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          R O Z H O D N U T I E 
 

 
      Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán 

štátnej správy podľa § 1 a § 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, ako 

správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 

písm. k) v spojení s § 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“), rozhodol podľa § 29 ods. 11 zákona a § 46 a § 47 správneho poriadku po vykonaní 

zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti „Prístavba haly V. KSK Slovakia, 

s.r.o.“, navrhovateľa KSK Slovakia, s.r.o., Šebešťanová 256, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 

303 135 takto: 

 

      Zmena navrhovanej činnosti „Prístavba haly V. KSK Slovakia, s.r.o.“, uvedená 

v predloženom zámere, ktorá sa bude realizovať mimo zastavaného územia obce Považská 

Bystrica v katastrálnom území Považské Podhradie, na parc. reg. KN–E parcelné číslo 316, 317, 

318, 319, 320, 321 a KN-C parcelné číslo 341/80 

 

 

n e b u d e   s a   p o s u d z o v a ť  
    

 

podľa zákona.  

 

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona sa určujú nasledujúce podmienky na eliminovanie 

alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie: 

 

 

1. Ako materiály pri realizácii zámeru prednostne používať recykláty (materiály zo 

zhodnocovaných odpadov) a v ďalšom stupni projektovej dokumentácie špecifikovať 

materiály používané pri výstavbe z hľadiska množstva a kvality.  

2. Navrhovateľ je povinný cestou dodávateľa zabezpečiť pravidelné čistenie vozidiel a 

mechanizmov pred výjazdom na verejnú komunikáciu, taktiež je povinný zabezpečiť 

pravidelné čistenie  a údržbu komunikácií, aby nedochádzalo k uvoľňovaniu prachových 

častí do ovzdušia. Podmienku zapracovať do ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie, 

ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť územného resp. stavebného povolenia. 

3. Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii zmeny činnosti, zabezpečiť tak aby neboli 

prekročené prípustné limity expozície hluku. Konkrétne návrhy zníženia hluku ( 

protihlukové steny, použitie tlmiacej izolácie...) musia byť zapracované do ďalšieho 

stupňa projektovej dokumentácie. 
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4. Navrhovateľ zabezpečí cestou dodávateľa pravidelnú technickú kontrolu stavebných 

mechanizmov z dôvodu minimalizovania  pravdepodobnosti vzniku havárie a tým 

ohrozenia  alebo znečistenia podzemných vôd. 

5. Navrhovateľ pred vydaním stavebného povolenia požiada Okresný úrad Považská 

Bystrica, pozemkový a lesný odbor v zmysle §17 Zák. 220/2004 Z. z. o ochrane 

a využívaní poľnohospodárskej pôdy o trvalé odňatie dotknutej parcely č. KNC 341/80 

v katastrálnom území Považské Podhradie. 
       

O d ô v o d n e n i e 

 

                
      Navrhovateľ, KSK Slovakia, s.r.o., Šebešťanová 256, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 303 

135, predložil dňa 07. apríla 2021 Okresnému úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti 

o životné prostredie (ďalej len úrad) podľa § 18 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. a) zákona 

oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Prístavba haly V. KSK Slovakia, s.r.o.“, vypracované 

v súlade s § 22 ods. 3 a prílohy č. 8a zákona na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona. 

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je prístavba haly V. v areáli KSK Slovakia, s.r.o., 

Šebešťanová 256, 017 01 Považská Bystrica. Novovybudovaná hala bude slúžiť pre uskladnenie 

produkcie z jestvujúcej výroby, bez navýšenia a bez rozšírenia  výroby. Skladová hala nadväzuje 

na montážnu halu V. a bude slúžiť na uskladnenie produkcie výroby, distribúciu a logistiku 

firmy. Montážna hala V. bola posudzovaná v zmysle zákona č. 24/2006 Z .z. v platnom znení 

v rámci zisťovacieho konania v roku 2016.    

 

      Tunajší úrad oznámil všetkým účastníkom konania, že dňom doručenia oznámenia o zmene 

navrhovanej činnosti sa začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie.  

 

      Úrad zverejnil dňa 04. mája 2021 oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 6 

písm. b) zákona na svojom webovom sídle a informáciu pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona. 

Zároveň podľa § 29 ods. 6 písm. a) a primerane § 23 zákona oznámenie o zmene navrhovanej 

činnosti zaslal rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci. 

    
      Zmena navrhovanej činnosti, ktorá  je zaradená v rámci prílohy č. 8 zákona pod kapitolu 7. 

Strojársky a elektrotechnický priemysel, pol. číslo 7. Strojárska výroba, elektrotechnická výroba 

s výrobnou plochou - Časť B (zisťovacie konanie) od 3 000 m2, podlieha zisťovaciemu konaniu 

podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona, ktoré úrad vykonal podľa § 29 zákona. Pre túto činnosť 

prebehlo zisťovacie konanie v roku 2016. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie vydal rozhodnutie 

v zisťovacom konaní dňa 22. apríla 2016 pod č. j. OÚ-PB-OSZP-2016/004730-3-EK ZK5 – 

A 10 s tým, že činnosť sa nebude ďalej posudzovať. 

 

Opis zmeny navrhovanej činnosti  

 

      Navrhovaná činnosť je vykonávaná v areáli, ktorý sa nachádza v Trenčianskom kraji, 

v okrese Považská Bystrica, mimo zastavaného územia obce Považská Bystrica, na pozemkoch 

KN–E parcelné číslo 316, 317, 318, 319, 320, 321 a KN-C parcelné číslo 341/80 v katastrálnom 

území Považské Podhradie. Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce. Jedná sa 

o záber poľnohospodárskej pôdy v k .ú. Považské Podhradie parcely  KN-E č. 317, 318, 319, 

320, 321. Parcely KN-E č 316 a KNC 341/80 v katastri nehnuteľnosti sú vedené ako zastavaná 

plocha. 

  

      Pozemky, na ktorých bude realizovaná prístavby haly V o skladovacie priestory v areáli KSK  

Slovakia, s.r.o. sú v majetku investora. Pre územie bol spracovaný územný plán, ktorý 

predpokladá v danej lokalite s rozširovaním priemyslu. Oblasť výstavby je zo severnej strany 
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vymedzená existujúcimi halami vo vlastníctve KSK Slovakia, s.r.o. a Racu Slovakia, s.r.o.;          

z južnej strany pozemkami investora; z východnej strany cestou II  triedy 507 a zo západnej  

strany pozemkom určeným ako poľnohospodárska pôda.   

 

      Riešené územie sa nenachádza v oblasti záujmu pamiatkových orgánov, a preto sa na 

navrhované riešenie nevzťahujú špeciálne nároky. Predložené riešenie akceptuje podmienky       

a normatívy pre toto územie vydané a je v súlade s cieľmi a zámermi v území stanovenými 

územnoplánovacou dokumentáciou. Pred realizáciou plánovanej výstavby areálu, je potrebné 

zabezpečiť v potrebnom rozsahu vyňatie plôch určených na výstavbu jednotlivých stavebných 

objektov z pôdneho fondu a preklasifikovať ich na stavebné pozemky.  

 

      Zmena navrhovanej činnosti uvažuje s prístavbou  haly V. o skladovacie priestory. Prístavba  

haly V. nadväzuje na montážnu halu V. Skladová hala nebude slúžiť na výrobné účely ale na 

uskladnenie produkcie výroby, distribúcie a logistiku. Celý posudzovaný objekt je navrhovaný 

ako jednopodlažný s jedným nadzemným podlažím. Objekt nie je podpivničený. 

 

      POPIS NAVRHOVANEJ ZMENY ZO ZISŤOVACIEHO KONANIA 2016 : 

   

      V rámci zisťovacieho konania boli posudzované stavebné objekty: SO 01 Montážna hala       

KSK V. 

SO 01.1 Architektúra  

Zastavaná plocha:                5 200m2   

Výška stavby nad terénom:       +10,020 m 

 

Hala V tvorila prístavbu k hale IV slúži na výrobu a montáž a bola navrhnutá ako dvojloďová a 

dispozične otvorená. V hale sa nachádza aj hygienické zázemie pre zamestnancov v podobe 

vybudovaného vstavku. Navrhovaný vstavok slúži ako administratívne zázemie určené na 

príjem a výdaj objednávok, riadenie výrobných procesov a ako hygienické zázemie so šatňami, 

sprchami a WC pre zamestnancov.  

Vstavok WC slúži ako hygienické zázemie pre zamestnancov pracujúcich vo výrobnej 

a skladovej hale V. 

 

      STRUČNÝ OPIS  STAVEBNO - TECHNICKÉHO RIEŠENIA PRÍSTAVBY HALY V.  

KSK SLOVAKIA, S.R.O.  

 

      Členenie stavby na stavebné objekty: SO 01 Prístavba haly V. 

 

SO 01.1 Architektúra  

Účel stavby:    skladovacie priestory, výdaj tovaru 

Zastavaná plocha:           723,1 m2   

Obstavaný priestor:        7954,1 m3    

Výška stavby nad terénom:   +10,200m  

 

V rámci zmeny navrhovanej činnosti Prístavba haly V. sa navýši  : 

Zastavaná plocha:           5200m2 + 723,1 m2 ° = 5923,1 m2 

 

Výška stavby nad terénom:   +10,020 m zostáva bezo zmeny. 

