OKRESNÝ URAD PARTIZANSKE
č.j.: OU-PE-OSZP-2016/001371-015

Partizánske, 01.08.2016

V ybavuje: Ing. G lajsová

ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán
štátnej správy § 1 a § 5 ods. 1 zákona NR SR 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 § 3 písm. k), § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona NR SR 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 posudzovaní“) vydáva podľa § 29 ods. 2
zákona o posudzovaní, na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Prístavba
miestnosti k existujúcej výrobnej hale - GOTEC, Partizánske“, predloženého
navrhovateľom Gotec Slovakia, s.r.o., Javorová 794/15, 958 01 Partizánske, IČO:
47 092 700 v zastúpení spoločnosťou PROMA s.r.o., Bytčická 16/3492, Žilina v spojení
s § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní a po vykonaní zisťovacieho konania
o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona o posudzovaní a zákona
č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov toto
rozhodnutie:
Zmena navrhovanej činnosti „Prístavba miestnosti k existujúcej výrobnej hale - GOTEC,
Partizánske“, ktorej účelom je zabezpečenie nového pracoviska, nakoľko pri striekaní dielov
v procese výroby v spoločnosti GOTEC Slovakia s.r.o. dochádza k znečisteniu lakovacích
prípravkov - točníc, ktoré musia byť následne zbavené adhezíva, t.j. vrstvy laku, pomocou
rozpúšťadla MEK na navrhovanom pracovisku umiestnenom v Trenčianskom kraji, okres
Partizánske, katastrálne územie Partizánske, parcela registra C-KN č.4 164/3 (zastavané
plochy a nádvoria) sa
nebude posudzovať
podľa zákona o posudzovaní.
Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať príslušný povoľujúci orgán o povolenie podľa
osobitných predpisov.
V
rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné
prostredie oznámil začatie správneho konania vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní
zmeny navrhovanej činnosti, rozoslal oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29
ods. 6 zákona o posudzovaní na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom,
povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci a zverejnil ho na webovom sídle ministerstva spolu
s informáciou pre verejnosť a informoval verejnosť o zmene navrhovanej činnosti na svojom
webovom sídle. V konaní sa adekvátne použili kritériá pre zisťovacie konanie.
Vzhľadom na charakter činnosti, informácie uvedené v oznámení o zmene navrhovanej
činnosti a doručené stanoviská pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby
a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je potrebné
rešpektovať nasledovné podmienky:
1. Počas výstavby i počas prevádzky dodržiavať prípustné hodnoty hluku v zmysle vyhlášky
MZ SR č. 549/2007 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku,
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií
v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.
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2. Pred začatím činnosti v prevádzke predložiť orgánu verejného zdravotníctva návrh
na uvedenie priestorov do prevádzky podľa § 52 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.,
za účelom posúdenia návrhu z hľadiska vplyvu na zdravie.
3. 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 so zákonom
NR SR č. 355/2007 Z. z. , s nariadením vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov
pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v platnom znení
a s nariadením vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku
v platnom znení.
4. Pri navrhovaní a prevádzke dodržať požiadavky zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach
uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov a nariadenia Európskeho parlamentu
a rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií
(REACH) v platnom znení vrátane opatrení na minimalizáciu nepriaznivých vplyvov
nebezpečných látok podľa kariet bezpečnostných údajov dodávateľov vstupných surovín.
5. Priebežne zabezpečovať dodržiavanie náležitej ochrany zdravia ľudí a životného prostredia
pred účinkami používaných nebezpečných látok v súlade s nariadením (ES) č. 1907/2006
a súvisiacou legislatívou.
6. Dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového
hospodárstva.
7. Dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení
a súvisiacich právnych predpisov.
8. Podrobne sa zaoberať pripomienkami dotknutej verejnosti a opodstatnené požiadavky,
ktoré majú oporu v platných právnych predpisoch, zohľadniť v procese povoľovania zmeny
navrhovanej činnosti.
9. Dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona o posudzovaní disponuje
právami
definovanými v súlade s § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní a má postavenie účastníka konania
v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti. Dotknutou verejnosťou v tomto
zisťovacom konaní je Združenie domových samospráv zastúpené Marcelom Slávikom,
Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava.
Odôvodnenie
Navrhovateľ Gotec Slovakia, s.r.o., Javorová 794/15, 958 01 Partizánske, IČO: 47 092 700
(ďalej len „navrhovateľ“), v zastúpení spoločnosťou EKOCONSULT-enviro, a.s., Miletičova
23, Bratislava predložil dňa 24.06.2016 podľa § 29 ods. 1 zákona o posudzovaní Okresnému
úradu Partizánske, odboru starostlivosti o životné prostredie oznámenie o zmene navrhovanej
činnosti „Prístavba miestnosti k existujúcej výrobnej hale - GOTEC, Partizánske“,
vypracované podľa prílohy č. 8a zákona o posudzovaní.
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracoval
EKOCONSULT-enviro, a.s., Bratislava, v máji 2016.

