OKRESNÝ ÚRAD ROŽŇAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Ernesta Rótha 30

048 01 Rožňava
____________________________________________________________________________________

Číslo spisu

11. 08. 2020

OU-RV-OSZP-2020/006033-014
Vybavuje

ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ
Popis konania / Účastníci konania
Navrhovateľ Slovenská správa ciest Bratislava, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie 4,
040 01 Košice, IČO: 00 003 328 listom doručeným dňa 01.07.2020 predložil príslušnému orgánu, Okresnému úradu
Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 29 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní vypracovaný
podľa § 22 a prílohy č. 8a zákona o posudzovaní zámer „I/67-021 Nižná Slaná most“. Dňom podania zámeru sa
začalo správne konanie vo veci zisťovacieho konania navrhovanej činnosti.
Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1
písm. c) 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 a podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“), po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona o posudzovaní
vo veci zmeny navrhovanej činnosti „I/67-021 Nižná Slaná most“, ktorej navrhovateľom je Slovenská správa ciest
Bratislava, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice, IČO: 00 003 328 a
na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny
poriadok“) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 46 a 47 správneho poriadku takto
rozhodol
zmena navrhovanej činnosti „I/67-021 Nižná Slaná most“, uvedená v predloženom zámere, ktorej navrhovateľom je
Slovenská správa ciest Bratislava, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice,
IČO: 00 003 328 v katastrálnom území obce Nižná Slaná
sa nebude posudzovať
podľa zákona o posudzovaní a pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.
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Vzhľadom na charakter činnosti, informácie uvedené v zámere o navrhovanej činnosti a doručené stanoviská sa
ukladajú nasledovné opatrenia, ktoré bude potrebné zohľadniť v dokumentácii stavby v konaniach o povolení
činnosti podľa osobitných predpisov :
# zabezpečiť, aby počas realizácie a prevádzky zmeny navrhovanej činnosti nebola ohrozená kvalita povrchových
a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd, zdržať sa činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť prirodzený režim
vôd, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu,
# zabezpečiť návrh odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd s požiadavkami na čistenie vôd v zmysle NV SR
č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd,
# požiadať o vyjadrenie k zmene navrhovanej činnosti Lesy Slovenskej republiky ako správcu drobného vodného
toku (Kobeliarovský)
# zabezpečiť dodržanie ustanovení zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami,
# požiadať v ďalšom stupni o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona,
# nakladať s odpadmi, ktoré budú vznikať počas realizácie stavby, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z., a je potrebné
ich zaraďovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. – Katalóg odpadov,
# predložiť ku kolaudačnému konaniu:
- potvrdenie o odvoze všetkých druhov odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavby,
- doklad (zmluvu, potvrdenie...) o zneškodnení, resp. zhodnotení vzniknutých odpadov počas realizácie stavby
príslušnému stavebnému úradu a na okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie (úsek štátnej
správy odpadového hospodárstva),
Odôvodnenie
Navrhovateľ Slovenská správa ciest Bratislava, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie 4,
040 01 Košice, IČO: 00 003 328 listom doručeným dňa 01.07.2020 predložil príslušnému orgánu, Okresnému úradu
Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 29 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní vypracovaný
podľa § 22 a prílohy č. 8a zákona o posudzovaní zámer „I/67-021 Nižná Slaná most“. Dňom podania zámeru sa
začalo správne konanie vo veci zisťovacieho konania navrhovanej činnosti.
Cieľom stavby je prestavba mosta č. 67-021 podľa aktuálnych STN a EU noriem kvôli zabezpečeniu bezpečnosti
cestnej premávky na tomto dôležitom cestnom ťahu a zabezpečenie potrebnej prietokovej kapacity mosta.
Zlepšením dopravno-technického stavu komunikácie, dobudovaním dopravných subsystémov sa skvalitní plynulosť
a bezpečnosť cestnej premávky v danom území.