Základné údaje o zmene navrhovanej činnosti : 

 

      Prístavba haly V. je navrhnutá ako jednoloďová, dispozične otvorená. Bude v nej osadený 

1ks žeriavu s nosnosťou 6,3t. Prístavba haly je navrhnutá ako priebežná, kde je možnosť výjazdu 

na severnú a taktiež na južnú stranu. K výjazdu z prístavbe haly je navrhnutá nová príjazdová 

cesta v priemyselnom areáli. 

 



 

4 

 

      Skladová hala je navrhnutá ako rámová oceľová konštrukcia. Zakladanie je uvažované na 

dvojstupňových základových päťkách.  

      Prístavba haly nenavyšuje počet pracovníkov v hale.  
        

     Účelom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je výstavba - prístavba haly V. KSK 

Slovakia, s.r.o. na pozemkoch vo vlastníctve investora, ktorá bude slúžiť pre  uskladnenie 

a distribúciu výroby firmy KSK Slovakia, s.r.o. Zmena navrhovanej činnosti  Prístavba  haly 

V KSK Slovakia s.r.o., skladová hala nadväzuje priamo na realizovanú Montážnu halu V.  

Výrobné haly firmy KSK Slovakia, s.r.o. na ploche cca 15 500 m2. S realizáciou navrhovanej 

činnosti nehrozia žiadne riziká. Vzhľadom nato, že zmena navrhovanej činnosti bude umiestnená 

mimo obytnej zóny nedôjde k znehodnoteniu kvality bývania a zdravia obyvateľstva Pri 

realizácii zmene navrhovanej činnosti nepredpokladáme a neočakávame žiadne riziká, ktorých 

význam a vplyv by mohol vylúčiť očakávané ciele alebo vplyv, ktorý by mohol významnejšie 

ovplyvniť vlastnosti dotknutého územia.  

 

      Dokumentácia oznámenie o zmene navrhovanej činnosti akceptuje podmienky a normatívy 

pre toto územie vydané a je v súlade s cieľmi a zámermi v území stanovenými 

územnoplánovacou dokumentáciou.       

 

      Zmena navrhovanej činnosti nevyžaduje nové dopravné napojenie ani zmenu dopravného 

riešenia v priemyselnom areáli. Vzhľadom na to, že prístavba plánovaného objektu sa 

nachádzajú v jestvujúcom areáli, nie je potrebné existujúce napojenie na jestvujúcu dopravnú 

sieť meniť.  

 

     V rámci zmeny navrhovanej činnosti sa vytvorí nový malý zdroj znečistenia ovzdušia, ktorým 

bude tmavý plynový infražiarič TS2000 o výkone 50 kW, ktorým sa bude vykurovať skladová 

hala. Počas výstavby bude dočasným zdrojom znečistenia ovzdušia samotné stavenisko                

a prevádzka stavebnej dopravy. 

 

      Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii výstavby haly V. bude znížené na minimum 

optimalizáciou použitia pracovných mechanizmov, pracovných prostriedkov a postupov tak, aby 

neboli prekročené prípustné limity expozície hluku. Pre zníženie hluku môžu byť použité 

protihlukové clony, kryty, zvuk pohlcujúce obklady alebo obalenie konštrukcií zvuk tlmiacou 

izoláciou. Zmena navrhovanej činnosti vplyvom hluku a vibrácií neznehodnotí životné prostredie 

riešeného územia.     

 

      Podľa zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa v dotknutom území ani jeho 

blízkom okolí nenachádzajú žiadne veľkoplošné ani maloplošné chránené územia prírody ani 

chránené stromy, vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov a ohrozené biotopy. V zmysle 

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny tu platí I. stupeň ochrany. Do riešeného 

územia zmeny navrhovanej činnosti nezasahuje národná sústava chránených území, vtáčích 

území, území európskeho významu, území zaradených do NATURY 2000. Na záujmovej 

lokalite alebo v jej blízkom okolí sa nenachádzajú mokrade, ktoré sú významné na lokálnej, 

regionálnej alebo národnej úrovni. 

 

      V riešenej lokalite a v jej bezprostrednom okolí sa nenachádzajú prvky územného systému 

ekologickej stability. Zo západnej strany riešeného územia prechádza nadregionálny hydrický 

biokoridor rieky Váh. Zmena navrhovanej činnosti nezasahuje do územia biokoridoru a 

neovplyvňuje funkcie biokoridoru. 

 

      Riešené územie zmeny navrhovanej činnosti prístavby haly V. KSK Slovakia s.r.o. je málo 

bohaté na biodiverzitu, na faunu a flóru, vzhľadom na to, že sa jedná o priemyselný areál. 

V rámci areálu sa nachádzajú trávnaté plochy a plochy okrasných rastlín. Tak isto sú vysádzané  

dreviny stromy a kríky aby plnili klimatickú funkciu a oddychovú funkciu zamestnancom  
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a postupne zvyšovali biodiverzitu v riešenom území. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti 

ako aj samostatnou prevádzkou nedôjde k poškodeniu biotopov.      

 

      Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na mikroklimatické pomery          

v hodnotenom území ani ich neovplyvní počas prevádzky ani počas realizácie. Vplyvom zmeny 

navrhovanej činnosti nedôjde k zmene mikroklímy. 

 

      Zmena navrhovanej činnosti  nebude mať vplyv na spotrebu pitnej vody. Zmena navrhovanej 

činnosti neuvažuje so zvýšením spotreby pitnej vody a rozvodmi vody v prístavbe haly V. oproti 

súčasnému stavu. Zamestnanci skladovej haly pitnú vodu budú využívať z vedľajšieho objektu 

montážnej haly V. 

 

      Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na produkciu splaškových vôd. Projekt 

neuvažuje s odkanalizovaním skladovacích priestorov. Počas výstavby skladovej haly  aj počas 

prevádzky nebudú vznikať odpadové vody, ktoré je potrebné odkanalizovať.  

 

      Dažďové vody zo striech  sú riešené dvoma vetvami podtlakovej dažďovej kanalizácie, cez 

revízne šachty do novo osadeného vsakovacieho systému s objemom 87,2m3. 

 

      V koncepcii výstavby objektu sa plánuje všetku energetickú spotrebu, okrem dodávky tepla, 

pokryť elektrickou energiou. 

  
      Zmena navrhovanej činnosti nemá požiadavky na surovinové zdroje. Prístavba navrhovanej 

činnosti sa bude realizovať dodávateľsky, požiadavka nebude na žiadne suroviny výstavby a ani  

počas prevádzky skladovacej haly. 

 

      Z pohľadu ochrany vôd územie nie je súčasťou chránenej vodohospodárskej oblasti. 

Výstavba a prevádzka  zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá, že bude  negatívny vplyv 

na povrchové a podzemné vody na ich kvalitu a prúdenie oproti súčasnému stavu.  

 

      Priamo v hodnotenom území sa nenachádza žiadne vodohospodársky chránené územie, alebo 

ochranné pásmo vodného zdroja. 

 

      Počas výstavby sa predpokladá vznik rôznych druhov odpadov. Vznikajúce odpady budú 

v zmysle požiadavky zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch triedené a ukladané podľa druhu do 

oceľových kontajnerov a odvážané na zhodnotenie prípadne  likvidáciu  zmluvnou organizáciou, 

vlastniacou oprávnenie na vykonávanie takejto činnosti v zmysle zákona o odpadoch. 

 

      Prevádzka navrhovanej činnosti bude realizovaná vlastnými zamestnancami. Zmena 

navrhovanej činnosti nepredpokladá zvýšenie počtu zamestnancov. 

 

      Charakter zmeny navrhovanej činnosti počas výstavby ako aj prevádzky, druhom a 

vlastnosťami nevytvára možnosti vážneho a bezprostredného ohrozenia zdravia verejnosti. Pri 

prevádzke navrhovanej činnosti sa nepoužívajú ani sa používať nebudú nebezpečné látky, ani 

technologické zariadenia ktoré môžu byť nebezpečné, alebo majú nepriaznivé účinky na zdravie 

ľudí. 

 

Predpokladané vplyvy na životné prostredie  
 

 predstavujú vplyvy vyvolané činnosťami súvisiacimi s realizáciou a prevádzkovaním 

zmeny navrhovanej činnosti. 

 
Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické 

pomery 
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Zmena navrhovanej činnosti, prístavba Haly V. o skladové priestory bude umiestnená 

v rovinatom teréne, preto sa nepredpokladajú žiadne geomorfologické zmeny riešeného územia. 

Riziko znečistenia horninového prostredia je možné len v prípade havárie, čo je vzhľadom na 

charakter  zmeny navrhovanej činnosti nepravdepodobné. Negatívne vplyvy zmeny navrhovanej 

činnosti na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické 

pomery považovať za málo významné. 

 
Vplyvy na pôdu 

 

Pozemok na ktorom sa nachádza zmena navrhovanej činnosti sa  nachádza v areáli navrhovateľa 

a je v jeho vlastníctve. Pozemok je zložený z dvoch častí a to zastavaná plocha 

a poľnohospodárska pôda, ktorá bude vyňatá z poľnohospodárskej pôdy. Realizácia zmeny 

navrhovanej činnosti bude mať  čiastočne negatívny vplyv na pôdu. Odstránená skrývka ornice   

bude použitá na rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy. V rámci zmeny navrhovanej činnosti nie 

sú navrhované žiadne funkcie, ktoré by mali zásadný vplyv na pôdu. Počas prevádzky sa 

neemitujú také emisie, ktoré by mohli spôsobiť zhoršenie kvality okolitej poľnohospodárskej a 

nepoľnohospodárskej pôdy. Preto vplyv na pôdu možno považovať za nevýznamný. Počas 

prevádzky  zmeny navrhovanej činnosti  sa okolitá kvalita pôdy nezmení. 