RNDr.

Vladimír

Zúbor,

Zmena navrhovanej činnosti, uvedená v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, podlieha
svojimi parametrami zisťovaciemu konaniu, ktoré Okresný úrad Partizánske, odbor
starostlivosti o životné prostredie vykonal podľa § 29 zákona o posudzovaní. Na zisťovacie
konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, zákon č. 71/1976 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, okrem osobitostí konania
ustanovených v § 20 a § 20a) zákona o posudzovaní.

Popis súčasného stavu:
Dotknuté územie sa nachádza v okrajovej zóne k.ú. Partizánske, čiastočne v priemyselnej
časti. Navrhovaná prístavba je situovaná na pozemku parcela registra KN-C 4164/3
vo vlastníctve navrhovateľa, pričom bude pristavená k existujúcemu objektu.
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Spoločnosť GOTEC Slovakia s.r.o., Partizánske zabezpečuje pre svojich odberateľov
špecifické operácie v oblasti technológii spájania gumy s kovom. Na kovových dielcoch je
vykonávané otryskávanie, povrchové predúpravy - odmasťovanie, morenie, fosfátovnie
a nanášanie adhezív pred pogumovaním.

Popis zmeny navrhovanej činnosti:
Zmena navrhovanej činnosti sa týka prístavby k existujúcej výrobnej hale, v ktorej bude
zriadené nové pracovisko na čistenie lakovacích prípravkov.
Pri striekaní dielov v procese výroby dochádza k znečisteniu lakovacích prípravkov - točníc,
ktoré musia byť následne zbavené adhezíva, t.j. vrstvy laku, ktorá zaisťuje u výrobkov
priľnavosť gumy ku kovu. Toto sa prevádza pomocou organického rozpúšťadla MEK
na navrhovanom pracovisku.
Nové pracovisko bude umiestnené v miestnosti rozmerov 7500x7500mm, výška 3400mm.
Pracovisko bude pozostávať z nasledujúcich zariadení:
- namáčací stôl - hranatá nádrž o objeme 140 1 s dvomi odkladacími plochami,
- miešačka - 2ks oceľové miešacie zariadenie
Vibračný stôl - oceľové zariadenie pozostávajúce zo žľabu, uložené na štyroch pružinách
a dvojice vibračných agregátov
- destilačný prístroj IST 22 TEX II 3G - zariadenie umožňujúce regeneráciu rozpúšťadla
a jeho prípravu k opätovnému použitiu.
Pracovisko bude vybavené intenzívnym odsávaním s 15-násobnou výmenou vzduchu
za hodinu.
Súčasťou technologického vybavenia pracoviska je aj zásoba média - vstupný zásobník
rozpúšťadla (sud 200 1), zásobník znečisteného rozpúšťadla, pripraveného na proces
regenerácie (sud 200 1) a zásobník predestilovaného rozpúšťadla (sud 2001), ktoré je
pripravené na opätovné zaradenie do procesu čistenia dielcov. Sudy budú položené
na záchytnej vani. Súčasťou technológie je aj zariadenie na regeneráciu rozpúšťadla
destiláciou, t.j. privedením do bodu varu, jeho výpary sú následne schladené a kondenzované
v teplotnom výmenníku chladenom vzduchom. Tento proces umožňuje oddeliť rozpúšťadlo
od nečistôt, ktoré zostanú v nádrži. Destilačný cyklus je plne automatický.
Súčasťou bezpečnostnej výbavy pracoviska bude umiestnenie detektora úniku plynov,
tvoriacich so vzduchom výbušnú zmes.
Popis technologického procesu.
Znečistené dielce uložené v prepravkách sa umiestnia vo vyhradenom priestore (A l). Odtiaľ
budú postupne prevážané k namáčaciemu stolu (Z l), kde sa podrobia procesu namáčania
v rozpúšťadle. Po skončení tohto úkonu sa uložia do kontajnerov - hobokov ( priestor A2),
pridá sa rozpúšťadlo a hoboky sa uzavrú a podstúpia na ďalšiu operáciu miešania
a vibrovania. Po skončení týchto operácií sa hoboky otvoria a súčiastky sa uložia do regálov
na presušenie. Po presušení sa už vyčistené dielce uložené v plastových stohovacích
prepravkách umiestnia na úložnej ploche (A3).
Počet vyčistených dielcov bude cca 125 ks/hod. ( 765 000 ks/rok). Predpokladaná ročná
spotreba organického rozpúšťadla je 8,200 t. Čas aplikácie používaného rozpúšťadla je kratší
ako doba jeho úplného odparenia, z čoho vychádza skutočná predpokladaná spotreba
rozpúšťadla 1,9229 t/rok.
Zostatkové znečistené organické rozpúšťadlo bude recyklované v jestvujúcom destilačnom
zariadení a následne bude opätovne použité. Tuhý zvyškový odpad bude likvidovaný ako
nebezpečný odpad oprávnenou organizáciou.
Povolenia pre navrhovanú činnosť:
Navrhovaná zmena činnosti sa týka už posúdeného zámeru „Osadenie výrobnej
technológie „Gotec“ do existujúceho objektu, Partizánske“, ktorý bol ukončený rozhodnutím
zo zisťovacieho konania vydaným Okresným úradom Partizánske, odbor starostlivosti
o životné prostredie pod číslom OU-PE-OSZP-Z/2014/00025/15 zo dňa 15.01.2014.
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Zverejnenie navrhovanej zmeny:
Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie zverejnil oznámenie
o zmene navrhovanej činnosti na webovom sídle ministerstva a súčasne informoval verejnosť
o zmene navrhovanej činnosti dňa 27.06.2016.
V súlade s § 29 ods. 6 zákona bolo predmetné oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
zaslané dotknutým subjektov listom zo dňa 28.06.2016.
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo zverejnené v zmysle § 29 ods. 8 zákona
o posudzovaní na webovom sídle mesta Partizánske a na úradnej tabuli mesta Partizánske
v termíne od 04.07.2016 do 19.07.2016.
V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné
prostredie ako príslušný orgán rozposlal oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na zaujatie
stanoviska rezortnému orgánu (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky),
povoľujúcemu orgánu a zároveň ako dotknutej obci (Mesto Partizánske), dotknutým orgánom
