
 
 

odbor starostlivosti o životné prostredie 
                                                                                      oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek   

                                                                                                                                 životného prostredia  

Námestie mieru 3, 080 01  Prešov  

 Č. j. OU-PO-OSZP3-2021/002574-018/JF                                                  Prešov 04. 01. 2021 

 

 

R O Z H O D N U T I E 

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ 

 

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie,  oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy podľa 

ustanovenia § 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 § 3 ods. 1 

písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, ako príslušný orgán na úseku posudzovania vplyvov na životné 

prostredie podľa § 56 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov                           

na životné prostredie“), rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie Logistického 

parku Vector Parks Prešov (Malý Šariš)“ predloženého navrhovateľom Vector Parks Prešov 

(Malý Šariš) s.r.o., Laurinská 18, Bratislava, IČO: 44 029 951, v spojení s § 18 ods. 2 písm. d) 

zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a po vykonaní zisťovacieho konania 

o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov                        

na životné prostredie, postupujúc podľa § 46 a § 47  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní  (správny poriadok) v znení neskorších predpisov  takto: 

 

Zmena navrhovanej činnosti „Rozšírenie Logistického parku Vector Parks Prešov              

(Malý Šariš)“, uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti, situovaná 

v katastrálnom území Malý Šariš, okres Prešov, Prešovský kraj, predmetom ktorej                              

je rozšírenie skladových priestorov existujúceho hlavného objektu (skladovo – výrobná hala) 

o novú logistickú a výrobnú halu s tým súvisiace úpravy vnútro areálovej komunikácie, 

inžinierskych sietí a trafostanice. 

 

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

 

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . Konkrétne činnosti, ktoré sa 

budú v priemyselnom parku navrhovať budú predmetom samostatného posúdenia podľa 

zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Okresný úrad  v súlade s § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

určuje navrhovateľovi podmienky zmierňujúce vplyv navrhovanej činnosti  na životné 

prostredie:  
1. Realizovať kvalitné sadové úpravy – výsadba vzrastlej zelene, ktorá bude plniť zároveň 

ochrannú funkciu pred dopravným hlukom a prachom, a zabezpečí v území podmienky pre 

zadržiavanie zrážkovej vody ale vhodne dopĺňa aj chýbajúcu vegetáciu.  
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2. Vytvoriť oddychovú zónu – parčík pri vstupe do objektu (stromy, lavičky) 

3. Realizovať bioretenčný systému na zadržanie zrážkovej vody - dažďové záhrady,  popri 

ceste a parkoviskách stromovú alej. 

4. Parkoviská pre osobnú dopravu zhotoviť z retenčných dlažieb. 

5. Realizovať popínavú zeleň na fasáde objektu za účelom zníženia prehrievania povrchov.   

6. Navrhovateľ vysadí v obci Malý Šariš 15 ks vzrastlých drevín na verejných 

priestranstvách v obývaných častiach mesta a to v prípade udelenia súhlasu vlastníkov 

dotknutých pozemkov, resp. na základe dohody s obcou. 

7. Kompostovanie – pre komunálny odpad a prípadný biologicky rozložiteľný odpad  bude 

určený samostatný „kompaktor“, ktorý bude umiestnený v zásobovacom dvore. Tento sa 

bude odvážať na biologickú degradáciu. Pre kartóny je určený ďalší samostatný 

kompaktor = t. j. špeciálne zariadenie, ktoré lisuje  odpad a je pravidelne odvážaný. 

Presný popis a odvážanie odpadu s autorizovanou firmou, bude riešené v prevádzkovom 

poriadku. 

8. K povoľovaciemu konaniu preukázať či ČOV Malý Šariš, do ktorej je navrhnuté 

odvádzanie splaškových  vôd  má dostatočnú kapacitu na ich prečistenie. V prípade 

nedostatočnej kapacity je možné odvádzanie splaškových vôd do ČOV Malý Šariš až po 

jej intenzifikácii.  

9. Dažďové vody čisté zo strechy a dažďové vody zo spevnených plôch očistené v areálovej 

ORL  vypúšťať dažďovou kanalizáciou DN600 do zelenej priekopy - dažďovej záhrady 

s retenčnou funkciou (umiestnenie mimo riešený areál), odtiaľ následne  nevsiaknuté resp. 

neodparené vody odvádzať druhou časťou dažďovej kanalizácie DN 600 do potoka, ktorý 

je prítokom potoka Vydumanec. 

10. Znečistené  technologické vody ( vody z výroby) nemôžu byť vypúšťané do splaškovej 

alebo dažďovej kanalizácie.  

11. K povoľovaciemu konaniu preukázať dopravno-kapacitné možnosti napojenia zmeny 

navrhovanej činnosti na ceste č. 1/18, vo vzťahu k zvýšenej frekvencii dopravy vyvolanej 

zmenou navrhovanej činnosti a na základe výsledkov v prípade potreby realizovať  

navrhnuté opatrenia. 

12. Po celú dobu stavebných prác zabezpečiť účinné čistenie komunikácií, riadnu údržbu 

a zjazdnosť využívaných prístupových komunikácií. 

 

Upozornenie:  
 

Podľa § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie dotknutá verejnosť, 

ktorá prejavila záujem na navrhovanej činnosti má postavenie účastníka konania 

v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti.  

 

Podľa § 38 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ak  príslušný orgán  

zistí nesúlad návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti s týmto 

zákonom alebo s rozhodnutím vydaným podľa tohto zákona, alebo s jeho podmienkami, vydá 

záväzné stanovisko, v ktorom túto skutočnosť uvedie a zároveň poučí navrhovateľa. Ak 

zistený nesúlad spĺňa kritéria zmeny navrhovanej činnosti uvedenej v § 18 ods. 1 alebo ods. 2 

zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, príslušný orgán upozorní  na povinnosť 

doručiť príslušnému orgánu oznámenie o zmene navrhovanej činnosti. 

Odôvodnenie  

 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „okresný úrad”) ako príslušný 

orgán štátnej správy, na základe žiadosti navrhovateľa Vector Parks Prešov (Malý Šariš) 

s.r.o., Laurinská 18, Bratislava, IČO: 44 029 951 (ďalej len „navrhovateľ”), doručenej 

okresnému úradu dňa 11.09.2020, začal podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 18 ods. 2 psím. d) 

v spojení s § 29 ods. 2  zákona o posudzovaní  vplyvov na životné prostredie správne konanie.      
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Podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov životné prostredie, v rámci 

zisťovacieho konania zaslal Okresný úrad Prešov listom č. OU-PO-OSZP3-2020/045052-

02/FJ zo dňa 23.09.2020 predmetné oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré  je 

v súlade s § 29 ods. 1 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v lehote 

do 3 pracovných dní od doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, na zaujatie 

stanoviska rezortnému orgánu (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky), dotknutým orgánom (Okresný úrad Prešov, 

odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 

životného prostredia, Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Prešov, 

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Prešov, odbor krízového 

riadenia, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Krajský pamiatkový úrad Prešov, Ministerstvo 

obrany Slovenskej republiky), povoľujúcemu orgánu (Obec Malý Šariš) a dotknutým obciam 

(Mesto Prešov, Obec Župčany, Obec Malý Šariš).  

 

Zverejnenie navrhovanej zmeny 

      Okresný úrad v súlade s § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie zverejnil dňa 22.09.2020 oznámenie o zmene navrhovanej činnosti  na webovom 

sídle Ministerstva životného prostredia  SR: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-logistickeho-parku-vector-parks-maly-

saris-    
 

Podľa § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie dotknutá obec do                   

3 pracovných dní po doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informuje verejnosť 

na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o 

tom, kedy, kde a kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej 

lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, 

pričom zabezpečí sprístupnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť 

najmenej 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií.       

Podľa  § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie rezortný orgán, 

povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné 

stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti  do 10 pracovných dní od jeho 

doručenia;  ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote,  stanovisko sa považuje za 

súhlasné. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu                    

o zmene navrhovanej činnosti do 10 pracovných  dní od zverejnenia  oznámenia podľa § 29 

ods.8 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie; písomné stanovisko sa považuje 

za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce. 

Povaha a rozsah navrhovanej činnosti 

Základné údaje o pôvodnej navrhovanej činnosti: 
 

Pôvodný projekt „IPEC POINT – Prešov“ posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z.z. 

o posudzovaní vlyvov na životné prostredie pozostával z viacúčelovej výrobno-skladovej 

haly, rozčlenenej na tri časti. Súčasťou výrobného areálu boli skladové priestory, potrebné 

technické a administratívne zázemie, vnútorné komunikácie a parkoviská. Stavba 

Logistického areálu Malý Šariš bola posudzovaná v roku 2007. Rozhodnutím v zisťovacom 

konaní č. 1/2007/01074-013 bolo určené, že stavba sa nebude posudzovať. 

  

Navrhovateľ, spoločnosť Vector Parks Prešov (Malý Šariš) a.s., predložila v roku 2019 

oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, „Logistické centrum Malý Šariš – 4. etapa 

výstavby – parkovisko“. Predmetom projektu bolo parkovisko pre 102 vozidiel a prípojky 

inžinierskych sieti. Na tento projekt bolo vydané rozhodnutie zo zisťovacieho konania Č.j. 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-logistickeho-parku-vector-parks-maly-saris-
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-logistickeho-parku-vector-parks-maly-saris-
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OUPO-OSZP3-2019/012982-12/ZM. Následne bolo obcou Malý Šariš vydané územné 

rozhodnutie a stavebné povolenie.  

 

Súčasná zmena navrhovanej činnosti predstavuje rozíšrenie časti Logistického parku Vector 

Parks Prešov (Malý Šariš), konkrétne rozšírenie skladových priestorov jestvujúceho hlavného 

objektu SO 101 (Skladovo-výrobná hala) o novú logistickú a výrobnú halu a s tým súvisiace 

úpravy vnútroareálovej komunikácie, inžinierskych sietí a trafostanice.  

 

Pôvodne posudzovaná činnosť IPEC POINT Prešov obsahovala spolu 102 parkovacích státí a 

zastavanú plochu skladovo-výrobnej haly 10 672 m
2
 (výroba strojárenstvo, spracovanie 

plastov). Rozšírenie parkoviska zmenou činnosti 4. etapa obsahovalo 195 nových parkovacích 

státí. Pôvodný zámer sa posudzoval podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. a prahovou 

hodnotou bola skladová plocha, výrobná plocha v strojárenskom priemysle a výrobná plocha 

pre spracovanie plastov (obe presahujúce prahovú hodnotu v zisťovacom konaní) ako aj 

súvisiace parkovacie miesta. Predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti uvažuje  s 

dostavbou jestvujúcej haly o cca 8 072,3 m
2
 zastavanej plochy. Hrubá podlahová plocha 

predstavuje cca 8 276,1 m
2 

vrátane administratívneho vstavku (2NP).  Zmena navrhovanej 

činnosti bude obsahovať činnosť spracovanie plastov z granulátov  na ploche cca 750 m
2
 (pri 

spracovaní plastov sa neuvažuje so spracovaním odpadových plastov ako vstupnej suroviny) 

ako aj ľahkú výrobu v strojárenskom priemysle na ploche cca 4 050 m
2
. Zvyšná plocha bude 

určená pre skladovanie a administratívu. Parkovisko  sa rozširuje o 61 nových státí. Pôvodne 

posúdené parkovisko (2007) zahŕňalo stojiská 102 parkovacích státí (realizovalo sa 74 státí), 

zmena činnosti (2019) obsahovala 195 parkovacích státí, spolu tak bude areál mať 330 

parkovacích miest.  
 

Základné údaje o zmene navrhovanej činnosti 

 

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je rozšírenie časti Logistického parku Vector 

Parks Prešov (Malý Šariš), konkrétne rozšírenie skladových priestorov jestvujúceho hlavného 

objektu (SO 101 – Výrobno-skladová hala) o novú logistickú a výrobnú halu a s tým 

súvisiace úpravy vnútroareálovej komunikácie, inžinierskych sietí a trafostanice. Zmenou 

projektu má prísť k rozšíreniu Logistického parku Vector Parks Prešov (Malý Šariš)                          

na pozemkoch s parcelným číslami 958/4, 958/239, 958/242, 958/243.  

Umiestnenie navrhovanej činnosti je v Prešovskom kraji, v okrese Prešov,                               

v extraviláne katastrálneho územia obce Malý Šariš. Navrhovaná činnosť bude lokalizovaná 

na plochách, ktoré sú využívané ako zelené plochy alebo dočasné parkovisko                                

pre zamestnancov areálu v existujúcom logistickom parku.  

 

Areál je ohraničený zo severnej strany cestou I. triedy č.18, z južnej strany diaľnicou D1 – 

Prešov – Západ, z východnej strany mimoúrovňovou križovatkou a zo západnej strany 

pozemkami klasifikovanými ako ostatná pôda a obcou Malý Šariš.  

 

Parcelný stav. 

 

Navrhovaná činnosť je v zmysle Prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov                                

na životné prostredie zaradená  do:  

Projekt  Riešené parcely Susedné parcely 

 

Pôvodný zámer (IPEC, 

2007) 

958/4  

Rozšírenie – parkovisko 

(2019) 

958/232, 958/233, 958/241, 

959/10 

958/266, 958/233, 958/4, 

958/242,  959/1 

Rozšírenie 958/4, 958/239, 958/242, 

958/243 
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Kategórie č. 7 Strojársky a elektrotechnický priemysel, položka č. 7 Strojárska výroba, 

elektrotechnická výroba s výrobnou plochou 

– od 3 000 m
2
 (zisťovacie konanie),  

Kategórie č. 8 Ostatné priemyselné odvetvia, položka č. 10 Ostatné priemyselné zariadenia 

neuvedené v položkách č. 1 – 9 s výrobnou plochou 

  od 1 000 m
2 

(zisťovacie konanie) 

Kategórie č. 9 Infraštruktúra, položka č. 16. Projekty rozvoja obcí vrátane   

a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách 

tejto prílohy,  

 v zastavanom území od 10 000 m
2
 podlahovej plochy, mimo zastavaného územia                    

od 1 000 m
2
 podlahovej plochy (zisťovacie konanie).  

b) plochy statickej dopravy od 500 stojísk – povinné hodnotenie, od 100 do 500 stojísk – 

zisťovacie konanie.  

 

Bilancie pôvodného projektu, realizovaného zámeru a navrhovanej zmeny.  
 

 

Počet parkovacích stojísk 

 

Pôvodný 

zámer EIA 

(2007) 

Exist. stav 

objektu 

podľa 

vydaných 

povolení 

Oznámenie o zmene – 

rozšírenie parkoviska 

(projekt 2019) 

Predkladané 

Oznámenie 

o zmene 

(2020) 

Rozdiel 

 

 

spolu 

Počet 

parkovacích 

miest 

102 74 195 61 +61 

 

330 

 

 

Bilancie plôch v m
2
 

Plocha/ povoľovacie 

konanie  
Pôvodný 

zámer EA 

(2007) 

Exist. stav objektu 

(bez prístavby) 

podľa vydaných 

povolení 2019 

Oznámenie o zmene 

EIA – rozšírenie 

parkoviska (projekt 

2019) + existujúci stav 

Oznámenie 

o zmene EIA 

(2020) 

Rozdiel 

Plocha pozemku 52 529 m2 52.723 m2 57.676 m2 
Nerozširuje sa Nerozširuje 

sa 

Zastavaná plocha 

budovami 
18 350 m2 15 587 m2 15 587 m2 

 

 

8 072,3 m2 +8 072,3 m2 

Spevnené plochy  10 470 m2 16.400 m2 20.803 m2 
7 102.5 m2 

+7102.5 m2 

Celková hrubá 

podlahová plocha 

nadzemných objektov 

vrátane 

administratívnej časti  

neuvedené 17 580 m2 17 580 m2 

 

 

8 276,1 m2 +8 276,1 m2 

Hrubá podlahová 

plocha – objekt skladu 
Neuvedené 15 587 m2 15 587 m2 

 

7 214,4 m2 
+7 214,4 m2 

Plochy zelene 11 200 m2 17 973 m2 18 523 m2 
5 342,2 m2 

5 342,2 m2 

 

 

Bilancie plôch pre výrobnú činnosť v m
2
 

Plocha / 

povoľovacie 

konanie 

Pôvodný 

zámer EA 

(2007) 

Oznámenie o zmene EIA 

– rozšírenie parkoviska 

(projekt 2019) + 

existujúci stav 

Oznámenie o zmene EIA 

(2020) 
Rozdiel 

Zastavaná plocha 

budovami 
10 672 m2 - 

8 072,3 m2 
+ 8 072,3 m2 

Plocha určená na 

strojárenskú výrobu 
7 042 m2 - 

 

4 050 m2 
+ 4050 m2 

Plocha určená na 

výrobu plastov 
3 510 m2 - 

750 m2 
+750 m2 
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Zastavanosť územia navrhovanej zmeny 

 

Zastavaná plocha súčasného zámeru halových objektov podľa katastra je 15 587 m
2
 . Celková 

hrubá podlahová plocha nadzemných objektov vrátane administratívy predstavuje cca 17 580 

m
2
. Zmenou navrhovanej činnosti dochádza k zvýšeniu podlahovej plochy o 8 276,1 m

2
 

oproti existujúcemu stavu (z toho je 1061,7 m
2
 nový administratívny vstavok 2NP, ktorý sa 

presúva z pôvodného objektu).  

 

Zmena navrhovanej činnosti bude obsahovať aj výrobný program v oblasti ľahkej 

strojárenskej výroby a spracovania plastov z granulátov. Plochy zelene v novom zámere 

tvoria 5 342,2 m
2
 .  

 

Členenie stavby na stavebné objekty, prevádzkové súbory, etapy výstavby 

 

Stavebné objekty  

SO 101 Skladovo- výrobná hala  

SO 102 Príprava staveniska a HTÚ  

SO 103 Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy  

SO 104 NN prípojka  

SO 105 Areálové NN rozvody a vonkajšie osvetlenie  

SO 106 Slaboprúdová prípojka a areálové rozvody  

SO 107 Kanalizácia splašková  

SO 108 Kanalizácia dažďová 

SO 109 Vodovod pitný a prípojka vody 

SO 110 Vodovod požiarny 

SO 111 Vodovod SHZ  

SO 112 STL plynová prípojka  

SO 113 Oporné múry  

SO 114 Sadové úpravy  

SO 001 Demolácie spevnených plôch  

SO 002 Demolácie splaškovej a dažďovej kanalizácie 

SO 003 Demolácie splaškovej a dažďovej kanalizácie  

SO 004 Úpravy existujúcich halových objektov Vector Parks Prešov 

SO 005 Preložka areálového STL plynovodu  

 

Prevádzkové súbory PS 01  

Technologické a výrobné vybavenie haly  

 

Základné plošné urbanistické bilancie projektu 

Zastavaná plocha budovami     8 070  m
2
  38,6  %

 
 

Zeleň                    5 342,2 m
2
  25,6  %

 
 

Pešie komunikácie     275,0  m
2
  1,3  %

 
 

Cestné komunikácie     6 040,0 m
2
  28,9  %

 
 

Parkovanie      787,5  m
2
  3,8  % 

Ostatné plochy RÚ bez zmeny    375,5 m
2
  1,8  %  

  
 

 

Riešené územie spolu:               20 890,2 m
2
  100,0 %

 

 

 

Stručný opis technického a technologického riešenia stavby 
 

Logistická a výrobná hala je obdĺžnikového pôdorysu rozmerov 147,0 m x 60,0 m. Tento tvar 

a rozmery vychádzajú z tvarových daností pozemku a požiadavky investora na jeho efektívne 

využitie. Objekt haly je navrhnutý ako jednopodlažný skladový monoblok, v ktorom sú 
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integrované dvoj a jednopodlažné vstavky, ktoré sú navrhnuté ako hygienické vstavky so 

zázemím zamestnancov kombinované s administratívou.  

