4 zákona o EIA nemá žiadne
pripomienky, ale upozorňuje navrhovateľa, že v texte oznámenia o zmene navrhovanej činnosti v bode 3.5 je použitá
nesprávna terminológia. Podľa zákona 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 prílohe č. 1 sú uvedené znečisťujúce látky
a nie škodlivé látky. Doplniť znenie vyhlášky č. 200/2018 Z. z. o ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní
so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
Vyhodnotenie OU BB, OSZP3: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné, s upozornením na nesprávnu interpretáciu
zo zákona.
6. Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica, list č. 10058/2021/ODDUPZP-2 zo dňa 01.12.2021,
konštatuje:
Banskobystrický samosprávny kraj ako dotknutý orgán podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vydáva k
predloženému zámeru navrhovanej činnosti „Krematórium domácich zvierat“ nasledovné stanovisko :
V rozhodnutí, ktorým OÚ Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, vec vrátil na nové prejednanie a
rozhodnutie, je poukázané o. i. na skutočnosť, že reálna vzdialenosť najbližšej obytnej budovy je odlišná od
vzdialenosti, s ktorou ráta k oznámeniu o zmene priložená rozptylová štúdia. Najbližší obytný dom je v skutočnosti
identifikovaný na parcele KN-C 399, a je vo vzdialenosti cca 70 - 80 m. Za zásadný nedostatok predloženého zámeru
navrhovanej činnosti preto považujeme, že naďalej na str. 39 v rámci vyhodnotenia vplyvov na zdravie konštatuje,
že "Navrhovaná činnosť je umiestnená v súlade s odporúčanou odstupovou vzdialenosťou 100 m od obytných budov
podľa prílohy E odvetvovej normy rezortu MŽP SR OTN ŽP 2 111:99.“ a nereflektuje známe skutočnosti. V zmysle
vyššie uvedeného požadujeme vyhodnotiť vplyv navrhovanej činnosti na skutočnú najbližšiu obytnú zástavbu.
Vyhodnotenie OU BB, OSZP3: V priamom dotyku s touto funkčnou plochou (PV 01) sa nachádza funkčná
plocha PB 02 „Obytné územie s malopodlažnou zástavbou“ (pred tým „Bývanie – územie zastavané rodinnými
domami do 2 N a bytovými domami do 4 NP“). Podľa prílohy E odvetvovej normy MŽP SR, OTN ŽP 2
111:99 v znení požiadaviek platného znenia Smernice Krajinského ministerstva pre životné prostredie a ochranu
prírody, poľnohospodárstvo a ochranu spotrebiteľa Severného Porúria a Vestfálska, SRN zo dňa 06.06.2007 je
ODPORÚČANÁ odstupová vzdialenosť pre zariadenia na spaľovanie (kremáciu) mŕtvych spoločenských zvierat
od obytných budov 100 m. Vplyv navrhovanej činnosti na skutočnú najbližšiu obytnú zástavbu bol vyhodnotený
v Imisno-prenosového posúdenie vplyvu tejto navrhovanej činnosti. Odborné Imisno-prenosové posudzovanie
vplyvu navrhovanej činnosti „Veterinárne krematórium Banská Bystrica“ preukazuje, že činnosť ako posudzovaný
zdroj neovplyvní vo výraznej miere kvalitu ovzdušia v sledovanej oblasti, resp. očakávaná úroveň znečistenia
ovzdušia v okolí navrhovaného zdroja bude výrazne pod limitnou hodnotou kvality ovzdušia. Na úrovni najbližšieho
osídlenia, očakávané znečistenie ovzdušia bude takmer nulové - príloha č. 4, Rozptylová štúdia, Evidenčné číslo
RŠ/04/2017, str. 33, spracovateľ Ing. Viliam Carach, PhD., Imisno-prenosové posudzovanie vplyvu navrhovanej
činnosti „Veterinárne krematórium Banská Bystrica“. V rámci rozptylovej štúdie bol posudzovaný predpokladaný
vplyv navrhovaného investičného zámeru na kvalitu ovzdušia v okolí posudzovaného zdroja. Matematické výpočty
rozptylovej štúdie boli uskutočnené za najnepriaznivejších podmienok, t.j. predpokladané maximálne emisie pri
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štandardnej prevádzke. Z pohľadu meteorologických podmienok výpočty boli uskutočnené pri triede stability
atmosféry C (mierne labilná), pre všetky triedy rýchlosti vetra. Tento stav môže byť považovaný, z hľadiska
modelovania, ako najnepriaznivejší z pohľadu množstva a rozptylu znečisťujúcich látok v okolí posudzovaného
zdroja znečisťovania ovzdušia. Na základe výsledkov modelových výpočtov rozptylovej štúdie bolo konštatované,
že posudzovaný zdroj neovplyvní vo výraznej miere kvalitu ovzdušia v sledovanej oblasti, resp. očakávaná úroveň
znečistenia ovzdušia v okolí navrhovaného zdroja bude výrazne pod limitnou hodnotou kvality ovzdušia. Na