(Trenčiansky samosprávny kraj, Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Okresný úrad Partizánske, odbor krízového riadenia, Regionálny úrad verejného
zdravotníctva Prievidza, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Partizánskom, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie).
V zákone stanovenom termíne a v termíne do vydania tohto rozhodnutia doručili
na Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie svoje písomné
stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):
1.1 Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-PE-OSZP-2016/001434-2 zo dňa 20.07.2016 uvádza, že čistenie dielcov v zmysle prílohy č.l vyhlášky MŽP SR č.410/2012 v znení
neskorších predpisov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší možno
kategorizovať nasledovne:
6.
OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA
6.4. Odmasťovanie a čistenie povrchov kovov, elektrosúčiastok, plastov a iných
materiálov vrátane odstraňovania starých náterov organickými rozpúšťadlami
s projektovanou spotrebou v t/rok:
b) iné organické rozpúšťadlá
> 0,6 < 2
projektovaná spotreba organických rozpúšťadiel - 1,9229 t/rok (methylethylketon).
Vyššie uvedená činnosť polieha súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z.
o ovzduší v znení neskorších predpisov.
Na základe vyššie uvedeného štátna ochrana ovzdušia z hľadiska ochrany ovzdušia
nepožaduje posudzovať oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
1.2 Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
vodnej správy, list číslo OU-PE-OSZP-2016/001445-2 zo dňa 11.07.2016 - uvádza, že
k predloženej zmene navrhovanej činnosti navrhovateľa „Gotec Slovakia s.r.o., Partizánske)
nemá orgán štátnej vodnej správy pripomienky a nevyžaduje aby bol posudzovaný v zmysle
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení.
1.3 Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy ochrany prírody a krajiny, list číslo OU-PE-OSZP-2016/001407-002 zo dňa
15.07.2016 - územie navrhovanej činnosti sa nachádza v jestvujúcej prevádzke navrhovateľa,
v zastavanom území obce, s prvým stupňom ochrany. Z uvedeného dôvodu štátna správa
ochrany prírody a krajiny nemá pripomienky k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti
„Prístavba miestnosti k existujúcej výrobnej hale - GOTEC, Partizánske“ a nepožaduje
posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.
1.4 Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy odpadového hospodárstva list číslo OÚ-PE-OSZP-2016/001449-002 zo dňa
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15.07.2016 - uvádza, že zmena rieši prístavbu jednopodlažného objektu k existujúcej
výrobnej hale, v ktorom bude zriadené pracovisko pre čistenie dielcov. Predmetom
posudzovania je aj technológia umiestnená na tomto pracovisku.
Počas procesu čistenia vznikne nebezpečný odpad kat.č. 14 06 05 - kaly alebo tuhé odpady
obsahujúce iné rozpúšťadlá. Nakladanie s odpadmi vzniknutými počas stavby objektu a počas
prevádzky uvedeného pracoviska a vedenie evidencie odpadov je potrebné vykonávať
v súlade s platnou legislatívou.
Nakoľko realizácia projektu pri dodržaní technologických postupov nebude mať negatívny
vplyv na životné prostredie pri nakladaní s odpadmi, orgán štátnej správa odpadového
hospodárstva súhlasí so zmenou navrhovanej činnosti „Prístavba miestnosti k existujúcej
výrobnej hale - GOTEC Partizánske“ a vzhľadom k uvedenému nepožadujeme d’alšie
posudzovanie v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Trenčiansky samosprávny kraj, list číslo TSK/2016/05727-2 zo dňa 13.07.2016, súhlasí
s navrhovanou činnosťou, keďže uvedený zámer činnosti nie je v rozpore so Zmenami
a Doplnkami č. 2 UPN VUC Trenčianskeho kraja, ktoré sú v súčasnosti platnou a aktuálnou
územnoplánovacou dokumentáciou TSK.
3. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, list číslo 25451/2016-3200-42216
zo dňa 13.07.2016 - uvádza, že k predloženému oznámeniu o zmene má nasledovné
odporúčania: pri navrhovaní a prevádzke požadujeme dodržať požiadavky zákona č. 67/2010
Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov a nariadenia
Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii
a obmedzovaní chemikálií (REACH) v platnom znení vrátane opatrení na minimalizáciu
nepriaznivých vplyvov nebezpečných látok podľa kariet bezpečnostných údajov dodávateľov
vstupných surovín.
Na záver Ministerstvo hospodárstva SR ako rezortný orgán odporúča realizáciu navrhovanej
činnosti „Prístavba miestnosti k existujúcej výrobnej hale - GOTEC, Partizánske“
za podmienky, že navrhovateľ Gotec Slovakia, s. r. o., Javorová 794/15, 958 01 Partizánske,
ICO 47 092 700, bude priebežne zabezpečovať dodržiavanie náležitej ochrany zdravia ľudí
a životného prostredia pred účinkami používaných nebezpečných látok v súlade s nariadením
(ES) č. 1907/2006 a súvisiacou legislatívou.
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, list číslo
B/2016/1310-PPL/5130 zo dňa 11.07.2016 uvádza, že v súvislosti s územným konaním
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach vydal pre
navrhovateľa súhlasné záväzné stanovisko č. B/2016/530-PPL/2004 zo dňa 23.03.2016
k umiestneniu predmetnej stavby.
V zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z. z.)
nepredpokladáme pri realizácii navrhovanej zmeny zhoršenie vplyvu na verejné zdravie
oproti súčasnému stavu a preto RÚVZ Prievidza súhlasí so zmenou navrhovanej činnosti
„Prístavba miestnosti k existujúcej výrobnej hale - GOTEC, Partizánske“.