 

Hmotovo je objekt tvorený jednoduchou kubickou hmotou pravidelného obdĺžnikového 

pôdorysu. Hala je riešená ako samostatne stojaci objekt s plochou strechou. Atika objektu 

haly je navrhnutá jednotne vo výške +14,50 m po celom okraji haly pri dodržaní svetlej výšky 

haly 12,0 m pod nosné konštrukcie strechy.  

 

Konštrukcia strechy je navrhnutá ako trapézový plech s tepelnou izoláciou, uložený na 

prievlakoch a väzniciach. Vnútorné deliace priečky vstavkov a vstavky samotné sú navrhnuté 

zo sádrokartónu resp. v menšom rozsahu murované z presných tvárnic najmä po ich 

vonkajšom obvode ako rozhranie so skladovacím priestorom, kde sú kladené zvýšené nároky 

na mechanickú odolnosť stien. Podlahové resp. stropné konštrukcie vstavkov a mezanínov sú 

navrhnuté ako prefabrikované železobetónové konštrukcie. Konštrukcia strechy je navrhnutá 

ako trapézový plech s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr. 240 mm, uložený na 

prievlakoch a väzniciach. Obvodový plášť haly je tvorený sendvičovým panelom s jadrom z 

nehorľavej minerálnej vlny hr. 120 mm. Fasáda na kratších stranách haly je doplnená 

nakladacími mostíkmi a sekčnými bránami, cez ktoré je riešené príjem resp. expedícia tovaru 

s prevýšením 1200 mm voči okolitému terénu. Niektoré brány sú výškovo prepojené s 

okolitými komunikáciami tak, aby umožňovali priamy vstup- vjazd vozidiel alebo 

manipulačnej techniky do haly. Strecha objektu je riešená ako plochá, so spádovaním k 

obvodovým modulovým osiam objektu s odvodom dažďových vôd cez vnútorné zvody. 

Podlaha objektu je navrhnutá ako drátkobetónová podlahová doska v hrúbke 180 mm s 

dovoleným zaťažením podľa špecifikácie investor a budúceho užívateľa.  

 

Opis výrobného procesu 
 

Logistická hala bude mať univerzálnu náplň zahrňujúcu skladovanie alebo výrobu rôznych 

komodít budúceho nájomcu-užívateľa. Skladové priestory sú navrhnuté s možnosťou úplnej 

individualizácie vnútorného priestoru podľa špecifík užívateľa. V skladovej hale sa uvažuje 

potenciálne okrem skladovania a logistiky aj s ľahkou výrobou resp. montážou 

(vystrihovanie, dierovanie, nitovanie, skrutkovanie a pod.) pre automobilový                                           

a elektrotechnický priemysel. Medzi predpokladané činnosti, ktoré budú závisieť                             

od konkrétnych nájomcov skladových a montážnych priestorov patria:  

 

Výroba č. 1. – Montáž elektronických výrobkov  

Ide o montáž počítačov, telefonických prístrojov a drobných elektrospotrebičov. Jednotlivé 

diely ako matičné dosky, zväzky káblov, chladiace zariadenia, umelohmotné kryty, plastové 

tlačidlá budú dodávané od externých dodávateľov. Montované budú plastové a kovové diely, 

pomocou spájania, skrutkovania a technológii tzv. suchou cestou.  

 

Výroba č. 2. – Montáž káblových zväzkov, clón, zadných políc  

Káblové zväzky skladajúce sa z elektrických vodičov sa používajú na zabezpečenie rozvodov 

energií a médií medzi zdrojmi a spotrebičmi v automobile. Medzi procesy, ktoré prebiehajú 

pri tejto činnosti patria: ručné vkladanie káblov, páskovanie káblov, spájanie káblov. Montáž 

káblových zväzkov sa uplatňuje nielen v automobilovom, ale aj elektrotechnickom priemysle.  

 

Výroba č. 3. – d Montáž vnútorného vybavenia automobilov  

Pri tejto činnosti bude dochádzať k montáži vnútorného vybavenia automobilov ako sú 

mechanizmy otvárania okien, dverí, stredové mostíky, prístrojové dosky, odkladacie skrinky, 

kryty volantu a pod. Ide predovšetkým o plastové alebo kovové dielce priamo dodávané od 

výrobcov. Na tento účel budú využité predmontážne pracoviská a montážne linky.  

 

Výroba č. 4. – Kompletovanie plastových dielov motora  

Ide o rôzne druhy bežne používaných krytov, zátok a držiakov. Tieto dielce sa kompletujú               

do sád pre vybavenie jednotlivých typov motorov podľa objednávky odberateľa.  
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Výroba č. 5 – Výroba výrobkov z plastických hmôt  

Táto časť výrobnej haly bude zameraná na výrobu výrobkov z plastických hmôt určených          

ako súčiastky pre automobilový priemysel a do bielej techniky. Hlavným výrobným procesom 

je spracovanie granulovaných plastov vo vstrekovacích lisoch. Prostredníctvom foriem                       

je vyrábané množstvo druhov výrobkov, určených najmä ako komponenty pre automobilový 

priemysel a do bielej techniky. Vo výrobe sú používané rôzne typy vstrekolisov, vrátane 

dvojkomponentových, umožňujúcich výrobu výrobkov z plastov dvoch farieb. Vstupnou 

surovinou sú termoplasty rôznej farby, ktorých špecifikácia sa nachádza v kapitole IV. 

Predpokladané množstvo spracovaných termoplastov bude 400 t. Technologický postup 

výroby začína sušením granulátu suchým vzduchom. Vlastné lisovanie prebieha roztavením 

vysušeného granulátu v taviacej zóne lisu a jeho vstreknutím do formy. Forma sa pomocou 

chladiacej vody ochladí a tuhý výrobok sa z formy vyberie ručne alebo automaticky vypadne. 

Pracovné teploty materiálov, vstrekovaných do foriem závisia od druhu materiálu a pohybujú 

sa od 220 do 260 °C. Okruh chladiacej vody je centrálny pre všetky vstrekolisy a je 

uzatvorený. K dopĺňaniu vody dochádza iba počas údržby (cca 10 m3 vody ročne). Pri výrobe 

vznikajú nepodarky, resp. nezhodné výrobky, ktoré sa na pracovisku drviarne spracujú na 

podrvenú hmotu, ktorú je možné pridávať k čerstvým granulovaným surovinám,                                

t.j. recyklovať do výrobného procesu. Pri niektorých druhoch výrobkov výrobný proces 

pokračuje montovaním kovových častí. Pomocnými operáciami sú výroba stlačeného 

vzduchu a chladenie chladiacej vody. Ďalším súvisiacim pracoviskom je pracovisko údržby a 

opráv foriem, ktoré má charakter ľahkej strojárskej výroby.  

 

Výroba č. 6 – Výroba bubnových bŕzd  

Hlavný výrobný proces je kategorizovaný ako strojárska výroba; pozostáva z mechanických 

operácií spracovania oceľových a hliníkových prvovýrobkov, bez povrchových úprav. Celý 

výrobný proces pozostáva z nasledovných operácií:  

 príjem materiálu;  

 predmontáž bubnových bŕzd nitovacími operáciami;  

 brúsenie bŕzd;  

 finálna montáž;  

 balenie a expedícia.  

Výrobný proces so všetkými technologickými zariadeniami bude umiestnený vo výrobnej 

hale, ktorá bude vybavená vzduchotechnickým zariadením, zabezpečujúcim niekoľkonásobnú 

výmenu vzduchu. Okrem toho bude zabezpečené lokálne odsávanie pracovísk brúsenia. 

Odsávaný vzduch bude filtrovaný špeciálnou elektrostatickou recirkulačnou jednotkou                                

a po prečistení bude vracaný do priestoru výrobnej haly.  

 

Výroba č. 7 – Kovovýroba  

Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba kovových dielov, slúžiacich pre „zakapotovanie“ 

rôznych, prevažne kancelárskych strojov (napr. kopírovacie stroje). Výrobný proces začína 

spracovaním rôznych druhov plechu (čierny, hliníkový, antikorový, oceľový pozinkovaný, 

medený) pri ktorom sa používajú tieto operácie:  

 rezanie na CNC laseroch, 

 ohraňovanie na CNC ohraňovacích lisoch, 

 dierovanie na CNC dierovacích lisoch,  

 dierovanie na CNC dierovacích lisoch Nasleduje ručné a strojné brúsenie plechu za 

mokra. Pri montáži automobilových dielov, elektrotechnických prístrojov a ostatných 

druhoch ľahkej výroby nebudú vznikať technologické odpadové vody ani emisie.  

 

Pri montáži automobilových dielov, elektrotechnických prístrojov a ostatných 

druhoch ľahkej výroby nebudú vznikať technologické odpadové vody ani emisie. 

Odhadované percentuálne rozdelenie haly bude: cca 30 % sklad, cca 60% ľahká montáž, 

cca 10 % administratíva. 
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Z celkovej úžitkovej plochy haly bude pre jednotlivé činnosti vymedzené nasledovné 

plochy: 

- skladovanie:   2 400 m
2
 

- výrobné činnosti č.1-3:  2 400 m
2
 

- výrobné činnosti č.4-7:  2 400 m
2 

(z toho výroba plast.výrobkov  

 z granulátov na ploche 750 m
2
) 

- administratíva:   850 m
2
 

 

Požiadavky na vstupy  

 

Záber pôdy  

 

V pôvodnom zámere bola celková zastavaná plocha 10 672 m
2
 a spevnené plochy 10 470 m

2
 . 

Pre zmenu činnosti predstavuje celková zastavaná plocha 8 072,3 m
2
, plocha zelene tvorí 5 

342,2 m
2
. Navrhovaný zámer si nevyžaduje nový záber poľnohospodárskej či lesnej pôdy. 

Rozšírenie priestorov haly sa uskutoční v jestvujúcom areáli.  

 

Spotreba vody  

 

V pôvodnom zámere sa uvažovalo napojenie na existujúci verejný vodovod vodovodnou 

prípojkou. Celková ročná spotreba vody bola 8 640 m
3
/rok.  

 

Denná spotreba vody  

28 800 l/deň = 0,33 l/s 

Maximálna denná spotreba vody: 

Qmaxd = 28,80 m
3
 /d = 0,33 l/s 

Maximálna hodinová spotreba vody: 

Qmaxh = 6 000 l/30 min = 3,33 l/s 

Ročná spotreba vody/uvažuje sa využitie cca 350 dní: 

Qr = 8 640 m
3
/rok 

 

Zmenou navrhovanej činnosti dôjde k navýšeniu potreby vody. Zásobovanie objektu pitnou 

vodou a požiarnou vodou bude pomocou navrhovaného vodovodu, ktorý bude privedený do 

objektu, nad podlahou bude osadený hlavný objektový uzáver vody. 

 

Spotreba vody podľa vyhlášky č.684 / 2006: 

Počet zamestnancov 

Administratíva 10 zamestnancov 

Výroba/Sklad     90 zamestnancov 

 

špecifická potreba vody na pitie, pripadajúca na spotrebnú jednotku 5 l/osoba zmenu 

špecifická potreba vody pre kuchyňu, pripadajúca na spotrebnú jednotku 25 l/osoba zmenu 

 

špecifická potreba vody na umývanie a sprchovanie, pripadajúca na spotrebnú jednotku –  

závod s čistými prevádzkami                                                                     50 l/osoba zmenu 

 

administratíva            60 l/osoba zmenu 

 

Spotreba vody spolu administratíva a výroba 

priemerná denná potreba vody  

Qp = 8 400 l/ deň 

maximálna denná potreba vody  

Qm = 10 920 l/ deň 

maximálna hodinová potreba vody  

Qh= 3 320,55 l/hod = 0,92 l/s 

Ročná potreba vody  
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Qrok=  2 934 m
3
/rok 

 

Ostatné surovinové a energetické zdroje  

 

Spotreba elektrickej energie  

 

Pri pôvodnom zámere bola predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie objektu A = 

1800 MWh/rok. Inštalovaný príkon všetkých zariadení objektu: Pi = 450kW a maximálny 

súčasný príkon zariadení objektu Ppmax = 0,8kW.  

 

Navrhovaný stav  

V rámci výstavby riešenej haly je nutné riešiť nové NN napojenie z existujúcej trafostanice 

logistického parku. Odhadovaná spotreba el.energie pre riešené objekty je nasledovná 

 

Výkonové bilancie a meranie spotreby el. energie 

Hala 8.070 m
2
 

             

CELKOVÁ BILANCIA: Pi (kW) 

Si 

(kVA)  Ps (kW) Ss(kVA) 

VZT   60,00 75,00 0,9 54,00 67,50 

UK 12,00 17,14 0,8 9,60 13,71 

ZTI 35,00 50,00 0,85 29,75 42,50 

Zásuvky 90,00 90,00 0,6 54,00 54,00 

Osvetlenie 65,00 81,25 0,8 52,00 65,00 

Ostatné 50,00 62,50 0,8 40,00 50,00 

CELKOM  312,00 375,89 0,77 239,35 292,71 

súčasnosť medzi odbermi     1 239,35 292,71 

CELKOM VÝKONOVÁ BILANCIA     239,35 292,71 

 

Napojenie odhadovanej spotreby je uvažované z existujúcej trafostanice v rámci areálu 

logistického parku. Meranie bude realizované na VN strane resp. na NN strane – presný 

spôsob bude riešiť ďalší stupeň PD.   

 

Spotreba plynu  

 

Celková ročná spotreba plynu pre pôvodne navrhovanú činnosť Logistické centrum bola 102 

000 Nm
3
/rok. 

 

Navrhovaný areál je zásobovaný plynom pomocou existujúceho distribučného  plynovodu, 

ktorý bude nutné vzhľadom na plánovaný zámer preložiť. Bod napojenia je navrhovaný na 

trase tohto plynovodu. Tlak vo verejnom plynovode je predpokladaný na STL do 300 KPa. 

Dimenzia pripojovacie plynovodu je navrhnutá na PE D90 

 

Max. hodinová spotreba plynu    32,5    m
3
 /hod 

Ročná spotreba plynu     72.150  m
3
/rok 

 

Ústredné vykurovanie – tepelná pohoda v jednotlivých vstavkoch a hale bude zabezpečená 

teplovzdušnými jednotkami – cirkulačnými, tieto jednotky budú mať plynové ohrievače. 

Každý vstavok má svoje vlastné meranie energií a aj zdroj tepla – plynový kotol. 

 

Dopravná a iná infraštruktúra, nároky na pracovné sily, iné nároky  

 

Dopravné napojenie existujúceho Logistického parku je od mesta Prešov po ceste I/18. 

Prostredníctvom tejto cesty je možné napojenie na diaľnicu D1 pri najbližšej diaľničnej 

križovatke. Priestor pre nové logistické haly areálu Vector Parks Prešov (Malý Šariš) sa 

nachádza katastri obce Malý Šariš v okrese Prešov. Navrhovaná hala bude dopravne napojená 
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na komunikácie priemyselného parku na južnom okraji obce. Prístup do priemyselnej zóny je 

riešený napojením na cestu I18 v úrovňovej stykovej križovatke realizovanou v 

predchádzajúcich etapách výstavby logistického parku. Blízkosť cesty I18 umožňuje 

dopravné spojenia na všetky smery aj na medzinárodnej úrovni s dobrou dostupnosťou 

diaľničnej siete, ktorá je vedená v tesnej blízkosti riešeného územia na jeho južnom okraji. 

Pred vstupnou príjazdovou cestou do areálu sú umiestnené autobusové zástavky SAD na smer 

Prešov a Poprad.  

 

V riešenom území v tejto časti sa výhľadovo predpokladá výstavba celkovo                            

jednej logistickej haly. Funkčné rozdelenie dopravných plôch v areáli sa odvíja od spôsobu 

odbavovania zásobovacích nákladných vozidiel-jazdných súprav. Dopravný prístup bude 

umožňovať obvodová komunikácia v pokračovaní okolo haly. Priestorové nároky na veľkosť 

spevnených plôch vyplynuli z posúdenia manévrovania zásobovacích vozidiel v priestore pre 

zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti zásobovacej nákladnej dopravy. Predstavuje priemet 

vlečných dráh návrhového vozidla počas manévrovania v stopovom priemete jazdy vozidla 

tzv. vlečnej dráhy. Zobrazuje jazdnú súpravu počas manévrovania a to ako priemet jazdy 

jednotlivých náprav súpravy a priemet obrysu vozidla. Typ posudzovaného vozidla: jazdná 

súprava typu N návesovej súpravy s 3 nápravami dĺžky l=18,5m šírky š=2,55m. 

 

Statická doprava  

 

Pre potreby dostavby sa uvažuje 61 parkovacích miest na povrchu.  

Administratívna časť 

 Čistá administratívna plocha 293 m
2 

 

Výrobno-skladová hala 

 Počet zamestnancov v existujúcej hale 250 (súčet 2 zmien) 

 Počet zamestnancov v navrhovanej hale 60 (súčet 2 zmien)  

 Spolu 310 zamestnancov v dvoch zmenách  

 

Výpočet nárokov na statickú dopravu. 

Typ prevádzky 

Druh objektu 

podľa 

STN736110 

v zmysle čl. 

16.3.10,tab.20: 

úč. jednotka 

1 

stojisko 

pripadá 

na úč. 

jednotku 

Parkovacie 

stojiská 

krátkodobé 

Parkovacie 

stojiská 

dlhodobé 

Kancelárie 

Administratívne 

budovy 

a verejné 

inštitúcie 

Čistá 

administratívna 

plocha [m
2
] 

25 
293 :  25 : 4 = 

2,93 
 

20  
293 : 20 = 

14,64 

Sklad 
Priemyselný 

podnik 
Zamestnanci 4  310 : 4 = 77,5 

SPOLU 2,93 92,14 

SPOLU parkovacie stojiská Po  95,07 

 

N= 1,1 . Oo+ 1,1 . PO. kmp . kd =  1,1 . 0 + 1,1 . 95,07  . 1,0 . 1,3 = 135,95 

kmp = 1,0 (ostatné územie) 

kd =  1,3 (súčiniteľ vplyvu deľby prepravnej práce 60:40, IAD : ostatná doprava) 

Vyhodnotenie objektov spolu: 

Celkový potrebný počet parkovacích stojísk : 136 

Celkový počet existujúcich stojísk v areáli (vrátane exteriérového parkoviska): 269 

Celkový navrhovaný počet parkovacích stojísk pre osobne automobily: 61 

Celkový počet parkovacích stojísk po ukončení stavebných prác: 330 

Bilancia: +194 
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Počet vyhradených parkovacích miest pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu: 4 stojísk 

(4% z navrhovaných parkovacích stojísk) 

Pozn.: vyhradené parkovacie miesta pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu sú už 

započítané v celkovom navrhovanom počte parkovacích státí. 
 

 

Dynamická doprava 

 

Navrhovaná zmena bude mať príspevok pre dynamickú nákladnú dopravu predstavujúci cca 

cca 40 LKW + 20 dodávky/ 24 hod, ktoré sa budú pohybovať v priestore areálu Uvažujte so 

zásobovaním v režime 24 hod. / 7 dní v týždni. Napojenie areálu je na cestu I/18 v tesnej 

blízkosti a následne na nadradenú infraštruktúru D1.  

 

Údaje o výstupoch  
 

Zdroje znečistenia ovzdušia  

 

Rozšírenie logistického parku nebude svojou novo navrhovanou prevádzkou mať nepriaznivý 

vplyv na kvalitu ovzdušia. Zdrojom znečistenia počas prevádzky budú nízkotlakové kotle, 

plynové ohrievače v hale a doprava. Navýšenie osobnej ani nákladnej dopravy nebude 

významné. Počas výstavby bude zdrojom znečistenia ovzdušia zvýšená prašnosť, bude preto 

potrebné prijať potrebné opatrenia pre jej zamedzenie. Všetky limitné hodnoty v rámci 

legislatívy ochrany ovzdušia budú dodržané (napr. vyhláška MŽP SR č.410/2012 Z.z. a zákon 

č.360/2010 Z.z. a ich novelizácie). Ústredné vykurovanie – tepelná pohoda v jednotlivých 

vstavkoch a hale bude zabezpečená teplovzdušnými jednotkami – cirkulačnými, tieto 

jednotky budú mať plynové ohrievače. Každý vstavok má svoje vlastné meranie energií a aj 

zdroj tepla-plynový kotol. 