úrovni najbližšieho osídlenia, očakávané znečistenie ovzdušia bude takmer nulové. V zmysle Imisno-prenosové
posudzovanie vplyvu navrhovanej činnosti možno konštatovať, že predmetné krematórium ako zdroj znečisťovania
ovzdušia vypustí za hodinu výrazne menej (čo do „kvality“ i kvantity) znečisťujúcich látok ako bežný moderný
dieselový automobil.
7. Mesto Banská Bystrica, list č. OVZ ZP 175227/19756/2021 zo dňa 06.12.2021, konštatuje:
Dňa 23.6.2020 boli schválené Zmeny a doplnky č. 5 ÚPN mesta Banská Bystrica, ktorými bol prijatý nový
regulatív pre predmetnú funkčnú plochu. Príslušný (nižšie uvedený) regulačný list pre funkčnú plochu PV 01 ako
jednu z neprípustných funkcií uvádza: „zariadenia na zneškodnenie, úpravu alebo triedenie špecifického odpadu
(nebezpečný, biologický a i.)“: V zmysle uvedeného umiestnenie navrhovanej činnosti v danej lokalite nie je v
súlade s Územným plánom mesta Banská Bystrica. Na základe uvedených skutočností a pre prípadnú možnosť
zmeny lokality navrhovanej činnosti, žiadame aby bol zámer navrhovanej činnosti „Krematórium domácich zvierat“
predmetom ďalšieho posudzovania v zmysle zákona. Záverom podotýkame, že zverejnenie mestu predloženej
dokumentácie k zámeru navrhovanej činnosti „Krematórium domácich zvierat“ z októbra 2021, na stránke
ministerstva https://www.enviroportal.sk/sk/eia absentuje.
Vyhodnotenie OU BB, OSZP3: Navrhovaná činnosť je lokalizovaná v rámci technicko-výrobného územia mesta
Banská Bystrica, t.j. do priestoru dlhodobo využívanom na priemyselné účely, nejedná sa o environmentálne
citlivú oblasť, preto vzhľadom na charakter činnosti je možné považovať zaťaženie posudzovanej lokality
za akceptovateľné, bez významného negatívneho vplyvu na životné prostredie. Činnosť krematória domácich
spoločenských zvierat ako prevádzka, nie je zariadením na zneškodňovanie odpadu, keďže v takomto prípade
telo spoločenského zvieraťa určené na individuálnu kremáciu, nie je odpadom, tak ako ani ľudské telo určené
na kremáciu, nie je odpadom. Predložený zámer nerieši zariadenie na zneškodnenie, úpravu alebo triedenie
špecifického odpadu (nebezpečný, biologický a i.). Jedná o spaľovanie tiel mŕtvych zvierat, ako to vyplýva aj zo
zámeru činnosti, kde je to uvedené, s odvolaním na Vyhlášku MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o ovzduší. Takúto činnosť nie je možné zaradiť medzi zariadenia na zneškodňovanie
odpadu. Podľa § 29 ods. 3 zákona o EIA, ak sa rozhoduje o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena
bude posudzovať podľa tohto zákona, primerane sa použijú kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe
č. 10, pričom príslušný orgán prihliada aj na stanoviská podľa § 23 ods. 4.“ Je pravdou, že v zisťovacom
konaní sa v zmysle § 29 ods. 3 zákona o EIA majú primerane použiť kritériá uvedené v prílohe č. 10 zákona
o EIA, pričom v časti II. bode 2 prílohy č. 10 zákona o EIA sa používa slovné spojenie „súlad navrhovanej
činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou“. Uvedené však nemožno v žiadnom prípade interpretovať
a aplikovať spôsobom, ktorým by sa vydanie rozhodnutia v zisťovacom konaní prebiehajúcom v režime zákona
o EIA podmieňovalo detailným skúmaním súladu zámeru s územnoplánovacou dokumentáciou (vo všetkých jej
ohľadoch). Skúmanie súladu akejkoľvek navrhovanej stavby s príslušnou územnoplánovacou dokumentáciou patrí
do kompetencie stavebného úradu v rámci územného konania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (ďalej len „stavebný zákon“). Z ustanovenia § 37 ods. 4 stavebného
zákona vyplýva, že ak stavebný úrad po posúdení návrhu zistí, že návrh alebo predložená dokumentácia nie je v
súlade s územným plánom obce resp. územným plánom zóny, návrh zamietne. Orgán na úseku ochrany životného
prostredia rozhodujúci v zisťovacom konaní podľa zákona o EIA nie je stavebným úradom a nemôže nahrádzať
činnosť stavebného úradu tým, že autoritatívne skončí zisťovacie konanie len preto, že identifikoval nesúlad zámeru
s územnoplánovacou dokumentáciou. Skúmanie súladu zámeru s územnoplánovacou dokumentáciou musí byť
výrazne odlišná v zisťovacom konaní podľa zákona o EIA a v územnom konaní podľa stavebného zákona. Kým v
územnom konaní je otázka súladu s územnoplánovacou dokumentáciou absolútne kľúčová a musí byť preskúmaná
