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-OSZP3-2022/000570-025

21. 09. 2022

Rozhodnutie
zo zisťovacieho konania
Popis konania / Účastníci konania
1. Eva Šebeňová a Ján Šebeň, Cerovo 193, 962 52 Cerovo
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 „Malé veterinárne krematórium“, predložené navrhovateľom:
Meno: Eva Šebeňová a Ján Šebeň
Bydlisko: Cerovo 193, 962 52 Cerovo
Kraj: Banskobystrický samosprávny kraj
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Senica
Parcelné čísla: KN-C č. 397
toto rozhodnutie:
navrhovaná činnosť „Malé veterinárne krematórium“ sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA.
Podľa § 29 ods. 12 zákona o EIA pre uvedenú navrhovanú činnosť je možné požiadať o povolenie činnosti podľa
osobitných predpisov.
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Odôvodnenie
Navrhovateľ, Eva Šebeňová a Ján Šebeň, Cerovo 193, 962 52 Cerovo, v zastúpení obchodnou spoločnosťou
UMWELT s.r.o., Topoľová 33, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 656 839 (ďalej len „navrhovateľ“) doručil dňa
16.05.2017 Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 18 ods. 2 písm. b)
a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona o EIA zámer navrhovanej činnosti – Malé veterinárne krematórium (ďalej len
„zámer“), vypracovanej podľa Prílohy č. 9 k zákonu o EIA.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, vydal rozhodnutie č. OU-BBOSZP3-2018/03338-010 zo dňa 18.01.2018, predmetom ktorého bolo, že sa predložený zámer navrhovanej činnosti
nebude posudzovať podľa zákona o EIA.
Okresný úradu Banská Bystrica odbor opravných prostriedkov vydal rozhodnutie č. OU-BBOOP3-2020/014164-002 zo dňa 05.06.2020, v ktorom rozhodnutie č. OU-BB-OSZP3-2018/03338-010 zo dňa
18.01.2018 zrušuje a vec mu vracia na nové prejednanie a rozhodnutie.
V rozhodnutí č. OU-BB-OOP3-2020/014164-002 zo dňa 05.06.2020 (ďalej len „rozhodnutie OOP“) sa uvádza,
že zariadenie na priame spaľovanie vedľajších živočíšnych produktov bez prvotného spracovania – malé zvieratá
chované v záujmových a domácich chovoch (spoločenské zvieratá) zaradené ako kategória 1, podlieha schvaľovaniu
podľa článku 24 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1069/2009, a musí spĺňať požiadavky určené prílohou III
nariadenia Komisie (EÚ) č. 142/2011. Kompetentným orgánom na schválenie činnosti a vydanie rozhodnutia o
schválení pre prevádzkarne na spravovania VŽP a nakladanie s nimi je podľa §6 ods. 2 písm. i) bod 4 zákona č.
39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov Štátna veterinárna a potravinová správa
Slovenskej republiky. Z uvedeného vyplýva, že Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
nemá v zisťovacom konaní postavenie len dotknutého orgánu, ale aj povoľujúceho orgánu. Z toho dôvodu aj druh
požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov je okrem súhlasu príslušného orgánu
ochrany ovzdušia na prevádzkovanie zdroja znečisťovania ovzdušia aj povolenie orgánu štátnej veterinárnej správy.
Z uvedeného dôvodu je potrebné predložený zámer opraviť.
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 realizácie zámeru je osadenie spaľovacieho zariadenia ako technologickej súčasti Veterinárneho
krematória pre malé zvieratá chované v záujmových a domácich chovoch. Veterinárne krematórium bude založené na
zneškodňovaní biologického materiálu formou spaľovania. V prevádzke bude vykonávaná len individuálna kremácia
uhynutých zvierat do hmotnosti 100 kg. Krematórium bude slúžiť širokej verejnosti. Zvieratá budú do krematória
preberané priamo na mieste od smútiacich alebo budú dovezené od ambulancií zmluvných veterinárov. Do doby
kremácie budú umiestnené v chladiacom boxe. Spopolnenie podľa požiadavky bude predchádzať smútočný obrad.
Kremácia zvierat bude prebiehať len po jednotlivých kusoch. Spaľovacia komora bude pri menších zvieratkách
riešená sektorovým rozdelením. Hromadné spaľovanie nebude vykonávané. Zvieratá budú uložené výlučne v
papierových alebo drevených obaloch – rakvách. Spracovaný popol bude uložený do urien, v ktorých bude
odovzdaný majiteľovi. Majiteľ si popol v urne odvezie zo sebou alebo mu bude doručený doručovacou službou.
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
Technické riešenie
Veterinárne krematórium bude situované v existujúcom prevádzkovom objekte. Technológia spaľovacej pece bude
inštalovaná vo vonkajších priestoroch. Súčasťou prevádzky krematória v existujúcom objekte bude technické
zázemie. Existujúci príjazd k pozemku je možný od cesty č. 506 : Pred vchodom do areálu je parkovisko s 5
parkovacími miestami ktorú budú využívané aj pre potrebu prevádzky Veterinárneho krematória. Členenie objektu
Veterinárneho krematória vychádza z jeho funkčného a technologického zariadenia. Prístrešok s spaľovacou kremačnou pecou. Technická miestnosť s chladiacim boxom, administratívna miestnosť a sociálne zariadenia
sa plánuje s využitím existujúcich priestorov prevádzkového objektu. Vo veterinárnom krematóriu sa plánuje
osadenie jednej spaľovacej pece - veterinárneho asanačného zariadenia. Plánované je použitie technológie výrobcu
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MASTERBURN. Zariadenie je určené na spaľovanie biologického materiálu živočíšneho pôvodu pri spoluspaľovaní
zemného plynu. Spaľovacie zariadenie bude vybavené rekuperáciou odpadného tepla, ktoré bude využívané pre
vykurovanie objektu a ohrev teplej úžitkovej vody. Zariadenia sa vyznačujú ekonomickou, poloautomatickou
prevádzkou pri jednoduchej obsluhe aj údržbe. Obsluha je potrebná pri napĺňaní spaľovacej komory biologickým
materiálom. Spaľovací proces prebieha automaticky po zapálení horáku. Doba horenia je závislá od množstva
spaľovaného materiálu. Doba horenia pri plnej dávke je asi 4 - 5 hodín a je riadená časovačom. Vysoko výkonný
horák zabezpečuje čisté spaliny bez akýchkoľvek prímesí čierneho dymu a zápachu. Test spalín dokumentuje
prítomnosť iba CO2 a vodnej pary. Vzniknutý popol predstavuje 3 až 6% z celkovej váhy pôvodného materiálu.
Popolček je vo forme prášku s minimálnym obsahom kostičiek. Obsah ťažkých kovov v popole je nízky a je výrazne
podlimitný pri porovnaní s kritériami pre suroviny určené napríklad na výrobu kompostu, preto popol z živočíšneho
materiálu je svojím obsahom makroživín, mikroživín a obsahom ťažkých kovov nevykazuje nebezpečné vlastnosti
Spaľovacie veterinárne asanačné zariadenie
Predmetom navrhovanej činnosti je prevádzkovanie plynového spaľovacieho veterinárneho asanačného zariadenia