Celkový rozsah stavby
Rozsah stavby bol daný požiadavkami SSC IVSC v súťažných podkladoch a pozostáva z nasledovných stavebných
úprav:
• Prestavba mosta I/67-021
• Vyriešenie odvodnenia mosta a priľahlej komunikácie
• Úprava koryta toku
• Výmena bezpečnostných zariadení na moste
• Úprava cesty I/67 v nevyhnutnej miere
• V prípade potreby preložka inžinierskych sietí
Stavba tvorí jeden celok. Pozostáva z týchto objektov :
• SO 100-00 Rekonštrukcia cesty I/67
• SO 200-00 Prestavba mosta č.67-021 v km 28,568
SO 100-00 Rekonštrukcia cesty I/67
Navrhuje sa úprava cesty na dĺžke 50,00m. Úprava cesty spočíva vo výmene asfaltových a konštrukčných vrstiev,
aby sa komunikácia výškovo prispôsobila novej nosnej konštrukcie mosta. Súčasťou rekonštrukcie komunikácie I/67
je aj výšková úprava napojení miestnych komunikácii a cesty III. triedy č. III/3030 smer Kobeliarovo. Výmena bude
prebiehať v dvoch etapách - po poloviciach s využitím svetelnej signalizácie. Najprv sa odfrézujú asfaltové vrstvy
vozovky v hrúbke cca 180 mm. Následne sa odstránia podkladné vrstvy na požadovanú hrúbku novej vozovky.
Upraví sa zemná pláň na požadovanú úroveň min. Edef,2= 60 MPa a zrealizujú sa nové vrstvy vozovky. V miestach
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úpravy výškového napojenia miestnych komunikácií a cesty III/3030 sa odfrézuje asfaltový kryt v potrebnej hrúbke
0-40mm a položia sa nové vrstvy asfaltobetónu hrúbky 40 a 50 mm podľa potreby.
Odvodnenie cesty je riešené rovnako ako pri existujúcom stave pozdĺžnym a priečnym sklonom vozovky do
priľahlého recipientu. Na pravej strane v mieste napojenia na miestne komunikácie navrhujeme osadenie líniového
žľabu DN150 na zachytenie vody z vozovky a priame odvedenie do vodného toku.
Na predmetnej stavbe nedôjde k výrubu žiadnych drevín ani porastov, nakoľko oblasť okolo mosta je udržiavaná
a povrch je pokrytý trávnatou vegetáciou.
SO 200-00 Prestavba mosta č.67-021 v km 28,568
Uvedený mostný objekt sa nachádza na štátnej ceste I. triedy č.67 ponad Kobeliarovský potok v zastavanom území
obce Nižná Slaná. Komunikácia na moste je kategórie C9,0/50 smerovo nerozdelená. Smerovo je komunikácia
na moste vedená v priamom úseku, výškovo je komunikácia v miernom stúpaní skoro v rovine. Mostný objekt
premosťuje Kobeliarovský potok a je jednopoľový. Kríženie je ľavé pod uhlom 56°. Nová nosná konštrukcia
mosta je navrhnutá z 15 ks prefabrikovaných vopred predpätých nosníkov dĺžky 10,0m a výšky 0,40m prosto
uložených na existujúcich gravitačných oporách na elastomerné ložiská. Spodná stavba je monolitická masívna
tvorená gravitačnými oporami /predpoklad na základe mostného listu, keďže pôvodná PD sa nezachovala/.
Búracie práce
Na existujúcom moste s navrhuje kompletne vybúranie nosnej konštrukcie a úložných prahov s časťou krídel a
vybúranie mostných záverov (predpokladá sa, že MZ sú podpovrchové). Pred začiatkom búracích prác je nutné
podchytenie PIS vedení, ktoré sú zavesené na rímse na vtokovej strane.
Búracie práce a nasledujúce rekonštrukčné práce budú prebiehať počas čiastočnej uzávierky cesty I/67 po
poloviciach (doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu s riadená dočasným dopravným značením).
Spodná stavba a nosná konštrukcia
Po vybúraní nosnej konštrukcie a úložných prahov spolu s časťou krídel sa najprv vybuduje nový železobetónový
úložný prah, ktorého súčasťou bude aj záverný múrik s prechodovou doskou. Výška úložného prahu sa upresní na
stavbe po vykonaní búracích prác a geodetickom zameraní. Predpokladaná výška je cca 500mm. Úložný prah bude
zo železobetónu C35/45 a bude prepojený s existujúcou oporou vlepenou betonárskou výstužou.