vo všetkých ohľadoch, v zisťovacom konaní podľa zákona o EIA má byť otázka súladu s územnoplánovacou
dokumentáciou posúdená iba primerane (t.j. najmä z pohľadu príslušných environmentálnych aspektov). Z vyššie
uvedeného vyplýva, že nesúlad zámeru navrhovanej činnosti s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Banská
Bystrica nie je podmienkou pre rozhodnutie v zisťovacom konaní. Súlad s územnoplánovacou dokumentáciou
mesta Banská Bystrica je povinný navrhovateľ zosúladiť v rámci ďalších povoľovacích procesov. Zákon o EIA
upravuje zisťovacie konanie, ktoré nenahrádza územné konanie podľa stavebného zákona, ale venuje sa svojmu
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primárnemu účelu – posúdeniu zámeru z pohľadu ochrany životného prostredia. Tvrdenie, že zámeru navrhovanej
činnosti „Krematórium domácich zvierat“ z októbra 2021, na stránke ministerstva https://www.enviroportal.sk/sk/
eia absentuje, je nesprávny, nakoľko bol zverejnený, o čom vypovedajú aj doručené stanoviská dotknutých orgánov.
8. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, list č. ORHZ-BB1-2021/000695-002
zo dňa 08.12.2021, konštatuje:
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici ako dotknutý orgán podľa § 23 ods. 4
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov po
preštudovaní oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Kremácia domácich zvierat“ na Cementárenskej ceste č.
4, 97401 Banská Bystrica z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné
prostredie.
Vyhodnotenie OU BB, OSZP3: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné.
9. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BB-OSZP3-2021/028736-004
zo dňa 10.12.2021, konštatuje:
Podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa vyššie uvedená stavba nachádza na území,
kde platí druhý stupeň ochrany (ochranné pásmo NAPANT). Na danom území sa uplatňujú ustanovenia podľa §
13 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Predmetný zámer sa nenachádza na území NATURA 2000.
Predmetný zámer sa nachádza v zastavanom území obce. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o
životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny príslušný podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 68 písm. d) zák. 543/2002 Z.
z. z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny v zmysle § 9 ods. 1 písm. w) zák. 543/2002 Z. z. k dáva na vec z
hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny súhlasné stanovisko bez pripomienok.
Vyhodnotenie OU BB, OSZP3: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné.
OU BB, OSZP3, na základe pripomienok doručených v stanoviskách, požiadal navrhovateľa podľa § 29 ods.
10 zákona o EIA o objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich z doručených stanovísk, ktoré je
nevyhnutné na rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť má posudzovať podľa zákona o EIA listom č. OU-BBOSZP3-2022/001213-046 zo dňa 03.01.2022.
Vzhľadom na danú skutočnosť, OU BB,OSZP3 požiadal Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných
prostriedkov o predlženie termínu na vydanie rozhodnutia v zisťovacom konaní. V danej veci bolo OU BB, OSZP3
predĺžená lehota, o ktorej boli účastníci konania upovedomení listom č. OU-BB-OSZP3-2022/001213-049 zo dňa
05.08.2021. Na OU BB, OSZP3 bol dňa 16.02.2022 doručený list, v ktorom navrhovateľ objasnil pripomienky.
OU BB, OSZP3 upovedomil účastníkov konania o podkladoch pre vydanie rozhodnutia zo zisťovacieho konania
a možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu zistenia, poprípade navrhnúť jeho
doplnenie, listom č. OU-BB-OSZP3-2022/001213-051 zo dňa 11.03.2022. Žiadateľ mal právo nazerať do spisu a
robiť si z neho výpisky, za prítomnosti zástupcu správneho orgánu, na základe čoho by si správny orgán urobil
záznam obsahujúci požadované údaje.
Možnosť nazrieť do spisu podľa vyššie uvedeného upovedomenia využil navrhovateľ, dňa 29.03.2022.
Príslušný orgán zobral stanoviská a doplňujúce informácie na vedomie. Navrhovaná činnosť je lokalizovaná v
rámci technicko-výrobného územia mesta Banská Bystrica, t.j. do priestoru dlhodobo využívanom na priemyselné
účely, nejedná sa o environmentálne citlivú oblasť, preto vzhľadom na charakter činnosti, je možné považovať