– zariadenia určeného na spaľovanie tiel uhynutých zvierat rôzneho veku a hmotnosti. Osadenie spaľovacej pece
bude riešené na vonkajšiu spevnenú plochu s čiastočným prestrešením. Technológie tak bude priamo odvetraná.
Spaľovacie zariadenie bude osadené na železobetónovom panely o rozmeroch cca 2,5 x 5 m položenom na štrkovom
lôžku. Technológia nebude pevne spojená zo zemou Svojou konštrukciou je spaľovacia komora určená na občasné
používanie a možné je aj spaľovanie v dvoch spaľovacích cykloch denne. 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 horáku 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:
Spaliny z horáku ako aj odpadové plyny zo spaľovacieho procesu sú odvádzané nerezovým, z časti ošamotovaným
komínom do ovzdušia. Dymovod je konštrukčne opatrený vetracími otvormi pre prisávanie vzduchu.
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). Riešenie
veterinárneho krematória nepredstavuje realizáciu nových stavebných objektov. Riešenie prevádzky je uvažované
pri využití existujúcich objektov. Zásobovanie objektov elektrickou energiou je zo siete spoločnosti Stredoslovenská
energetika Žilina a.s.. Vykurovací systém existujúcich objektov je riešený prostredníctvom priamoohrevných
elektrických vykurovacích zariadení. Charakter činnosti si nevyžaduje žiadne stavebné prípravy k vlastnej realizácii.
K začatiu prevádzky je potrebná realizácia inštalácie technológie.
Prevádzka Krematória využije existujúce objekty
- Manipulačná plocha, pozostáva z uložených cestných panelov
- Prevádzková budova
- Kanalizácia
- Vnútoareálové rozvody NN
- Prístupová cesta a parkovacia plocha
- Oplotenie a 2 x vstupná krídlová brána.
Kapacita veterinárneho asanačného zariadenia:
Doba kremácie 1 ks : 3 – 4 hodiny = max 2 kremácie za 1 deň
Pri najoptimistickejšom variante a plnom možnom časovom využití predstavuje kapacita cca 10 t.rok-1
ZDÔVODNENIE POTREBY ČINNOSTI V DANEJ LOKALITE
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Navrhovaný zámer veterinárneho krematória predstavuje riešenie etického individuálneho zneškodnenia mŕtvych
tiel malých zvierat zo záujmových chovov pre ich majiteľov. V danej lokalite ako aj v širšom okolí 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. Prevádzkou Veterinárneho krematória sa riziko šírenia
nákazy a choroboplodných zárodkov z mŕtvych tiel malých zvierat obmedzí.
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.
Záber pôdy
Veterinárne Krematórium ako činnosť je predpokladaná k realizácii v katastri mesta Banská Bystrica, v existujúcich
objektoch a nepredpokladá nový záber pôdy.
Potreba surovín a energií
Spotreba vody
Spotreba vody je viazaná len na etapou prevádzky Veterinárneho Krematória.
Potreba vody pre zamestnancov na zabezpečenie prevádzky
Celková spotreba pre zamestnanca za rok je uvádzaná na jedného zamestnanca vrátane spŕch 30 m3 za rok.
Predpokladaný počet pracovníkov 1 osoba Potreba vody pre hygienické účely za rok: 30 m3 / rok.
Požiarna voda
Požiarna voda bude zaistená z existujúceho zdroja v objekte. V objekte sú umiestnené hydranty v počte podľa
požiarnej dokumentácie. Spotreba vody nastáva len v prípade protipožiarneho zásahu a do bilancie spotreby sa
neuvažuje.
Zabezpečenie vody
Existujúci objekt je zásobovaný vodou z vlastného vodovodného systému, pozostávajúceho z napojenia na verejnú
vodovodnú sieť.
Spotreba el. energie
Zabezpečenie elektrickej energie
Zásobovanie objektov elektrickou energiou je zo siete spoločnosti Stredoslovenská energetika Žilina a.s.. Spotreba
elektriny 0,25 (kW/h)
Iné surovinové zdroje
Palivo - Nafta: Spotreba paliva 6,37 (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 Veterinárneho krematória bude zabezpečovaná automobilovou technikou. Komunikačné
sprístupnenie je riešené pomocou cestnej komunikácie. Obslužné práce budú realizované automobilmi do 3,5
t. Doprava zamestnanca bude zabezpečená individuálne a lokalita je dostupná od verejnej hromadnej dopravy.
Realizácia navrhovanej činnosti bude znamenať len minimálne zvýšenie intenzity automobilovej premávky.
ÚDAJE O VˇYSTUPOCH
Zdroje znečistenia ovzdušia, zdroje zápachu
Popis technologického procesu
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
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spaľovacia komora uzavrie. Horák a automatika horáku je konštruovaná s tzv. stálym prevetrávaním. Po ukončení
časového cyklu chodu horáka, v trvaní podľa hmotnosti náplne, horák zhasne avšak prevetrávanie spaľovacej
komory pokračuje v trvaní taktiež v závislosti podľa hmotnosti náplne. Až potom je možné pec otvoriť.
Odvod spalín
Spaliny z horáku ako aj odpadové plyny zo spaľovacieho procesu sú odvádzané nerezovým, z časti ošamotovaným
komínom do ovzdušia. Dymovod je konštrukčne opatrený vetracími otvormi pre prisávanie vzduchu.
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).
Technické parametre – plynový horák
Tlakový plynový horák Ecoflam MAX GAS 170 P
- min. tepelný výkon 55 kW
- max. tepelný výkon 176 kW
Prevádzkovateľ bude mať vypracovaný a schválený Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technickoorganizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania.
Vplyv Veterinárneho Krematória - spaľovacieho zariadenia na ovzdušie
Vplyv zdroja znečistenia ovzdušia a úroveň znečistenia ovzdušia v okolí umiestnenia a prevádzkovania zámeru po
Veterinárneho Krematória je modelovo podrobne hodnotený v Rozptylovej štúdii imisnoprenosového posudzovania
vplyvu navrhovanej činnosti „Veterinárne krematórium Banská Bystrica“ na kvalitu ovzdušia emitovanými
znečisťujúcimi látkami, ktorá je prílohou tohto zámeru. 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
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.
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
Hluk v pracovnom prostredí:
Stavba má výrobný charakter a vykonávaná činnosť je zaradená do IV. skupiny prác podľa NV SR č. 115/2006 Z. z.
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. Jedná sa o technológiu vzduchotechniky chladiaceho zariadenia, ktoré sú na závesoch od
stavebnej konštrukcie pružne oddelené. Doprava bude realizovaná len osobnými automobilmi po stávajúcej
komunikácií, v blízkosti ktorej sa nenachádzajú objekty ohrozené dopravnými vibráciami. Nepriaznivý vplyv
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na zdravie návštevníkov alebo obyvateľov v záujmovom území je veľmi málo pravdepodobný a s významným