 

Odpadové vody  

 

Splašková kanalizácia  

V pôvodnom zámere sa uvažovalo, že splaškové vody budú gravitačne odvedené                      

do čerpacej stanice, odkiaľ budú prečerpávané tlakovou kanalizáciou, ktorá bude napojená na 

verejnú kanalizáciu pred čistiarňou odpadových vôd v obci Malý Šariš.  

 

Množstvo odpadových vôd:  

Splaškových = 28,80 m3/deň = 0,33 l/s  

Dažďových = 19 345 m3/rok  

 

Zmenou navrhovanej činnosti sa zmení potreba vody.  

Bilancia splaškových vôd navrhovanej zmeny:  

Množstvo splaškových vôd podľa STN EN 12056-2:  

Qw,w = K .  D.U  

Qs =5,5 l/s  

 

Splaškové odpadové vody z navrhovaného areálu budú odvádzané do kanalizačnej siete, ktorá 

bude napojená na existujúcu sieť splaškovej kanalizácie ako jej rozšírenie. V rámci výstavby 

splaškovej areálovej kanalizácie existujúceho areálu bolo vybudované potrubie DN 150-300 z 

rúr PVC, ktoré je vedené okolo objektu hál 01 a 02. a navrhovanou halou. Toto potrubie bude 

potrebné čiastočne odstrániť alebo pretrasovať. Pre odvedenie splaškových vôd z 

administratívnych vstavkov sú navrhnuté dve kanalizačné prípojky DN 150, ktoré sa napoja 

na existujúcu areálovú kanalizáciu. Napojenie kanalizačných prípojok sa urobí do 

existujúceho potrubia vsadením odbočky.  
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Dažďová kanalizácia  

Existujúci stav  

Zrážkové vody z povrchového odtoku sú odvádzané do vsakovacích boxov. Vody zo 

spevnených plôch a parkovísk sú odvádzane cez odlučovač ropných látok do verejnej 

kanalizácie.  

 

Navrhovaný stav  

Bilancia dažďových vôd  

Množstvo splaškových vôd podľa STN EN 12056-3:  

Qr = r . ψ . A  

r = výdatnosť dažďa 0,03 l/s pre podtlakový odvodňovací systém,  

A – odvodňovacia plocha podtlakový odvodňovací systém plocha 8.070 m2  

ψ = súčinitel odtoku = 0,9  

Podtlakový odvodňovací systém  

Qr = 230,04 l/s 

 

Vody z povrchového odtoku – navrhovaný stav (zmena činnosti)  

 

Pre potreby odvádzania dažďových vôd bude v danom areáli vybudovaná areálová dažďová 

kanalizácia, ktorá bude zaústená do existujúcej areálovej kanalizácie s napojením na areálovú 

ORL. Kanalizácie bude delená na čistú a zaolejovanú. Tá bude odvádzať dažďové vody zo 

strechy navrhovaných objektov a taktiež dažďovú vodu z navrhovaných spevnených plôch 

ktoré budú odvodňované do dažďovej kanalizácie. V rámci výstavby dažďovej areálovej 

kanalizácie existujúceho areálu bolo vybudované potrubie DN 200-500 z rúr PVC, ktoré je 

vedené okolo objektu hál 01 a 02. a navrhovanou halou. Toto potrubie bude potrebné 

čiastočne odstrániť alebo pretrasovať a následne zrealizovať napojenie navrhovaného 

rozšírenia kanalizácie. Celá sieť zaolejovanej kanalizácie je zaústená do spoločnej areálovej 

ORL.  

Systém odvedenia dažďových vôd je navrhnutý pomocou areálovej dažďovej 

kanalizácie, ktorá je zaústená do plošných vsakovacích systémov.  

 V priamo dotknutom území bolo realizovaných päť vrtov s označením V-4 až V-8 

spoločnosťou GEO Slovakia s.r.o v roku 2007. V území bol vykonaný taktiež jeden 

hydrogeologický vrt blízkosti vrtu V-6 s označením V-6A na overenie hydraulických 

parametrov zvodneného prostredia a na posúdenie možnosti vsakovania zrážkových vôd z 

priestoru hál, spevnených plôch a prístupových komunikácii. Realizované vrty boli odvŕtané 

do nasledovných hĺbok - V–4 (7,0 m), V–5 (7,5 m), V–6 (7,0 m), V–7 (8,6 m), V–8 (8,5 m)                

a hydrogeologický vystrojený vrt V – 6A (7,2 m). Hladina podzemnej vody bola zistená v 

hĺbke 5,70 – 6,90 m p.t., ustálila sa v hĺbke 1,65 – 3,60 m p.t. Územie je do hĺbky 5,60 - 6,90 

m p.t. budované svahovými sedimentmi, prevažne ílmi so strednou plasticitou, menej ílmi s 

vysokou plasticitou a nízkou plasticitou. Konzistencia jemnozrnných zemín je do hĺbky 4,0 m 

p.t. tuhá, hlbšie pevná a v hĺbke pod 6,0 m ojedinele mäkká a tvrdá. Na susednom pozemku 

bol spracovaný prieskum (GEOTRANS Prešov, s.r.o., 02/2020) za účelom overenie 

vsakovania dažďových vôd. Zrážkové vody sa navrhujú vzhľadom na ílovité podložie 

vsakovať do horninového prostredia pomocou vsakovacích vrtov s hĺbkou 10-15 m. 

Konkrétne technické riešenie navrhne projekt pre stavebné povolenie. Uvažuje sa aj o zvedení 

dažďových vôd po ich prečistení do tzv. zeleného odvodňovacieho žľabu (forma dažďovej 

záhrady). Podrobnosti určí ďalší stupeň projektu. Dažďové vody zo strechy objektu budú 

zvedené do areálovej dažďovej kanalizácie, na odbočkách k týmto napojeniam musia byť 

osadené kanalizačné šachty s dierovanými poklopmi.  

Do areálovej dažďovej kanalizácie budú zaústené aj prečistené dažďové vody zo 

spevnených plôch na ktorých môžu parkovať nákladné autá. Pred zaústením dažďových vôd z 

týchto spevnených plôch do dažďovej kanalizácie budú osadené odlučovače ropných látok. 

Pre navrhované cestné komunikácie a parkovacie plochy sú navrhnuté odlučovače ropných 

látok o kvalite čistenia do 0,1mg/l NEL(uvedený údaj platí pri vstupnom zaťažení NEL < 

200mg/l). Predpokladaný počet ORL 14ks Areálová dažďová kanalizácia je navrhnutá z 

potrubí PPSN8. Na trase areálovej kanalizácie budú osadené revízne kanalizačné šachty.  
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Novonavrhovanú dažďovú kanalizáciu bude tvoriť systém kanalizačných potrubí od DN150 

do DN400.  

 

Iné odpady 

  

Vznik odpadov počas výstavby  

Počas výstavby budú vznikať druhy odpadov kategórie O a N.  Oproti pôvodnému zámeru                 

sa nepredpokladá zmena kategórií ani množstva odpadov. Kategorizácia odpadov je uvedená 

podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., v zmysle katalógu odpadov. Počas výstavby 

vzniknú odpady zo stavebnej činnosti.  

 

Vznik odpadov počas prevádzky  

Počas prevádzky objektu bude vznikať komunálny odpad, ktorý budú produkovať 

zamestnanci jednotlivých prevádzok služieb, odpad z logistickej a výrobnej činnosti, 

prevádzky odlučovača ropných látok, údržby okolia objektu.  

 

Spôsob nakladania s odpadmi  

 

Počas výstavby vlastných objektov vzniknú odpady. Odpady budú zaradené a s odpadom sa 

bude nakladať v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a teda tento odpad sa bude 

zhodnocovať pri svojej činnosti, alebo odpad takto nevyužitý sa ponúkne na zhodnotenie 

inému. Neznečistená výkopová zemina nebude odvážaná zo staveniska, ale môže byť použitá 

v rámci stavby. Ak zemina nebude do ukončenia stavby použitá v rámci objektov povolenej 

stavby, musí byť s ňou mimo tejto stavby nakladané ako s odpadom, pričom jej ďalšie 

zhodnotenie musí byť prednostne na terénne úpravy, resp. rekultiváciu. Zneškodnenie alebo 

zhodnotenie nebezpečného odpadu bude vykonávať oprávnená organizácia, ktorá bude 

vybraná na základe výberového konania.  

 

Odpady počas prevádzky budú zhromažďované v zastrešených a zabezpečených priestoroch v 

zmysle zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. Prednostne bude odpad na základe zmluvy 

odovzdaný autorizovaným a oprávneným firmám na zhodnotenie a recykláciu. V                         

prípade, že nebude možné odpad zhodnotiť bude odovzdaný na zneškodnenie.  

 

Zdroje hluku, vibrácií, žiarenia  

 

V súčasnosti je hlavným zdrojom hluku v riešenom území a jeho susedstve automobilová a 

kamiónová doprava z priľahlej komunikácie I/18 a doprava z diaľnice D1. Počas výstavby 

navrhovanej činnosti môže byť zvýšená hlučnosť v okolí novostavby z dôvodu stavebných 

prác a činnosti stavebných strojov. Ich vplyv bude krátkodobý a je možné ho minimalizovať 

použitím vhodnej technológie a stavebných postupov. Počas samotnej prevádzky rozšíreného 

objektu skladu sa nepredpokladá prekročenie limitných hodnôt hluku na fasáde okolitých 

chránených objektov. Obytná zóna sa nachádza v dostatočnej vzdialenosti cca 270 m od 

zámeru oddelená od zámeru cestou I/18. Výrobné činnosti nepredstavujú nadmerne hlučné 

činnosti v areáli. Pre elimináciu šírenia hluku do vonkajšieho prostredia bude návrh plášťovej 

konštrukcie navrhnutý s dostatočnou nepriezvučnosťou. Hodnotená činnosť nebude 

produkovať žiarenie.  
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Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí. 

Kat. 
Opis chráneného územia alebo 

vonkajšieho priestoru 

Ref. 

čas. 

interval 

Prípustné hodnoty 

[dB] 

Hluk z dopravy 
Hluk 

z iných 

zdrojov 

 

LAeq, p 

Pozemná 

a vodná 

doprava 

b) c) 

LAeq, p 

Železničné 

dráhy c) 

 

LAeq, p 

Letecká doprava 

LAeq, p LASmax, p 

 

 

I. 

 

Územie s osobitnou ochranou 

pred hlukom, napr.  kúpeľné 

miesta , 10) a liečebné areály 

 

deň 

večer 

noc 

 

45 

45 

40 

 

45 

45 

40 

 

50 

50 

40 

 

70 

70 

60 

 

45 

45 

40 

II. 

Priestor pred oknami obytných 

miestností bytových a rodinných 

domov, priestor pred oknami 

chránených miestností školských 

budov, zdravotníckych zariadení 

a iných chránených objektov, d),  

rekreačné územie 

 

 

deň 

večer 

noc 

 

 

50 

50 

45 

 

 

50 

50 

45 

 

 

55 

55 

45 

 

 

75 

75 

65 

 

 

50 

50 

45 

 

 

III. 

Územie ako v kategórii II. v okolí 

a) diaľnic, ciest I. a II. triedy, 

miestnych komunikácii 

s hromadnou dopravou, 

železničných dráh a letísk, 11) 

mestské centrá  

 

deň 

večer 

noc 

 

60 

60 

50 

 

60 

60 

55 

 

60 

60 

50 

 

85 

85 

75 

 

50 

50 

45 

IV. 

Územie bez obytnej funkcie a bez 

chránených vonkajších priestorov, 

výrobné zóny, priemyselné parky, 

areály závodov 

 

deň 

večer 

noc 

 

70 

70 

70 

 

70 

70 

70 

 

70 

70 

70 

 

95 

95 

95 

 

70 

70 

70 

 

Zdroje tepla a zápachu 

 

Teplo vznikajúce pri prevádzke bude odsávané vzduchotechnikou a vyvedené nad strechu 

objektov. 

 

Iné očakávané vplyvy (napríklad vyvolané investície) a svetlotechnické pomery 

 

Nepredpokladáme nepriaznivé vplyvy na preslnenie a denné osvetlenie najviac tienených 

susedných objektov a ich obytných miestností v zmysle platných STN.   

 

Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami  

 

Rozšírenie činnosti logistického parku Vector Parks Prešov (Malý Šariš) bude realizovaná v 

jestvujúcom areáli. Ide o rozšírenie existujúcej skladovej haly o logistickú a výrobnú halu, 

ktorá bude slúžiť pre skladovanie a produkciu rôzneho sortimentu produktov v procese ľahkej 

výroby. Riziká sú minimalizované realizáciou činnosti v rámci jestvujúceho skladového 

objektu s vypracovaným prevádzkovým poriadkom. Riziko havárie počas výstavby a 

prevádzky je málo pravdepodobné. Počas výstavby súvisí riziko so stavebnými 

mechanizmami a možným rozliatím ropných látok do okolia, vzniku požiaru a pod. Počas 

prevádzky je identifikované riziko havárie, požiaru, zlyhania alebo poruchy technológii, 

uvedené riziko bude minimalizované prevádzkovými opatreniami. Uvedené riziká je možné 

eliminovať prevádzkovými a bezpečnostnými opatreniami.  
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Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území  

 

Geológia  

 

Geologická charakteristika územia  

 

Z hľadiska geomorfologického členenia Slovenska patrí dotknuté územie a jeho okolie do 

provincie Západné Karpaty, subprovincie Vonkajšie Západné Karpaty, celku Spišskošarišské 

medzihorie, podcelku Šarišské podolie oblasti Podhôlno-magurská oblasť (Mazúr et al., 

1986). 

 

Z hľadiska regionálneho geologického členenia (Vass et al., 1988) patrí územie                         

do oblasti vnútrokarpatského paleogénu, nachádza sa na východnom okraji celku šarišský 

paleogén, na jeho styku s prešovskou kotlinou. 

 

Na geologickej skladbe dotknutého územia a jeho širšieho okolia sa podieľajú sedimenty 

kvartéru a paleogénu. Kvartér je zastúpený deluviálnymi sedimentami charakteru 

hlinitokamenitých sutí sa mocnosťou 4-6 m. Tieto plynule prechádzajú do eluviálnych 

sedimentov - zvetralých hornín paleogénneho podložia charakteru ílovitej s úlomkami 

pieskovcov. Podložný paleogén je zastúpený Zuberským súvrstvím vo flyšovom vývoji - 

striedanie pieskovcov, ílovcov a prachovcov (ENVICONSULT spol. s r.o., 2007). Na 

geologickej stavbe širšieho okolia predmetnej lokality sa podieľajú najmä paleogénne 

sedimenty podtatranskej skupiny ako aj objemovo a plošne nerovnomerne rozložené 

sedimenty kvartérneho pokryvu (Gross et al., 1999). Paleogénne sedimenty reprezentujú 

pieskovce a ílovce zubereckého súvrstvia podtatranskej skupiny. Pieskovce sú najčastejšie 

doskovité, zelenosivej farby, po navetraní hrdzavohnedé. Bývajú premenlivo vápnité, často s 

hojnou ílovou prímesou. Ílovce sú tenkobridličnato až lístkovito rozpadavé, zelenosivej až 

hnedej farby, premenlivo vápnité. Na vrstvových plochách a puklinách sú časté povlaky 

oxidov Mn, menej Fe. Na paleogénnom súvrství vystupujú plošne aj objemovo veľmi 

premenlivé a nerovnomerne rozložené kvartérne pleistocénno-holocénne sedimenty. Väčšinou 

sa jedná o zmes svahovín a sutín reprezentovaných hlinito-kamenitými, hlinitopiesčitými a 

hlinitými sedimentami. Dominantnými tektonickými líniami, ktoré limitujú rozsah 

paleogénnych súvrství sú zlomy sv.- jz. a zsz.-vjv. smeru (GEO SLOVAKIA s.r.o., 2007).  

 

Inžinierskogeologická charakteristika územia  

 

V priamo dotknutom území bolo realizovaných päť vrtov s označením V-4 až V-8 

spoločnosťou GEO Slovakia s.r.o v roku 2007. V území bol vykonaný taktiež jeden 

hydrogeologický vrt blízkosti vrtu V-6 s označením V-6A na overenie hydraulických 

parametrov zvodneného prostredia a na posúdenie možnosti vsakovania zrážkových vôd z 

priestoru hál, spevnených plôch a prístupových komunikácii.  

 

Realizované vrty boli odvŕtané do hĺbok - V–4 (7,0 m), V–5 (7,5 m), V–6 (7,0 m), V–7 (8,6 

m), V–8 (8,5 m) a hydrogeologický vystrojený vrt V – 6A (7,2 m). Hladina podzemnej vody 

bola zistená v hĺbke 5,70 – 6,90 m p.t., ustálila sa v hĺbke 1,65 – 3,60 m p.t. 

 

Územie je do hĺbky 5,60 - 6,90 m p.t. budované svahovými sedimentmi, prevažne ílmi so 

strednou plasticitou, menej ílmi s vysokou plasticitou a nízkou plasticitou. Konzistencia 

jemnozrnných zemín je do hĺbky 4,0 m p.t. tuhá, hlbšie pevná a v hĺbke pod 6,0 m ojedinele 

mäkká a tvrdá. Na susednom pozemku bol spracovaný prieskum (GEOTRANS Prešov, s.r.o., 

02/2020) za účelom overenie vsakovania dažďových vôd. Zrážkové vody sa navrhujú 

vzhľadom na ílovité podložie vsakovať do horninového prostredia pomocou vsakovacích 

vrtov s hĺbkou 10-15 m. Konkrétne technické riešenie navrhne projekt pre stavebné 

povolenie.  
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Ložiská nerastných surovín  

 

Priamo v dotknutom území sa nevyskytuje žiadne ložisko s vydaným osvedčením                     

o výhradnom ložisku, ložisko nevyhradeného nerastu, chránené ložiskové územie, žiadny 

dobývací priestor a nie sú evidované žiadne staré banské diela. 

 

V širšom okolí dotknutého územia východne vo vzdialenosti cca 6 km sa nachádza                z 

nerudných surovín dobývací priestor kamennej soli Prešov – Solivar. Z rudných                             

a energetických surovín nie sú v dotknutom území ani v jeho širšom okolí zastúpené žiadne 

ložiská (Zuberec et. al. 2004).  

 

Geomorfológia a geodynamické javy  

 

Geomorfologická stavba územia je podmienená litologickou stavbou tvorenou najmä 

paleogénnymi sedimentami podtatranskej skupiny 5 vnutrokarpatského paleogénu                           

a kvartérnymi svahovými hlinami a sutinami. V zmysle regionálneho geologického členenia 

(Vass et al., 1988) územie tvorí šarišský paleogén. Povrch skúmaného územia ma mierne 

sklonitý charakter so spádom k JZ. Prevýšenie dosahuje hodnotu cca 4 – 5 m. Smerom na                    

juh terén opäť mierne stúpa (GEO SLOVAKIA s.r.o., 2007).  

 

Typ reliéfu v dotknutom území a jeho širšom okolí je možné charakterizovať                        

ako antropogénny vzhľadom na skutočnosť, že lokality západne a severne v tesnom susedstve 

od dotknutého územia sa najmä v poslednom období veľmi dynamicky vyvíjajú. S tým 

súvisia aj zmeny pôvodného typu reliéfu z prirodzeného na antropogénny. Priamo dotknuté 

územie je tvorené jedným pomerne rovinatým súvislým celkom, ktorý nie je členitý. 

Nadmorská výška dotknutého územia je na hladine cca 313 m n. m. Povrch širšieho okolia 

dotknutého územia má v Toryskej pahorkatine charakter mierne členitej až členitej 

pahorkatiny so sklonom svahov 1 až 4°. Svahy sú tu s častými eróznymi procesmi                                    

a svahovými deformáciami. Západne od priamo dotknutého územia má v nive Torysy povrch 

charakter roviny so sklonom menším ako 1°.  