zaťaženie posudzovanej lokality za akceptovateľné, bez významného negatívneho vplyvu na životné prostredie. Do
posudzovaného územie, ako aj užšieho okolia posudzovaného územia nezasahuje žiadne chránené územie, resp.
žiadne ochranné pásmo. V posudzovanom území, ako aj užšom okolí posudzovaného územia sa nenachádzajú žiadne
ekologicky významné biotopy resp. iné významné segmenty, z hľadiska ochrany prírody. Navrhovaná prevádzka
krematória nezasahuje do žiadnych veľkoplošných, alebo maloplošných chránených území. Navrhovaná činnosť
v danej lokalite nenarušuje priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, a to naviac bez významného
negatívneho vplyvu na životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno–historické hodnoty územia, územný rozvoj
a tvorbu krajiny, v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Navrhovaná činnosť v danej lokalite nenarušuje
súlad činností v danom území, so zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy
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a zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných,
civilizačných a kultúrnych hodnôt. Navrhovaná činnosť v danej lokalite nenarušuje hospodárne využitie zastavaného
územia a chráni nezastavané územie. Prevádzka krematória nebude mať vplyv na zdravotný stav obyvateľstva.
Z širšieho hľadiska realizácia krematória bude mať pozitívny vplyv na zdravie obyvateľstva - zníženie rizika
infekčných chorôb, v súvislosti s nelegálnym pochovávaním uhynutých domácich zvierat. Zvýšenie psychickej
pohody obyvateľstva v súvislosti s dôstojným rozlúčením a kremáciou uhynutých domácich zvierat, čo predstavuje
pozitívny vplyv.
Technológia Veterinárneho krematória je zaradená ako stredný zdroj znečistenia ovzdušia, ktorý neovplyvní
výraznejším spôsobom znečistenie ovzdušia v dlhodobom ani v krátkodobom režime. V priamom dotyku s touto
funkčnou plochou (PV 01) sa nachádza funkčná plocha PB 02 „Obytné územie s malopodlažnou zástavbou“ (pred
tým „Bývanie – územie zastavané rodinnými domami do 2 N a bytovými domami do 4 NP“). Podľa prílohy
E odvetvovej normy MŽP SR, OTN ŽP 2 111:99 v znení požiadaviek platného znenia Smernice Krajinského
ministerstva pre životné prostredie a ochranu prírody, poľnohospodárstvo a ochranu spotrebiteľa Severného Porúria
a Vestfálska, SRN zo dňa 06.06.2007 je ODPORÚČANÁ odstupová vzdialenosť pre zariadenia na spaľovanie
(kremáciu) mŕtvych spoločenských zvierat od obytných budov 100 m. Vplyv navrhovanej činnosti na skutočnú
najbližšiu obytnú zástavbu bol vyhodnotený vo vypracovanej Rozptylovej štúdii imisno-prenosového posudzovania
vplyvu navrhovanej činnost navrhovanej činnosti. Predpokladané zhodnotenie vplyvu na ovzdušie je riešené
modelovou situáciou, ktorá je odborne opísaná. Zo záveru tejto štúdie je možné konštatovať, že posudzovaný zdroj
neovplyvní vo výraznej miere kvalitu ovzdušia v sledovanej oblasti, resp. očakávaná úroveň znečistenia ovzdušia v
okolí navrhovaného zdroja bude výrazne pod limitnou hodnotou kvality ovzdušia. Na úrovni najbližšieho osídlenia,
očakávané znečistenie ovzdušia bude takmer nulové. Technické riešenie krematória nebude mať vplyv na možnosti
vzniku znečistenia spodných vôd.
Lokalita navrhovaného zámeru je v súčasnosti dlhodobo využívaná ako skladovo – predajná prevádzková budova.
Širšia lokalita je pričlenená k priemyselnej časti mesta a preto je predpoklad, že vývoj územia resp. zachovanie jeho
priemyselného využitia, by nasledovalo, aj bez realizácie navrhovanej činnosti, teda bez prevádzky Veterinárneho
krematória. Prípadný nesúlad zámeru navrhovanej činnosti s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Banská
Bystrica, nie je podmienkou pre rozhodnutie v zisťovacom konaní. Súlad s územnoplánovacou dokumentáciou mesta
Banská Bystrica je povinný navrhovateľ zosúladiť v rámci ďalších povoľovacích procesov. Zákon o EIA upravuje
zisťovacie konanie, ktoré nenahrádza územné konanie podľa stavebného zákona, ale venuje sa svojmu primárnemu
účelu – posúdeniu zámeru z pohľadu ochrany životného prostredia
V prípade pripomienok, ktoré sa vzťahujú k jednotlivým zložkám životného prostredia, navrhovateľ bol v
stanoviskách upozornení na dodržiavania platných právnych predpisov v daných oblastiach, ktoré sú potrebné pri