pôsobením vibrácií z technologických zdrojov alebo dopravy sa neuvažuje. Je možné konštatovať, že posudzovaná
činnosť a jej prevádzka nebude zdrojom nadmerných vibrácií.
Odpadové vody
Pri posudzovanej činnosti budú vznikať:
- splaškové odpadové vody
- vody z povrchového odtoku
Splaškové vody
Odpadové splaškové vody vznikajú z použitia vôd na pitné a hygienické účely. Množstvo splaškových odpadových
vôd je rovné množstvu spotrebovaných vôd. Splaškové odpadové vody z existujúcej prevádzkovej budovy a zo
sociálnych zariadení prevádzky sú odvádzané existujúcou verejnou kanalizáciou. Realizácia zámeru nevyžaduje
nárok na zmenu spôsobu riešenia zabezpečenia splaškových odpadových vôd.
Vody z povrchového odtoku
Vody z povrchového odtoku, dažďové vody zo striech dažďovými zvodmi sú odvádzané voľne na terén. Vody zo
spevnených plôch a komunikácií, sú voľne zvedené. Realizácia zámeru nevyžaduje nárok na zmenu spôsobu riešenia
zabezpečenia dažďových odpadových vôd.
Odpady
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.
Nakladanie s odpadmi.
Odpady vznikajúce počas prevádzky budú oddelene zhromažďované, evidované a podľa potreby na základe
zmluvného vzťahu odovzdávané oprávnenej organizácii na ich zhodnotenie alebo zneškodnenie. Odvoz
komunálneho odpadu, vrátane separovaných zložiek komunálneho odpadu bude zabezpečený v zmysle VZN mesta
Banská Bystrica.
Odpady vznikajúce pri ukončení prevádzky
V prípade ukončenia prevádzky, ktorá prichádza do úvahy prakticky už po ukončení fyzickej životnosti technológie.
V danom prípade zhruba po 30 rokoch ( za predpokladu dobrej údržby a opráv vrátene inovácie technológie)
by investor postupoval podľa zákona o odpadoch. Charakter činnosti a prevádzky však nepredpokladá vznik
nebezpečných odpadov či odpadov, ktorých zhodnotenie alebo zneškodnenie by malo byť problematické. Množstvo
odpadov, ktoré by v takom prípade vzniklo nie je špecifikované.
Iné očakávané vplyvy.
Pri prevádzke Veterinárneho krematória nebudú používané žiadne mobilné zdroje, prístroje, analyzátory
rádioaktívneho žiarenia ani výkonné zdroje EM žiarenia ako vysielače, UV lampy, lasery, výkonné zdroje svetla.
Navrhovaná činnosť nie je zdrojom žiarenia ani iných fyzikálnych polí.
Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie
Pri navrhovanom režime prevádzkovania Veterinárneho krematória nedôjde k významnejším zmenám negatívne
ovplyvňujúcim jednotlivé zložky životného prostredia nad súčasnú úroveň v posudzovanej lokalite.
Vplyvy na obyvateľstvo
Negatívne vplyvy súvisiace s posudzovaným zámerom sa vo vzťahu k ohrozeniu zdravia obyvateľstva môžu prejaviť
v nasledujúcich oblastiach: - znečistenie ovzdušia
Zdravotné riziká
V prevádzke Veterinárneho Krematória, sa nebude nakladať s nebezpečnými odpadmi a látkami škodiacimi vodám,
preto priamy a negatívny vplyv na zdravotný stav pracovníkov prevádzky a obyvateľov vplyvom činnosti prevádzky
sa nepredpokladá.
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.
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Vplyvy na klimatické pomery
Nie je predpoklad, že činnosť bude mať vplyv na klimatické pomery dotknutého územia.
Vplyvy na ovzdušie
Emisné limity nie sú stanovené, v tomto prípade platia iba všeobecné podmienky prevádzkovania
Vplyvy na vodné pomery
Vplyv na povrchové vody
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).
Veterinárne Krematórium 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 vypracovaný havarijný
plán v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a jeho vykonávacej vyhlášky č. 100/2005 Z.z.
Vplyvy na pôdu
Veterinárne Krematórium 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 lokalite a v jej blízkom okolí 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 veterinárneho krematória. Keďže je posudzovaná lokalita v
dostatočnej vzdialenosti od lesných porastov, voľne žijúce živočíchy majú dosť priestoru na migráciu a pohyb. V
riešenom území sa nachádzajú prevažne bežné druhy flóry a fauny. Nedôjde k negatívnym dopadom na genofond a
biodiverzitu riešeného 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 a
poľnohospodárskej činnosti. Realizáciou zámeru sa v zásade nezmení štruktúra ani využívanie krajiny. Scenéria
krajiny nebude významne ovplyvnená keďže sa využije už existujúci objekt.
Vplyvy na územný systém ekologickej stability
Veterinárne Krematórium v rámci existujúceho areálu nezasahuje do prvkov miestneho a regionálneho územného
systému ekologickej stability. Pozemok ani jeho okolie 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.
Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky
Nepredpokladá sa, že Veterinárne Krematórium by mohla mať vplyv na kultúrne a historické pamiatky.
Vplyvy na archeologické a paleontologické náleziská a významné geologické lokality
Nepredpokladá sa, že Veterinárne Krematórium bude mať vplyv na archeologické a paleontologické náleziská a
významné geologické lokality.
Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy
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Nepredpokladá sa, že realizácia zámeru bude mať vplyv na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy. Realizácia
Veterinárneho krematória z celospoločenského hľadiska riešenia danej problematiky predstavuje pozitívne faktory.
Hodnotenie zdravotných rizík
Prevádzka veterinárneho krematória nebude mať vplyv na zdravotný stav obyvateľstva. Z širšieho hľadiska
realizácia veterinárneho 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.
Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia
Priamo do riešeného územia nezasahuje žiadne chránené územie, resp. žiadne ochranné pásmo. V blízkom okolí
sa nenachádzajú žiadne ekologicky významné biotopy resp. iné významné segmenty z hľadiska ochrany prírody.
Navrhovaná prevádzka Veterinárneho 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
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 29.05.2017 do 20.06.2017 informáciu o doručení zámeru
navrhovanej činnosti na svojom webovom sídle.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie (ďalej
len „odvolací správny orgán“) v predchádzajúcom odvolacom konaní rozhodol tak, že rozhodnutím č. OUBBOOP3-2018/011598-2/ZJ zo dňa 15.03.2018 podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku odvolanie zamietol a
rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu č. OU-BB-OSZP3-2018/03338-10 zo dňa 18.01.2018 potvrdil.
Rozhodnutie odvolacieho správneho orgánu č. OU-BB-OOP3-2018/011598-2/ZJ zo dňa 15.03.2018 nadobudlo