  
Vplyvy na kultúrne  a historické pamiatky 

 

V lokalite realizovanej zmeny navrhovanej činnosti sa nenachádzajú žiadne kultúrne a historické 

pamiatky.  

Vplyvy  zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú na kultúrne a historické pamiatky. 

 
Vplyvy na  paleontologické náleziská a významné geologické  lokality 

 

V lokalite realizovanej zmeny navrhovanej činnosti sa nenachádzajú žiadne, paleontologické 

náleziská, či významné geologické lokality, ktoré by mohli byť ovplyvnené realizáciou zmeny 

navrhovanej činnosti. Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti sa na paleontologické náleziská 

a významné geologické  lokality v dotknutom území sa nepredpokladajú. 

 
Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme  

 

Z hľadiska rozvoja priemyselných aktivít možno v danom prípade hovoriť o priamom 

pozitívnom vplyve na priemysel, s následnou väzbou na rozvoj služieb. Realizáciou zmeny 

navrhovanej činnosti dôjde k rozšíreniu priemyselných aktivít v danom regióne. Iné prvky 

urbánneho komplexu (rekreácia, vodné hospodárstvo, poľnohospodárstvo a pod.) nebudú 

realizáciou zmeny navrhovanej činnosti negatívne dotknuté. 

 
Vplyvy na prírodné prostredie  na chránené územia  

 

Navrhovaná činnosť a jej zmena  sa nachádza v území, kde patrí I. stupeň ochrany prírody 

a krajiny v zmysle zákona  543/2002  Z .z. nadväzuje priamo na zastavané územie areálu KSK 

Slovakia s.r.o. nezasahuje  do  chránených území a žiadnych veľkoplošných ani maloplošných 

chránených území v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Negatívne 

vplyvy zmeny navrhovanej činnosti  na územia chránené  podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o 

ochrane prírody a krajiny sa nepredpokladajú. Vplyv hodnotíme ako nevýznamný. 

 Do katastrálneho územia mesta Považská Bystrica zasahuje územie NATURA 2000 

SKUEV0256 Strážovské vrchy. Zároveň do okresu Považská Bystrica zasahuje vtáčie územie 

SKCHVU 028 Strážovské vrchy. Do riešeného  územia zmeny navrhovanej činnosti  nezasahuje 

národná  sústava chránených území,  vtáčích území, území európskeho významu, území 

zaradených do NATURY 2000. Vzhľadom na charakter,  rozsah a lokalizáciu zmeny 
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navrhovanej činnosti  sa nepredpokladá sa vplyv na územia NATURA  a chránených vtáčích 

území. Vplyv hodnotíme ako nevýznamný. 

 
Vplyv na územný systém ekologickej stability 

 

Predpokladá sa, že realizácia a prevádzka zmeny navrhovanej činnosti prístavby haly V. 

o skladovacie plochy nezníži ekologickú stabilitu okolitej krajiny ani riešeného územia 

vzhľadom na to, že malo veľmi malú ekologickú stabilitu jedná sa o plochy zastavaného územia. 

V blízkosti riešeného územia  Navrhovanej činnosti sa nachádza nadregionálny biokoridor rieky 

Váh,  od ktorého navrhovanú činnosť  oddeľuje štátna cesta II. triedy a prístupová komunikácia 

do priemyselného areálu. Vplyv  zmeny navrhovanej zmeny na prvok ÚSES hodnotíme ako bez 

zásahu, bezvýznamný oproti súčasnému stavu. Na ploche zmeny navrhovanej činnosti sa 

nenachádzajú žiadne prvky ÚSES ani nie sú navrhované krajinnoekologickým plánom mesta 

Považská Bystrica. 

 
Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy 

 

Riešené územie  zmeny navrhovanej činnosti Prístavby Haly V. KSK Slovakia s.r.o. je málo 

bohaté na biodiverzitu,  na faunu a flóru, vzhľadom  na to, že sa jedná  o priemyselný areál.       

V riešenom území sa žiadne biotopy nenachádzajú. Na  riešenom území sa nenachádza žiadna 

vegetácia, iba pri plote sa vyskytne  barinná  vegetácia, ktorá je pravidelne likvidovaná . V rámci 

areálu sa  nachádzajú trávnaté plochy a plochy okrasných rastlín. Tak isto sú vysádzané  dreviny 

stromy a kríky aby plnili klimatickú funkciu a oddychovú funkciu zamestnancom  a postupne  

zvyšovali biodiverzitu v riešenom území. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti ako aj 

samostatnou prevádzkou nedôjde k poškodeniu biotopov. Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na 

faunu, flóru a biotopy a biodiverzitu sa nepredpokladajú a hodnotíme ako bezvýznamný oproti  

súčasnému stavu. Ako pozitívny vplyv môžeme uviesť  budovanie zelených plôch a výsadbu 

stromov v areáli  priemyselného parku. 

 
Vplyvy na klimatické pomery 

  

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na klimatické pomery v hodnotenom 

území ani ich neovplyvní počas prevádzky ani počas realizácie. Vplyvom zmeny navrhovanej 

činnosti nedôjde k zmene mikroklímy. Realizácia  zmeny navrhovanej činnosti  neovplyvní 

klimatické pomery oproti súčasnosti. Vplyv hodnotíme ako nevýznamný oproti súčasnému 

stavu. 

 

Vplyvy na ovzdušie 

Počas výstavby zmeny navrhovanej činnosti predpokladáme mierne znečistené ovzdušia 

nákladnými vozidlami. pri navážaní stavebného materiálu a odvoze zeminy na skládku.  

Stavebné mechanizmy súvisiace s výstavbou skladovej haly budú  dočasným zdrojom prašnosti 

a emisií. Znečistenie sa prejaví iba lokálne na prístupovej komunikácií a v blízkosti 

priemyselného areálu. Vplyvy budú lokálne a dočasné, nepredpokladá sa zhoršenie kvality 

ovzdušia v širšom území. Počas výstavby predpokladáme malé zmeny. Počas prevádzky zmeny 

navrhovanej činnosti sa vytvoria nové stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia  - malé zdroje 

znečistenia ovzdušia  ktoré budú zabezpečovať vykurovanie  skladovej haly  prekročenie 

platných limitov znečistenia ovzdušia sa nepredpokladá  a nepredpokladá  sa vplyv na okolité 

ovzdušie. 

Vplyv na ovzdušie hodnotíme ako nevýznamný. 

 
Vplyvy na  podzemné a povrchové vody 

 

Počas  výstavby zmeny navrhovanej činnosti  je malá pravdepodobnosť, že by  došlo 

k znečisteniu povrchových a podzemných vôd. K znečisteniu vôd by došlo  len v prípade havárie  
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úniku  ropných znečisťujúcich látok  z dopravných mechanizmov do povrchových a podzemných 

vôd.  Negatívny vplyv sa  znížiť  technickou kontrolou dopravných prostriedkov využívaných na 

stavbe  skladovacej haly. Výstavba a prevádzka  zmeny navrhovanej činnosti  sa nepredpokladá, 

že bude  negatívny vplyv na povrchové a podzemné vody na ich kvalitu a prúdenie oproti 

súčasnému stavu. Vplyv na  povrchové a podzemné vody hodnotíme ako nevýznamný vplyv. Z 

pohľadu ochrany vôd územie nie je súčasťou chránenej vodohospodárskej oblasti. 

 
Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz 

 

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná na pozemkoch investora, ktoré sú vedené v 

katastri nehnuteľnosti ako poľnohospodárska pôda a zastavané plochy. V krajinnom obraze 

doteraz zastavaná plocha a  poľnohospodárska pôda, ktorá nadväzovala na budovy, výrobné haly 

s technickou infraštruktúrou. Vzhľadom na to, že zmena navrhovanej činnosti  sa s časti  bude   

realizovať na plochách poľnohospodárskej pôdy zmení sa krajinný raz z prírodného na 

priemyselný, čím čiastočne dôjde k narušeniu krajinnej štruktúry. Dôjde k zmene využívania 

krajiny v súlade s územným plánom mesta Považská Bystrica.  

 

Vplyvy na obyvateľstvo 

 

Zmena navrhovanej činnosť bude umiestnená areáli priemyselného parku a stane sa súčasťou  

priemyselného parku, v jeho blízkom okolí sa nenachádza žiadna  bytová zástavba iba objekty 

priemyselného parku. Priame ani nepriame narušenia pohody kvality života vplyvom  

navrhovanej činnosti počas výstavby ani počas prevádzky sa nepredpokladá. Emisie   

z automobilovej nákladnej dopravy a stavebných mechanizmov sa podieľajú minimálne 

negatívne na kvalite ovzdušia  počas výstavby ako aj počas   prevádzky  zmeny  navrhovanej 

činnosti.  Doprava  do územia navrhovanej činnosti je vedená mimo obytných zón a  je priamo 

napojená na štátnu cestu II. triedy. Tak isto riešené územie ako aj   zamestnanci  budú minimálne 

vystavení zdrojom hluku a vibrácií  počas výstavby ako aj počas realizácie navrhovanej činnosti.  