 

Geomorfologická charakteristika širokého okolia je formovaná na západe mierne zvlneným 

reliéfom Šarišskej vrchoviny, smerom na sever výrazne vystupuje vulkanický kužeľ 

Šarišského hradného vrchu a komlex Stráží, na východe sa zdvíha vulkanický komplex 

Slanských vrchov.  

 

Priamo dotknuté územie je rovinatého charakteru s malým sklonom, územie vrámci 

náchylnosti na svahové pohyby je zaradená do rajónu stabilných (územia prevažne stabilné, 

resp. územia s veľmi nízkym stupňom náchylnosti ku vzniku svahových deformácií)                           

a potenciálne nestabilných území (územia s doteraz nezaregistrovanými svahovými 

deformáciami, s priaznivou geologickou stavbou nevylučujúcou v prípade priaznivých 

morfologických pomerov občasný vznik svahových deformácii vplyvom prírodných 

pomerov). Svahové deformácie a zosuvy sa v území nevyskytujú (ŠGÚDŠ, 2017).                      

V dotknutom území je žiadna až slabá veterná erózia a stredná vodná erózia. Svahové pohyby 

sú viazané na vzdialenejšie siete dolín v okrajových častiach neogénnych vulkanitov a 

pokryvné útvary na flyšových súvrstviach.  

 

Podľa STN EN 1998 – 1/NA/Z2 „Oblasti seizmického ohrozenia na území Slovenska“ 

sa dotknuté územie nachádza v 4. oblasti, t.j. je mu priradená hodnota základného 

seizmického zrýchlenia 0,4 m. s
-2

 . V zmysle STN 73 0036 náleží do pásma 

charakterizovaného intenzitou 7° MSK-64, kategória podložia  

 

Pôdy 

 

V dotknutom území a v jeho širšom okolí prevažujú hnedozeme pseudoglejové                       

a pseudogleje zo sprašových a polygenetických hlín v severnej časti dotknutého územia, 
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hnedozeme a čiastočne kambizeme prevažne nasýtené. V alúviách väčších vodných tokov                        

v širšom okolí dotknutého územia sa nachádzajú fluvizeme, na okolitých svahoch Šarišského 

vrchu, Sedlickej brázdy a Chminianskej brázdy kambizeme, pseudogleje typické, kambizeme 

pseudoglejové (Šály et. Šurina, 2002). Jedná sa o stredne ťažké pôdy, prevažne bez skeletu.      

V dotknutom území sa nachádza BPEJ skupiny kvality 6 a žiadna chránená BPEJ.  

 

Ovzdušie  

 

Dotknuté územie a jeho širšie okolie patria podľa klimatického členenia Slovenska (Lapin, et 

al., 2002) do teplej klimatickej oblasti s priemerným počtom letných dní za rok min. 50 a s 

denným maximom teploty vzduchu nad 25 °C. Územie spadá do teplého, mierne vlhkého 

klimatického okrsku T4 s chladnou zimou, kde sa priemerné januárové teploty pohybujú do – 

3 °C.  

 

Teplotné pomery  

 

Najvyššie priemerné teploty vzduchu sa vyskytujú v mesiacoch júl až august, pričom 

najteplejším mesiacom za sledované obdobie je júl, kedy priemerná teplota vzduchu za 

posledných 5 rokov dosahuje 19,9 °C. Naopak, najchladnejším obdobím v území sú mesiace 

december, január a február. Celkovo najchladnejším mesiacom za roky 2011 – 2015 bol 

február s priemernou teplotou vzduchu -1,42 °C.  

 

Zrážkové pomery  

 

Najviac zrážok padne počas mesiacom máj, jún a júl, po ktorých nasleduje zrážkovo 

podpriemerný august. Zrážky v letnom období sú charakteristické vyššou intenzitu, s častým 

výskytom intenzívnych búrok a prívalových dažďov. Najmenej zrážok spadne počas zimných 

mesiacov (december, január a február) a prechodných mesiacov (november, marec).  

 

Veterné pomery  

 

V dotknutom území prevládajú severovýchodné, resp. juhozápadné vetry. Priemerná ročná 

rýchlosť dosahuje 3,3 m. s
-1

 , bezvetrie sa vyskytuje približne počas 7 % roka, pričom 

rýchlosti vetra nižšie ako 2 m. s
-1

 dosahujú 40 % roka. Rýchlosti vetra väčšie ako 8 m.s
-1

 

predstavujú len necelých 4 % prípadov ročne (MŽP SR, SHMÚ, 2014).  

 

Vodstvo 

 

Záujmové územie v zmysle hydrogeologickej rajonizácie Slovenska patrí do 

hydrogeologického rajónu QP – 120 Paleogén Spišsko – šarišského medzihoria, Bachurne a 

Šarišskej vrchoviny (Gross a kol. 1999).  

 

 

Vodné toky  

 

Dotknuté územie a jeho širšie okolie patria do medzinárodného povodia rieky Dunaj (č. 4), 

čiastkového povodia rieky Hornád (č. 4-32), základného povodia rieky Torysa (č. 4-32-04). 

 

V blízkosti dotknutého územia vo vzdialenosti cca 2,5 km východne preteká vodný tok 

Torysa a vo vzdialenosti cca 4,8 km východne preteká vodný tok Sekčov, ktorý sa vlieva sa 

do rieky Torysa a cca 5 km východne vodný tok Delňa. Priamo dotknutým územím nepreteká 

žiaden vodný tok a nenachádza sa tu žiadna vodná plocha. Najbližším vodným tokom je 

vodný tok Vydumanec, ktorý preteká cca 336 m juhovýchodne a Šarišský potok cca 950 m 

severozápadne od priamo dotknutého územia a Župčianský potok cca 1,5 km západne. 

 



19 

 

Rieka Torysa pramení v Levočských vrchoch a do Prešova sa dostáva po toku dlhom cca 73 

km. Najvýznamnejším prítokom Torysy je rieka Sekčov. Pramení v pohorí Čergov a odtiaľ aj 

pochádza voda jeho väčšiny prítokov.  

 

Vodné plochy a nádrže  

 

V dotknutom území sa vodné plochy a nádrže nenachádzajú. V širšom okolí dotknutého 

územia možno za významnú vodnú plochu považovať umelé otvorené kúpalisko Delňa (v 

juhovýchodnej časti 6,5 km od dotknutého územia) s prívodom vody z rovnomenného toku.  

 

Podzemné vody  

 

Podľa hydrogeologickej regionalizácie Slovenskej republiky sa dotknuté územie nachádza v 

hydrogeologickom rajóne – QP 120 Paleogén, Spišsko-šarišského medzihoria, Bachurne a 

Šarišskej vrchoviny v povodí Torysy s prevládajúcou puklinovou priepustnosťou 

geologického podložia (Malík et. al., 2002). Narazená hladina podzemných vôd v dotknutom 

území sa nachádza cca 3 m pod terénom, ustálená cca 1,8 m pod terénom. (GEOTRANS 

Prešov, s.r.o., 02/2020).  

 

Pramene  

 

V dotknutom území nie sú evidované žiadne zdroje minerálnych alebo termálnych vôd ani 

pramenných oblastí. V jeho širšom okolí sa nachádza niekoľko menších prameňov, ktoré 

majú charakter suťových, vrstevných alebo puklinových prameňov. Minerálne pramene                     

sa nachádzajú vo väčšej vzdialenosti od navrhovanej činnosti, napr. v oblasti Bajerov, Borkút, 

tiež v lokalite Cemjata a Kvašná voda.  

 

Vodohospodársky chránené územia  

 

Dotknuté územie ani jeho širšie okolie nezasahujú do žiadnej z vyhlásených chránených 

vodohospodárskych oblastí v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z.z.  

 

Podľa vodohospodárskej mapy SR (www.geoportal.gov.sk) priamo dotknuté územie 

nezasahuje do žiadneho vyhláseného pásma hygienickej ochrany vodárenského zdroja. 

 

Podľa vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z.z. ktorá ustanovuje zoznam vodohospodársky 

významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov sú toky Torysa (4-32-04-001), 

Sekčov (4-32-04-079), zaradené k vodohospodársky významným vodným tokom.  

 

Podľa NV SR č.174/2017 Z.z. ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti sú za 

citlivé oblasti v zmysle §33 zákona NR SR č.364/2004 Z.z. o vodách určené všetky vodné 

útvary povrchových vôd na území Slovenska.  

 

Fauna a flóra 
 

Fauna 

 

Podľa zoografického členenia územia Slovenska patrí dotknuté územie a jeho okolie do 

provincie listnatých lesov, podkarpatského úseku (Jedlička et. Kalivodová, 2002)                           

a pontokaspickej provincie, potiského okresu a slanskej časti (Hensel et. Krno, 2002).  

 

Priamo dotknuté územie leží mimo zastavaného územia obce. V území sa nachádzajú orné 

pôdy, na ktorých sa vyskytujú kultúrne druhy živočíšneho spoločenstva polí ako napr. zajac 

poľný (Lepus europaeus), jarabica poľná (Perdix perdix), bažant poľný (Phasianus colchicus), 

chrček poľný (Cricetus cricetus), hraboš poľný (Microtus arvalis) a i.  
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Flóra 

 

Podľa fytogeografického členenia územia Slovenska (Futák, 1980) patrí dotknuté územie do 

oblasti západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale), obvodu východobeskydskej flóry 

(Beschidicum orientale), okresu Východné Beskydy, podokresu Šarišská vrchovina.  

 

Dotknuté územie v zmysle fytogeogarficko-vegetačného členenia patrí vegetácia do Dubovej 

zóny, horskej podzóny, sopečnej oblasti (Plesník, 2002). 

 

Potenciálnou prirodzenou vegetáciou je vegetácia, ktorá by sa v dotknutom území 

vyskytovala za daných podmienok (klíma, pôdy, horninové prostredie) v prípade, že by vplyv 

ľudskej činnosti prestal. V dotknutom území a jeho okolí by sa vyskytovali karpatské 

dubovohrabové lesy (Maglocký, 2002).  

 

Reálna vegetácia  

 

Súčasný vegetačný kryt dotknutého územia je v porovnaní s potenciálnou prirodzenou 

vegetáciou výrazne pozmenený v dôsledku urbanizácie územia. Južnú časť dotknutého 

územia tvorí orná pôda a vo väčšej časti lesy. Severná časť dotknutého územia je v súčasnosti 

využívaná prevažne ako orná pôda.  

 

Z hľadiska zastúpenia rastlinných druhov sa v priamo dotknutom území vyskytujú druhy 

trvalo trávne porasty a travobylinné porasty. Do dotknutého územia zasahuje líniová zeleň 

popri cestných komunikáciách, líniová nelesná a lesná drevinová vegetácia. Do priamo 

dotknutého územia nezasahujú lesné porasty.  

 

Biotopy 

 

V priamo dotknutom území sa nenachádzajú žiadne prirodzené biotopy. Do dotknutého 

územia zasahujú biotopy stromovej a ruderálnej vegetácie pozdĺž ciest, biotopy zastavaných 

plôch, biotopy urbárnej vegetácie (zeleň v priemyselnej zóne), biotopy vodných tokov 

(Šarišský potok, Vydumanec) a biotopy spevnených plôch a cestných komunikácii. Biotopy 

národného a európskeho významu v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. ktorou sa 

vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. neboli v dotknutom území zistené.  

 

Chránené územia a ich ochranné pásma  

 

Priamo dotknuté územie nezasahuje do žiadnych vyhlásených ani navrhovaných chránených 

území zákonom NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov (www.sopsr.sk). Platí tu 1.stupeň ochrany prírody a krajiny, v ktorom sa uplatňuje 

všeobecná ochrana.  

 

Priamo dotknuté územie nezasahuje do žiadneho prvku, ktorý je súčasťou územného 

systému ekologickej stability. V blízkom okolí sú evidované biocentrá Miestne biocentrum 

(MBC) Ravasovka (cca 510 m) a Miestne biocentrum (MBC) Makovica (cca 830 m).  

 

Veľkoplošné a maloplošné chránené územia  

 

Dotknuté územie nezasahuje do žiadneho vyhláseného veľkoplošného alebo maloplošného 

územia chráneného zákonom NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov.  

Najbližšie maloplošné chránené územia je Národná prírodná rezervácia Šarišský vrch, 

ktorá je vzdialená približne 5 km severne od dotknutého územia (www.enviroportal.sk).  
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Chránené, vzácne a ohrozené druhy a biotopy  

 

Na území mesta Prešov sa nachádza chránený strom Prešovský platan, ktorý je vzdialený od 

dotknutého územia približne 3 km.  

 

V priamo dotknutom území sa nenachádza žiaden chránený strom. (www.enviroportal.sk)  

 

V priamo dotknutom území ani v jeho okolí nie je evidovaná žiadna medzinárodne, národne, 

regionálne ani lokálne významná mokraď. V priamo dotknutom území nie sú evidované 

žiadne biotopy európskeho ani národného významu a nebol tu zaznamenaný ani trvalý výskyt 

vzácnych, ohrozených príp. chránených živočíšnych alebo rastlinných druhov v zmysle 

vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z.z. v znení neskorších aktualizácií.  

 

Územia siete NATURA 2000  

 

Dotknuté územie nezasahuje do žiadnej z evidovaných lokalít európskej siete chránených 

území NATURA 2000. V širšom okolí hodnotenej činnosti sa z lokalít NATURA 2000 

nachádzajú nasledovné chránené územia: 

 

 SKCHVU025 - Slanské vrchy, výmera 60,247 ha  

Lokalita sa nachádza cca 10 km od navrhovanej činnosti Toto územie bolo vyhlásené 

vyhláškou MŽP SR č.193/2010 zo 16.04.2010. Slanské vrchy sú jedným z troch 

najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie druhov orol kráľovský (Aquila 

heliaca), výr skalný (Bubo bubo), bocian čierny (Ciconia nigra), orol krikľavý (Aquila 

pomarina), včelár lesný (Pernis apivorus), ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos), ďateľ 

prostredný (Dendrocopos medius), sova dlhochvostá (Strix uralensis), penica jarabá (Sylvia 

nisoria), muchárik červenohrdlý (Ficedula parva), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis) a 

strakoš červenochrbtý (Lanius collurio). Pravidelne tu hniezdi viac ako 1% národnej 

populácie druhov orol skalný (Aquila chrysaetos), lelek lesný (Caprimulgus europaeus), 

škovránok stromový (Lullula arborea), jariabok hôrny (Bonasa bonasia), prepelica poľná 

(Coturnix coturnix), žltochvost lesný (Phoenicurus phoenicurus), krutihlav hnedý (Jynx 

torquilla), muchár sivý (Muscicapa striata), hrdlička poľná (Streptopelia turtur), pŕhľaviar 

čiernohlavý (Saxicola torquata), chriašteľ poľný (Crex crex), žlna sivá (Picus canus) a ďateľ 

čierny (Dryocopus martius).  

 

 SKCHVU036 – Volovské vrchy, výmera 120,420 ha  

Lokalita sa nachádza cca 12 km od navrhovanej činnosti. Volovské vrchy sú jedným z troch 

najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie druhov bocian čierny (Ciconia nigra), 

včelár lesný (Pernis apivorus), sova dlhochvostá (Strix uralensis), žlna sivá (Picus canus), 

ďateľ čierny (Dryocopus martius), muchárik červenohrdlý (Ficedula parva) a muchárik 

bielokrký (Ficedula albicollis). Pravidelne tu hniezdi viac ako 1% národnej populácie druhov 

výr skalný (Bubo bubo), orol skalný (Aquila chrysaetos), tetrov hoľniak (Tetrao tetrix), tetrov 

hlucháň (Tetrao urogallus), jariabok hôrny (Bonasa bonasia), prepelica poľná (Coturnix 

coturnix), rybárik riečny (Alcedo atthis), ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos), ďateľ 

prostredný (Dendrocopos medius), krutihlav hnedý (Jynx torquilla), penica jarabá (Sylvia 

nisoria), hrdlička poľná (Streptopelia turtur), muchár sivý (Muscicapa striata), orol krikľavý 

(Aquila pomarina), kuvik kapcavý (Aegolius funereus), kuvik vrabčí (Glaucidium 

passerinum), ďateľ trojprstý (Picoides tridactylus) a strakoš červenochrbtý (Lanius collurio).  

 

 SKCHVU052 – Čergov, výmera 6029,040 ha  

Lokalita sa nachádza cca 12 km od navrhovanej činnosti. Predmetom ochrany sú Boros 

schneiderov (Boros schneideri), fuzáč alpský (Rosalia alpina), fúzač veľký (Cerambyx cerdo), 

kunka žltobruchá (Bombina variegata), medveď hnedý (Ursus arctos), Mlok hrebenatý 

(Triturus cristatus), mlok karpatský (Triturus montandoni), netopier obyčajný (Myotis 

myotis), netopier veľký alebo netopier blythov (Myotis myotis), podkovár malý (Rhinolophus 

http://www.enviroportal.sk/
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hipposideros), roháč obyčajný (Lucanus cervus), rys ostrovid (Lynx lynx), vlk dravý (Canis 

lupus). Územia európskeho významu Z území európskeho významu sa najbližšie nachádza: o 

Fintické svahy (SKUEV0322) 746,520 ha Lokalita s 4. stupňom ochrany je vzdialená od 

navrhovanej činnosti cca 7 km. Územie je navrhované z dôvodu ochrany teplomilného 

rastlinstva a živočíšstva severnej časti Slanských vrchov na vedecko-výskumné, náučné a 

kultúrno-výchovné ciele.  

 

Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria 

 

Navrhovaná činnosť sa nachádza v okrajovej časti katastrálneho územia obce Malý Šariš. Na 

štruktúre krajiny sa podieľajú v dotknutom území prírodné ako aj antropogénne prvky. V 

užšom okolí tvoria krajinnú štruktúru priemyselný park Vector Parks spolu s cestnou 

infraštruktúrou. Z prírodných prvkov dominuje poľnohospodárska pôda, luky a lesy.  

 

Významný podiel na štruktúre krajiny širšieho okolia majú cestné komunikácie a plochy 

statickej dopravy (parkoviská, obslužné komunikácie). Parkoviská sú situované v blízkosti 

priemyselných hál. Cestné komunikácie tvoria významnú časť zastavanej plochy hlavne v 

širšom okolí dotknutého územia.  

 

Obytné budovy sú zastúpené v širšom okolí a to konkrétne v obciach Malý Šariš a Župčany a 

v krajskom meste Prešov.  

 

Dominujúcim objektom najbližšieho okolia dotknutého územia je vo východnej časti diaľnica 

D1 Prešov – západ. Krajinný obraz širšieho okolia dotknutého územia je charakterizovaný 

koridorom nadradených sietí technickej infraštruktúry, najmä dopravných (diaľnica D1 na 

juhovýchode a cesta prvej triedy I/18 na severe).  

 

Scenéria krajiny je ďalej determinovaná najmä veľkoblokovým poľnohospodárstvom, vidieť 

aj lokálnu sieť krajinnej zelene vo forme líniových prvkov (stromoradia okolo ciest a brehové 

porasty vodných tokov), porastov remízok a terénnych rýh a hrán v krajine, tiež dreviny 

verejnej zelene sídiel.  

 

Vo väčšej vzdialenosti od dotknutého územia prichádzajú z hľadiska scenérie do úvahy 

zalesnené pohoria Slanských vrchov na východe, ďalej menej členitý, ale estetický reliéf 

Šarišskej vrchoviny na západe a tiež alúvium rieky Torysa.  

 

Všeobecne možno zhodnotiť krajinnú scenériu dotknutého územia a jeho širšieho okolia ako 

priemerne kvalitnú, pričom sa strieda urbanizovaná krajina s pomerne rozsiahlymi lesnými 

komplexmi v okolí.  