Zároveň upozorňujeme, že v prípade schválenia a realizácie navrhovanej činnosti je v ďalšom
stupni konania potrebné:
- dodržiavať počas výstavby i počas prevádzky prípustné hodnoty hluku v zmysle vyhlášky
MZ SR č. 549/2007 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku,
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií
v životnom prostredí v znení neskorších predpisov,
- pred začatím činnosti v prevádzke predložiť orgánu verejného zdravotníctva návrh
na uvedenie priestorov do prevádzky podľa § 52 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z., za účelom
posúdenia návrhu z hľadiska vplyvu na zdravie,
- podľa úrovne a charakteru všetkých faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu
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ovplyvniť zdravie zamestnancov, zhodnotiť zdravotné riziká a zabezpečiť opatrenia
na zníženie expozície zamestnancov na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň v súlade so zákonom
NR SR č. 355/2007 Z. z., s nariadením vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov
pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v platnom znení
a s nariadením vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku
v platnom znení.
5. Dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona o posudzovaní: Združenie domových
samospráv, zastúpené predsedom združenia Marcelom Slávikom, list zo dňa 01.07.2016,
doručený elektronickou poštou dňa 12.07.2016
- uvádza nasledovné pripomienky:
1. Žiada podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako
aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade
s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008, TP 10/2008.
2. Žiada doplniť dopravno - kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN
a metodikami (STN 73 6102, 73 6101, technické podmienky TP 10/2010, Metodika
dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce
križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy
vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu
a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20
rokov od uvedenia stavby do prevádzky).
3. Žiada overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením
príslušnej normy STN 73 6110.
4. Žiada, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami
bytových domov a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťa využitie
striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.
5. V prípade nevyhnutnosti povrchových státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené
vodorovné strechy požaduje použitie vegetačných dielcov, ktoré zabezpečia minimálne 80 %
podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 1 vody/m2 po dobu prvých
15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál Národnej
recyklačnej agentúry SR www.samospravvdov.org/files/vegetačne dielce.pdf.
6. Žiada vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene
v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody.
7. Žiada dodržať ustanovenia zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon).
8. Žiada dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu účinku
škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
9. Žiada definovať najbližšiu existujúcu obytnú, eventuálne inú zástavbu s dlhodobým
pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy,
dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.
10. Výškovo a funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
11. V okolí zámeru navrhuje realizáciu lokálneho parčíka ako samostatného stavebného
objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
12. Požaduje, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný park
ako verejný mestský park a vhodne začlenený do okolitého územia a voľne prístupný
zo všetkých smerov.
13. Náhradnú výsadbu žiada riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite.
Nesúhlasí s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
14. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiada riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej
mikroklímy a jej bilancie.
15. Alternatívou k bodom 11 až 14 by bola realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť použité
aj vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatrávnená
strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou
termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.
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16. Žiada, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenia verejných priestorov v podobe
fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo
neoddeliteľné od samostatnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto
sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú
lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.
17. Výber stvárnenia a aj konkrétneho autora diela podľa bodu 14 bude predmetom
obstarávania resp. súťaže, ktorá má spĺňať minimálne nasledovné charakteristiky: otvorená
súťaž, o ktorej sa dozvie relevantný okruh potenciálnych autorov, zverejnená na webstránke
projektu, vo výberovej komisii bude zástupca investora, architekt spracúvajúci projektovú
dokumentáciu, zástupca mestskej aj miestnej samosprávy, zástupca zainteresovanej verejnosti
a predstaviteľ akademickej obce, investor bude rešpektovať výsledok súťaže, dielo rešpektuje
charakter a obsah stavby, priestoru, v ktorom sa umiestni, ako aj charakter danej lokality.