Doprava  zamestnancov  zmeny  navrhovanej činnosti  je  zabezpečená miestnou obslužnou 

komunikáciou mimo obytných zón. Charakter  zmeny navrhovanej činnosti  počas výstavby ako 

aj prevádzky, druhom a vlastnosťami nevytvára možnosti vážneho a bezprostredného ohrozenia 

zdravia verejnosti. Pri prevádzke  navrhovanej činnosti sa nepoužívajú  ani sa používať  nebudú 

nebezpečné látky, ani technologické zariadenia, ktoré môžu byť nebezpečné, alebo majú 

nepriaznivé účinky na zdravie ľudí. Priamy negatívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva 

vplyvom prevádzky nepredpokladáme. Taktiež prísnym dodržiavaním prevádzkového poriadku 

budú minimalizované aj ostatné vplyvy prevádzky na príslušných pracovníkov. Podstatné je 

predovšetkým dôsledné dodržiavanie relevantných predpisov v oblasti BOZP. Na základe 

uvedeného možno konštatovať, že zmena navrhovanej činnosti neovplyvní, emisné podmienky 

v území,  nespôsobí zhoršenie životných podmienok z hľadiska hluku a vibrácií  a nebude mať 

vplyv na  zdravotný stav obyvateľstva v riešenom území, ako aj pre obyvateľov k. ú. Považské 

Podhradie. Negatívne vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na obyvateľstvo budú málo  

významné a environmentálne  prijateľné. 

Zmena navrhovanej činnosť bude umiestnená areáli priemyselného parku a stane sa súčasťou  

priemyselného parku, v jeho blízkom okolí sa nenachádza žiadna j bytová zástavba iba objekty 

priemyselného parku. Doprava  zamestnancov počas navrhovanej činnosti bude zabezpečená 

miestnou obslužnou komunikáciou mimo obytných zón.  

Priamy negatívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva vplyvom prevádzky nepredpokladáme. 

Taktiež prísnym dodržiavaním prevádzkového poriadku budú minimalizované aj ostatné vplyvy 

prevádzky na príslušných pracovníkov. Na základe uvedeného možno konštatovať, že zmena 

navrhovanej činnosti neovplyvní, emisné podmienky v území,  nespôsobí zhoršenie životných 

podmienok z hľadiska hluku a vibrácií  a nebude mať vplyv na  zdravotný stav obyvateľstva 

v riešenom území, ako aj pre obyvateľov k.ú. Považské Podhradie. 

Negatívne vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na obyvateľstvo budú málo významné 

a environmentálne  prijateľné. 
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Vplyvy na životné prostredie vrátane kumulatívnych a synergických 

 

Sumárne zhodnotenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a rozloženia časového 

pôsobenia na obdobie výstavby a prevádzky sme posúdili verbálne  

 
 Najdôležitejšie vplyvy z hľadiska ich významnosti 

 Druh vplyvu Významnosť vplyvu 

počas výstavby počas prevádzky 

Ovzdušie a klíma hluk stredne významný 

- 

bez vplyvu 

emisie stredne významný 

- 

bez vplyvu 

prašnosť stredne významný 

- 

bez vplyvu 

Voda  počas výstavby počas prevádzky 

ohrozenie kvality a 

kvantity podzemnej 

vody 

bez vplyvu bez vplyvu 

Horninové 

prostredie 
 počas výstavby počas prevádzky 

výkopy a násypy – 

zmena reliéfu 

stredne 

významný- 

bez vplyvu 

znečistenie horninového 

prostredia 

stredne významný 

- 

bez vplyvu 

narušenie stability 

horninového prostredia 

stredne významný 

- 

nevýznamný -  

Kultúrne 

pamiatky 
 počas výstavby počas prevádzky 

 bez vplyvu bez vplyvu 

Pôda, reliéf  počas výstavby počas prevádzky 

záber pôdy významný - bez vplyvu 

riziko kontaminácie 

pôdy 

stredne významná 

- 

bez vplyvu 

možná erózia stredne významný 

- 

bez vplyvu 

Biota, Chránené 

územia 
 počas výstavby počas prevádzky 

územia európskeho 

významu a vtáčie 

územia 

   bez vplyvu bez vplyvu- 

chránené 

vodohospodárske 

oblasti 

bez vplyvu bez vplyvu 

Odpadové 

hospodárstvo 
 počas výstavby počas prevádzky 

Tvorba odpadov stredne významný   stredne významný   

 

Na základe predchádzajúceho hodnotenia   zmeny navrhovanej činnosti a jednotlivých vplyvov 

navrhovanej činnosti  počas výstavby a prevádzky zmeny  navrhovanej činnosti, vyplynulo, že 

výstavba  zmeny navrhovanej činnosti ako aj prevádzka  nebudú mať za následok zhoršenie 

stavu životného prostredia a zdravie obyvateľov riešeného územia ako aj zamestnancov  

priemyselného  areálu KSK, s.r.o. Slovakia ako aj zamestnancov celého priemyselného parku. 
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ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE 

 

     Zmena navrhovanej činnosti nie je novou činnosťou dotknutého územia, v zmysle zákona č. 

24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie nadväzuje  na schválenú zmenu  

navrhovanej činnosti Montážna hala V. a rozširuje  ju o zmenu navrhovanej činnosti  o prístavbu 

haly V. o skladové priestory,  ktoré investor požaduje pre potreby logistiky, uskladnenie 

výrobkov z výroby  ako aj pre uskladnenie materiálu pre výrobu. Prístavba haly V. nebude slúžiť 

na rozšírenie výroby.  

 

     Zo zmeny navrhovanej činnosti vyplýva, že predpokladaný vplyv činnosti na jednotlivé 

zložky životného prostredia je málo významný. Popísané vplyvy predstavujú málo významné 

riziko ohrozenia životného prostredia a zdravia obyvateľov. 

 

     Pri tomto stave by územie, ktoré je funkčne predurčené na skladovacie priestory bolo 

využívané ako poľnohospodárska pôda. Predkladaná zmena navrhovanej činnosti je navrhovaná 

s cieľom  výstavby skladovacích priestorov spoločnosti KSK, s.r.o. Slovakia, ktorých má 

spoločnosť nedostatok a sú  v súlade v  zmysle schváleného  aktuálneho územného plánu mesta. 

Dokumentácia o zmene navrhovanej činnosti nie je v konflikte so záujmami ochrany prírody ani 

pamiatkového fondu. V území  vznikne nový malý zdroj znečisťovania ovzdušia, ktorého vplyv 

na okolie možno hodnotiť ako zanedbateľný. Rovnako možno klasifikovať aj nové technologické 

zdroje hluku. Počas stavebných prác sa nepredpokladá také zvýšenie tuhých znečisťujúcich látok 

a emisií vplyvom  dopravy a technologických postupov, ktoré by mohli mať významný 

nepriaznivý vplyv na obyvateľstvo a životné prostredie dotknutého územia a to vzhľadom na 

umiestnenie záujmovej lokality v priemyselnej  zóne mesta Považská Bystrica, k.ú. Považské 

Podhradie - Šebešťanová a smerovanie obslužnej dopravy mimo obytnú zónu obce. V prípade 

realizácie investície dôjde k miernemu zvýšeniu dopravného zaťaženia vnútroareálovej 

komunikácie spájajúcej areál  spoločnosti so štátnou cestou II/507. 

 

     Z podrobného zhodnotenia predpokladaných vplyvov pôsobiacich počas výstavby zmeny 

navrhovanej činnosti vyplýva, že ani jeden vplyvov nedosahuje stupeň veľmi významný vplyv. 

Z významných negatívnych vplyvov bol identifikovaný 1 negatívny vplyv a to záber 

poľnohospodárskej pôdy. 

 

     Na základe komplexného posúdenia predpokladaných vplyvov realizácie zmeny navrhovanej 

činnosti na životné prostredie možno skonštatovať, že zmena navrhovanej činnosti je 

realizovateľná za akceptovateľných vplyvov na životné prostredie, krajinu aj zdravie ľudí. 

Lokalita sa nachádza v navrhovanom priemyselnom parku. Dokumentácia oznámenie o zmene 

navrhovanej činnosti akceptuje podmienky a normatívy pre toto územie vydané a je v súlade      s 

cieľmi a zámermi v území stanovenými územnoplánovacou dokumentáciou. Zmena navrhovanej  

činnosti spĺňa požiadavky, ktoré kladie územný plán mesta Považská Bystrica.  

 

     Počas výstavby  sa predpokladá vznik rôznych druhov odpadov, pričom spôsob nakladania s 

týmito odpadmi musí byť zosúladený s platnými legislatívnymi ustanoveniami v oblasti 

odpadového hospodárstva.  Za odpadové hospodárstvo počas výstavby zodpovedá dodávateľ 

stavby, počas  prevádzky zmeny navrhovanej činnosti  spoločnosť KSK, s.r.o Slovakia. 

 

     V krajinnom obraze doteraz dominovala poľnohospodárska pôda, ktorá nadväzovala na 

budovy, výrobné haly s technickou infraštruktúrou. Vzhľadom na to, že  zmena navrhovanej 

činnosti sa bude  realizovať na plochách poľnohospodárskej pôdy zmení sa krajinný raz 

a scenéria krajiny, z poľnohospodárskej krajiny  na priemyselnú krajinu, čím čiastočne dôjde 

k narušeniu krajinnej štruktúry. Dôjde k zmene využívania krajiny v súlade s územným plánom 

mesta Považská Bystrica.  

 
 



 

11 

 

Hodnotenie zdravotných rizík  

 

Z hľadiska zdravotných rizík je vzhľadom na charakter výroby vo vzťahu k obyvateľstvu 

relevantné posudzovať vplyv hluku a znečistenia ovzdušia. 