 

Územný systém ekologickej stability  

 

V širšom okolí dotknutého územia sa vyskytujú plochy a ekosystémy, ktoré                                                    

z nadregionálneho, regionálneho i lokálneho hľadiska plnia funkciu prvkov ekologickej 

stability územia (Šarišský hradný vrch, komplex Stráží, rieka Torysa).  

 

V širšom okolí dotknutého územia sa podľa ÚPN VÚC Prešovského kraja nachádzajú: 

 nadregionálny hydrický biokoridor tvorený riekou Torysa 

 regionálne biocentrum Kvašná voda 

 regionálny biokoridor tvorený tokom Delňa 

 regionálny hydrický biokoridor tvorený tokom Sekčov  

 

Rieka Torysa je aj v zmysle KURS 2001 a aktualizácie nadregionálneho ÚSES 

nadregionálnym hydrickým biokoridorom, dotknuté územie je od nej umiestnené cca 2,5 km. 

Plochy brehových porastov Torysy nebudú teda navrhovanou činnosťou priamo zasiahnuté.                       
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V dostatočnej vzdialenosti sa nachádzajú aj ostatné dôležité prvky ekologickej stabilty 

(Kvašná voda, Delňa a Sekčov), nebudú preto navrhovanou činnosťou ovplyvnené.  

 

Priamo dotknuté územie neobsahuje prvky, ktoré by boli súčasťou hydrického alebo 

terestrického biokoridoru, alebo ktoré z hľadiska svojich vlastností, vzájomných väzieb                       

a funkcií priamo ovplyvňujú funkčnosť prvkov ÚSES.  

 

Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia  

 

Z hľadiska environmentálnej kvality patrí dotknuté územie do Toryského regiónu                            

s mierne narušeným prostredím a jeho Prešovského okrsku so značne narušeným prostredím 

(Správa o stave životného prostredia SR 2017).  

 

Stav znečistenia horninového prostredia 
 

V priamo dotknutom území nie je evidovaná žiadna pravdepodobná alebo potvrdená 

environmentálna záťaž (www.enviroportal.sk).  

 

V užšom okolí (cca 600 – 900 m) sa nachádzajú iba už sanované skládky odpadov:  

 skládka KO Cemjata – registrovaná ako environmentálna zátaž kategórie                            

C (Sanovaná/rekultivovaná lokalita),  

 obaľovačka – registrovaná ako environmentálna záťaž C (Sanovaná/rekultivovaná 

lokalita),  

 ČS PHM Levočská cesta registrovaná ako environmentálna                                                    

C (Sanovaná/rekultivovaná lokalita).  

 

Radónové riziko 

 Podľa mapy prognóza radónového rizika Slovenského geologického ústavu Dionýza Štúra 

(SGÚDŠ) je v území predkladaná stredná miera zaťaženosti radónom.  

 

Kvalita a stupeň znečistenia pôd 

 

Poľnohospodárske pôdy dotknutého územia sa podľa charakteristiky bonitovaných 

pôdnoekologických jednotiek (BPEJ) nachádzajú v klimatickom regióne pomerne teplom, 

suchom, kotlinovom, kontinentálnom, kde dĺžka obdobia s teplotou vzduchu nad 5 ºC je 222 

dní. Priemerná teplota vzduchu v januári je -3 až -5 ºC, priemerná teplota vzduchu za 

vegetačné obdobie (IV-IX) je 14 až 15 ºC. Prevládajúcimi pôdnymi typmi pre dotknuté 

územie a okolie sú pseudogleje, fluvizeme, hnedozeme a kambizeme.  

 

Z hľadiska chemickej kontaminácie sa v dotknutom území výraznejší zdroj znečistenia 

nenachádza, nie sú evidované poľnohospodárske pôdy, v ktorých by boli výraznejšie 

prekročené niektoré rizikové látky. Do úvahy prichádzajú regionálne vplyvy (kyslé dažde) a 

kontaminácia z dopravy a poľnohospodárskej výroby v širšom okolí dotknutého územia. 

Okrem uvedeného sa väčšia kontaminácia pôd v sledovanom území nezistila.  

 

Stav znečistenia ovzdušia  

 

Hlavný podiel na znečisťovaní ovzdušia v okrese Prešov má existujúci priemysel. 

Významným zdrojom základných znečisťujúcich látok je tiež doprava.  

 

Emisná situácia 

 

Aktuálny stav znečistenia ovzdušia dotknutého okresu Prešov je vyjadrený množstvom 

emitovaných látok zo stacionárnych zdrojov znečistenia ovzdušia.  

 

 

http://www.enviroportal.sk/
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V dotknutom území a jeho širšom okolí sa nachádzajú nasledovné zdroje znečistenia:  

 doprava do okolitých logistických a výrobných prevádzok,  

 zdroje znečistenia neďalekej priemyselnej zóny Petrovany, 

 tranzitná nákladná automobilová doprava na okolitých príjazdových komunikáciách k 

areálu navrhovanej činnosti, ďalej doprava na štátnej ceste III/3443 Prešov – Záborské 

ako aj na diaľnici D1 Košice – Prešov, D1 Prešov – západ,  

 diaľkové znečisťovanie ovzdušia z aglomerácie Prešov a Košice,  

 lokálne vykurovanie domov pevným palivom.  

 

Imisná situácia  

 

Hlavné lokálne zdroje z hľadiska znečistenia ovzdušia PM 10 okrem regionálneho pozadia 

(veľké a stredné bodové zdroje) predstavuje najmä doprava, suspenzia a resuspenzia častíc z 

nedostatočne čistených komunikácií, stavenísk, skládok sypkých materiálov, 

poľnohospodárstvo a vo vykurovacej sezóne tiež vykurovanie domácností drevom. 

Znečistenie ovzdušia je podľa meraní citeľné najmä v zimných mesiacoch, čo je spôsobené 

posypovými materiálmi na cestách a vykurovacou sezónou. Na koncentráciách sa však môže 

značne podieľať aj cezhraničný prenos (Oblasť riadenia kvality ovzdušia – územie mesta 

Prešov a obce Ľubotice, 2014, 2018).  

 

Znečistenie povrchových a podzemných vôd  
 

Znečistenie povrchových tokov a vodných plôch  

 

Kvalita povrchových vôd na rieke Sekčov – odbernom mieste pod Šalgovickým potokom bola 

sledovaná v rokoch 2015, 2017 a 2018, a na rieke Torysa – Sabinov, počas ktorých neboli 

požiadavky na kvalitu povrchových vôd podľa prílohy č. 1 k Nariadeniu vlády č. 269/2010 

Z.z. splnené v prípade obsahov všeobecných ukazovateľov, kedy boli prekročené limitné 

koncentrácie v prípade ukazovateľov dusitanový dusík (N-NO2) a dichróman draselný 

(CHSKCr) a absorbované organic. halogény (AOX). Kvalita vôd je ovplyvňovaná najmä 

komunálnymi odpadovými vodami z mesta Prešov. Dominantným zdrojom znečistenia 

povrchových vôd rieky patrí z priemyselnej výroby firma Slovnaft a.s. Terminál Kapušany 

(SHMÚ, 2018).  

 

V dotknutom území a jeho širšom okolí sa nevyskytujú voľne prístupné vodné plochy 

charakteru jazier či vodných nádrží, na ktorých by bola sledovaná kvalita vôd.  

 

Znečistenie podzemných vôd  

 

Kvalita podzemných vôd v posudzovanej lokalite nebola skúmaná. Možno predpokladať jej 

nepriaznivý vývoj jednak v dôsledku poľnohospodárskej činnosti ako aj z dôvodu výskytu 

organických polutantov v pôdach. Nariadenie vlády SR č. 617/2004 Z.z. ustanovuje citlivé a 

zraniteľné oblasti podľa § 33 a 35 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. Zraniteľné oblasti sú 

poľnohospodársky využívané územia, z ktorých odtekajú vody zo zrážok do povrchových vôd 

alebo vsakujú do podzemných vôd, v ktorých je koncentrácia dusičnanov vyššia ako 50 mg.l-

1 alebo sa môže v blízkej budúcnosti prekročiť. Medzi zraniteľné oblasti patrí i katastrálne 

územie mesta Prešov.  

 

Ohrozené biotopy  

 

Navrhovaná činnosť nezasahuje do biotopov národného ani európskeho významu. Takéto 

biotopy sa nenachádzajú ani v blízkosti dotknutého územia a najbližšie sú súčasťou 

chránených území.  
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Hluková situácia 

 

Zmena činnosti je navrhovaná v blízkosti diaľnice D1 – Prešov – západ mimo zastavaného 

územia obce. Dynamický rozvoj na susedných plochách a postupný nárast cestnej 

infraštruktúry zvyšuje zaťaženie územia hlukom. V dotknutom území sú najvýznamnejšími 

zdrojmi hluku:  

 tranzitná nákladná automobilová doprava na okolitých príjazdových komunikáciách                 

k areálu navrhovanej činnosti, ďalej doprava na štátnej ceste I/18 a diaľnici D1 Prešov 

– západ,  

 výroba a doprava vo vybudovaných logistických halách. Podľa aktuálnej vyhlášky 

Ministerstva zdravotníctva 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 je dotknuté územie 

zaradené do kategórie III. 6.4.7.  

 

Zdravotný stav obyvateľstva  

 

Podľa príčin smrti dominuje v meste Prešov ako aj v okolitých obciach (Národné centrum 

zdravotných informácii) úmrtnosť predovšetkým na choroby obehovej sústavy, nádorové 

ochorenia, choroby dýchacej sústavy a choroby tráviacej sústavy. Z vonkajších príčin 

chorobnosti a úmrtnosti má najväčšie zastúpenie úmrtie v dôsledku dopravných nehôd, pádov 

a iných udalostí s neurčitým úmyslom.  

 

Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych 

a synergických vplyvov na horninové prostredie a geomorfologické pomery  

 

Pri zakladaní časti objektu dôjde k vyťaženiu zeminy vrátane vrchných sedimentov tvoriacich 

geologický podklad do hĺbky budovania základov. Počas výstavby a prevádzky budú prijaté 

dostatočné organizačné, technické a technologické opatrenia, ktoré budú minimalizovať 

možné riziko kontaminácie horninového prostredia (napr. izolovanie stavby od podložia, 

použitý stavebný materiál a pod.). Stavba bude založená podľa výsledkov geologického 

prieskumu. Vplyvy na geomorfologické prostredie činnosť mať nebude. Na pozemku 

investora bude postavená prístavba a prvky technickej infraštruktúry. Pôvodný rovinatý reliéf 

v okolí stavby bude zachovaný. Po ukončení výstavby bude okolie objektu sadovnícky 

upravené podľa projektu.  

 

Vplyvy na pôdu 

 

Dostavba logisticko-výrobnej haly je navrhnutá v mieste existujúcej vnútroareálovej 

spevnenej a zelenej plochy, spevnená plocha bude v potrebnom rozsahu odstránená. Záber 

pôdy je najvýznamnejším priamym vplyvom na pôdu. Vyťaženú zeminu bude možné                      

v prípade jej vhodnosti a po dohode s dotknutým orgánom použiť pri rekultivácii územia 

alebo sadových úpravách okolia objektov. Množstvo výkopovej zeminy bude závisieť na 

spôsobe zakladania stavby. V prípade zistenia kontaminácie zeminy bude táto z pozemku 

odvezená za účelom dekontaminácie alebo zneškodnenia. Prebytočná zemina bude odvezená 

mimo areálu hodnotenej činnosti a bude znovu využitá alebo zneškodnená v súlade s 

príslušnou legislatívou. V etape prevádzky nebude mať činnosť priame vplyvy na pôdu. Počas 

výstavby môže byť pôda znečistená preniknutím ropných látok pri oplachovaní kolies 

automobilov pri výjazde zo staveniska, alebo manipuláciou s ropnými látkami a mazadlami. 

Pokiaľ budú vozidlá stavby v dobrom technickom stave vznik takejto situácie je málo 

pravdepodobný. Prípadné nepriaznivé vplyvy na ostávajúcu pôdu počas výstavby sú dočasné 

a je možné ich eliminovať technickými opatreniami.  
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Vplyvy na ovzdušie a klimatické pomery 

 

Počas výstavby bude zdrojom znečistenia samotná stavebná činnosť. Ovzdušie bude 

zaťažované zvýšenou prašnosťou a emisiami zo stavebných vozidiel. 

 

Počas prevádzky bude zdrojom znečistenia vykurovanie. Emisie budú odvedené                     

nad strechu objektu, kde budú dostatočne rozptyľované do ovzdušia. Mobilným zdrojom 

znečistenia ovzdušia bude dynamická cestná doprava. Nákladné vozidlá a osobné vozidlá 

budú zdrojom znečistenia najmä v okolí cestných ťahov a parkovísk či odstavných plôch v 

areáli. K navýšenie dopravy oproti súčasnému stavu dôjde v malej miere, preto nedôjde                       

k výraznému zhoršeniu kvality ovzdušia v dôsledku dopravy spojenej s navrhovanou 

činnosťou. Po okraji areálu sa navrhujú sadové úpravy.  

 

Vplyvy na vodstvo  
 

Vplyv na povrchové vody  

 

Počas prevádzky objektov bude dochádzať k produkcii splaškových komunálnych vôd. Tieto 

vody budú odvádzané do areálovej splaškovej kanalizácie a následne prečistené v čistiarni 

odpadových vôd. Po prečistení budú odpadové vody vypúšťané do recipientu. Dažďové vody 

z parkovísk budú prečistené v ORL a následne vypustené do delenej areálovej kanalizácie.  

 

Dažďové vody zo striech sú uvažované rovnako do dažďovej kanalizácie. Systém dažďovej 

kanalizácie je zaústený do plošných vsakovacích systémov. V ďalšom stupni projektovej 

dokumentácie je potrebné dopracovať hydrogeologický posudok z ktorého budú zrejme 

vsakovacie súčinitele a podmienky za akých je možné v danej lokalite vsakovať. Alternatívou 

je po prečistení zvedenie dažďových vôd do tzv. zeleného odvodňovacieho žľabu, 

podrobnosti takého riešenia preverí ďalší stupeň projektu.  

 

Vplyv na podzemné vody  

 

Vplyv na podzemné vody je možné predpokladať najmä v etape výstavby objektu. Pri hĺbení 

stavebnej jamy bude potrebné prijať také opatrenia, ktoré zabránia kontaminácii spodných 

vôd. Pred etapou výstavby odporúčame vykonať podrobný inžiniersko-geologický prieskum, 

ktorý navrhne opatrenia pre zakladanie stavby. V etape prevádzky nepredpokladáme 

nepriaznivé vplyvy na podzemné vody. 

 

Vplyvy na faunu a flóru  

 

Vplyv na flóru  

 

Na dotknutom pozemku nedôjde k záberu poľnohospodárskej a lesnej pôdy. Pre potreby 

projektu bude potrebné odstrániť trávnaté porasty. Projektbje situovaný sčasti na jestvujúcej 

spevnenej ploche.  

 

Vplyv na faunu  

 

Na dotknutom pozemku sa prirodzene nevyskytujú vzácne a ohrozené druhy fauny. Vplyv 

rozšírenia zámeru na fauny bude len nepriamy prostredníctvom súvisiacej dopravy, zvýšenej 

zastavanej plochy v území. Tieto vplyv nebudú významné a nebudú mať vplyv na migráciu, 

či významnejší vplyv na životaschopnosť populácii voľne žijúcich druhov.  
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Vplyvy na biotopy 

 

Vplyvom hodnotenej činnosti dôjde k záberu biotopov trávnatých porastov. Okolité biotopy 

budú ovplyvnené iba nepriamo prostredníctvom imisií z vykurovania či automobilovej 

dopravy. Tento vplyv je málo významný.  

 

Vplyvy na krajinu  

 

Vplyv na scenériu krajiny  

 

Vzhľadom k uvedenému sú vplyvy počas výstavby na scenériu považované za málo 

významné a dočasné. Po ukončení stavebnej činnosti pribudne v území objekt, ktorý je svojou 

výškou, plochou a architektonickým riešením podobný už existujúcej výstavbe. Objekt 

nebude výrazne prevyšovať okolitú zástavbu, samotná hala je jednopodlažná stavba, vstavok 

administratívy bude mať max. 2NP. Vplyvy na krajinnú štruktúru Vplyvom činnosti nedôjde 

k zmene krajinnej štruktúry.  

 

Vplyvy na územný systém ekologickej stability  

 

Hodnotená činnosť nebude priamo zasahovať do biocentier, biokoridorov ani iných prvkov 

ÚSES regionálneho ani nadregionálneho významu. Najbližšími maloplošnými chránenými 

územiami je NPR Šarišský hrad ktoré sa nachádzajú vo vzdialenosti cca 5 km severne od 

navrhovaného areálu. Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na chránené územia. 

 

Vplyvy na obyvateľstvo a jeho aktivity  

 

Hodnotená činnosť je umiestnená na zastavanej a spevnenej ploche evidovanej ako ostatná 

plocha, dopravne prístupná cestou I. triedy č. 18 a taktiež výjazdom z diaľnice D1 Prešov – 

západ. V širšom okolí dotknutého územia sa nachádzajú zastavané časti obce Malý Šariš a 

mesta Prešov. Po prijatí navrhovaných opatrení nebude mať činnosť priame nepriaznivé 

vplyvy na obyvateľstvo.  

 

Vplyvy na sídla  

 

Navrhovaná činnosť rozšíri ponuku služieb počas aj po výstavbe v k.ú. Malý Šariš aj v k.ú. 

Prešov a jeho širšom okolí. 

 

Sociálno-ekonomické vplyvy  

 

Počas výstavby dôjde ku vzniku dočasných pracovných miest v stavebníctve                           

a trvalých pracovných miest v administratíve a vo výrobe. Pozitívne vplyvy sa budú 

prejavovať najmä obec Malý Šariš (platenie daní, zvýšenie zamestnanosti v regióne). 

Nepriamo bude činnosť pozitívne vplývať i na okolité obce.  

 

Vplyvy na rekreačné lokality  

 

Navrhovaná činnosť nemá svojim charakterom vplyv na rekreačné lokality. Dotknuté územie 

sa nachádza v urbanizovanej krajine a neovplyvňuje nepriaznivo svojim charakterom žiadnu 

rekreačnú lokalitu v bližšom alebo širšom okolí.  

 

Vplyvy na kultúrne pamiatky, archeologické náleziská  

 

Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na kultúrne pamiatky a archeologické náleziská. 

Taktiež nebude mať vplyv na miestne tradície a zvyklosti.  
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Vplyvy na priemysel 

 

Hodnotená činnosť bude mať pozitívny vplyv na sektor stavebníctva počas výstavby                  

a na logistický priemysel počas prevádzky. Stavba sa v dotknutom území navrhuje za účelom 

rozšírenia logistického parku. Pozitívny vplyv bude mať aj na sektor strojárenského 

priemyslu.  

 

Vplyvy na dopravu  

 

Navrhovaná zmena bude mať príspevok pre dynamickú nákladnú dopravu predstavujúci cca 

cca 40 LKW + 20 dodávky/ 24 hod. Uvažuje so zásobovaním v čase 7 dní v týždni/24 hod. 

Napojenie areálu je na cestu I/18 v tesnej blízkosti a následne na nadradenú infraštruktúru D1. 

Príspevok nie je významný a nebude spôsobovať dopravné kongescie.  

 

Hodnotenie zdravotných rizík 
 

Ako najvýznamnejší vplyv posudzovaného areálu počas prevádzky je možné považovať 

vplyvy z dopravy a nakladania tovaru t.j. zvýšenú hlučnosť a imisie v blízkosti objektu. Z 

hľadiska hluku budú po prijatí potrebných opatrení dodržané všetky hygienické normy 

vyplývajúce z príslušnej legislatívy a vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z.  

 

Komunálny a priemyselný odpad bude ukladaný vo vyhradených zastrešených priestoroch na 

pozemku investora a pravidelne odvážaný autorizovanou firmou.  

 

Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia  

 

Hodnotená činnosť nezasahuje do žiadnych chránených území vyhlásených ani navrhovaných 

podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Navrhovaná činnosť nezasahuje 

do pásiem hygienickej ochrany vôd ani vodohospodársky chránených území (zákon                          

č. 364/2004 o vodách). Pri výstavbe a prevádzke nebudú ovplyvnené kultúrne a historické 

pamiatky ani pamiatkové zóny.  