18. Statiku stavby žiada overiť nezávislým oponentským posudkom.
19. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu
s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území.
Požaduje spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovanie analýzy
reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov
navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
20. Žiada doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej kanalizácie
a ostatných vodných stavieb.
21. Žiada overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít
predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu preveriť aj všetky
predchádzajúce body tohto vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom
je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale
rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia
a navrhovaného zámeru.
22. Žiada dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z.
23. Žiada vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť
umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
•
kovov označeného červenou farbou,
• papiera označeného modrou farbou,
• skla označeného zelenou farbou,
• plastov označeného žltou farbou
• bio-odpadu označeného hnedou farbou.
24. Žiada spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií.
25. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní
je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné
konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie), a preto žiada, aby ako
známy účastník konania bol v zmysle § 24 a § 25 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
o začatí týchto konaní písomne upozornený, aby si v nich mohol uplatňovať svoje práva.
Vzhľadom na uvedené požaduje, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené
a v zmysle § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného
zámeru „Prístavba miestnosti k existujúcej výrobnej hale - GOTEC, Partizánske“ podľa tohto
zákona o posudzovaní prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania,
odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer
komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia.
Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej
správy v zmysle § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní listom č. OU-PE-OSZP-2016/001371 -8
zo dňa 18.07.2016 požiadal navrhovateľa o poskytnutie doplňujúcich informácií na
objasnenie týchto pripomienok zároveň bolo konanie prerušené rozhodnutím č. OU-PEOŠZP-2016/001371-9 zo dňa 18.07.2016 .
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Dňa 29.07.2016 bol doručený Okresnému úradu Partizánske, odbor starostlivosti o životné
prostredie list zo dňa 28.07.2016 od spoločnosti PROMA s.r.o., Bytčická 16, Žilina, ktorá je
splnomocnená na zastupovanie navrhovateľa.
V liste sa uvádza:
V rámci posudzovania Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Prístavba miestnosti
k existujúcej výrobnej hale - GOTEC, Partizánske“ boli doručené príslušnému orgánu
stanoviská od rezortného, dotknutých, povoľujúcich orgánov a verejnosti (Združenie
domových samospráv).
Združenie domových samospráv vo svojom stanovisku zo dňa 01.07.2016 k oznámeniu
o zmene navrhovanej činnosti „Prístavba miestnosti k existujúcej výrobnej hale - GOTEC,
Partizánske" predložilo nasledovné pripomienky resp. otázky na ktoré ako spracovateľ
predloženej dokumentácie v súčinnosti s navrhovateľom predmetnej činnosti dopĺňame
požadované informácie a zaujímame nasledovné stanovisko:
1. Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj
celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade
s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008, TP 10/2008.
Pripomienka je irelevantná. V kapitole Dopravná a iná infraštruktúra na strane 11
predmetného Oznámenia o zmene sa jasne uvádza, že zmenou navrhovanej činnosti
sa dopravná infraštruktúra súvisiaca s prevádzkou GOTEC Partizánske nezmení.
Navrhovaná prístavba sa nachádza v existujúcom areáli, pričom stavebne aj komunikačné
bude napojená na existujúcu výrobno-skladovú halu. Existujúce vnútro-areálové komunikácie
sú napojené na existujúci dopravný systém.
Komunikácia ako aj parkoviská sú vybudované z asfaltobetónu, chodníky sú vybudované
zo zámkovej dlažby. V súčasnej dobe v areáli existuje 21 parkovacích miest.
Z dopravného hľadiska sa nevyžadujú žiadne špeciálne opatrenia. Oproti súčasnému stavu
sa realizácia zámeru neprejaví nárastom intenzity dopravy.
Parkovanie vozidiel zamestnancov a obslužnej dopravy bude na existujúcich spevnených
plochách pred vstupom do prevádzky.
2. Žiadame doplniť dopravno - kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN
a metodikami (STN 73 61 02, STN 73 6101. Technické podmienky TP 10/2010 . Metodika
dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre
existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie
vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z je j súčasného stavu
a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20
rokov od uvedenia stavby do prevádzky).
Detto bod 1.
3. Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym
znením príslušnej normy STN 73 6110.
Detto bod 1.
4. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené form ou podzemných garáží pod objektami
stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie
striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.
Detto bod 1.
5. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené
vodorovné plochy požadujeme použitie vegetačných dielcov, ktoré zabezpečí a minimálne