Súčasťou záverného múrika a úložného prahu sú aj kolmé krídla, ktoré sú votknuté do opory. Navrhujeme ich
nadbetónovanie v hrúbke 500mm /existujúcu hrúbku krídel nepoznáme, keďže neexistuje pôvodná PD/. Výška
nadbetónovania je cca 1500mm a bude prispôsobená na stavbe skutočnému stavu.
Šírka záverného múriku je 550mm. Na tento sa ukladá nová prechodová doska hrúbky 250mm dĺžky 3,0m.
Prechodová doska je z betónu C25/30.
Keďže na základe údajov o 100-ročnej vode od SHMÚ, ktorá je 18,0m3.s-1, je súčasný mostný otvor nepostačujúci,
navrhuje sa zväčšenie kapacity prietočnosti úpravou dna toku a použitím nosnej konštrukcie s menšou hrúbkou, čím
posunieme spodnú hranu mosta vyššie, ako je to pri existujúcom moste. Existujúca kynéta na vtoku potoka sa vybúra
a dno toku sa vydláždi s lomovým kameňom hrúbky 250 mm do betónového lôžka C16/20 hrúbky 150 mm na celú
šírku toku. Stred toku bude o 100 mm nižšie oproti krajom, aby sa vodný tok sústredil v strede koryta. Na začiatku
a konci úpravy bude zriadený zaisťovací prah 700x400 mm z vodostavebného betónu C20/25.
Nosná konštrukcia je jednopoľová. Tvorená bude z 15ks vopred predpätých nosníkov dĺžky 10,0m a výšky 0,40m /
odvodené z nosníkov dĺžky 11,0m/. Nosníky budú zmonolitnené spriahujúcou doskou. Nosná konštrukcia bude
minimálnej výšky 525 mm. Nosníky budú uložené cez všesmerné elestomerné ložiská výšky 30mm rozmeru
200x250 na betónové bloky rozmeru 500x550 mm rôznej výšky, ktoré budú súčasťou úložných prahov na oboch
stranách. Konštrukcia bude prostá s rozpätím 9,6m.
Hlavné stavebné práce
- presmerovanie dopravy do pravého jazdného pruhu s využitím svetelnej signalizácie a vyznačenie obchádzkovej
trasy uzavretej komunikácie III/3030 smerom do Kobeliarova
- realizácia ľavej polovice mostu
- vybúranie mostného zvršku, ríms, mostných záverov
- vybúranie nosnej konštrukcie, úložných prahov a časti krídel
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- výškové zameranie nosnej konštrukcie
- zosúladenie projektovej dokumentácie s reálnym zameraním
- realizovanie úložného prahu, záverného múriku a prechodových dosiek
- úprava dna potoka – dlažba z lomového kameňa
- pokládka nosníkov
- realizácia spriahujúcej dosky
- realizovanie hydroizolácie mosta
- betonáž ríms mosta a osadenie bezpečnostných zariadení na moste
- osadenie mostných záverov
- pokládka podkladných vrstiev pred a za mostom
- uloženie krycej a obrusnej vrstvy z asfaltobetónu
- realizácie druhej polovice detto ako predchádzajúce
- realizácia vodorovného dopravného znač
Navrhovaná činnosť bude vyžadovať stavebné povolenie a kolaudáciu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal
zámer dotknutej obci, rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu a dotknutým orgánom. Súčasne v zmysle § 23 ods.
1 zákona o posudzovaní Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie bezodkladne zverejnil dňa
03.07.2020 zámer na webovom sídle MŽP SR na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/i-67-021-niznaslana-most, oznámenie o predložení zámeru a informáciu pre verejnosť.