Kritériom pre posudzovanie účinkov hluku je nariadenie vlády SR č. 339/2006 Z. z., ktoré vo 

vonkajšom priestore v obytnom území stanovuje najvyššie prípustné ekvivalentné hladiny hluku 

50 dB pre deň a večer a 45 dB pre noc. Vzdialenosť obytného územia od plánovaného prístavby 

k hale V. je dostatočnou zárukou, že vplyvom prevádzky skladovej haly tieto limity nebudú 

prekročené.   

 
Porovnanie s nulovým variantom. 

   

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o zmenu navrhovanej činnosti bolo riešenie invariantné. Zmena 

navrhovanej činnosti je v súlade s územným plánom mesta Považská Bystrica, ktorý bol 

posudzovaný ako strategický dokument. V porovnaní s nulovým variantom zo zmeny 

navrhovanej činnosti vyplýva, že predpokladaný vplyv činnosti na jednotlivé zložky životného 

prostredia je málo významný. Popísané vplyvy predstavujú málo významné riziko ohrozenia 

životného prostredia a zdravia obyvateľov. Z hľadiska rozvoja priemyselných aktivít možno         

v danom prípade hovoriť o priamom pozitívnom vplyve na priemysel posudzovaného variantu,   

s následnou väzbou na rozvoj služieb. 

 

     Príslušnému orgánu doručili podľa § 23 ods. 4 zákona svoje písomné stanoviská v zákonom 

stanovenom termíne k predmetnému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti tieto subjekty: 
 

      Ministerstvo hospodárstva SR, Odbor priemyselnej politiky, Bratislava (list č. 

83416/2021-3230-144609 zo dňa 18. mája 2021) považuje realizáciu posudzovanej zmeny za 

prijateľnú a z hľadiska vplyvov na životné prostredie za akceptovateľnú. Predloženú zmenu 

navrhuje ďalej neposudzovať podľa zákona. 
 

Vyjadrenie: akceptuje sa 

  

      Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia (list č. OU-PB-OKR-

2021/005071-002 zo dňa 17. mája 2021) konštatuje, že k vyššie uvedenej zmene navrhovanej 

činnosti nemá z hľadiska civilnej ochrany žiadne pripomienky.  
 

Vyjadrenie: akceptuje sa 

 

      Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 

správy odpadového hospodárstva (list č. OU-PB-OSZP-2021/005017-002) zo dňa 31. mája 

2021 súhlasí s predloženou zmenou navrhovanej činnosti bez pripomienok. 
 

Vyjadrenie: akceptuje sa 

 

      Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor (list č. OU-PB-OSZP-

2021/010102 LM4) zo dňa 7. októbra 2021 súhlasí s predloženou zmenou. Pred vydaním 

stavebného povolenia je potrebné aby investor postupoval v zmysle § 17 Zák. 220/2004 Z.z. 

o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a požiada Okresný úrad Považská Bystrica, 

pozemkový a lesný odbor o trvalé odňatie dotknutej parcely.   

 

Vyjadrenie: akceptuje sa 

           

Dotknutá verejnosť § 24 ods. 2 zákona 
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Združenie domových samospráv, Rovniankova 1667/14, P.O.BOX 218, 851 02 

Bratislava (ďalej len ZDS) v stanovisku zo dňa 16. mája 2021 k zmene navrhovanej činnosti 

„Prístavba haly V. KSK Slovakia, s.r.o.“ uplatnilo nasledovné pripomienky:     

 
     Žiadame, aby vydané rozhodnutie opísalo a zrozumiteľne vysvetlilo priame a nepriame 

vplyvy na životné prostredie, objasnilo a porovnalo jednotlivé varianty a určilo environmentálne 

opatrenia a právne záväzným spôsobom ich ukotvilo pre nasledujúce povoľovacie procesy. 

Zaujíma nás najmä hľadisko ochrany a obnovy biodiverzity, budovania zelenej infraštruktúry 

ako súčasti zámeru a širšieho územia, z hľadiska ochrany vôd a z hľadiska realizácie Programu 

odpadového hospodárstva SR. Týmto súčasne prejavujeme záujem na predmetnej činnosti 

v zmysle §24 ods.2 zákona EIA. 

 

Vyjadrenie: akceptuje sa 

Priame a nepriame vplyvy ako aj porovnanie s nulovým variantom tunajší úrad zhodnotil 

v predchádzajúcej časti tohto rozhodnutia. 

 

Žiadame, aby zmierňujúce opatrenia určené v rozhodnutí ako záväzné podmienky podľa §29 

ods.13 zákona EIA obsahovali aj: 

 

1) prvky zelenej infraštruktúry a obnovy biodiverzity podľa §2 písm. zh až zj zákona OPK 

č.543/2002 Z.z. 
 

Vyjadrenie: neakceptuje sa 

 

 Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti ako aj samostatnou prevádzkou nedôjde 

k poškodeniu biotopov, ani vplyvom na biotu, územný systém ekologickej stability 

nebude ohrozený ani narušený. Zmena navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadnych 

chránených území, biocentier, biokoridorov a ich ochranných pásiem. Zmena 

navrhovanej činnosti je zosúladená so zákonom o ochrane prírody a krajiny, so 

stavebným zákonom ako aj s vodným zákonom bez zásahu na okolitú zeleň. 

Navrhovateľ má v areáli vybudované zelené plochy, ktoré slúžia na skrášlenie areálu. 

V priemyselnom parku je dostatok zelene, ktorá slúži na oddych zamestnancom počas 

pracovnej prestávky. Z dôvodu bezpečnosti nemôže byť zeleň verejne prístupná, 

jedná sa o priemyselný areál. spoločnosť KSK Slovakia, s.r.o. má v areáli 

zrealizované prvky zelenej infraštruktúry malý parčík vrátane umiestnenia drobnej 

architektúry (lavičky), ktorý slúži zamestnancom na oddych. Riešené územie nie je 

verejné priestranstvo, je to uzatvorený priemyselný areál. S vybudovaním 

horizontálnych zelených plôch sa neuvažuje vzhľadom na dostatok zelene. 

V blízkosti sa nachádzajú  aj lesné porasty. 

 Žiadateľ KSK Slovakia, s.r.o. ako prvok zelenej infraštruktúry už vysadil 70 ks 

drevín v apríli 2021 na verejných priestranstvách v obývaných častiach mesta na 

pozemku vo vlastníctve mesta Považská Bystrica.  

 
2) opatrenia ochrany vôd podľa §5 až §11 Vodného zákona 

 

Vyjadrenie: neakceptuje sa 

 

 Zmena navrhovanej činnosti neuvažuje so zvýšením spotreby pitnej vody a nebude 

mať vplyv na produkciu splaškových vôd. V novej prístavbe haly V. bude iba sklad 

hutných materiálov. Dažďové vody zo striech  sú odvádzané do vsakovacieho 

systému. Dažďová voda zostáva na mieste, kde spadne, voda z územia neodteká. 

Tento spôsob nakladania s dažďovými vodami pokladá tunajší úrad za vhodný. Z 
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pohľadu ochrany vôd územie nie je súčasťou chránenej vodohospodárskej oblasti. 

Výstavba a prevádzka  zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá, že bude  

negatívny vplyv na povrchové a podzemné vody na ich kvalitu a prúdenie oproti 

súčasnému stavu. Priamo v hodnotenom území sa nenachádza žiadne 

vodohospodársky chránené územie, alebo ochranné pásmo vodného zdroja. Vplyv 

zmeny navrhovanej činnosti na povrchovú a podzemnú vodu hodnotíme ako vplyv 

málo významný.   

 
3) opatrenia realizácie Programu odpadového hospodárstva 

 

Vyjadrenie: neakceptuje sa 

 Požiadavka vyplýva z právnej úpravy v oblasti odpadového hospodárstva, 

rešpektovať zákony platiace  na území Slovenskej republiky je povinnosťou každého. 

Z Programu odpadového hospodárstva (POH) vyplývajú povinnosti len okresnému 

úradu v sídle kraja, okresnému úradu, držiteľovi polychlórovaných bifenylov, vo 

vzťahu k navrhovateľovi a navrhovanej činnosti je pripomienka neopodstatnená. 

Spoločnosť KSK Slovakia, s. r. o. má zavedený separovaný zber odpadov 

s označením kontajnerov pre jednotlivé komodity, má spracovaný program 

odpadového hospodárstva v súlade so VZN mesta Považská Bystrica, ktorým sa 

upravujú podrobnosti s nakladaním odpadu, ktorý vzniká na území mesta Považská 

Bystrica. V priemyselnom areáli sa nachádza veľký kontajner na kompostovanie, do 

ktorého sa ukladá pokosená tráva z trávnikov v priemyselnom areáli.    

Spoločnosť KSK Slovakia, s. r. o. sa snaží o to, aby vytvárala čo najmenší odpad, vo 

veľkej miere ho recykluje. Jej snahou je docielenie nulového odpadu. Požiadavka nie 

je zapracovaná v podmienkach na eliminovanie a zmiernenie vplyvu na životné 

prostredie z dôvodu, že vyplýva z právnych predpisov. 

 
4) opatrenia realizácie obehového hospodárstva 

 

Vyjadrenie: akceptuje sa 

 

 Navrhovateľ má zavedené opatrenia na zníženie množstva odpadu, predchádzanie 

vzniku odpadu. Ako materiály pri realizácii zámeru prednostne bude používať 

recykláty, je to však podmienené ich kvalitou, dostupnosťou a posúdením projektanta 

pre použitie na výstavbu. 