80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody / I I 12 po dobu
prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál
Národnej recyklačnej agentúry SR www.samospravydomov.org/files/vegetacne dielce.pdf.
Detto bod 1.
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6. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene
v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody.
Pripomienka je irelevantná. Dotknuté územie sa nachádza priamo v meste Partizánske,
čiastočne v priemyselnej časti, pričom z východnej strany je prístavba postavená
k existujúcemu objektu. Z ostatných strán je objekt obkolesený - zo severnej strany
priemyselnou zástavbou, z južnej záhradkárskou lokalitou a železničnou traťou a zo západnej
časti prístupovou komunikáciou ul. Javorová, za ktorou sa nachádza zástavba rodinných
domov.
Navrhovaná prístavba objektu je situovaná na ploche s p. č. 4164/3, pričom bude pristavená
k existujúcemu objektu s p. č. 4164/13.
Nové pracovisko je umiestnené v priestore nosných stĺpov haly H /l, CH/1. Miestnosť má
rozmery 7500x7500 mm, výšku 3400 mm.
Predmetná činnosť nepredpokladá výruby ani zásahy do existujúcej zelene priemyselného
areálu.
7. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
Ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) budú dodržané.
8. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku
škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
Detto bod 7.
9. Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým
pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy,
dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.
Dotknuté územie sa nachádza priamo v meste Partizánske, čiastočne v priemyselnej časti,
pričom z východnej strany je prístavba postavená k existujúcemu objektu. Z ostatných strán je
objekt obkolesený - zo severnej strany priemyselnou zástavbou, z južnej záhradkárskou
lokalitou a železničnou traťou a zo západnej časti prístupovou komunikáciou ul. Javorová, za
ktorou sa nachádza zástavba rodinných domov.
Navrhovaná prístavba objektu je situovaná na ploche s p. č. 4164/3, pričom bude pristavená
k existujúcemu objektu s p. č. 4164/13.
Nové pracovisko je umiestnené v priestore nosných stĺpov haly H /l, CH/1. Miestnosť má
rozmery 7500x7500 mm, výšku 3400 mm.
10. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
Pripomienka bude dodržaná, jedná sa o prístavbu k existujúcej výrobnej hale, ktorá nebude
presahovať existujúcu zástavbu.
11. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného
objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
Pripomienka je irelevantná, navrhovaná činnosť sa nachádza vo výrobnom areáli, kde nie je
pohyb verejnosti z hľadiska bezpečnosti a ochrany možný, realizácia lokálneho parčíku či
umeleckých diel je preto bezpredmetná. Pre zamestnancov slúži ako oddychová zóna
existujúca zeleň a súvisiace vybavenie areálu.
12. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný park
ako verejný mestský park a vhodne za členený do okolitého územia a voľne prístupný
zo všetkých smerov.
Detto 11.
13. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite.
Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
Pripomienka je irelevantná, nakoľko sa v rámci realizácie navrhovanej činnosti so žiadnym
výrubom nepočíta a teda ani s realizáciou náhradnej výsadby.
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14. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu
lokálnej mikroklímy a je j bilancie.
Detto 13.
15. Alternatívou k bodom 11 až 14 by bolo realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť použité
aj vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok.
Zatrávnená strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou
termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.
Detto 13.
16. Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov
v podobe fasády„ exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné
umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf; fontána a pod.).
Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre
danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.
Detto 11.
17. Výber stvárnenia a aj konkrétneho autora diela podľa bodu 14 bude predmetom
obstarávania resp. súťaže, ktorá má spĺňať minimálne nasledovné charakteristiky: otvorená s ú ťaž, o ktorej sa dozvie relevantný okruh potenciálnych autorov; - zverejnená
na webstránke projektu; - vo výberovej komisii bude zástupca investora, architekt
spracúvajúci projektovú dokumentáciu, zástupca mestskej aj miestnej samosprávy, zástupca
zainteresovanej verejnosti a predstaviteľ akademickej umeleckej obce; - investor bude
rešpektovať výsledok tejto súťaže; - dielo rešpektuje charakter a obsah stavby, priestoru
v ktorom sa umiestni ako aj charakter danej lokality.
Detto 11.
18. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.
Pripomienka je irelevantná, nakoľko sa jedná o prístavbu k existujúcej výrobnej hale, ktorá
nebude presahovať existujúcu zástavbu s rozmerom miestnosti 7500x7500 mm, a výškou
3400 mm.
19. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území.
Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním
analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy
vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
Detto bod 18.
20. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových
kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
Detto bod 1 a 18.