právoplatnosť dňa 05.04.2018. Za účelom vybavenia podnetu Mesta Banská Bystrica namietajúceho rozhodnutie
vydané v zisťovacom konaní o zámere navrhovanej činnosti „Malé veterinárne krematórium, B. Bystrica – Senica“,
boli vyžiadané a následne Krajskou prokuratúrou Banská Bystrica preskúmané na vec sa vzťahujúce administratívne
spisy – administratívny spis prvostupňového správneho orgánu, ako aj odvolacieho správneho orgánu, ktorých
preskúmaním bolo zistené porušenie zákonnosti vyžadujúce uplatnenie právneho prostriedku dozoru prokurátora.
Dňa 30.08.2019 bol na odvolací správny orgán doručený protest prokurátorky Krajskej prokuratúry Banská Bystrica
č. Kd 167/19/6600-6 zo dňa 30.08.2019 podaný podľa § 22 ods. 1 písm. a), § 23 ods. 1, 2, § 24 ods. 1 a nasl. Zákona
č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prokuratúre“) proti rozhodnutiu
odvolacieho správneho orgánu č. OU-BB-OOP3-2018/011598-2/ZJ zo dňa 15.03.2018, v ktorom prokurátorka
navrhla, aby odvolací správny orgán napadnuté rozhodnutie č. OU-BB-OOP3-2018/011598-2/ZJ zo dňa 15.03.2018
zrušil a nahradil ho rozhodnutím zodpovedajúcim zákonu. Protestom napadnuté rozhodnutie bolo nezákonné z
dôvodu, že odvolací správny orgán nezistil spoľahlivo stav veci a nepreskúmal odvolaním napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu. Vzhľadom k tomu nezistil žiadne z pochybení v postupe a rozhodnutí prvostupňového správneho
orgánu, hoci prieskum v celom rozsahu je jeho úradnou povinnosťou. A preto ako zákonné a vecne správne potvrdil
nezákonné rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu. V odôvodnení rozhodnutia sa odvolací správny orgán
nezaoberal podstatou veci, neuviedol vlastné skutkové zistenia, ani výsledok posúdenia súladu/nesúladu postupu
a rozhodnutia prvostupňového správneho orgánu s právnou úpravou. Prokurátorka Krajskej prokuratúry Banská
Bystrica po posúdení veci dospela k záveru, že odvolací správny orgán sa pri vydávaní protestom napadnutého
rozhodnutia č. OU-BB-OOP3-2018/011598-2/ZJ zo dňa 15.03.2018 neriadil ustanoveniami Správneho poriadku
a zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - § 3 ods. 1, 2, 4, 5, § 46, § 47 ods. 3, § 59 ods. 1, 2,
§60a Správneho poriadku, v nadväznosti na § 20a písm. a), § 24 ods. 4, 5, § 29 ods. 3, 13 zákona o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie. V nadväznosti na podaný protest odvolací správny orgán v konaní o proteste
prokurátora podľa § 24 zákona o prokuratúre dospel k záveru, že je dôvodné podanému protestu vyhovieť, a preto
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ako príslušný správny orgán rozhodnutím č. OU-BB-OOP3-2019/027431-016 zo dňa 27.09.2019 podľa § 24 ods.
5 zákona o prokuratúre vyhovel protestu prokurátorky Krajskej prokuratúry Banská Bystrica č. Kd 167/19/6600-6
zo dňa 30.08.2019 a zrušil právoplatné rozhodnutie č. OU-BB-OOP3-2018/011598-2/ZJ zo dňa 15.03.2018.
Rozhodnutie č. OU-BBOOP3- 2019/027431-016 zo dňa 27.09.2019 nadobudlo právoplatnosť dňa 17.03.2020,
a to v spojení s rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcie environmentálneho
hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“)
č. 4225/2020-1.7, 7283/2020 zo dňa 17.02.2020. Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia odvolacieho správneho
orgánu č. OU-BB-OOP3-2019/027431-016 zo dňa 27.09.2019 sa vec vrátila naspäť do fázy odvolacieho konania,
v ktorej odvolací správny orgán nanovo preskúmava rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu č. OU-BBOSZP3-2018/03338-010 zo dňa 18.01.2018. Odvolaciemu správnemu orgánu bol dňa 06.04.2020 z MŽP SR
doručený kompletný administratívny spis č. OUBB- OOP3-2018/011598 a na vec sa vzťahujúci administratívny
spis prvostupňového správneho orgánu č. OUBB- OSZP3-2018/003338. Odvolací správny orgán vychádzajúc z
odvolania ako riadneho opravného prostriedku, ktorého účelom je preskúmanie správnosti a zákonnosti vydaného
rozhodnutia, pristúpil v súlade s § 59 ods. 1 Správneho poriadku k preskúmaniu napadnutého rozhodnutia v celom
jeho rozsahu. Odvolací správny orgán v novom odvolacom konaní, po preštudovaní spisového materiálu týkajúceho
sa konania konštatuje, že rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu č. OU-BB-OSZP3-2018/03338-010 zo dňa
18.01.2018 nebolo vydané v súlade s právnymi predpismi, je potrebné ho zrušiť a vec vrátiť na nové prejednanie a
rozhodnutie prvostupňovému správnemu orgánu. K tomu odvolací správny orgán uviedol v rozhodnutí č. OU-BBOOP3-2020/014164-002 zo dňa 05.06.2020, ktoré je uvedené v skrátenej forme, nasledovné:
a. Z vyššie uvedených dôvodov je potrebné v novom zisťovacom konaní v súlade s § 23 ods. 1 a § 24 ods. 1 zákona
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie informovať verejnosť o navrhovanej činnosti, a to tak, aby predmetné
oznámenie obsahovalo všetky informácie vyžadované zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
b. Odvolací správny orgán upozorňuje prvostupňový správny orgán na ustanovenie § 32 ods. 1 Správneho poriadku,
v zmysle ktorého má správny orgán povinnosť zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať
potrebné podklady pre rozhodnutie. Napriek vyššie uvedenej skutočnosti, podľa ktorej by sa malo stanovisko
Mesta Banská Bystrica považovať za súhlasné, postup prvostupňového správneho orgánu, ktorým by neprihliadol
na významnú skutočnosť, o ktorej sa v administratívnom konaní dozvie, by mohol mať najmä v tomto druhu
administratívneho konania za následok nedostatočné zistenie skutkového stavu (viď bod G tohto rozhodnutia).
c. Odvolací správny orgán na základe uvedeného konštatuje, že zisťovacie konanie uskutočnené podľa zákona
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie trpí procesnou vadou spočívajúcou v neumožnení využitia práva
účastníka konania na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 Správneho poriadku, ktorá má
za následok nezákonnosť rozhodnutia, na podklade čoho je potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť na
prvostupňový správny orgán na nové prejednanie a rozhodnutie.
d. Prvostupňový správny orgán vydal dňa 18.01.2018 podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie rozhodnutie č. OU-BB-OSZP3-2018/03338-010 s výrokom, že navrhovaná činnosť – „Malé veterinárne
krematórium, B. Bystrica - Senica“ sa nebude ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie. Výrok rozhodnutia je neúplný, nejasný, neurčitý, v rozpore s § 47 ods. 2 Správneho poriadku. Ustanovenie
právneho predpisu, podľa ktorého bolo rozhodnuté je uvedené neúplne – chýba uvedenie odsekov (§ 29 ods. 11,