V zákonom stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili OÚ Rožňava svoje písomné
stanoviská nasledovné subjekty:

1. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 85000 Bratislava – Petržalka stanovisko, ktoré bolo elektronickou
poštou doručené dňa 03.07.2020 tunajšiemu úradu s nasledovnými pripomienkami:
# používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; žiadame uviesť aké recykláty a
ako sa v zámere použijú. Požadujeme používanie recyklátov najmenej v rozsahu stavebných inertných odpadov do
základov a terénnych úprav stavby; zmesy recyklátov živičných materiálov zmiešaných s recyklovanými plastami;
plastové recykláty napr. na retenčnú dlažbu alebo tepelnú či zvukovú izoláciu,
# spracovať projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie tak, aby spĺňala metodiku Európskej
komisie. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými
zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické
osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa
daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre,
# prispôsobiť zámer okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to najmä vhodnými vegetačnými úpravami
nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami na základe výpočtov podľa Vodného zákona, realizáciou
zelenej infraštruktúry podľa §48 zákona OPK č.543/2002 Z.z. Táto zelená infraštruktúra by mala mať formu
lokálneho parčíka, ktorý bude vhodne začlenený do okolitého územia a podľa prevádzkových možnosti voľne
prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a
návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska stavebného zákona sa jedná
o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia,
# súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády, exteriérov a spoločných
interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby; najvhodnejšie sú na to
mostné a viaduktové objekty. Žiadame mostné objekty umelecky dotvoriť, napr. ako grafitti alebo kocky LEGO.
Uvedený spôsob zabráni vandalizmu, ktorý je už aj na Slovensku bežným javom, pričom SSC údržbu a čistenie
objektov nielenže podceňuje, je doslova nedostatočná. Z uvedeného dôvodu sa takýmto jednoduchým opatrením
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podarí dosiahnuť hneď dva ciele: podporiť umenie a preventívne pôsobiť voči vandalizmu. Maľba môže mať súčasne
aj ochranný charakter, teda chrániť konštrukciu mosta pred eróziou a inými vplyvmi,
# vypracovať projekt dekonštrukcie projektu po jeho dožití a preukázať možnosť zhodnotenia a recyklácie jeho
jednotlivých častí,
# na konštrukciu ciest použiť priepustné asfalty a betóny s prímesou recyklovaných plastov,
2. Úrad Košického samosprávneho kraja, (list č. 5331/2020/ORRÚPŽP/25013 zo dňa 09.07.2020) pri minimálnom
zásahu do životného prostredia a prehodnotení vplyvov celej navrhovanej činnosti na ovzdušie, povrchové vody,
podzemné vody, pôdu, za dodržanie všetkých limitov v súlade s platnou legislatívou v ochrane vôd, ochrane
ovzdušia ako aj zosúladenie s legislatívou o nakladaní s odpadmi, bezpodmienečnej realizácie opatrení na zmiernenie
nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie súhlasí s navrhovanou zmenou činnosti
predloženého zámeru.
3. Obec Nižná Slaná, Námestie SNP č. 54, 049 23, (list č. OÚNS 5/2020-4 zo 06.07.2020) ako dotknutá obec nemá
k zmene navrhovanej činnosti žiadne pripomienky a súhlasí s ukončením procesu posudzovania vplyvov na životné
prostredie predloženej zmeny navrhovanej činnosti v zisťovacom konaní.
4. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepný závod Banská Bystrica, (list č. CS SVP OZ BB 141/2020/24
- 39220 zo dňa 13.07.2020), z hľadiska vodného hospodárstva a vodohospodárskych koncepcií nepožaduje ďalšie
posudzovanie predloženého zámeru v zmysle zákona o posudzovaní za dodržania nasledovných podmienok.
# zabezpečiť, aby počas realizácie a prevádzky zmeny navrhovanej činnosti nebola ohrozená kvalita povrchových
a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd, zdržať sa činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť prirodzený režim
vôd, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu,
# návrh odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd musia zohľadňovať požiadavky na čistenie vôd v zmysle
NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd,
# požiadať o vyjadrenie k zmene navrhovanej činnosti Lesy Slovenskej republiky ako správcu drobného vodného
toku (Kobeliarovský)
5. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, inštitút dopravnej politiky, (list č. 7590/2020/
SCDPK/54937 zo dňa 13.07.2020), nepožaduje predložený zámer ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní a
súhlasí s ukončením procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie predloženej zmeny navrhovanej činnosti
v zisťovacom konaní.
6. Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa (list č. OU-RVOSZP-2020/006381 zo dňa 20.07.2020 ), odporúča zmenu navrhovanej činnosti ďalej neposudzovať podľa zákona
o posudzovaní za dodržania nasledovných podmienok:
# zmenu navrhovanej činnosti prerokovať s Lesmi Slovenskej republiky š.p., OZ Rožňava ako správcom drobného
vodného toku Kobeliarovský potok,
# upozorňujeme navrhovateľa na dodržiavanie ustanovení zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami,
# stavba podlieha vydaniu súhlas na uskutočnenie stavby podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona,
7. Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva (list č.
OU-RV-OSZP2020/006536-002 zo dňa 20.07.2020), z hľadiska odpadového hospodárstva nepožaduje predloženú
zmenu navrhovanej činnosti posudzovať ak budú splnené nasledovné pripomienky:
# s odpadmi, ktoré budú vznikať počas realizácie stavby, je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.
z., a je potrebné ich zaraďovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. – Katalóg odpadov,
# ku kolaudačnému konaniu:
- musia byť všetky druhy odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavby, odvezené,
- predložiť doklad (zmluvu, potvrdenie...) o zneškodnení, resp. zhodnotení vzniknutých odpadov počas realizácie
stavby príslušnému stavebnému úradu a na okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie (úsek
štátnej správy odpadového hospodárstva),
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8. Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia (list č. OURV-OSZP2020/006781 zo dňa 30.07.2020), k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nemá
pripomienky a nepožaduje ju v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ďalej posudzovať.
Vyjadrenie príslušného orgánu:
Dňa 28.07.2020 Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č. OU-RVOSZP-2020/006033-011 zo dňa 27.07.2020 oboznámil účastníkov konania, že v rámci procesu zisťovacieho
konania zhromaždil rozhodujúce podklady na vydanie rozhodnutia zo zisťovacieho konania. Zhromaždené podklady
zverejnil na webovom sídle MŽP SR na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/i-67-021-nizna-slanamost. Účastníkov konania poučil o ich práve na oboznámenie sa s podkladmi k rozhodnutiu zo zisťovacieho konania
pred jeho vydaním, ako aj o ich práve vyjadriť sa k týmto podkladom, resp. k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť
ich doplnenie. Lehotu na vyjadrenie sa k podkladom k rozhodnutiu zo zisťovacieho konania pred jeho vydaním
správny orgán určil na 7 pracovných dní.
Okresnému úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie bola doručená žiadosť od neziskovej
organizácie Združenia domových samospráv dňa 27.07.2020, v ktorej žiadali doručenie podkladov rozhodnutia
a konzultácie. OÚ Rožňava žiadosti čiastočne vyhovel a dňa 28.07.2020 odoslal požadované podklady
prostredníctvom mailu na adresu: eia@samospravydomov.org
Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania nevykonal konzultácie
v zmysle § 63 zákona o posudzovaní z dôvodu, že predložená zmena navrhovanej činnosti bola spracovaná kvalitne a
dostatočnom rozsahu na to, aby každý účastník konania jej riadne porozumel. Počas konania nevznikol žiaden dôvod
na to, aby sa dokumentácia musela bližšie konzultovať na priamom stretnutí navrhovateľa a účastníkov konania.
Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil zmenu
navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti,
najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov
na životné prostredie a to aj kumulatívnych, vrátane vplyvov na zdravie obyvateľstva, pričom vzal do úvahy súčasný
stav životného prostredia v dotknutom území. Pri rozhodovaní použil kritéria pre zisťovacie konanie podľa § 29
zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona, ktorá je transpozíciou prílohy č. III. Smernice 2011/92/
EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.
Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie pri rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská doručené
od zainteresovaných subjektov. Stanoviská dotknutých subjektov boli k zámeru zmeny navrhovanej činnosti kladné
s malými pripomienkami a nepožadovali ďalšie posúdenie navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní a v
prevažnej miere sa vzťahovali na spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie, a preto boli zahrnuté do
požiadaviek vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v rámci prípravy dokumentácie stavby
k stavebnému konaniu a v procese konaní o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. Písomné stanoviská od
subjektov, ktoré nedoručili v termíne podľa § 23, zákona o posudzovaní sa považujú za súhlasné.
Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie posúdil všetky doručené stanoviska a má za to, že
zväčša sú to pripomienky všeobecné, ktoré vyplývajú z noriem a právnych predpisov Slovenskej republiky. Viaceré
pripomienky Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie premietol do výrokovej časti tohto
rozhodnutia, pričom ich dodržiavanie bude sledované jednotlivými dotknutými orgánmi v ďalšom stupni prípravy
a povoľovania navrhovanej činnosti (stavebnom konaní).
Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie preskúmal všetky predložené stanoviská a podklady
dotknutých subjektov, ako aj zainteresovanej verejnosti a dospel k záveru, že všetky vplyvy na životné prostredie,
resp. zdravie obyvateľstva v okolí dotknutého územia sa pohybujú v spoločensky prijateľnej miere a dajú sa
eliminovať dôsledným dodržiavaním technických predpisov a pracovných postupov resp. opatreniami, ktoré
vyplynuli zo stanovísk dotknutých subjektov k zámeru v ďalších stupňoch povoľovacej činnosti zahrnuté v príslušnej
projektovej dokumentácii.
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Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatuje, že zmena navrhovanej činnosti nie
je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredie a zdravie
obyvateľov. Vo vzťahu k navrhovanej činnosti nebol zistený nesúlad s platnou územnoplánovacou dokumentáciou
v záujmovom území.
Neboli zistené skutočnosti takého charakteru, ktoré by boli dôvodom na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti.
V procese zisťovacieho konania neboli preukázané skutočnosti, ktoré by znamenali riziko vážneho poškodenia alebo
ohrozenia životného prostredia či zdravia obyvateľstva, prípadne by znemožňovali samotnú realizáciu predmetnej
činnosti.
Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie vzhľadom na uvedené výsledky, závery zisťovacieho
konania a doručené stanoviská podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní, ako aj na základe kritérií pre zisťovacie
konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona, rozhodol tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Pri posudzovaní, a to najmä pri rozhodovaní o postupe v rámci konania, pri postupe vyhodnotenia pripomienok
účastníkov konania a orgánov verejnej správy ako aj pri ich zohľadňovaní v konaní a pri komunikácii s účastníkmi
konania a orgánmi verejnej správy, Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie sa riadil najmä
nasledovnými právnymi normami:
V zmysle § 3 ods. 2 správneho poriadku správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s
účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka, a dať im vždy príležitosť, aby
mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy.
V zmysle § 3 ods. 4 správneho poriadku správne orgány sú povinné svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou
vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky,
ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci. Ak to povaha veci pripúšťa, má sa správny orgán vždy pokúsiť o jej
zmierne vybavenie. Správne orgány dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného zaťažovania
účastníkov konania a iných osôb.
V zmysle § 3 ods. 5 správneho poriadku rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného
stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch
nevznikali neodôvodnené rozdiely.
V zmysle § 32 ods. 1 správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým
účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.
V zmysle § 32 ods. 2 správneho poriadku podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia
účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu
z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán.
V zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám
možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne
navrhnúť jeho doplnenie.
Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie ďalej v konaní aplikoval ustanovenia zákona o
posudzovaní, a to najmä § 18, § 22, § 23, § 24, § 29, § 63.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v zámere, 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.

Upozornenie pre dotknutú obec:
Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne
informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.
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Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 správneho poriadku na Okresný úrad
Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava v lehote do 15 dní odo dňa
doručenia tohto rozhodnutia. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.
Verejnosť má podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy,
ak nebola účastníkom zisťovacieho konania.
V prípade verejnosti sa podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní za deň doručenia považuje pätnásty deň zverejnenia
tohto rozhodnutia, vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní.
Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, v súlade s § 29 ods.
12 zákona o posudzovaní, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.
Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom až
po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Stanislav Lukáč, CSc.
vedúci odboru
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