množstiev ORL, dažďovej

21. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych
intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj
všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu
s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú
technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti
a charakteru územia a navrhovaného zámeru.
Navrhovaná zmena činnosti je v súlade s platnými územnoplánovacími dokumentmi mesta
Partizánske. Navrhovaná činnosť bude realizovaná v existujúcom priemyselnom areály, čo je
v súlade s charakterom navrhovanej činnosti.
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22. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z..
Ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
budú dodržané.
23. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve
zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
• kovov označeného červenou farbou
• papiera označeného modrou farbou
• skla označeného zelenou farbou
• plastov označené ho žltou farbou
• bio-odpadu označeného hnedého farbou
Prevádzkovateľ má už v súčasnosti zavedený separovaný zber vzniknutých odpadov
s dostatočným počtom zberných nádob.
24. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií.
Pred začatím prevádzky navrhovanej zmeny činnosti bude aktualizovaný Prevádzkový
poriadok ako aj plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku
škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade
ich úniku ("havarijný plán").
25. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. je
Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné
konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby
sme ako známy účastník konania boli v zmysle §24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto
konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva.
Uplatňovanie predmetných práv pre Združenie domových samospráv bude v kompetencii
príslušných orgánov jednotlivých konaní.
Vzhľadom na uvedené pripomienky požaduje Združenie domových samospráv, aby
pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené a v zmysle §29 ods. 3 zákona č. 24/2006
Z.z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru „Prístavba miestnosti k existujúcej
výrobnej hale - GOTEC, Partizánske" podľa tohto zákona prostredníctvom správy
o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného
stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné
opatrenia.
Uplatňovanie predmetných práv pre Združenie domových samospráv bude v kompetencii
príslušných orgánov jednotlivých konaní.