ods. 13 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie). Okrem názvu veci - navrhovanej činnosti, výrok
neobsahuje o nej žiadne údaje. Nie sú v ňom uvedené ani len údaje, kde sa má táto prevádzka nachádzať a z čoho
má pozostávať, teda výrok neobsahuje ani minimálne údaje nevyhnutné k špecifikácii – odlíšeniu, nezameniteľnosti
predmetu konania. Len výrok rozhodnutia pritom nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť, ktorá v zmysle § 29
ods. 12 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v danom prípade spočíva v oprávnení navrhovateľa
podať návrh na začatie povoľovacieho konania navrhovanej činnosti. Tým ešte rastie význam riadnej špecifikácie
navrhovanej činnosti vo výroku rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní.
e. Je nepochybné, že zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sa
začalo doručením zámeru navrhovateľa na prvostupňový správny orgán dňa 16.05.2017. Vzhľadom na to, že medzi
začatím zisťovacieho konania a rozhodnutím prvostupňového správneho orgánu došlo k zmene právnej úpravy,
bolo nevyhnutné postupovať podľa prechodného ustanovenia § 65f ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie, a teda uvedené konanie dokončiť podľa predpisov účinných do 15.06.2017. Z toho vyplýva,
že prvostupňový správny orgán v čase vydávania rozhodnutia nebol povinný vo výrokovej časti rozhodnutia zo
zisťovacieho konania určiť podmienky eliminujúce alebo zmierňujúce vplyvy na životné prostredie.
f. Zo zámeru nie je zrejmé v akej vzdialenosti od obytnej zóny sa navrhovaná činnosť nachádza, resp. z prílohy
zámeru (Rozptylová štúdia) vyplýva, že odstupová vzdialenosť hodnotenej prevádzky je viac ako 100 m od obytných
budov. Podľa údajov z aplikácie „Mapový klient ZBGIS“ najbližší pozemok, na ktorom je postavená bytová budova
označená súpisným číslom je budova na parcele reg. „C“ KN parc.č. 399 (LV nezaložený) v k.ú. Senica. Uvedená
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bytová budova sa od parcely reg. „C“ KN parc.č. 397 (LV 860) v k.ú. Senica, na ktorej je umiestnené navrhované
veterinárne krematórium nachádza vo vzdialenosti cca 80 m. 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 06.06.2007 je
odporúčaná odstupová vzdialenosť od obytných budov 100 m. Mesto Banská Bystrica poukázalo na skutočnosť, že
predmetná parcela reg. „C“ KN parc.č. 397 k.ú. Senica je vo funkčnej ploche PV 01 – Výroba a sklady – územie
zastavané objektmi a zariadeniami priemyselného a technologického parku, etapa – návrh. V priamom dotyku s touto
funkčnou plochou ako aj s predmetnou parcelou sa nachádza funkčná plocha PB 02 – Bývanie – územie zastavané
rodinnými domami a bytovými domami do – etapa návrh. Podľa údajov z aplikácie „Mapový klient ZBGIS“ je
najbližší okraj parcely reg. „C“ KN parc.č. 398 (LV nezaložený), ktorý sa nachádza na funkčnej ploche PB 02 –
Bývanie – územie zastavané rodinnými domami a bytovými domami, od stredu parcely reg. „C“ KN parc.č. 397
(LV č. 860) v k.ú. Senica, na ktorej je umiestnené navrhované veterinárne krematórium, vo vzdialenosti približne
30 m. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je potrebné, aby v novom zisťovacom konaní boli uvedené nezrovnalosti
odstránené.
g. Chýbajúce poučenie o odvolaní má za následok predĺženie lehoty na podanie odvolania až na 3 mesiace (§ 54
ods. 3 Správneho poriadku). Chýbajúce poučenie teda nielenže neprispieva k naplneniu účelu sledovaného účasťou
verejnosti v zisťovacom konaní, ale je aj v neprospech navrhovateľov a ďalších účastníkov konania, nakoľko 3
mesiace nemajú právnu istotu, či rozhodnutie bude, alebo nebude napadnuté odvolaním.
h. Vzhľadom na skutočnosť, že na tento spôsob zverejnenia rozhodnutia zo zisťovacieho konania je naviazané
právo verejnosti, ktorá nebola účastníkom zisťovacieho konania, podať odvolanie podľa § 24 ods. 4 zákona
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, a tak sa stať účastníkom nie len zisťovacieho konania, ale aj
nasledujúcich povoľovacích konaní, došlo týmto postupom prvostupňového správneho orgánu k popretiu práva
verejnosti zúčastniť sa konania nielen vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie, ale aj v každom
následnom konaní, ktoré svojimi dôsledkami môže ovplyvniť environmentálne aspekty, prejavujúce sa práve v
konečnom povoľujúcom rozhodnutí.
i. Odvolací správny orgán zo spisového materiálu zistil, že v ňom chýba doklad o zverejní rozhodnutia na úradnej
tabuli mesta Banská Bystrica, čím nemá za preukázané splnenie § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie.
j. V novom konaní prvostupňový správny orgán teda odstráni nedostatky, ktoré zistil odvolací správny orgán a v
súlade s platnými právnymi predpismi vydá nové rozhodnutie. Odvolací správny orgán upozorňuje prvostupňový
správny orgán na skutočnosť, že v novom zisťovacom konaní je povinný v súlade s § 65f ods. 2 zákona o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie postupovať podľa predpisov účinných do 14. júna 2017.
V rozhodnutí OOP sa ďalej uvádza, že v novom zisťovacom konaní je nevyhnutné, aby prvostupňový správny orgán
v zmysle § 23 ods. 1 zákona o EIA zaslal zámer aj všetkým opomenutým orgánom.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-BB-OSZP3-2021/001579-010
zo dňa 13.09.2021 vrátil zámer navrhovanej činnosti navrhovateľovi podľa 22 ods. 5 zákona o EIA a zároveň ho
vyzval, aby odstránil nedostatky podania, a to doplnil do zámeru navrhovanej činnosti povoľujúci orgán - Štátna
veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky a druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa
osobitných predpisov. Dňa 11.10.2021 doručil navrhovateľ v zastúpení obchodnou spoločnosťou UMWELT s.r.o.,
Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OU BB, OSZP3“) zámer
navrhovanej činnosti zámer, vypracovaný podľa Prílohy č. 9 k zákonu o EIA.
OU BB, OSZP3 listom č. OU-BB-OSZP3-2021/001579-012 zo dňa 15.11.2021 zaslal zámer opomenutým
dotknutým orgánom.
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. Združenie domových samospráv , mail zo dňa 30.05.2017, konštatuje:
Združenie domových samospráv zároveň v zmysle § 34 ods. 2 a § 59 ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný
zákon) je účastníkom konania územného konania o umiestnení predmetnej stavby a stavebného konania o povolení
predmetnej stavby. K predstavenému dokumentu Malé veterinárne Krematórium“ máme nasledovné pripomienky,
v počte 35.