 

Kumulatívne a synergické vplyvy 

 

Kumulatívne a synergické vplyvy nad rámec povolených limitov činnosť mať nebude. Zmena 

činnosti znamená jej objemovo plošné zväčšenie. Realizáciou zámeru dôjde                             

k rozšíreniu zastavanej plochy o cca 8 072,3 m
2
 jestvujúcej haly.  

 

Zmena navrhovanej činnosti sa nachádza medzi cestou I/18 a diaľnicou D1                              

v priemyselnej zóne, oddelená od najbližšej obytnej zóny či prírodných prvkov cestami                       

s intenzívnou dopravou.  

 

Vplyv na dopravu oproti pôvodne posudzovanému zámeru nie je významný. Iné kumulatívne 

vplyvy ako vplyvy na ovzdušie, vodné útvary, či iné zložky životného prostredia od rozšírenia 

zámeru nebudú významné a nebudú rizikom pre zdravie obyvateľov či životné prostredie. 

Navrhovaná zmena činnosti ani v synergii a kumulácii s jestvujúcim priemyselným parkom 

nebude predstavovať výrazné zaťaženie zložiek životného prostredia či zdravia obyvateľstva.  

 

Dostavba skladovo-výrobnej haly bude obsahovať len logistiku a ľahkú montáž s modernými 

technológiami s nízkym dopadom na životné prostredie.  

 

Opatrenia počas prevádzky (filtre, čistenie odpadových vôd, skladovanie látok, odpadov                    

a pod.) zabezpečia vysoký štandard dodržiavania predpisov na ochranu životného prostredia.  
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K oznámeniu o zmene  navrhovanej činnosti sa v zákonom stanovenej lehote vyjadrili: 

 Obec Malý Šariš, obecný úrad, Malý Šariš 104, 080 01 Prešov – dotknutá obec (list                 

č. MS-2020/379-OCU-001 zo dňa 08.10.2020): 

 Navrhovaná zmena činnosti vyvolá nárast frekvencie nákladnej dopravy  na ceste I/18, 

čo si bude vyžadovať prestavbu križovatky na ceste  I/18 na okružnú križovatku                       

v zmysle záväznej časti územného plánu obce Malý Šariš v znení zmien a doplnkov,  

 Navrhovaná zmena činnosti vyvolá nárast spotreby vody a z toho vyplýva nárast 

spotreby  splaškových odpadových vôd, ktoré je možno odvádzať do ČOV Malý Šariš 

len po uskutočnení jej intenzifikácie.  

 

Z vyššie uvedených dôvodov obec Malý Šariš podmieňuje uskutočnenie navrhovanej 

zmeny činnosti nasledovne:  

 Rozšíriť objektovú skladbu navrhovanej zmeny činnosti o podmieňujúci stavebný 

objekt (podmieňujúca investícia) „Okružná križovatka na ceste I/18,  

 dažďové vody zachytávať do retenčných nádrží, resp. vsakovacích blokov 

umiestnených na pozemku investora,  

 z dôvodu, že momentálne nie je čistiareň odpadových vôd dostatočná 

a neumožňuje ďalšie zvyšovanie objemu privádzania splaškových vôd, obec Malý 

Šariš podmieňuje uskutočnenie zmeny navrhovanej činnosti spolufinancovaním 

rozšírenia ČOV v rozsahu, ako keby budovala ČOV na kapacitu vlastného 

množstva vypúšťaných splaškových odpadových vôd.  

 

Vyhodnotenie Okresného úradu Prešov:  

Pripomienky č. 1 a 3.  Akceptované, uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.    

K pripomienke č. 2 uvádzame nasledovné -  Dažďové vody čisté zo strechy a dažďové vody zo 

spevnených plôch očistené v areálovej ORL budú vypúšťané dažďovou kanalizáciou DN600 

do zelenej priekopy- dažďovej záhrady s retenčnou funkciou (umiestnenie mimo riešený 

areál), odkiaľ sú nevsiaknuté resp. neodparené vody odvádzané druhou časťou dažďovej 

kanalizácie DN 600 do potoka, ktorý je prítokom potoka Vydumanec. 

Toto riešenie bolo povolené a vybudované v rámci predchádzajúcich etáp logistického parku 

Malý Šariš s víziou možného rozšírenia, preto  navrhovaná zmena činnosti využíva existujúcu 

koncepciu a systém likvidácie dažďových vôd vypúšťaním do povrchového vodného toku. 

Podľa hydrogeologického posudku  (Geotrans Prešov, 02/2020, vykonaného na bezprostredne 

susedných pozemkoch 958/232 a 958/233) je územie hodnotené ako nevhodné pre vsakovanie 

zachytených zrážkových vôd. 

 

 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Mieru 3,                   

080 01 Prešov, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, dotknutý orgán (list č. OU-PO-

OSZP3-2020/047732-02 zo dňa 19.10.2020):  

 Z hľadiska štátnej správy ochrany ovzdušia uvádza zámer ako zdroj znečisťovania 

ovzdušia – spôsob zásobovania teplom objektu prostredníctvom vzduchotechnických 

vykurovacích telies a kotlov spaľujúcich zemný plyn. Celkový menovitý tepelný 

príkon navrhovaných technologických zariadení nie je možné zistiť, či dosahuje 

prahovú hodnotu pre zariadenie medzi stredné zdroje znečisťovania ovzdušia,  

 k výrobno-technologickým zariadeniam nie je možné vyjadriť sa a posúdiť vplyv                   

na životné prostredie,   

 je možno predpokladať, že vplyv technologického zariadenia na vykurovanie                  

na ovzdušie, miestnu klímu a hlukovú situáciu bude vplyv dlhodobý, avšak 

vzhľadom na charakter prevádzky minimálny. Z hľadiska vplyvu na ovzdušie, 

miestnu klímu a hlukovú situáciu je možné navrhovanú činnosť považovať za málo 

významný vplyv,  

 ak v priebehu povoľovacieho procesu vzniknú zdroje znečisťovania ovzdušia v rámci 

vykurovania objektov a technológie výroby a v nadväznosti na už jestvujúce stredné 

zdroje znečisťovania ovzdušia, budú spadať do kategórie stredných alebo veľkých 
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zdrojov znečisťovania ovzdušia posudzovaných v rámci funkčného a priestorového 

celku, je potrebný v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší súhlas Okresného 

úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu ochrany ovzdušia.  

 

Vyhodnotenie okresného úradu:  

Pripomienky č. 1 a 2:  

 

Zdroje znečistenia ovzdušia z vykurovania priestorov:  

Vykurovanie  

Pre halu je navrhnuté vykurovanie plynovými teplovzdušnými súpravami, ktoré budú priamo 

napojené na rozvod plynu.  

Vstavky budú vykurované teplovodným klasickým vykurovaním s núteným obehom 

vykurovacieho média s teplotným spádom 70/50°C. Napojené budú na samostatné zdroje 

tepla. Ako zdroje tepla pre vstavky sú navrhnuté plynové kotolne, umiestnené v jednotlivých 

vstavkoch, vykreslených v stavebnej časti projektovej dokumentácie.  

Teplá voda pre vstavky bude pripravované v jednotlivých kotolniach. Pre priestory hál nebola 

na profesiu vykurovanie vznesená požiadavka na prípravu TÚV. Konkrétny spôsob prípravy 

TV bude spresnený v ďalšom stupni PD. 

Klimatické podmienky miesta stavby 

Miesto stavby    …………….  Malý Šariš ( Prešov ) 

Vonkajšia výpočtová teplota …………….  te = -15 0C 

Vykurovacie obdobie  …………….   n = 217 dní 

Priemerná vonkajšia teplota 

vo vykurovacom období …………….            tzp = 5,2 0C  

Priemerná vnútorná výpočtová teplota …….            tis = +20 0C   

Vykurovanie      608,60  kW 

  

Ročná spotreba tepla : 

Ročná spotreba tepla pre vykurovanie jednotlivých objektov bola vypočítaná pre priemernú  

teplotu vo vykurovacom období +3,9°C, počet vykurovacích dní 205, nepretržité vykurovanie 

s nočným útlmom s koeficientom tepelných ziskov 0,9, t.j. ročná doba využitia maxima je 

2016 hodín. Potreba tepla pre ohrev teplej vody (TV) bude zahrnutá v projekte vykurovania, 

nakoľko je uvažované  s centrálnou prípravou TV  v kotolniach pre všetky odberné miesta.  

Vykurovanie   Ročná spotreba  727,11 MWh/rok  2617,58 

GJ/rok 

 

Zdroj tepla  

Zdrojom tepla pre zabezpečenie vyššie uvedených potrieb tepla pre vykurovanie a ohrev 

teplej vody vo vstavkoch budú závesné teplovodné kondenzačné kotly na spaľovanie 

zemného plynu, napr. BUDERUS (príprava  UK + TÚV)  umiestnené v jednotlivých 

objektoch. 

Vykurovanie hál bude priamo cez teplovzdušné súpravy napojené na rozvod plynu.. 

Navrhnuté budú teplovzdušné plynové jednotky GEA SAHARA v počte 10 ks a destrifikátory 

pre zabezpečenie cirkulácie a miešanie vzduchu. 

Podľa platnej vyhlášky č.410/2012 MŽP SR k zákonu o ochrane ovzdušia dosiahne 

energetická časť vykurovania rozšírenia haly prahovú hodnotu pre stredný zdroj 

znečisťovania (technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenia pre spaľovanie palív s 

nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 0,3 MW a vyšším do 50 MW) a 

preto bude kategorizované ako stredný zdroj. Súhrnný výkon plynových zariadení 

vykurovania vstavkov a haly tvorí 608,60 kW. Komíny budú ukončené min. +1,00 m nad 

atikou haly. O zaradení zdroja znečistenia ovzdušia rozhodne orgán ochrany ovzdušia. 

 

Zdroje znečistenia ovzdušia z výrobnej činnosti:  

Výroba č. 1. - Montáž elektronických výrobkov 

Výroba č. 2. - Montáž káblových zväzkov, clón, zadných políc 

Výroba č.3 -   Montáž vnútorného vybavenia automobilov 
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Výroba č. 4.- Kompletovanie plastových dielov motora 

Výrobná hala bude mať strojársky charakter a budú sa v ňom vykonávať z veľkej časti 

operácie typického mechanického opracovania vstupných polotovarov a surovín - strihanie, 

rezanie, dierovanie, ohraňovanie a brúsenie. Tieto operácie nie sú zdrojom znečisťovania 

ovzdušia 

 

Výroba č. 6 - výroba bubnových bŕzd Vo výrobe č. 1 technologický zdroj znečisťovania 

ovzdušia nevzniká, vzduch odsávaný od brúsnych strojov je po prefiltrovaní v elektrostatickej 

jednotke vracaný do priestoru haly. 

 

Výroba č.7 – kovovýroba Výrobná hala bude mať strojársky charakter a budú sa v ňom 

vykonávať z veľkej časti operácie mechanického opracovania vstupných polotovarov - 

strihanie, rezanie, dierovanie, ohraňovanie a brúsenie. Tieto operácie nie sú zdrojom 

znečisťovania ovzdušia.  

 

Výroba č. 5 - výroba plastových výrobkov  

Technologický proces lisovania plastov prebieha v zmysle popisu v kapitole II.8. 

Komplexná ochrana ovzdušia je v prípade spracovania plastových polotovarov 

zabezpečená v prvom rade použitím vyhovujúcich materiálov a moderných 

spracovateľských strojov. Spracovanie polymérov je založená na docielení maximálnej 

tekutosti pri teplotách nižších ako je teplota deštrukcie, t.j. možnosti depolymerizácie, resp. 

rozkladu vstupných granulovaných plastov. K termodegradácii základného polyméru nesmie 

dochádzať, pretože by sa to prejavilo praskaním, zmenou farby a stratou 

požadovaných elastických vlastností vo finálnych výrobkoch, čiže ich znehodnotením. 

Z tohto dôvodu sú všetky modernejšie vstrekolisy vybavené snímaním teploty 

v jednotlivých zónach taviacej komory pomocou čidiel a ich napojením na tepelné 

regulátory integrované s blokovaním vyhrievania, čím sa zabraňuje prekročeniu 

požadovanej spracovateľskej teploty. 

 

Kategorizácia zdroja 

V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 

Z.z. bude predmetný technologický zdroj kategorizovaný nasledovne: 4. Chemický priemysel 

4.38 Priemyselné spracovanie plastov písm. b) - výroba fólie a iných výrobkov 

s projektovaným množstvom spracovaného polyméru ≥ 100 kg za hodinu 

Malý zdroj znečisťovania - množstvo spracovaného polyméru cca 46 kg/hod. 

 

Emisné limity  

Pracovné priestory haly budú odsávané tzv. halovým odsávaním, ktoré má za úlohu 

vymieňať vzduch v pracovnom prostredí. Lokálne odsávanie so samostatným 

výduchom nebude inštalované na žiadnom vstrekolise. Tento vzduch „výrobno-produkčných 

hál“ sa v zmysle príslušných predpisov (usmernenie MŽP SR, odbor 

ochrany ovzdušia z decembra 2003 v znení neskorších usmernení) nepovažuje za odpadový 

plyn a nevzťahuje sa naň povinnosť dodržiavania určených emisných limitov. 

 

Inštalácia odsávania v hale lisovania plastov je potrebná jednak z dôvodu výmeny 

vzduchu a tým aj odvodu malého množstva vznikajúcich znečisťujúcich látok, ale aj 

pre odvod tepla od lisov.  

 

Rozptyl emisií  

Rozptyl emisií bude zabezpečený výduchmi z odsávania, vyvedenými cca 2 m nad strechu 

výrobnej haly 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že príkon žiadneho jednotlivého zariadenia nepresiahne 

prahovú hodnotu 300 kW, budú samostatne malými zdrojmi, na ktoré sa nevzťahuje 

povinnosť dodržiavať určené emisné limity ani preukazovať ich dodržiavanie. 
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Pripomienka č. 3 a č. 4 – akceptovaná.  

 

 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Mieru 3,                     

080 01 Prešov, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, dotknutý orgán (list č. 

OU-PO-OSZP3-2020/047786-02 zo dňa 27.10.2020):  

 Spôsob nakladania s odpadom vznikajúcim počas výstavby musí byť v súlade                    

so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 

366/2015 Z.z., o evidenčnej povinnosti, vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 

371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 

a ďalších súvisiacich predpisov,  

 ak v priebehu výstavby budú vznikať nebezpečné druhy odpadov, je potrebné 

zabezpečiť zmluvy o odbere a spracovaní odpadov oprávnenou organizáciou,  

 v prípade, že by došlo ku kontaminácii odpadového materiálu nebezpečnými látkami, 

je potrebné s nim nakladať ako s nebezpečným materiálom,  

 ak v priebehu výstavby budú vznikať nebezpečné druhy odpadov v množstve väčšom 

ako 1 t/rok, je potrebný súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu 

odpadu v zmysle § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch s doložením zmlúv o odbere 

nebezpečných odpadov a ďalších dokladov potrebných na vydanie predmetného 

súhlasu,  

 zeminu vznikajúcu pri výkopových prácach zhodnotiť prednostne pri vlastnej činnosti 

na zásypové práce a terénne úpravy po vykonaných výkopoch a na úpravu terénu do 

pôvodného stavu v rámci stavby. Takto nevyužitú zeminu odovzdať len organizácii 

oprávnenej nakladať s odpadom,  

 zabezpečiť, aby nedošlo k uloženiu odpadu z predmetnej stavby na cudzích 

pozemkoch – zabrániť vzniku divokých skládok z výstavby počas prác a po ukončení 

stavby, 

 zhodnotenie-zneškodnenie odpadov vznikajúcich pri predmetnej stavbe zabezpečiť 

len u organizácií oprávnených nakladať s odpadom v zmysle zákona o odpadoch 

a v súlade s § 77 zákona o odpadoch,  

 ukladanie odpadov na skládkach odpadu zabezpečiť len u oprávnených organizácií 

a na povolených a prevádzkovaných skládkach odpadu pre jednotlivé kategórie podľa 

zákona o odpadoch,  

 spôsob nakladania so stavebnými odpadmi preukázať dokladmi o likvidácii odpadov 

pri kolaudácii stavby,  

 ak budú počas prevádzky vznikať nebezpečné druhy odpadov v množstve väčšom ako 

1 t/rok, je potrebný súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu 

odpadu.  

 

Vyhodnotenie okresným úradom:  

Pripomienky akceptujeme, týkajú sa následného povoľovacieho konania.  

 

 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Mieru 3,                   

080 01 Prešov, úsek štátnej vodnej správy, Nám. Mieru 3, 080 01 Prešov – dotknutý 

orgán (list č. OU-PO-OSZP3-2020/054252-02 zo dňa 30.11.2020):  

 Doplniť zámer o informáciu, či existujúca kanalizácia, ktorou sú odvádzané splaškové 

vody z existujúcich hál 01 a 02 má dostatočnú kapacitu na príjem prírastku 

splaškových odpadových vôd z navrhovanej kanalizácie. 

 Ozrejmiť, kde budú čistené splaškové odpadové vody a zdokladovať voľnú 

hydraulickú a látkovú kapacitu koncovej čistiarne odpadových vôd.  

 K odvádzaniu vôd z povrchového odtoku doplniť, či existujúca kanalizácia, ktorou sa 

odvádzajú vody zo striech  a ostatných spevnených plôch má dostatočnú hydraulickú 

kapacitu na príjem vôd z navrhovanej dažďovej kanalizácie. 

 K vsakovaniu doplniť hydrologický posudok, ktorý zhodnotí navýšenie množstva 

vsakovaných vôd a možnosť vsakovania z hľadiska kvality vsakovaných vôd. 
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 Doplniť nakladanie s vodami z brúsenia plechu za mokra. 

 Doplniť v zámere  opatrenia, ktoré zmierňujú dopad zvyšovania zastavaných plôch na 

úkor  rastlého terénu   na  kolobeh vody v prírode, aby sa zabránilo  neúmernému 

zvyšovaniu podielu zastavaných plôch v dotknutej lokalite, aby nedošlo k rýchlemu 

odtoku povrchových vôd počas dažďov a topenia snehu. Napr. zelené strechy, 

vertikálne stany, spevnené plochy zriadiť z priepustných materiálov, terénne 

modelácie – zelené plochy majú byť nižšie ako spevnené plochy, aby bol umožnený 

odtok dažďovej vody do terénu, otvorený rigol na odvádzanie dažďovej vody do 

kanalizácie alebo suchý potok, zazelenené pergoly a iné spôsoby na zníženie výparu. 

 

Vyhodnotenie okresným úradom:  

Pripomienka č. 1:  Predmetná kanalizácia má dostatočnú kapacitu na odvedenie splaškových 

vôd, ktoré sú očistené v ČOV v katastri obce Malý Šariš. Predmetom územného konania 

k uvedenej stavbe bude posúdenie kapacít dotknutej ČOV obce Malý Šariš. 

 

Pripomienka č. 2: Splašková kanalizácia riešeného areálu prečerpávaním popod štátnu cestu 

I/18 v vyvedená na okraj obce Malý Šariš, kde je zaústená do obecnej splaškovej kanalizácie. 

Systém obecnej splaškovej kanalizácie je následne zbernými vetvami potrubí zvedený                        

do obec ČOV na východnom okraji obce, p.č. 953/4, k.ú. Malý Šariš (835943), obec Malý 

Šariš. Uvedená podmienka bude predmetom ďalšieho stupňa územného konania k stavbe.  

 

Pripomienka č. 3: Uvedená podmienka a posúdenie hydraulickej kapacity kanalizácie bude 

predmetom ďalšieho stupňa územného konania k stavbe.  