Vyhodnotenie:
Navrhovaná činnosť a jej zmena je plánovaná v katastrálnom území Partizánske. Zmena
navrhovanej činnosti nevyvolá žiadne nové vplyvy z hľadiska vplyvov, ktoré sú známe zo
súčasnej prevádzky činnosti. Uvedená skutočnosť sa prejavila aj v stanoviskách
od dotknutých subjektov, v ktorých nebolo požadované ďalšie posudzovanie zmeny
navrhovanej činnosti. Písomné stanoviská od subjektov, ktoré ich nedoručili v termíne podľa
§ 29 ods. 9 zákona, sa považujú za súhlasné. Opatrenia pre zmenu navrhovanej činnosti sa
ukladajú z dôvodu požiadaviek pripomienkujúcich subjektov.
Všetky subjekty, ktoré doručili stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti
okrem zástupcu dotknutej verejnosti - Združenia domových samospráv vyjadrili kladný
postoj k navrhovanej činnosti a z ich stanovísk nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných
vplyvov na životné prostredie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie
posudzovanie zámeru. Tunajší úrad sa zaoberal sa pripomienkami a požiadavkami
uvedenými v stanoviskách.
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Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie sa zaoberal z vecného
hľadiska aj všetkými pripomienkami a návrhmi dotknutej verejnosti Združenia domových
samospráv uvedenými v liste - vyjadrení doručenom elektronickou poštou na tunajší úrad
12.07.2016.
Uvedené vyjadrenie vykazuje štruktúru unifikovaného formulára, ktorý je Združením
zasielaný ku každému zámeru resp. k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti.
K pripomienkam uvádzame, že niektoré pripomienky sú irelevantné, nakoľko Združenie sa
nedostatočne oboznámilo s oznámením o zmene navrhovanej činnosti. Ostatné pripomienky
sa posúdili vzhľadom na výrokovú časť tohto rozhodnutia ako predčasné, resp. prislúchajúce
do nadväzujúcich povoľovacích konaní podľa osobitných zákonov. Účelom zákona
o posudzovaní je zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovanej činnosti
na životné prostredie a získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti
podľa osobitných predpisov. Nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie
navrhovaného umiestnenia činnosti v rozsahu kompetencií stavebného úradu.
Opodstatnené pripomienky, ktoré majú oporu v platných právnych predpisoch, bude potrebné
zohľadniť v dokumentácii k povoľovaniu navrhovanej činností podľa osobitných predpisov,
v ktorom má verejnosť a dotknutá verejnosť postavenie účastníka konania. Dotknutá
verejnosť uvedená v § 24 zákona o posudzovaní disponuje právami definovanými v súlade
s § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní.

Záver
Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie pri rozhodovaní o tom,
či sa zmena navrhovanej činnosti bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní prihliadal na
stanoviská doručené k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti od zainteresovaných
subjektov, vrátane verejnosti a pri konečnom rozhodovaní primerane použil kritéria pre
zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní.
Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe preskúmania
a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov
konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia
podľa zákona o posudzovaní konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené
alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa
zákona o posudzovaní a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou oznámenia
o zmene činnosti. V rámci zisťovacieho konania neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré
môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného
prostredia, alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie
obyvateľov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza
v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť
opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade
s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
V zmysle § 38 zákona o posudzovaní má príslušný orgán (Okresný úrad Partizánske)
v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti postavenie dotknutého orgánu, ak k nej vydal
rozhodnutie v zisťovacom konaní. V záväznom stanovisku uvedie, či návrh na začatie
povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti je v súlade so zákonom o posudzovaní,
s rozhodnutím vydaným podľa tohto zákona a podmienkami určenými v rozhodnutí zo
zisťovacieho konania.
Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe uvedených
skutočností a ďalších informácií obsiahnutých v oznámení o zmene navrhovanej činnosti,
s prihliadnutím na opatrenia navrhnuté na odstránenie a zmiernenie nepriaznivých vplyvov,
ako aj na stanoviská zainteresovaných subjektov, rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.

stra n a 13 k ro z h o d n u tiu č. O U - P E - O S Z P - 2 0 1 6 /0 0 1 3 7 1 -0 1 5

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne
informuje o tomto rozhodnutí 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 v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Partizánske, odbor
starostlivosti o životné prostredie, Námestie SNP 151/9, 958 01 Partizánske v lehote 15 dní
odo dňa 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. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem
na navrhovanej činnosti a na konaní ojej povolení.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Ľubica ^lajsová
vedúca odboru
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Rozhodnutie OÚ PE č. OU-PE-OSZP-2016/001371-015 zo dňa 01.08. 2016 sa doručuje:

účastníkom konania
1. PROMA s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina
2. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci
1. Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
dotknutým orgánom
1. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20 A, 911 01 Trenčín
2. Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy
odpadového hospodárstva, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, úsek štátnej správy
ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej vodnej správy, Námestie SNP 151/6, 958 01
Partizánske
3. Okresný úrad Partizánske, odbor krízového riadenia, Námestie SNP 151/6, 958 01
Partizánske
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, so sídlom Bojnice, Nemocničná
8, 972 01 Bojnice
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Partizánskom, Nitrianska
cesta 1483/80, 958 01 Partizánske
6. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3,
91101 Trenčín
rezortnému orgánu
1. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212