Číslo spisu
OU-BB-OSZP3-2022/000570

Por.č.záznamu
025

Číslo záznamu
0091155/2022

Typ záznamu
Externý odoslaný záznam

10 / 19

Forma originálu
hodnoverná elektronická

KÓPIA
Vyhodnotenie OU BB, OSZP3: Dopravné napojenie prevádzky navrhovane činnosti, t.j. existujúci príjazd k
existujúcej prevádzkovej budove je možný od cesty č. 506. Pred vchodom do areálu je parkovisko s 5 parkovacími
miestami, ktoré budú využívané aj pre potrebu prevádzky navrhovanej činnosti (tak ako je uvedené na st. 7 bod
8. Zámeru). Areál má už vybudovanú infraštruktúru. Šírka existujúcej obslužnej cesty je v najužšom mieste min.
3,5 m. Zámerom činnosti “Malé veterinárne krematórium“ sa nevytvára predpoklad navýšenia intenzity dopravy
alebo zmena organizácie dopravy. Statická doprava t.j. parkovacie kapacity v areáli zostávajú bez nároku na zmenu.
Existujúce parkovacie miesta sú riešené formou povrchových státí, ktoré sú kapacitne postačujúce, podzemné garáže
nemajú v danom zámere opodstatnenie (budujú sa v prípadoch, kedy nie je dostatok miesta parkovacích státí).
Obsluha územia navrhovanej činnosti je zabezpečená linkou mestskej hromadnej dopravy č. 33, ktorej zástavka
sa nachádza vo vzdialenosti 850 m v cca 11-minútovej pešej dostupnosti. Požiadavka na 5 minútovú dostupnosť
sa nezakladá na žiadnej zákonom stanovenej legislatívnej povinnosti. Zámer činnosti nepredstavuje zvýšený nárok
na doplnenie existujúcej kapacity statickej dopravy, preto overovanie potrebného počtu v súlade s aktuálnym
znením normy STN 736110 je neopodstatnená. Prevádzka navrhovanej činnosti navýši súčasnú intenzitu dopravy
v území na cca 2 osobné automobily denne (tak ako je uvedené v kapitole IV. bod 2.2. na str. 25 zámeru). Zámer
činnosti nepredstavuje zvýšený nárok na doplnenie existujúcej kapacity statickej dopravy a predmetom zámeru nie
je realizácia nových parkovacích kapacít, vzhľadom na skutočnosť že predmetom zámeru nie je realizácia žiadnej
stavby. Navrhovaná činnosť nepredstavuje žiaden nárok na realizáciu stavebných prác, preto požiadavka rešpektovať
Technicko kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť 9 – Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, technické
podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách, je neaplikovateľná. Podmienka na
použitie retenčnej dlažby nie je opodstatnená, vzhľadom na skutočnosť že predmetom zámeru nie je realizácia
žiadnej stavby, a v areáli sa už nachádzajú existujúce parkovacie miesta, kapacitne postačujúce. Navrhovaná činnosť
v svojom rozsahu nemôže ohroziť alebo narušiť územný systém ekologickej stability, činnosť nezasahuje do
ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov, a preto požiadavka na vypracovanie dokumentu podľa § 3 ods. 3. až ods.
5 zákona č. 543/2002 Z.z., je neopodstatnená. Prevádzka veterinárneho krematória nie je v rozpore s ochranou
zelene. Výrub vysokej zelene alebo iných krovitých porastov sa nebude realizovať. Navrhovaná činnosť nie je v
rozpore s ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. Kontrola jednotlivých podmienok a ustanovení zákona
č. 364/2004 Z.z. bude riešená štandardným postupom vodoprávneho konania, príslušným povoľovacím, prípadne
kontrolným štátnym orgánom pri následnej činnosti prevádzky. Pri manipulácii s nebezpečnými látkami sa budú
dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. a následne vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení
mimoriadneho zhoršenia vôd. Ak to rozsah činnosti vymedzí, prevádzka bude mať vypracovaný plán preventívnych
opatrení na zamedzenie vzniku neoprávneného úniku znečisťujúcich látok a na postup v prípade ich úniku, čím bude
v budúcnosti eliminovaný možný negatívny vplyv na podzemné a povrchové vody. Areál, v ktorom sa navrhovaná
činnosť nachádza, je mimo územia s obytnou funkciou. Predpokladaná hluková záťaž existujúcej prevádzky, ako
aj jej následnej zmeny, je definovaná v kapitole IV. bod 2.2. na str. 25 zámeru. Vzhľadom na činnosť, je riešená v
bezprostrednej blízkosti priemyselnej časti mesta, v existujúcom areáli, nie je reálny predpoklad na zmenu hlukových
vplyvov. Pre Malé veterinárne krematórium, ako nový zdroj znečistenia ovzdušia bola Rozptylová štúdia, Evidenčné
číslo RŠ/04/2017, spracovateľ Ing. Viliam Carach, PhD., Imisno-prenosové posudzovanie vplyvu navrhovanej
činnosti „Veterinárne krematórium Banská Bystrica“ na kvalitu ovzdušia emitovanými znečisťujúcimi látkami
pre účely posúdenia vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z.. Štúdia je prílohou zámeru.
Zámerom činnosti nie je realizovaná žiadna stavba a nedôjde k zmene výškových parametrov a tým k zhoršeniu
svetlo-technických podmienok pod normou určenú hranicu a preto požiadavka na svetlo-technický posudok je
neopodstatnená. Zámerom činnosti nie je realizovaná žiadna stavba a nedôjde k zmene využitia existujúcich plôch
alebo k novému záberu pôdy a preto požiadavka na dendrologický posudok je neopodstatnená. Zámerom činnosti
nie je realizovaná žiadna stavba, preto požiadavka na výškové a funkčné zosúladenie s najbližšou výstavbou je
neopodstatnená. Realizácia lokálneho parčíku prístupného širokej verejnosti ako verejného priestoru a to prístupného
zo všetkých smerov, je neopodstatnená najmä vzhľadom na skutočnosť, že zámer činnosti bude realizovaný v
rámci existujúceho areálu, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti priemyselnej časti mesta, mimo územia s
obytnou funkciou, bez väčšieho a významného pohybu ľudí, ktorí by mohli daný parčík využívať. Zámer činnosti
nepožaduje výrub vysokej zelene, preto požiadavka na náhradnú výsadbu je neopodstatnená. Zámer činnosti nie je
v rozpore so „ Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky klímy.“ Zámerom činnosti nie je
realizovaná žiadna stavba a z tohto dôvodu je alternatívna požiadavka na realizáciu zatrávnenej strechy (namiesto
požiadaviek 15 až 19), neopodstatnená. Zámerom činnosti nie je realizovaná žiadna nová stavba a z tohto dôvodu je
požiadavka na realizáciu tzv. dažďových záhrad, neopodstatnená, keďže nedôjde k zmene odtokových pomerov v
danej lokalite. Zámerom činnosti nie je realizovaná žiadna stavba a teda požiadavka na overenie statiky nezávislým
oponentským posudkom je neopodstatnená. Zámerom činnosti nie je realizovaná žiadna stavba, preto nevzniká
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predpoklad že by mohla činnosť mať vplyv na geológiu a hydrogeológiu danej oblasti. Navrhovaná činnosť nerieši
realizáciu žiadnej novej stavby, realizáciu spevnených plôch alebo ORL, ako novej vodnej stavby, a keďže nedôjde
k zmene odtokových pomerov v danej lokalite, je požiadavka na doplnenie hydraulického výpočtu prietokových
množstiev, neopodstatnená. Počas prevádzky bude dodržiavaný zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z., ako aj príslušné
vyhlášky (tak ako je uvedené v texte zámeru na strane 26 bod 2.5). V prípade zberných nádob na komunálny
odpad budú rešpektované náležitosti VZN Mesta Banská Bystrica. Kontrola jednotlivých podmienok tohto zákona
bude riešená príslušným povoľovacím, prípadne kontrolným štátnym orgánom a to štandardným postupom počas
následnej činnosti prevádzky. Zámerom činnosti nie je realizovaná žiadna stavba a tým pádom nevzniká požiadavka
na nové materiály. Preto požiadavka používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov
na spevnené plochy, povrchy plochých striech, je neopodstatnená. Prevádzka bude mať vypracované Požiarne
poplachové smernice, Zásady prevencie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Súbor technicko-prevádzkových
parametrov a technicko- organizačných opatrení pre zdroj znečistenia ovzdušia. Vzhľadom na rozsah činnosti,
prevádzka nespadá pod režim Závažných priemyselných havárií. Vzhľadom na skutočnosť že Zámerom činnosti nie
je realizovaná žiadna stavba. realizácie umeleckého diela je irelevantná. Činnosti prevádzky Malého veterinárneho
krematória je realizovaná v existujúcom uzatvorenom areáli. Pri realizácii navrhovanej činnosti nedôjde k záberu
poľnohospodárskej pôdy, tak ako je konštatované v bode 3.6. na str. 29 Zámeru, preto overovanie bonity zaberaných
poľnohospodárskych pôd, je neopodstatnené.
2. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BB-OSZP3-2017/019161-002
zo dňa 01.06.2017, konštatuje:
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy ochrany
ovzdušia podľa § 3 ods. 1 pís. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva nasledovnú odpoveď:
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.
Vyhodnotenie OU BB, OSZP3: Vyhodnotenie OU BB, OSZP3: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné, s
upozornením na povinnosť dodržiavať platnú legislatívu v oblasti ochrany ovzdušia.
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, list č. A/2017/01920 zo dňa
19.11.208.06.2017, konštatuje:
RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici podľa § 13 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. k predloženému návrhu vydáva
súhlasné záväzné stanovisko. V prípade schválenia a realizácie navrhovanej činnosti je v ďalšom stupni konania
potrebné:
- podľa úrovne a charakteru všetkých faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie
zamestnancov zhodnotiť zdravotné riziká a zabezpečiť opatrenia na zníženie expozície zamestnancov na najnižšiu
dosiahnuteľnú úroveň v súlade s: zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
v platnom znení a nariadením vlády SR č. 83/2013 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi
s expozíciou biologickým faktorom pri práci;
- zároveň zabezpečiť pracovisko podľa nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a
zdravotných požiadavkách na pracovisko (napr. miestnosť na upratovanie).
Vyhodnotenie OU BB, OSZP3: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné, s upozornením na povinnosť dodržiavať
platnú legislatívu v danej oblasti.
4. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, list č. 2017/2434 zo dňa 13.06.2017, konštatuje:
- Nemáme pripomienky a nepožadujeme doplnenie predloženého zámeru činnosti priameho spaľovania vedľajších
živočíšnych produktov (VŽP) – materiálu kategórie 1;
- Kompetentným orgánom na schválenie činnosti spaľovania VŽP podľa § 6 ods. 2 písm. i) bod 4 zákona č. 39/2007
Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov )ďalej len „zákon č. 39/2007 Z.z.“) je ŠVPS SR. V
územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní je nutné vyžiadať záväzný posudok podľa § 44 ods. 1 písm. d) zákona
č. 39/2007 Z.z. od Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy;
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- Navrhovanú činnosť priameho spaľovania VŽP – materiálu kategórie 1 (mŕtve telá spoločenských zvierat) bez
prvotného spracovania do hmotnosti až 100kg, ŠVPS SR nežiada 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 danej oblasti.
5. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov, list č. Z28643-2017-IKŽ zo dňa
14.06.2017, konštatuje:
Územie, ktoré je predmetom riešeného zámeru sa nachádza mimo ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov
a prírodných minerálnych zdrojov ako aj mimo území s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie podľa
zákona č. 538/2005 Zúz. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečivých kúpeľoch, kúpeľných miestach a
prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Preto
Ministerstvo zdravotníctva SR – Inšpektorát kúpeľov a žriediel podľa § 40 ods. 2 písm. d) citovaného zákona nie je
v predmetnej veci dotknutým orgánom a neuplatňuje si k zámeru žiadne pripomienky.
Vyhodnotenie OU BB, OSZP3: Ministerstvo zdravotníctva uvádza, že nie je dotknutým orgánom v danej veci.
6. Mesto Banská Bystrica, list č. OVZ ZP 121137/2017 zo dňa 14.06.2017, konštatuje:
Mesto Banská Bystrica s predloženým zámerom nesúhlasí s nasledujúcim odôvodnením: predložený zámer
neobsahuje konkrétne vyhodnotenie súladu s platným ÚPN-M Banská Bystrica a odvoláva sa na nemeckú
legislatívu, kde sa nesprávne udáva, že v okolí 100m sa nenachádzajú obytné budovy, čo nie je správne tvrdenie,
nakoľko podľa katastra nehnuteľností sú dve budovy severne od posudzovanej parcely vedené ako bytové. Mesto
Banská Bystrica na základe horeuvedeného realizáciu predloženého zámeru v danom území neodporúča a preto s
predloženým zámerom nesúhlasí.
Vyhodnotenie OU BB, OSZP3: Predložený zámer nerieši zariadenie výrobnej činnosti špecifického potravinárskeho
priemyslu ( bitúnky, mäsokombináty, hydinárske závody ) a taktiež predložený zámer nerieši činnosť v umiestnení
na Funkčnej ploche PB 02 – Bývanie. 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
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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 primárnemu
účelu – posúdeniu zámeru z pohľadu ochrany životného prostredia.
7. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BB-OSZP3-2021/028921-002
zo dňa 18.11.2021, 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: Vyhodnotenie OU BB, OSZP3: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné, s
upozornením na povinnosť dodržiavať platnú legislatívu v oblasti odpadového hospodárstva.
8. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BB-OSZP3-2021/029252-002
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. Ďalej upozorňuje navrhovateľa, že v texte navrhovanej činnosti takisto v bode 3.5 je nesprávne
uvedená vyhláška MŽP SR č. 100/2005 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými
látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd z dôvodu jej
ukončenia platnosti. Aktuálne platná vyhláška je vyhláška č. 200/2018 Z. z. 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: Vyhodnotenie OU BB, OSZP3: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné, s
upozornením na povinnosť dodržiavať platnú legislatívu v oblasti štátnej vodnej správy a aktualizáciu právnych
predpisov.
9. Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica, list č. 10057/2021/ODDUPZP-2 zo dňa 03.12.2021,
konštatuje:
- požadujeme vyhodnotiť vplyv navrhovanej činnosti na obytnú zástavbu, vrátane skutočnej najbližšej obytnej
zástavby, ktorá sa nachádza vo vzdialenosti cca 70 - 80 m od navrhovanej činnosti.
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Vyhodnotenie OU BB, OSZP3: Technológia krematória je zaradená ako stredný zdroj znečistenia ovzdušia, ktorý
neovplyvní výraznejším spôsobom znečistenie ovzdušia v dlhodobom ani v krátkodobom režime. Predpokladané
zhodnotenie vplyvu na ovzdušie je riešené modelovou situáciou, ktorá je odborne opísaná vo vypracovanej
Rozptylovej štúdii imisno-prenosového posudzovania vplyvu navrhovanej činnosti „Veterinárne krematórium
Banská Bystrica“ na kvalitu ovzdušia emitovanými znečisťujúcimi látkami ktorá je prílohou tohto zámeru. Zo