 

      Tunajší úrad dňa 01. júna 2021 vyzval navrhovateľa o zaslanie informácii na objasnenie 

pripomienok k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti v zmysle § 29 ods. 10 zákona. 

Informácie boli doručené navrhovateľom listom dňa 03. júna 2021. 

 

      Tunajší úrad účastníkom konania oznámil listom zo dňa 04. júna 2021, že podľa § 33 ods. 2 

správneho poriadku ako účastník konania má možnosť pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa 

k jeho podkladom i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.  

 

      V stanovenej lehote dňa 07. júna 2021 zaslalo ZDS písomnú konzultáciu k zmene 

navrhovanej činnosti podľa § 63 a § 65g zákona. 

 

      Konzultácie v zmysle § 63 zákona je možné vykonať písomne ako aj ústne. Vykonanie 

konzultácií umožňuje zákon počas celého posudzovania, nekonkretizuje však spôsob a formu 

realizácie konzultácií. Tunajší úrad zaslal oznámenie o zmene navrhovanej činnosti dotknutým 

orgánom, dotknutým obciam, rezortnému orgánu a zverejnil ho na webovom sídle okresného 

úradu ako aj na webovom sídle MŽP SR.  
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      Tunajší úrad zaslal všetky pripomienky ZDS navrhovateľovi so žiadosťou o doplnenie 

informácii s cieľom objasniť zmenu navrhovanej činnosti vzhľadom k pripomienkam a 

požiadavkám vyplývajúcim zo stanoviska ZDS. Pripomienky a požiadavky ZDS zaslané              

v písomnej konzultácii podľa §63 a §65g zákona boli identické s tými, ktoré si ZDS k zmene 

navrhovanej činnosti „Prístavba haly V. KSK Slovakia, s.r.o.“ uplatnilo už v stanovisku zo dňa 

16. mája 2021, v nasledovnom znení: 

 

Žiadame, aby zmierňujúce opatrenia určené v rozhodnutí ako záväzné podmienky podľa §29 

ods.13 zákona EIA obsahovali aj: 

 

1) prvky zelenej infraštruktúry a obnovy biodiverzity podľa §2 písm. zh až zj zákona OPK 

č.543/2002 Z. z. 

2) opatrenia ochrany vôd podľa §5 až §11 Vodného zákona 
 

3) opatrenia realizácie Programu odpadového hospodárstva 
 

4) opatrenia realizácie obehového hospodárstva 

 
Vyjadrenie: všetky pripomienky zhodnotil tunajší úrad v predchádzajúcej časti rozhodnutia.  

     Vyššie uvedenými pripomienkami sa zaoberal tunajší úrad už aj v predchádzajúcej časti tohto 

rozhodnutia. Tunajší úrad sa jednotlivými navrhovanými environmentálnymi opatreniami ZDS 

podrobne zaoberal a každú jednotlivú pripomienku vyhodnotil podľa § 20a zákona. V prípade 

neakceptovania navrhovaných environmentálnych opatrení tunajší úrad svoje zamietavé 

stanovisko z odborného hľadiska dostatočne podrobne odôvodnil pri jednotlivých vyššie 

uvedených bodoch vyjadrenia.        

 

      Navrhovateľ bol oboznámený písomne so stanoviskami ZDS a mal možnosť sa k ním 

vyjadriť.  
 

     ZDS ďalej vo svojom stanovisku uvádza, že s podkladmi rozhodnutia žiada byť oboznámení 

pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa §33 ods.2 správneho poriadku 

vyjadríme. Túto povinnosť si tunajší úrad splnil, keď účastníkom konania oznámil listom zo dňa 

04. júna 2021, že podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku ako účastník konania má možnosť pred 

vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladom i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť 

ich doplnenie.  

 

      Projekt v zmysle predložených podkladov je možné hodnotiť ako spĺňajúci charakteristiku 

environmentálnej primeranosti.  

 

      Dotknutá obec mesto Považská Bystrica listom č. Odd.ÚP/3522/2021/13387 zo dňa 26. mája 

2021 tunajšiemu úradu oznámila, že v stanovenej lehote neboli mestu Považská Bystrica zo 

strany verejnosti doručené žiadne pripomienky k predmetnému oznámeniu o zmene navrhovanej 

činnosti „Prístavba haly V. KSK Slovakia, s.r.o.“ navrhovateľa KSK Slovakia, s.r.o., 

Šebešťanová 256, 017 01 Považská Bystrica.  

                                                                                 

      Tunajší úrad sa zaoberal stanoviskom dotknutej verejnosti Združenie domových samospráv, 

Rovniankova 1667/14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava ako aj stanoviskami dotknutých 

orgánov a zapracoval ich podľa právnej úvahy do tohto rozhodnutia. 

 

 Tunajší úrad vydal dňa 16. 06. 2021 rozhodnutie v zisťovacom konaní vydané podľa 

zákona č. 24/2006 Z.z. na zmenu navrhovanej činnosti „Prístavba Hala V KSK Slovakia s.r.o.“, 

navrhovateľa KSK Slovakia, s.r.o., Šebešťanová 256, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 

303 135 pod číslom UO-PB-OSZP-2021/003793-014. 
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Dňa 21.06.2021 Združenie domových samospráv Rovniankova 1667/14, P.O.BOX 218, 

851 02 Bratislava podalo odvolanie voči rozhodnutiu Okrasného úradu Považská Bystrica zo 

zisťovacieho konania č. OU-PB-OSZP-2021/003793-014 uplatnilo nasledovné podmeinky 

   1. Podľa § 29 ods. 13 zákona EIA obsahuje rozhodnutie zo zisťovacieho konania aj 

zmierňujúce podmienky, ich určenie je jedným z účelov zisťovacieho konania § 2 písm. d 

zákona EIA. Bez uloženia konkrétnych zmierňujúcich opatrení nebola dodržaná ani litera ani 

účel a cieľ zákona. 

   2. Rozhodnutie neobsahuje zdôvodnenie podľa §20a zákona EIA, prečo podmienky ZDS 

neboli zohľadnené pri rozhodovaní a ukladaní podmienok. 

   3. Úrad posudzoval samostatnú novú stavbu, predmetom posudzovania však nie je stavba, ale 

navrhovaná činnosť, teda aj prevádzkové náležitosti. Navyše posudzovať sa majú kumulatívne 

a synergické vplyvy, preto ak to pôvodný projekt mal nejaké vplyvy tak po jeho rozšírení budú 

tieto vplyvy určite väčšie či intenzívnejšie. 

  4.Kedže ide o prístavbu už posúdenej haly, nabáda sa otázka, či nejde o tzv. salámovú metódu, 

preto je potrebné posúdiť kumulatívne a synergické vplyvy celého  projektu, t. j. celého areálu 

žiadateľa ako jedného celku.  

 

      Tunajší úrad listom zo dňa 19.07.2021 pod číslom OU-PB-OSZP-2021/003793-017 

upovedomil v zmysle zákona § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov účastníkov konania, že v zákonnej lehote proti citovanému rozhodnutiu podal 

odvolanie účastník konania  Združenie domových samospráv Rovniankova 1667/14, P.O.BOX 

218, 851 02 Bratislava. 

 

    Dňa 21.07.2021 doručil navrhovateľ Vyjadrenie k odvolaniu ZDS. Spolu s projekčnou 

kanceláriou DAQE, ktorá robila projekty na prístavbu Haly č. V, po preskúmaní všetkých 

okolností, predpisov a príslušných zákonov f. KSK dodržala a spravila všetky veci v súlade so 

zákonmi. Z tohto dôvodu považujú odvolanie ZDS za neopodstatnené.  

 

    Ostatní účastníci sa v stanovenej lehote k odvolaniu nevyjadrili. 

 

     Tunajší úrad dňa 02.08.2021, Okresnému úradu Trenčín, odboru opravných prostriedkov, 

referátu a starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, (ďalej len 

odvolací orgán) odstúpil odvolanie spolu so spisovým materiálom proti rozhodnutiu vydaného 

v zisťovacom konaní Okresným úradom Považská Bystrica, odborom starostlivosti o životné 

prostredie dňa 16.06.2021 pod č. j. UO-PB-OSZP-2021/003793-014. 

 

   Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referátu a starostlivosti o životné 

prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín (ďalej len odvolací orgán), doručil okresnému 

úradu Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 30.09.2021 Rozhodnutie 

vydané dňa 17.09.2021 pod č.  OU-TN-OOP3-2021/026680-003 vo veci odvolania proti 

rozhodnutiu Okresného úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie č. 

OU-PB-OSZP-2021/003793-014 zo dňa 16. júna 2021.Odvolací orgán predmetné rozhodnutie 

zrušil a prvostupňovému správnemu orgánu vrátil vec na nové prejednanie a rozhodnutie. 

 

      Tunajší úrad dňa 05. októbra 2021 zaslal Okresnému úradu Považská Bystrica, Pozemkový 

a lesný odbor oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania vo veci 

Prístavba Haly V. KSK Slovakia, s. r. o.  a požiadal o písomné stanovisko.  