 

Pripomienka č. 4: So vsakovaním dažďových vôd na vlastnom pozemku nie je uvažované 

nakoľko hydrogeologický posudok (Geotrans Prešov, 02/2020 vykonaný na bezprostredne 

susedných pozemkoch 958/232 a 958/233) hodnotí geologické podložie stavby ako nevhodné 

na vsakovanie zachytených zrážkových vôd. Z tohto dôvodu považujeme pripomienku za 

neopodstatnenú. 

 

Pripomienka č. 5: 

Brúsenie plechov bude prebiehať na pracovných stoloch alebo strojne na zariadeniach/ 

stoloch, ktoré pracujú s uzavretým okruhom vody. Tieto vody sú v rámci zariadenia filtrované 

a očisťované v odkaľovacej nádrži. V prípade jej naplnenia kalmi alebo ostatnými 

nečistotami, sú odpady z nádrže zhodnocované alebo likvidované firmami na to spôsobilými 

v zmysle zákona o odpadoch.  

V žiadnom z prípadov, t..j ručného alebo strojného brúsenia nedochádza k vypúšťanou 

znečistených vôd do splaškovej alebo dažďovej kanalizácie. 

 

Pripomienka č. 6:  

Využitie retenčných dlažieb, prípadne iných prípustných materiálov (ako napr. vodu-

priepustných povrchov s vhodným podložím, či použitie betónovej zámkovej dlažby                               

s preukázanou vodozádržnou funkcionalitou, prvkov s využitím plôch zelene) bude 

predmetom projektu pre stavebné povolenie. Nová výsadba zelene je rozmiestnená po okraji 

areálu. Na parkovacích plochách nákladných a osobných automobilov je uvažovaná výsadba 

solitérnych alebo skupinových listnatých a ihličnatých stromov. Časť vody zo striech bude 

odvedená do tzv. dažďových záhrad, ktorá predstavuje účinné vodozádržné opatrenie.  

 

 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, inštitút dopravnej politiky, 

Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava, P.O.BOX 100 – rezortný orgán (list č. 

27527/2020/IDP/77058 zo dňa 06.10.2020) 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky má v ďalšom stupni prípravy zmeny 

navrhovanej činnosti „Rozšírenie Logistického parku Vector Parks Prešov (Malý Šariš)“ 

nasledovné pripomienky a požiadavky: 

 Navrhovanú stavbu odsúhlasiť so správcom a vlastníkom ovplyvnených komunikácií; 
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 všetky dopravné parametre navrhnúť v súlade s príslušnými normami                            

STN a technickými predpismi; 

 rešpektovať ochranné pásma prislúchajúcich ciest podľa zákona č. 135/1961 Zb.                            

o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov; 

 v rámci realizácie projektu odporúčame implementovať prvky elektromobility podľa 

zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vo vzťahu k parkovacím miestam § 8a 

Elektromobilita); 

 v blízkosti pozemných komunikácií posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať 

pásmo hygienickej ochrany pred hlukom a negatívnymi účinkami dopravy podľa 

vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 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 zmien a predpisov.  

 

Vyhodnotenie okresným úradom:  

Pripomienky akceptujeme, týkajú sa následného povoľovacieho konania.  

 

 Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov – dotknutý orgán (list. 

Č. KPUPO-2020/19317-2/80456-Jur zo dňa 06.10.2020):  

 Zmena navrhovanej činnosti sa priamo ani nepriamo nedotýka evidovaných 

národných kultúrnych pamiatok, pamiatkových území, ochranných pásiem                             

a archeologických nálezov a archeologických nálezísk,  

 z hľadiska ochrany pamiatkového fondu a archeologických nálezov                                 

a archeologických nálezísk tunajší úrad nepožaduje, aby navrhovaná činnosť bola 

ďalej posudzovaná 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.  

 Vzhľadom na vyššie uvedené tunajší úrad podmieňuje realizáciu predmetného 

zámeru len zabezpečením ochrany nepredvídaných archeologických nálezov                                  

v procese územného a stavebného konania.  

 

Vyhodnotenie okresným úradom:  

Pripomienky akceptujeme, týkajú sa následného povoľovacieho konania.  

 

 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, oddelenie 

požiarnej prevencie, Požiarnická 1, 080 01 Prešov – dotknutý orgán (list č. ORHZ-

PO2-2020/000765-005 zo dňa 08.10.2020), bez pripomienok.  

   

 Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, odbor územného rozvoja, architektúry 

a výstavby, referát územného rozvoja a architektúry mesta, Hlavná 73, 080 01 

Prešov – dotknutý orgán (list č. OÚRAaV/12651/2020 zo dňa 09.10.2020),                           

bez pripomienok.  

 

 Ministerstvo hospodárstva SR – rezortný orgán (list č. 38241/2020-3230-93063 zo dňa 

09.10.2020, doručený dňa 13.10.2020),  bez pripomienok.  

 

 Združenie domových samospráv, v zastúpení Marcelom Slávikom – verejnosť (list 

doručený dňa 25.09.2020 ) má tieto pripomienky: 

    

Združenie domových samospráv predkladá nasledovné stanovisko:  
1. Podľa § 17 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. „(1) Každý je povinný, 

predovšetkým opatreniami priamo pri zdroji, prechádzať znečisťovaniu alebo 

poškodzovaniu životného prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti 

na životné prostredie. (2) Každý, kto využíva územia alebo prírodné zdroje, projektuje, 
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vykonáva alebo odstraňuje stavby, je povinný také činnosti vykonávať len po zhodnotení 

ich vplyvov na životné prostredie a zaťaženie územia, a to v rozsahu ustanovenom týmto 

zákonom a osobitnými predpismi. (3) Každý, kto hodlá zaviesť do výroby, obehu alebo 

spotreby technológie, výrobky a látky, alebo kto ich hodlá dovážať, je povinný zabezpečiť, 

aby spĺňali podmienky ochrany životného prostredia a aby v prípadoch ustanovených 

týmto zákonom a osobitnými predpismi boli posúdené z hľadiska ich možných vplyvov na 

životné prostredie.“  

Žiadame navrhovateľa, aby zhodnotil vplyv predmetného zámeru a to z hľadiska 

nasledovných ustanovení osobitných zákonov: 

a) Žiadame podrobne rozpracovať a vyhodnotiť 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. Žiadame vyhodnotiť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade                    

s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, 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 jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta 

zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby                          

do prevádzky). Žiadame tak preukázať, že nie je potreba realizovať vynútené investície 

a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku dynamickej 

dopravy. 

b) Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym 

znením príslušnej normy STN 73 6110. Žiadame tak preukázať, že nie je potreba 

realizovať vynútené investície a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu 

územia v dôsledku statickej dopravy. 

c) Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná 

zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti 

a preukázať tak znižovanie zaťaženia územia dopravou vytvorením predpokladov                          

na využívanie hromadnej dopravy. 

d) Vyhodnotiť dostatočnosť opatrení v zmysle spracovaného dokumentu ochrany prírody 

podľa § 3 ods. 3 až ods. 5 zákona OPaK č. 543/2002 Z.z.  

e) Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene 

v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 

7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie tak, aby sa 

preukázala ochrana krajinných zložiek v zmysle zákona OPaK č.543/2002 Z.z.; 

preukázať ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby. 

f) Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode                     

č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 

4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej 

slovenská transpozícia je právne záväzná 

(http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/). Za týmto účelom 

žiadame vyhodnotiť primárne posúdenie vplyvov na vody príslušnými metodikami CIS 

pre aplikáciu Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES 

(http://ec.europa.eu/environment/water/water-

framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm) a tak preukázať, že v dôsledku 

realizácie zámeru nemôže byť zhoršená kvalita vôd a vodných útvarov; rovnako žiadame 

preukázať, že realizáciou zámeru sa nenaruší prirodzení vodná bilancia ani prirodzené 

odtokové pomery v území. 

g) Dokumentáciu pre primárne posúdenie vplyvov na vody podľa § 16a Vodného zákona 

v ďalšej projekčnej fáze žiadame spracovať metodikou 

(http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository/downloadDocument

?documentId=441).  

h) 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 svetlo technický posudok a vyhodnotiť vplyv jednotlivých 

http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm
http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository/downloadDocument?documentId=441
http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository/downloadDocument?documentId=441
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emisií a imisií na tieto oblasti s dlhodobým pobytom osôb a preukázať, že nebudú 

vystavený nadmernému zaťaženiu. Žiadame Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou 

najbližšou zástavbou.  

i) Osobitne žiadame vyhodnotiť a analyzovať čistotu ovzdušia a vplyv zámeru na neho; 

v tejto súvislosti osobitne analyzovať vplyv pevných častíc PM 10, PM 2,5. Vplyv PM10 

častíc na ľudské zdravie je pritom už dlhodobo považované za jedno z najpodstatnejších 

kritérií a parametrov emisných štúdií s vplyvom napríklad na alergické ochorenia, ktoré 

majú v súčasnosti stúpajúcu tendenciu. Okrem vyššej úmrtnosti zlá kvalita ovzdušia 

spôsobuje aj pokles našej schopnosti sústrediť sa, pracovať či častejšie absencie v práci a 

škole. Zvýšeným koncentráciám drobných prachových častíc PM2,5 je na Slovensku 

vystavená pätina obyvateľov, čo je omnoho viac ako 13-percentný priemer v Európe. 

Problém máme aj s prízemným ozónom. Výsledkom je minimálne 3800 predčasných 

úmrtí, strata produktivity a HDP. Zámer sa musí zaoberať zlepšením podmienok kvality 

ovzdušia. 

j) Žiadame overiť statiku stavby nezávislým oponentským posudkom a preukázať,                     

že statika nie je v dôsledku podhodnotenia nebezpečná resp. v dôsledku nadmerného nad 

dimenzovania príliš nezaťažuje územia a zložky životného prostredia. 

k) Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych 

variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č.24/2006 Z.z. 

„objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej 

činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom“. 

l) 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. 

m) Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej                         

a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb a tak preukázať, že nedôjde 

k preťaženiu kanalizačnej siete a teda k zvýšeniu rizika záplav ako aj to, že kanalizácia 

bude účinná a spĺňať parametre podľa zákona o kanalizáciách č. 442/2002 Z.z. 

n) Požadujeme skontrolovať hydraulický výpočet prietokových množstiev vodných stavieb 

majúci charakter dynamického výpočtu konštrukcie vodných stavieb, ktorý má vplyv 

napr. na určenie správneho profilu vodných stavieb (nielen veľkosť, ale aj tvar napríklad 

potrubí), pričom vypočítava priebeh prietoku vôd vo vodných stavbách počas 

relevantného času. Z environmentálneho hľadiska má tento výpočet vplyv na nasledovné: 

 Preukázanie, že stavba je správnym spôsobom pripojená a zásobovaná vodou, 

 preukázanie, že stavba je napojená na funkčnú a ekologickú kanalizáciu splaškových vôd, 

 zabezpečene plynulého odtoku dažďových vôd v čase a prevencia náporových či 

povodňových vĺn s prípadným použitím vhodného technického riešenia tzv. odtokových 

bŕzd, 

 zabezpečenie primeranej hydraulickej sily v ORL a tak overenie jej účinnosti v 

celom priebehu času, 

 prípadné prehodnotenie veľkosti vodných stavieb (napr. veľkosť potrubia a retenčnej 

nádrže), kde sa dá dosiahnuť ich objemové zníženie a tak aj menší nápor na záber pôdy či 

menšie nároky na vstupoch do výroby týchto vodných stavieb. 

Tieto výpočty majú byť súčasťou DSP podľa § 45 ods. 2 písm.  c) stavebného zákona. 

o) Požadujeme výpočet energetickej efektivity v zmysle vyhlášok č.35/2020 Z.z.,                          

č. 324/2016 Z.z. a 364/2012 Z.z., ktorým sa vykonávajú zákony o energetickej 

hospodárnosti a certifikácii budov č.318/2019 Z.z., 300/2012 Z.z. a č.555/2005 Z.z. 

Súčasťou DSP majú byť nasledovné výpočty ako súčasť projektového energetického 

hodnotenia podľa § 45 ods.2  písm.  c) stavebného zákona: 

 tepelnotechnický návrh a posúdenie stavebných konštrukcií budovy (základné údaje, 

posúdenie t tepelnotechnických vlastností a hodnotenie podľa EN STN) 

 energetické posúdenie technického systému budovy a stanovenie potreby tepla a energie 

pre jednotlivé odberné miesta a energetické nosiče 

 posúdenie globálneho ukazovateľa výpočtom potreby dodanej energie, primárnej energie 

a emisií CO2. 
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 minimálnych tepelnoizolačných vlastností výpočtom (max. hodnota U) 

 určenie minimálnej teploty vnútorného povrchu 

 vypočítanie priemernej výmeny vzduchu 

Tieto výpočty majú byť súčasťou DSP ako projektové energetické hodnotenie podľa §45 

ods.2 písm.c Stavebného zákona. 

p) 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 a to z hľadiska kumulácie a súbežného 

pôsobenia. Žiadame tak preukázať, že nedôjde k nadmernému zaťaženiu územia 

v rozpore s územným plánom. 

q) Žiadame preukázať spôsob plnenia povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch 

č.79/2015 Z.z. a uviesť navrhované opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR 

(https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela). Žiadame 

zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR 

(http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-

obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom 

navrhovaných opatrení a preukázať tak plnenie záväzných zákonných povinností na 

úseku odpadového hospodárstva. 

r) Žiadame preukázať dôsledne ochranu poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona 

o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z. Žiadame overiť bonitu zaberaných 

poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu. 

Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality 

príslušného katastrálneho územia.  

s) Priemerný Slovák potrebuje pre svoj život 536 metrov štvorcových zemského 

povrchu;priemerný Brit 430, Fín až 2 459 metrov štvorcových (Eurostat za rok 2015, 

Land footprint, údaje nezahŕňajú poľnohospodárstvo). Človek postupne premieňa povrch, 

prispôsobuje ho svojim potrebám. Inštitút Alternatives Economiques s využitím údajov 

Eurostatu vypočítal, že rozloha týchto umelých, človekom pretvorených oblastí, v rokoch 

2009-2015 narástla v každej krajine Európskej únie – napriek hospodárskej kríze a v 

mnohých prípadoch (Grécko, Maďarsko, Estónsko) aj napriek poklesu 

obyvateľov.  Štatistika zahŕňa len človekom významne pretvorené oblasti, ako mestá, 

komunikácie, športoviská či zalievané záhrady. Človek však využíva aj ďalšie oblasti pre 

získavanie zdrojov: na poľnohospodársku výrobu, priemysel a pod. Na Slovensku bol 

tento nárast druhý najväčší v EÚ – rozloha človekom pretvorených oblastí sa medzi 2009 

– 2014 zvýšila o 14,9 percenta. Je možné preto dôvodne sa domnievať o neplnení 

povinnosti podľa §11 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. nezaťažovať územie 

nad únosnú mieru. Žiadame preto preukázať na úrovni obce/mesta, okresu, regiónu 

a štátu, že nie je možné projekt zrealizovať bez ďalšieho záberu prírodných plôch 

napríklad revitalizáciou a obnovou nevyužívaných priemyselných areálov, brownfieldov 

a podobne. 

 

Vyhodnotenie okresným úradom:  

 

1a) Popis je uvedený v časti 2.3.4. Dopravné napojenie existujúceho logistického parku                    

je od mesta Prešov po štátnej ceste I/18. Prostredníctvom tejto cesty je možné napojenie                      

na diaľnicu D1 pri najbližšej diaľničnej križovatke. Navrhovaná hala bude dopravne napojená        

na komunikácie priemyselného parku na južnom okraji obce. Prístup do priemyselnej zóny                  

je riešený napojením na cestu I/18 v úrovňovej stykovej križovatke realizovanou                                

v predchádzajúcich etapách výstavby logistického parku. Blízkosť cesty I/18 umožňuje 

dopravné spojenia na všetky smery aj na medzinárodnej úrovni s dobrou dostupnosťou 

diaľničnej siete, ktorá je vedená v tesnej blízkosti riešeného územia na jeho južnom okraji. 

Pred vstupnou príjazdovou cestou do areálu sú umiestnené autobusové zástavky SAD na smer 

https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela
http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf
http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf
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Prešov a Poprad. Vzhľadom na charakter budúcich prevádzok a nízku frekvenciu 

zásobovania, možno považovať dopravné napojenie za vyhovujúce. 

 

1b) Výpočet potrebného počtu parkovacích miest je v súlade s STN 73 6110/Z1, v zmysle 

časti 2.3.4. Celkovo sa navrhuje 61 nových parkovacích miest na teréne vybudovaných                           

v rámci zmeny činnosti. 

 

1c) Pred vstupnou príjazdovou cestou do areálu sú umiestnené autobusové zástavky SAD 

Prešov, na smer Prešov Poprad. 

 

1d) V zákone o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z., v § 3 ods. 3 sú uvedené základné 

práva a povinnosti pri všeobecnej ochrane prírody a krajiny, pričom nie je povinnosťou 

spracovať dokument ochrany prírody. Podnikatelia a právnické osoby, ktorí svojou činnosťou 

zasahujú do ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov, sú povinní na vlastné náklady vykonávať 

opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu ich poškodzovania a ničenia. Príslušné 

časti dokumentácie EIA sú spracované v zmysle obvyklých požiadaviek, na rozsah platných 

pre 1. stupeň ochrany územia.  

 

1e) STN 83 7010 Ochrana prírody – Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana vegetácie pojednáva 

o starostlivosti, udržiavaní a ochrane stromov, rastúcich mimo lesného pôdneho fondu                        

v zastavanom území obce. Norma predpisuje podrobne spôsob výsadby a údržby stromov.       

Pri výsadbe nových stromov sa bude postupovať v zmysle citovanej STN. 

 

1f) Orgánu štátnej vodnej správy bude splnenie záujmov podľa § 16a vodného zákona 

dokladované a budú podrobne riešené v príslušných rozhodnutiach podľa vodného zákona, 

aby predmetná stavba nenarúšala environmentálne ciele podľa §16 a §16a zákona č. 364/2004 

Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch                    

v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a jej realizáciou v zmysle § 16 ods. 6 písm. b) 

nedošlo k zmenám fyzikálnych vlastností útvaru povrchovej vody alebo zmenám úrovne 

hladiny útvarov podzemnej vody a tým k zhoršeniu stavu útvaru povrchovej vody alebo 

podzemnej vody. Výstavbou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k zhoršeniu kvality 

povrchových a podzemných vôd, pretože navrhovaná stavba je napojená na verejný vodovod, 

splašková odpadová voda bude odvedená do verejnej kanalizácie a dažďová voda bude 

odvedená do vsakovacích boxov, vody zo spevnených plôch a parkovísk sú odvádzane cez 

odlučovač ropných látok do verejnej kanalizácie. Táto stavba nebude mať vplyv na vodnú 

bilanciu. 

 

1g) Primárne posúdenie nových infraštrukturálnych projektov podľa §16 ods. 6 písm. b) 

vodného zákona (čl. 4.7 Rámcovej smernice o vode) vypracované podľa tohto materiálu,                    

je nevyhnutnou podmienkou pre povoľovacie konanie –  pred rozhodnutím o umiestnení 

stavby. Na dodržiavania zákona o vodách dohliada príslušný orgán štátnej vodnej správy.   