záveru tejto štúdie vyplýva nasledovné: „ Matematické výpočty boli uskutočnené za najnepriaznivejších podmienok,
t.j. predpokladané maximálne emisie pri štandardnej prevádzke. Z pohľadu meteorologických podmienok výpočty
boli uskutočnené pri triede stability atmosféry C (mierne labilná) pre všetky triedy rýchlosti vetra. Tento stav
môžeme považovať z hľadiska modelovania ako najnepriaznivejší z pohľadu množstva a rozptylu znečisťujúcich
látok v okolí posudzovaného zdroja znečisťovania ovzdušia. Na základe výsledkov modelových výpočtov 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. Technológia Veterinárneho krematória je zaradená ako stredný zdroj znečistenia ovzdušia, ktorý
neovplyvní výraznejším spôsobom znečistenie ovzdušia v dlhodobom ani v krátkodobom režime. Predpokladané
zhodnotenie vplyvu na ovzdušie je riešené modelovou situáciou, ktorá je odborne opísaná vo vypracovanej
v Rozptylovej štúdii imisno-prenosového posudzovania vplyvu navrhovanej činnosti „Veterinárne krematórium
Banská Bystrica“ na kvalitu ovzdušia emitovanými znečisťujúcimi látkami ktorá je prílohou tohto zámeru. Zo záveru
tejto štúdie vyplýva nasledovné: „ Matematické výpočty boli uskutočnené za najnepriaznivejších podmienok, t.j.
predpokladané maximálne emisie pri štandardnej prevádzke. Z pohľadu meteorologických podmienok výpočty boli
uskutočnené pri triede stability atmosféry C (mierne labilná) pre všetky triedy rýchlosti vetra. Tento stav môžeme
považovať z hľadiska modelovania ako najnepriaznivejší z pohľadu množstva a rozptylu znečisťujúcich látok v okolí
posudzovaného zdroja znečisťovania ovzdušia. Na základe výsledkov modelových výpočtov 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.“
10. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BB-OSZP3-2021/028920-002
zo dňa 15.12.2021, 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.
11. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, list č. ORHZ-BB1-2021/000696-002
zo dňa 06.12.2021, 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 dokumentu „Malé veterinárne krematórium, Banská Bystrica – Senica“ z hľadiska ochrany pred
požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.
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.
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. Na OU BB, OSZP3 bol dňa 21.07.2022 doručený
list, v ktorom navrhovateľ objasnil pripomienky.
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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-OSZP3-2022/000570-024 zo dňa 09.08.2022. 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 nevyužil
žiadny účastník konania.
Verejnosť bola podľa § 23 ods. 1 a § 24 ods. 1 zákona o EIA informovaná o navrhovanej činnosti zverejnením
informácie dňa 18.05.2017 na enviroportal.sk. Predmetná informácia bola doplnená o chýbajúce informácie, ktorá
však nemali vplyv na účasť verejnosti v rámci posudzovania. OU BB OSZP3 sa v odôvodnení rozhodnutia
vysporiadal, okrem iných, aj so stanoviskom Mesta Banská Bystrica. Procesné úkony bolo v rámci tohto konania
odstránené, ako napr. umožniť účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia podľa § 33 ods. 2
Správneho poriadku. Výrok rozhodnutia obsahu presnú špecifikáciu navrhovanej činnosti. Výrok rozhodnutia
v súlade s § 47 ods. 2 Správneho poriadku. Odôvodnenie rozhodnutia je podľa § 29 ods. 13 zákona o EIA,
nakoľko obsahuje dôvody, na ktorých sa zakladá, vyhodnotenie kritérií podľa odseku 3 a vyhodnotenie stanovísk
doručených podľa odseku 9 alebo § 23 ods. 4 zákona o EIA. Vzhľadom k tomu, že zisťovacie konanie podľa §
29 zákona o EIA sa začalo doručením zámeru navrhovateľa na OU BB, OSZP3 dňa 16.05.2017, a medzi začatím
zisťovacieho konania a rozhodnutím prvostupňového správneho orgánu došlo k zmene právnej úpravy, OU BB,
OSZP3 postupoval v tomto konaní podľa prechodného ustanovenia § 65f ods. 2 zákona o EIA, a teda v uvedenom
konaní pokračoval podľa predpisov účinných do 15.06.2017. Z toho vyplýva, že OU BB, OSZP3 vo výrokovej
časti rozhodnutia zo zisťovacieho konania neurčuje podmienky eliminujúce alebo zmierňujúce vplyvy na životné
prostredie. Z Rozptylovej štúdii vyplýva, že odstupová vzdialenosť hodnotenej prevádzky je viac ako 100 m od
obytných budov. Podľa údajov z aplikácie „Mapový klient ZBGIS“ najbližší pozemok, na ktorom je postavená
bytová budova označená súpisným číslom je budova na parcele reg. „C“ KN parc.č. 399 (LV nezaložený) v k.ú.
Senica. Uvedená bytová budova sa od parcely reg. „C“ KN parc.č. 397 (LV 860) v k.ú. Senica, na ktorej je umiestnené
navrhované veterinárne krematórium nachádza vo vzdialenosti cca 80 m. 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 06.06.2007
je odporúčaná odstupová vzdialenosť od obytných budov 100 m. Jedná sa o odporúčaný údaj, nie fixne daný, od
obytných budov. Z predloženej Rozptylovej štúdie môžeme skonštatovať, že vplyv navrhovanej činnosti na kvalitu
ovzdušia emitovanými znečisťujúcimi látkami, 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. Technológia Veterinárneho krematória je zaradená ako stredný zdroj znečistenia
ovzdušia, ktorý neovplyvní výraznejším spôsobom znečistenie ovzdušia v dlhodobom ani v krátkodobom režime. Na
základe výsledkov modelových výpočtov 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. V prípade Združenia domových samospráv, OU BB, OSZP 3 zverejnil podľa zákona
o EIA Informáciu pre verejnosť, o čo svedčí prihlásenie sa verejnosti do zisťovacieho konania, ako aj verejnosť mala
možnosť prihlásiť sa do konania zverejnením oznámenia dotknutou obcou.
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
a zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných,
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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 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 činnosť 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. 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.
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.
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
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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. Marta Pernišová
poverená výkonom funkcie vedúceho
odboru starostlivosti o životné prostredie
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10008

Doručuje sa
UMWELT, F. Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Združenie domových samospráv, Nám. SNP 13, 850 00 Bratislava, Slovenská republika

Na vedomie
Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica, Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica 1
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 1
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 116/12, 811 02 Bratislava 1
Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 010 08 Žilina 8
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
1
Číslo spisu
OU-BB-OSZP3-2022/000570

Por.č.záznamu
025

Číslo záznamu
0091155/2022

Typ záznamu
Externý odoslaný záznam

18 / 19

Forma originálu
hodnoverná elektronická

KÓPIA
Okresný úrad Banská Bystrica, OSZP3, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica 5
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Banská Bystrica, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica 1
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