 

       Okresný úrad Považská Bystrica listom dňa 13.októbra 2021 v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní upovedomil účastníkov konania o pokračovaní  v konaní 

v predmetnej veci a zároveň vyzval účastníkov konania na oboznámenie sa s pokladmi 

rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku, ku ktorým bolo možné sa vyjadriť v termíne 

do 10 kalendárnych dní.  
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         Dňa 19. októbra 2021 zaslalo Združenie domových samospráv Rovniankova 1667/14, 

P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava Žiadosť informácie o životnom prostredí a vykonanie 

konzultácie o zrozumiteľné vysvetlenie priamych a nepriamych vplyvov na životné prostredie, 

objasnenie a žiada porovnanie jednotlivých variantov a určenie environmentálnych opatrení pre 

nasledujúce povoľovacie procesy. Zaujíma nás najmä z hľadiska ochrany a obnovy biodiverzity, 

budovania zelenej infraštruktúry ako súčasti zámeru a širšieho územia, z hľadiska ochrany vôd 

a z hľadiska realizácie Programu odpadového hospodárstva SR. 

 

Žiadame o konkretizáciu a špecifikáciu environmentálnych opatrení v nasledovne: 

1) prvky zelenej infraštruktúry a obnovy biodiverzity podľa §2 písm. zh až zj zákona OPK ň 

č.543/2002 Z.z. 

2) opatrenia ochrany vôd podľa §5 až §11 Vodného zákona 

3) opatrenia realizácie Programu odpadového hospodárstva 

4) opatrenia realizácie obehového hospodárstva 

5) Uviesť konkrétne opatrenia, ktorými navrhuje prispieť k snahe Európskej komisie v 

 rámci balíčka energetických reforiem popularizovaných pod názvom „Fit for 55“ 

(https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/fit-for-55/), čím sa naznačuje ambícia EÚ stať 

sa uhlíkovo neutrálnym kontinentom. Bližšie vysvetlenie nájdete v odbornom článku 

(https://euobserver.com/climate/152419). 

6) Uviesť opatrenia, ktorými navrhovateľ prispeje k budovaniu inovatívneho ekologického 

hospodárstva v rámci projektu Európskej zelenej dohody 

(https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk) 

7) Vyhodnotiť opatrenia na obnovu prirodzenej biodiverizty primerané navrhovanej činnosti 

a územiu, v ktorom sa nachádza. 

 

Žiadame zámer vyhodnotiť formou všeobecne zrozumiteľného zhodnotenia opisom z hľadiska 

šiestych hlavných faktorov posudzovania environmentálnych vplyvov: • klíma, • biodiverzita, • 

voda, • vzduch, • energie a • hodnota; v každom z týchto faktorov žiadame zvoliť merateľný 

ukazovateľ, ktorý bude následne monitorovaný aj z hľadiska poprojektovej analýzy. 

 

Žiadame zrozumiteľné ale merateľné  vyhodnotenie zámeru aj z nasledujúcich hľadísk: 

 

A. Preukázanie tzv.  klimatickej odolnosti infraštruktúry, t.j. že predmetný zámer ani 

v budúcnosti nebude v rozpore so záväzkami Európskej únie dosiahnuť uhlíkovú 

neutralitu do roku 2050 a cieľ zníženia emisí o 55% do roku 2035. Uvedené platí aj na 

prevádzkové vplyvy zámeru.  

 

B. Akým spôsobom sa uvažuje s občianskou participáciou pri realizácii tohto zámeru? 

 

C. Podľa viacerých názorov“ Slovensku hrozí tzv. pasca stredných príjmov:“ Na druhej 

strane Slovensko čelí najbližšie desiatky rokov neuveriteľne obrovskej ekonomickej 

výzve. Ide o výzvu, ako nepadnúť do pasce strednopríjmových krajín. Zdrojom 

slovenského rastu za posledných dvadsať rokov bol práve obchod a vývoz. Slovensko 

neprodukuje veľmi inovatívnu pridanú hodnotu. Ako budeme ekonomicky rásť – a už sa 

to deje –, konkurenčné výhody začnú klesať. Ak nebudú nízke mzdové náklady, už 

nebudeme dostatočne konkurencieschopní. Ide o najväčšiu zmenu, ktorá nastane 

v slovenskej ekonomike v najbližšom desaťročí a ktorá bude mať dôsledky na politickú 

mapu krajiny, no žiaden politik o nej nehovorí. Ide o to, ako zmeniť ekonomický model 

Slovenska a prejsť od nízkonákladovej priemyselnej výroby a zahraničného vývozu na 

udržateľnejšiu formu rastu, ktorá generuje vyššiu pridanú hodnotu a inovácie. Ide o to, 

ako urobiť zo Slovenska krajinu, ktorá ľuďom poskytne nielen akúkoľvek novú prácu, 

ale kvalitnú prácu a príležitosti, pre ktoré slovenský talent nebude musieť utekať do 

https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/fit-for-55/
https://euobserver.com/climate/152419
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk
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zahraničia. Je mi ľúto, že o tejto kľúčovej otázke slovenskej budúcnosti sa v slovenskej 

politike veľmi nediskutuje. 

ZDS v rámci Európskej zelenej dohody (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-

2024/european-green-deal_sk)  je potrebné nastaviť transformáciu hospodárstva na ekologickom 

princípe; žiadame navrhovateľa vysvetliť, jeho príspevok k budovaniu ekologického 

a inovatívneho hospodárstva.  

 

D. ZDS tvrdí (podobne ako Európska komisia) že ekonomika nemusí byť v rozpore 

s ekológiou ale majú sa vzájomne dopĺňať; ako sme opakovane uviedli, toto je dokonca 

ústavným princípom, ktorý sa doteraz nedarí plne napĺňať. Predseda ZDS je autorom 

interpretácie rozvinutia produkčnej funkcie Y(X)=f(C)+f(L)+f(A); t.j. produkcia sa rovná 

kombinácii funkcií výrobných faktorov kapitálu, práce a pôdy. Nazdávame sa, že tak ako 

kapitál je nositeľom trhovej ekonomiky, práca je nositeľom sociálneho rozmeru, tak pôda 

je nositeľkou environmentálneho rozmeru. ZDS tak presadzuje myšlienku zelenej 

transformácie hospodárstva tak, aby bola konkurencieschopnou modernou ekonomikou 

s tým, že túto transformáciu vidíme prostriedkami ekologického zlepšovania nielen 

samotného prostredia, ale aj ekologizácie samotnej výroby. Iným slovom, konkurenčnú 

výhodu môže získať ten, ktorý vhodne investuje do životného prostredia, čo sa mu 

súčasne vráti na produktivite a teda v konečnom dôsledku na hospodárskom výsledku. 

Neopomenuteľnou skutočnosťou je aj to, že takto sa súčasne generuje aj sociálny 

a trhový rast. Slovensko tak môže získať náskok práve v rozhodujúcej kategórii 

nadchádzajúceho obdobia a to je dôraz na životné prostredie. Inšpiráciou nám môže byť 

historický rudný banský priemysel v Kremnicku, Štiavnicku, na Spiši a Gemeri,ktorý sa 

nespoliehal na fosílnu energiu ale na udržateľné formy energie (zväčša tajchy a iné formy 

vodnej energie). Žiadame navrhovateľa, aby navrhol opatrenia, ktorými prispeje k zelenej 

transformácii hospodárstva aj celej spoločnosti založenej na inováciách a Euróspkej 

zelenej dohode (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-

deal_sk); žiadame úrad, aby takéto opatrenia určil ako záväzné podmienky rozhodnutia. 

 

E. Európska komisia pripravuje balíček energetických reforiem popularizovaných pod 

názvom „Fit for 55“ (https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/fit-for-55/), čím sa 

naznačuje ambícia EÚ stať sa uhlíkovo neutrálnym kontinentom. Žiadame navrhovateľa, 

aby uviedol opatrenia, ktorými navrhuje prispieť k tejto snahe v rámci svojho zámeru. 

Bližšie vysvetlenie nájdete v odbornom článku (https://euobserver.com/climate/152419). 

 

Po obdržaní predmetných informácií o životnom prostredí máme záujem vykonať 

k predmetnému projektu konzultácie, t. j. odbornú diskusiu tak, aby naše stanoviská a vyjadrenia 

boli v primeranej forme a rozsahu zapracované do rozhodnutia EIA k predmetnému projektu. Pri 

konzultáciách je potrebné aby spĺňali charakteristiku konzultácie podľa platnej Smernice EIA č. 

2011/92/EÚ a taktiež aby bol dodržaných ich charakter podľa bodu 23, 24, 29, 34 a 34 

preambuly k novele Smernice EIA č.2014/52/EÚ; t. j. aby nám bolo umožnené efektívne sa 

podieľať na výsledku projektu, t. j. ovplyvnenie realizácie v čase kedy sú otvorené všetky 

možnosti a varianty ďalšieho postupu v predmetnom projekte a to otvoreniu a priamo odbornou 

diskusiou so všetkými zainteresovanými. Konzultáciu je možné vykonať v rámci konania 

úradným spôsobom ale aj neúradným spôsobom; v prípade záujmu konzultovať zámer so ZDS, 

rezervujte si termín tu: https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-

samosprav/widget?lang=sk. 

 

• Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí.  • S podkladmi 

rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim 

podľa §33 ods.2 Správneho poriadku vyjadríme.  • Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti 

žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do elektronickej schránky nášho 

združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk
https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/fit-for-55/
https://euobserver.com/climate/152419
https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-samosprav/widget?lang=sk
https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-samosprav/widget?lang=sk
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nezasielať.  •  Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou 

elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk. 

 

 

       Dňa 21. októbra 2021 zaslal tunajší úrad Združeniu domových samospráv, Rovniankova 

1667/14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava podklady rozhodnutia,  stanoviská príslušných 

orgánov a zároveň vyzval ZDS na oboznámenie sa s podkladmi, podľa §33 ods. 2 správneho 

poriadku. K podkladom rozhodnutia  bolo možné vyjadriť sa  v lehote do 5 kalendárnych dní. 