jednotlivých povoľovacích procesoch. Po zvážení argumentov uvedených v žiadosti navrhovateľa, tunajší úrad
podľa § 22 ods. 6 zákona o EIA upustil od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti. Pripomienky
zo stanovísk sú vo veľkej miere zodpovedané a uvedené v zámere navrhovanej činnosti. Doručené stanoviská
neuvádzali také pripomienky, ani žiadne nové skutočnosti, na základe ktorých by bolo potrebné navrhovanú činnosť
ďalej posudzovať, za predpokladu plnenia právnych predpisov na ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia
a je možné ich uplatniť v ďalších povoľovacích procesoch. Vo výrokovej časti rozhodnutia, sa uviedli podmienky,
ktoré majú povahu eliminovania, alebo zmierňovania vplyvu na životné prostredie navrhovanej činnosti.
OU BB, OSZP3 posúdil zámer navrhovanej činnosti uvedenej z hľadiska povahy, rozsahu, miesta vykonávania
navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzalo
do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri posudzovaní navrhovanej činnosti z hľadiska
predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle zákona o EIA použil tunajší
úrad Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o EIA, uvedené v prílohe č. 10 zákona o EIA, ktorá
je transpozíciou prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných
projektov na životné prostredie.
OU BB, OSZP3, dôkladne preštudoval všetky doručené stanoviská k zámere navrhovanej činnosti a podrobne sa
zaoberal ich vyhodnotením. Pripomienky vyplývajúce z dodržiavania všeobecne platných záväzných predpisov vo
veci ochrany životného prostredia je navrhovateľ povinný dodržiavať pri realizácií navrhovanej činnosti, a preto
neboli osobitne zapracované do výrokovej časti tohto.
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OU BB, OSZP3 vyhodnotil vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie, a má za to, že vplyvy na životné
prostredie a zdravie obyvateľstva možno z hľadiska druhu predpokladaného rozsahu a intenzity hodnotiť ako málo
významné, za predpokladu dodržania požiadaviek na vstupy navrhovanej činnosti (napr. záber lesných pozemkov
a pôdy, využívanie vody, potreba surovín a celkové využitie prírodných zdrojov, potreba energetických zdrojov)
a na základe údajov o výstupoch, najmä znečistenie ovzdušia, tvorba odpadov, odpadové vody, iné odpady,
hluk, vibrácie, žiarenie, teplo, zápach a iné očakávané vplyvy), ktoré sú uvedené v zámere navrhovanej činnosti.
Navrhovaná činnosť nebude predstavovať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ale porovnateľné
zaťaženia prostredia s pôvodne posudzovaným stavom.
OU BB, OSZP3 na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti, zhodnotenia
stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov štátnej správy a samosprávy
konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov a vhodných technických a bezpečnostných
opatrení, navrhovaná činnosti nebude predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere
mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.
Na základe uvedeného bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Upozornenie:
Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní
bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné
prostredie, v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o EIA sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň
zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o EIA.
Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti v súlade s § 29 ods. 12
zákona o EIA, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 177 a zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení
neskorších predpisov až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.
Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10008
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Elektronické podpisy
Registratúrne číslo záznamu: 0038286/2022

Vec: "Kremácia domácich zvierat"- predloženie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti - rozhodnutie EIA
Parafa

Dátum/čas

Meno

Pozícia

Org.útvar

Funkcia

V zast.

Schválené

20.04.2022
12:34

Ratica Jozef, Ing.

vedúci

OU-BBOSZP

vedúci odboru
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