 

        Dňa 26.októbra 2021 zaslalo v stanovenej lehote  Združenie domových samospráv 

Rovniankova 1667/14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava identickú Žiadosť o informácie ako  

 dňa 19. októbra 2021.  

 

       Tunajší úrad sa zaoberal stanoviskom dotknutej verejnosti Združenie domových samospráv, 

Rovniankova 1667/14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava ako aj stanoviskami dotknutých 

orgánov a zapracoval ich podľa právnej úvahy do tohto rozhodnutia. 

 

      Ostatné oslovené subjekty ani verejnosť sa v zákonom stanovenej dobe nevyjadrili. 

                                                                             

      Tunajší úrad má za to, že zistil presne a úplne skutočný stav veci a má obstarané všetky 

podklady pre rozhodnutie. Tunajší úrad má za to, že ZDS malo možnosť nahliadnuť do spisu 

pred vydaním rozhodnutia a nakoľko dotknuté orgány, dotknutá obec, povoľujúci orgán a ani 

rezortný orgán nepožadujú zmenu navrhovanej činnosti posudzovať podľa zákona a vo svojich 

odborných stanoviskách nemali k zmene navrhovanej činnosti a jej vplyvu zásadné pripomienky, 

že má dostatok podkladov pre vydanie rozhodnutia. Opätovná možnosť oboznamovania sa 

s podkladmi rozhodnutia ako aj z dôvodu identických pripomienok zaslaných ZDS 

v stanoviskách zo dňa 17. 5. 2021 a 7.6.2021 s ktorými bol navrhovateľ oboznámený a zaslal 

k nim stanovisko, by zo strany tunajšieho úradu znamenalo porušenie zásady hospodárnosti. 

Tunajší úrad v rámci nového prejednania zaslal všetky podklady rozhodnutia ZDS a zároveň mu 

stanovil lehotu na vyjadrenie. ZDS zaslalo identickú žiadosť o zaslanie informácii. Tunajší úrad 

má za to, že ZDS poskytol všetky informácie, ktoré mal k dispozícii. Ostatní účastníci konania sa 

mali taktiež možnosť oboznámiť s podkladmi rozhodnutia. Oboznamovať ich s listom zo dňa 25. 

10. 2021 nepovažoval tunajší úrad za potrebné z dôvodu, že list bol identický s listom zaslaným 

dňa 19. 10. 2021. Opätovná možnosť oboznamovania sa s podkladmi rozhodnutia by zo strany 

tunajšieho úradu znamenalo porušenie zásady hospodárnosti. 

      

V predloženom oznámení je posúdený pravdepodobný vplyv zmeny navrhovanej činnosti počas 

jej prevádzky na ovzdušie, vodu, vznik odpadov, pôsobenie hluku a vibrácií.. Za významný 

vyhodnotil vplyv na pôdu, nakoľko dôjde k trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy. Uvedená 

zmena je však aktuálne súčasťou platného územného plánu mesta Považská Bystrica. Koncept 

resp. návrh územného plánu prerokuje orgán ÚP, ktorý obstaráva ÚPD o. i. s dotknutými 

orgánmi, teda aj príslušným orgánom ochrany PPF. Krajský pozemkový úrad v Trenčíne udelil 

súhlas v zmysle § 15 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy a o zmene 

zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovanie životného prostredia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tunajší úrad požiadal 

o stanovisko Okresný úrad Považská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor, ktorý so zmenou 

navrhovanej činnosti súhlasil. Činnosť na ochranu najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy 

považuje tunajší úrad za posúdenú. 

 

Spracovateľ vyhodnocuje aj kumulatívny vplyv zmeny navrhovanej činnosti. Dokumentácia 

o zmene navrhovanej činnosti nie je v konflikte so záujmami ochrany prírody ani pamiatkového 

fondu. V území vznikne nový malý zdroj znečisťovania ovzdušia, ktorého vplyv na okolie 

možno vyhodnotiť ako zanedbateľný. Rovnako možno klasifikovať aj nové technologické zdroje 

hluku. Počas stavebných prác sa nepredpokladá také zvýšenie tuhých znečisťujúcich látok 
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a emisií vplyvom dopravy a technologických postupov, ktoré by mohli mať významný 

nepriaznivý vplyv na obyvateľstvo a životné prostredie dotknutého územia a to vzhľadom na 

umiestnenie záujmovej lokality v priemyselnej zóne mesta Považská Bystrica, k.ú. Považské 

podhradie – Šebešťanová a smerovanie obslužnej dopravy mimo obytnú zónu mesta. Vplyv 

zmeny navrhovanej činnosti bol posudzovaný kumulatívne s vplyvom už existujúcich alebo 

schválených činností. Vznik nového malého zdroja znečisťovania, nové technologické zdroje 

hluku boli vyhodnotené ako málo významné resp. zanedbateľné.  

 

 

      Tunajší úrad v rámci zisťovacieho konania posúdil zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska 

povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä 

jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu 

očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou  

dokumentáciou a úrovne spracovania oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (ďalej len 

oznámenie). Prihliadal pritom na stanoviská doručené k oznámeniu od zainteresovaných 

subjektov vrátane verejnosti a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

      Ak sa zistí, že skutočné vplyvy zmeny posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v 

oznámení, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného 

vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí 

o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.   

 

      Podľa § 29 ods. 13 zákona rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní obsahuje v odôvodnení 

dôvody, na ktorých sa zakladá, vyhodnotenie kritérií podľa § 29 ods. 3 zákona a vyhodnotenie 

stanovísk doručených podľa § 29 ods. 9 zákona.  
 

      Účelom zákona je včasne a účinne zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia 

zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie, 

objasniť a porovnať výhody a nevýhody navrhovanej činnosti v porovnaní s nulovým variantom, 

určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného  prostredia, zmiernia znečisťovanie 

životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia, získať odborný 

podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.  

 

      Podľa § 29 ods. 12 zákona rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa 

zmeny navrhovanej činnosti, ktorá musí byť predmetom zisťovacieho konania podľa § 18 ods. 2, 

podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti, ak v rozhodnutí príslušný 

orgán určil, že sa zmena navrhovanej činnosti nemá posudzovať podľa tohto zákona.  

 

      Podstatou zisťovacieho konania je posúdenie zmeny navrhovanej činnosti, na základe čoho 

príslušný správny orgán podľa kritérií stanovených zákonom rozhodne, či sa zmena navrhovanej 

činnosti bude alebo nebude posudzovať podľa tohto zákona. Rozhodnutím vydaným                    

v zisťovacom konaní sa uskutočnenie zmeny navrhovanej činnosti nepovoľuje ani nezakazuje. 

Takéto rozhodnutie teda nezbavuje navrhovateľa povinnosti obstarať si pred realizáciou zmeny  

všetky súhlasy a povolenia vyžadované osobitnými právnymi predpismi a splniť všetky 

podmienky stanovené právnym poriadkom. Potrebné súhlasy a povolenia musí navrhovateľ 

získať v samostatných povoľovacích konaniach, pričom až v týchto konaniach budú príslušné 

orgány rozhodovať o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach dotknutých 

subjektov.  

 

      Na účely zákona posudzovanie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti je postup uvedený v 

tretej časti tohto zákona, v priebehu ktorého sa hodnotia pravdepodobné vplyvy navrhovanej 

činnosti alebo jej zmeny na životné prostredie vrátane vplyvov na zdravie ľudí, pričom pri  

všetkých fázach  postupu je zabezpečená účasť verejnosti, konzultovanie s verejnosťou a 

dotknutými orgánmi. 

http://www.epi.sk/zz/2006-24#f3279038
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Na  základe  vyššie  uvedeného rozhodol tunajší úrad v predmetnej veci tak, ako je uvedené 

vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

Upozornenie:  

Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí 

verejnosť spôsobom v mieste obvyklým. 

 

 

 

 

 

P o u č e n i e 
 

 
      Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku na 

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 

Považská Bystrica v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia rozhodnutia. 

      Verejnosť má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom 

zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takéhoto odvolania považuje 

pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, podľa § 29 ods. 15 zákona 

o posudzovaní vplyvov. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na navrhovanej 

činnosti a na konaní o jej povolení. 

      Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti 

v súlade s § 29 ods. 12 zákona o posudzovaní vplyvov podať návrh na začatie povoľovacieho 

konania k navrhovanej činnosti. 

      Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov 

a po nadobudnutí právoplatnosti. 

 

 

 

 

                                                                                                     Ing. Daniela Benčová 

                                                                                                           vedúca odboru    

                                              

 

 

Doručuje sa: 

Účastníci konania :  

1. KSK Slovakia, s.r.o., Šebešťanová 256, 017 01 Považská Bystrica  

2. Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica 

3. Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava 

Na vedomie: 

1. Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ulica Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 

Považská Bystrica  

3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Stred 46/6,  

017 01 Považská Bystrica 

4. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 

5. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných 

zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 
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6. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ochrany prírody              

a krajiny, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 

7. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy, 

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 

8. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ochrany ovzdušia, 

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 

9. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP, úsek odpadového 

hospodárstva, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 

10. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia, Centrum 1/1, 017 01 

Považská Bystrica  

11. Ministerstvo hospodárstva SR, Odbor priemyselnej politiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 

Bratislava 212 

12. Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, Centrum 1/1, 017 01 

Považská Bystrica  

13. Ing. Ľubomír Huliaček PhD., Adámyho 1628, 018 61 Beluša 
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