 

1h) Dotknuté územie sa nachádza v juhovýchodnej časti katastra obce Malý Šariš,                     

mimo zastavaného územia v Prešovskom kraji. Zo severu je ohraničené cestou 1/18 a obcou 

Malý Šariš a z juhu diaľnicou D1 Prešov – západ, ktorej ochranné pásmo je vymedzené                     

v šírke 100 m od osi priľahlého jazdného pruhu. Najbližší trvale obývaný dom sa nachádza                  

v obci Malý Šariš cca 270 m a v meste Prešov cca 690 m od hranice posudzovaného areálu 

logistického parku. Hlukové ako aj emisné pomery sú v súlade s požiadavkami platnej 

legislatívy. Ako najvýznamnejší vplyv posudzovaného areálu počas prevádzky je možné 

považovať vplyvy z dopravy a nakladania tovaru, t. j. zvýšenú hlučnosť a imisie v blízkosti 

objektu. Z hľadiska hluku budú po prijatí potrebných opatrení dodržané všetky hygienické 

normy vyplývajúce z príslušnej legislatívy a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky č. 549/2007 Z.z. Výstavba zmeny navrhovanej činnosti výškovo nepresahuje 

existujúcu zástavbu.  
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1i) Vyhodnotenie je súčasťou príloh oznámenia o zmene. Počas výstavby bude zdrojom 

znečistenia samotná stavebná činnosť. Ovzdušie bude zaťažované zvýšenou prašnosťou                        

a emisiami zo stavebných vozidiel. Uvedený vplyv nepovažujeme za významný. Počas 

prevádzky bude zdrojom znečistenia vykurovanie. Emisie budú odvedené nad strechu 

objektu, kde budú dostatočne rozptyľované do ovzdušia. Mobilným zdrojom znečistenia 

ovzdušia bude dynamická cestná doprava. Nákladné vozidlá a osobné vozidlá budú zdrojom 

znečistenia najmä v okolí cestných ťahov a parkovísk či odstavných plôch v areáli.                                   

K navýšenie dopravy oproti súčasnému stavu dôjde v malej miere, preto nedôjde k výraznému 

zhoršeniu kvality ovzdušia v dôsledku dopravy spojenej s navrhovanou činnosťou. Po okraji 

areálu sa navrhujú sadové úpravy. Predpokladané vplyvy na ovzdušie sú v oznámení o zmene 

zdokumentované dostatočne.  

 

1j) Konštrukčnú dokumentáciu stavby budú navrhovať autorizovaní projektanti z odboru 

statiky stavieb. Požiadavka spadá pod kompetenciu dotknutých orgánov štátnej správy                         

a samosprávy a príslušnej oprávnenej osoby. Vyjadrenie oprávnenej 4 osoby je súčasťou 

dokladov ku stavebnému konaniu. 

 

1k) Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia upustil od požiadavky variantného riešenia najmä                  

z dôvodu, že navrhovateľ nemá inú vhodnú plochu na daný účel podnikania, nenachádzajú sa 

tu žiadne chránené územia alebo územia európskeho významu NATURA 2000 a nie je ani 

súčasťou chránenej vodohospodárskej oblasti.  

 Podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, druhá veta, 

umožňuje uplatniť požiadavku  na dopracovanie ďalšieho variantu v konaní, ak z doručených 

pripomienok podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  vyplynie 

potreba ďalšieho reálneho variantu navrhovanej činnosti, Vaša pripomienka znela, že  žiadate 

variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych variantoch, tak 

aby sa naplnil účel zákona podľa § 2 písm. c) zákona o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie. Príslušné ustanovenie zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

umožňuje príslušnému orgánu upustiť od variantného riešenia navrhovanej činnosti                              

z  určitých dôvodov (najmä vtedy, ak neexistuje iná vhodná lokalita alebo iná technológia pre 

navrhovanú činnosť) a teda upustenie od požiadavky variantného riešenia navrhovanej 

činnosti  nie je v rozpore s účelom zákona uvedenom v § 2 písm.  c) zákona o posudzovaní 

vplyvov navrhovanej činnosti. Konanie o upustení variantného riešenia predchádzalo tomuto 

konaniu, v ktorom okresný úrad zvažoval všetky dôvody na upustenie variantného  riešenia 

navrhovanej činnosti. Z ďalších pripomienok predložených k zámeru od dotknutých subjektov 

procesu ako aj z celého procesu hodnotenia navrhovanej činnosti nebol preukázaný významný 

nepriaznivý vplyv na životné prostredie, nevyplynula potreba ďalšieho reálneho variantu 

navrhovanej činnosti v ďalšom konaní. Na základe dostupných informácií a vykonaného 

hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a jeho zložky Okresný úrad 

Prešov dospel k záveru, že činnosť nespôsobí významný nepriaznivý vplyv na jednotlivé 

zložky životného prostredia v dotknutom území. Vyššie popísané vplyvy nepredstavujú 

významné riziko pre jednotlivé zložky životného prostredia a pre zdravie obyvateľov mesta 

Prešov z dôvodu umiestnenia, charakteru a rozsahu činnosti . 

 

1l) Územie je podrobne vyhodnotené z hľadiska geológie, hydrogeológie a inžinierskej 

geológie, spracované v záverečnej správe z prieskumu, ktorý vypracovala odborne spôsobilá 

osoba GEO SLOVAKIA s.r.o. Košice. Na susednom pozemku bol spracovaný prieskum 

(GEOTRANS Prešov, s.r.o., 02/2020), za účelom overenia vsakovania dažďových vôd.                    

V ďalšom stupni projektovej dokumentácie je potrebné dopracovať hydrogeologický 

posudok, z ktorého budú zrejmé vsakovacie súčinitele a podmienky za akých je možné                      

v danej lokalite vsakovať. 

 

1m) 1n) Uvedené výpočty sú v Oznámení o zmene zabezpečené odborne spôsobilými 

osobami. Spôsob riešenia bude uvedený v príslušných častiach ďalších stupňov dokumentácie 

vodohospodárskych objektov. Súčasťou projektovej dokumentácie navrhovanej stavby budú 
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hydrotechnické výpočty a hydraulické posúdenie kapacity dažďovej kanalizácie). Na základe 

týchto výpočtov bola posúdená veľkosť odlučovača ropných látok (ORL). Výrobca ORL 

navrhuje rozmery a objemy jednotlivých častí ORL v zmysle platných STN. Každý ORL 

musí mať platný certifikát, pričom výrobca nesie zodpovednosť za dodržanie garantovanej 

kvality vody na výstupe zo zariadenia. Riešenia navrhnuté v zámere umožňujú teda dosiahnuť 

nákladovú efektívnosť s použitím regulačných a monitorovacích systémov. 

 

1o) Požadujeme výpočet energetickej efektivity v zmysle vyhlášok č. 35/2020 Z.z., č. 

324/2016 Z.z. a 364/2012 Z.z., ktorým sa vykonávajú zákony o energetickej hospodárnosti 

a certifikácii budov č.318/2019 Z.z., 300/2012 Z.z. a č.555/2005 Z.z. Súčasťou DSP majú byť 

nasledovné výpočty ako súčasť projektového energetického hodnotenia podľa § 45 ods. 2 

písm. c) Stavebného zákona: 

 tepelnotechnický návrh a posúdenie stavebných konštrukcií budovy (základné 

údaje, posúdenie tepelnotechnických vlastností a hodnotenie podľa EN STN) 

 energetické posúdenie technického systému budovy a stanovenie potreby tepla 

a energie pre jednotlivé odberné miesta a energetické nosiče 

 posúdenie globálneho ukazovateľa výpočtom potreby dodanej energie, 

primárnej energie a emisií CO2. 

 minimálnych tepelnoizolačných vlastností výpočtom (max. hodnota U) 

 určenie minimálnej teploty vnútorného povrchu 

 vypočítanie priemernej výmeny vzduchu 

Tieto výpočty majú byť súčasťou DSP ako projektové energetické hodnotenie podľa § 45 ods. 

2 písm. c Stavebného zákona. 

1p) Navrhovaná činnosť je v súlade s platným Územným plánom obce Malý Šariš.  

1q) Tento bod je riešený v časti 2.4.3 Oznámenia. Spôsob nakladania s odpadmi, 

vznikajúcimi pri výstavbe a prevádzkovaní navrhovanej činnosti bude realizovaný v zmysle 

platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve a v súlade so všeobecne záväzným nariadením 

obce. Na stavenisku nebudú realizované také stavebné technológie (procesy), ktoré by mohli 

znečistiť povrchové alebo podzemné vody. Prísun materiálov na stavbu bude kontajnermi                

(alt. uzavretými dopravnými prostriedkami). 

 

1r) Navrhovaný zámer si nevyžaduje nový záber poľnohospodárskej či lesnej pôdy. 

Rozšírenie priestorov haly sa uskutoční v jestvujúcom areáli.  

 

1s) Navrhovaná činnosť je navrhnutá tak, aby predmetné územie nebolo zaťažované ľudskou 

činnosťou nad mieru únosného zaťaženia. 

 

Podľa § 29 ods. 3 zákona EIA č. 24/2006 Z.z. „Ak sa rozhoduje o tom, či sa navrhovaná 

činnosť alebo jej zmena bude posudzovať podľa tohto zákona, primerane sa použijú kritériá 

pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10, pričom príslušný orgán prihliada aj na 

stanoviská podľa § 23 ods. 4.“ Ak sa nepreukáže súlad zámeru s environmentálnymi 

záujmami podľa osobitných zákonov v rozsahu ako sme uviedli v bode a) až p) v tejto 

časti nášho stanoviska,  požadujeme, aby sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného 

zámeru „Rozšírenie Logistického parku Vector Parks (Malý Šariš)“ prostredníctvom 

správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním 

záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne 

kompenzačné opatrenia; v takomto prípade žiadame v rozsahu hodnotenia uviesť aj 

povinnosť vyhodnotiť body a) až r) tejto časti nášho vyjadrenia a súčasne naše 

požiadavky uvedené v časti 2) a v časti 3) tohto vyjadrenia uviesť v záväzných 

podmienkach záverečného stanoviska. 
 

V prípade, že príslušný orgán vydá rozhodnutie zo zisťovacieho konania o ďalšom 

neposudzovaní vplyvov zámeru „Rozšírenie Logistického parku Vector Parks (Malý 

Šariš)“ na životné prostredie podľa zákona EIA, žiadame zapracovanie podmienok 
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uvedených v časti 2) a v časti 3) tohto stanoviska do záväzných podmienok rozhodnutia 

podľa § 29 ods. 13 zákona EIA a zároveň ich vyhodnotiť v odôvodnení rozhodnutia 

podľa § 20 a písm. a) zákona EIA.  
 

2. Podľa §18 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb.: „Každý, kto svojou činnosťou 

znečisťuje alebo poškodzuje životné prostredie alebo kto využíva prírodné zdroje, je povinný 

na vlastné náklady zabezpečovať sledovanie tohto pôsobenia a poznať jeho možné dôsledky.“; 

podľa §27 ods.1 zákona o životnom prostredí: „Každý, kto poškodzovaním životného 

prostredia alebo iným protiprávnym konaním spôsobil ekologickú ujmu, je povinný obnoviť 

prirodzené funkcie narušeného ekosystému alebo jeho časti. Ak to nie je možné alebo z 

vážnych dôvodov účelné, je povinný ekologickú ujmu nahradiť iným spôsobom (náhradné 

plnenie); ak to nie je možné, je povinný nahradiť túto ujmu v peniazoch. Súbeh týchto náhrad 

sa nevylučuje. Spôsob výpočtu ekologickej ujmy a ďalšie podrobnosti ustanoví osobitný 

predpis.“. Podľa §8 zákona o životnom prostredí „Ochrana životného prostredia zahŕňa 

činnosti, ktorými sa predchádza znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia 

alebo sa toto znečisťovanie alebo poškodzovanie obmedzuje a odstraňuje. Zahŕňa ochranu 

jeho jednotlivých zložiek, alebo konkrétnych ekosystémov a ich vzájomných väzieb, ale aj 

ochranu životného prostredia ako celku.“ Podľa § 10 zákona o životnom prostredí 

„Ekologická ujma je strata alebo oslabenie prirodzených funkcií ekosystémov vznikajúca 

poškodením ich zložiek alebo narušením vnútorných väzieb a procesov v dôsledku ľudskej 

činnosti.“ 

 

Žiadame, aby navrhovateľ obnovil prirodzenú biodiverzitu dotknutého územia,                       

čo najviac obnovil prirodzené funkcie narušeného ekosystému, čo najviac ochránil 

životné prostredie a kompenzoval tak ekologickú ujmu v dôsledku navrhovaného 

zámeru nasledovnými opatreniami: 
i. Navrhnúť opatrenia zlepšujúce kvalitu ovzdušia a znižujúce koncentráciu pevných 

častíc PM10, PM2,5 ako aj koncentráciu benzénu, NO2 a CO; v tomto smere počas 

prevádzky vykonávať efektívne monitorovanie a v navrhnutých opatreniach robiť 

korekcie na základe aktuálnych výsledkov monitoringu ovzdušia. Žiadame 

konkretizovať tieto zlepšujúce opatrenia 

ii. Žiadame 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. 

iii. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod 

objektami stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne 

pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či 

outdoorových cvičísk. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché 

strechy a iné spevnené vodorovné plochy  požadujeme použitie drenážnej dlažby , 

ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania 

minimálne 8 l vody/m
2
 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie 

v danom území (www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf).  

iv. Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s 

veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia. 

v. Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, 

aby spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, 

PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE 

PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-

html/index.html#2). 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 

http://www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf
http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2
http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2
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navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto 

téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-

odtoku-v-mestach. Vo všeobecnosti požadujeme realizáciu tzv. dažďových záhrad. 

vi. Požadujeme, aby sa zámer prispôsobil 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 

infrašturktúry 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. Sadové 

a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy 

minimálnej vybavenosti obcí (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-

5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-

pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb) a podľa tejto metodiky 

spracovať dokumentáciu pre územné aj stavebné konanie. 

vii. Na horizontálne plochy (najmä strechy) žiadame aplikáciu zelených strešných krytín, 

ktoré plnia funkciu extenzívnej vegetačnej strechy.  

viii. Na vertikálne plochy (napr. steny) žiadame aplikáciu zelených stien (napr. brečtany 

vhodné na takúto aplikáciu) za účelom lepšieho zasadenia stavby do biodiverzity 

prostredia. 

ix. Na povrchy cestných komunikácií požadujeme použitie vodopriepustných asfaltov 

a betónov s prímesou recyklovaných plastov.  

x. 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 označeného 

žltou farbou a bio-odpadu označeného hnedého farbou. Preukázať prijatie opatrení 

garantujúcich zlepšenie reálnej recyklácie smerujúcej k „zero waste“ konceptu; tieto 

opatrenia žiadame špecifikovať a počas prevádzky monitorovať a zlepšovať. 

xi. Žiadame vypracovať projekt dekonštrukcie projektu po jeho dožití a preukázať 

možnosť zhodnotenie a recyklácie jeho jednotlivých súčastí. 

 

Vyhodnotenie pripomienok okresným úradom:   

 

2i) Pripomienka sa berie na vedomie. Je podrobne riešené v časti 6.4 Súčasný stav kvality 

životného prostredia vrátane zdravia, v časti 6.4.3 Stav znečistenia ovzdušia a v časti IV. 

Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických. 

Počas prevádzky bude ovzdušie pravidelne sledované a vyhodnocované na výstupe z 

komínov navrhovanej činnosti. Opatrenia budú zapracované v ďalších stupňoch projektu na 

základe stanovísk dotknutých úradov na ochranu ovzdušia. 

 

2ii) Požiadavky na materiálové a technologické riešenie vyplývajú z príslušných technických 

noriem, ktoré boli projektantom dodržané. Podrobnejšie špecifikácie uvedeného budú riešené 

v projekte pre stavebné povolenie. 

 

2iii) Podrobná konštrukcia spevnených parkovacích plôch (využitie retenčných dlažieb, 

prípadne iných prípustných materiálov ako napr. vodu-priepustných asfaltových zmesí                          

s vhodným podložím, či použitie betónovej zámkovej dlažby s preukázanou vodozádržnou 

funkcionalitou) nie je predmetom projektu pre územné rozhodnutie a posudzovania EIA, 

avšak na základe odporúčania Združenia domových samospráv bude riešenie posúdené                         

v nasledujúcich stupňoch PD. Koncepčné riešenie odvádzania dažďových vôd zo spevných 

plôch (a stavieb) po prečistení v ORL bude odvedené v súlade s požiadavkami vodného 

zákona v ďalšom stupni projektu.  

http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach
http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb
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2iv) Nová výsadba zelene je rozmiestnená po okraji areálu. Na parkovacích plochách 

nákladných a osobných automobilov nie je uvažovaná výsadba solitérnych alebo skupinových 

listnatých a ihličnatých stromov. 

 

2v) Technické riešenie rozšírenia navrhovanej činnosti rešpektuje požiadavky na ochranu 

životného prostredia, spôsob riešenia bude uvedený v príslušných častiach ďalších stupňov 

dokumentácie vodohospodárskych objektov. 

 

2vi) Technické riešenie navrhovanej činnosti rešpektuje ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. 

o vodách. Bližšie viď časť 6.1.5. Vody. Povinnosť ochrany podzemných a povrchových vôd 

vyplýva so všeobecne záväzných predpisov pri výstavbe aj prevádzke navrhovanej činnosti – 

dodržiavať všeobecné záväzné platné predpisy vo veci ochrany životného prostredia. Zachová 

sa nielen podiel plôch čistej zelene v riešenom území (celková zastavaná plocha 8 072,3 m
2
, 

plocha zelene tvorí 5.342,2 m
2
), ale sa podporí výsadba zelene. 

 

2vii) Použitie extenzívnej vegetačnej strechy tzv. „zelených striech“, resp. zaštrkovaním 

strechy zásypom vrstvou štrku – vymývaného kameniva) s funkciou tepelnoizolačnej vrstvy 

proti prehrievaniu strechy nie je predmetom projektu pre územné rozhodnutie a posudzovania 

EIA, avšak na základe odporúčania Združenia domových samospráv bude riešenie posúdené                

v nasledujúcich stupňoch projektovej dokumentácie. Oba typy striech plnia okrem estetického 

stvárnenia objektov aj technické zadržiavanie zrážkových vôd na strešnom plášti, čím sa 

dosiahne postupné odparovanie dažďových vôd zo strešného plášťa. Časť vody zo striech 

bude odvedená do tzv., dažďových záhrad.  

 

2viii) Použitie vertikálnych zelených stien s popínavými rastlinami nie je predmetom 

dokumentácie pre územné rozhodnutie a posudzovania EIA, avšak na základe odporúčania 

Združenia domových samospráv bude riešenie posúdené v nasledujúcich stupňoch 

projektovej dokumentácie. 

 

2ix) Využitie retenčných dlažieb, prípadne iných prípustných materiálov ako napr. vodo-

priepustných asfaltových zmesí s vhodným podložím, či použitie betónovej zámkovej dlažby 

s preukázanou vodozádržnou funkcionalitou, nie je predmetom projektu pre DUR 

a posudzovania EIA, avšak na základe odporúčania Združenia domových samospráv bude 

riešenie posúdené v nasledujúcich stupňoch PD.  

 

2x) Separovanie a zhodnocovanie odpadov počas výstavby bude zabezpečené v zmysle 

požiadaviek zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a príslušného VZN obce Malý Šariš. 

Prednostne bude zabezpečené zhodnotenie odpadov. 

- prijatie opatrení garantujúcich zlepšenie reálnej recyklácie smerujúcej k „zero waste“ 

konceptu – pripomienka sa berie na vedomie a bude na základe odporúčania Združenia 

domových samospráv vyhodnotená v ďalších stupňoch dokumentácie. Preferovaný 

spôsob nakladania s odpadom bude jeho zhodnotenie a opätovné využitie. Počas 

prevádzky budú uzatvorené zmluvy s oprávnenými spoločnosťami na zhodnotenie a 

likvidáciu odpadov.  

 

2 xi) V čase dekonštrukcie projektu sa bude postupovať v rámci platných predpisov a noriem 

a bude využité maximálne zhodnotenie a recyklácia jeho jednotlivých častí. 

 

3.  Podľa čl. 55 ods. 1 Ústavy SR „Hospodárstvo Slovenskej republiky sa zakladá na 

princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky.“; čo je jedna z definícií 

trvalo udržateľného rozvoja: súčasný ekonomický rast súbežne s rastom sociálnych                           

a ekologických aspektov podnikania. Podľa §6 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. 

„Trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti je taký rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám 

zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť 

prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov.“ Trvalo udržateľný rozvoj podľa čl. 1 
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zákona č.43/2006 Z.z. (Aarhuský dohovor) je „život každého človeka, príslušníka tejto                        

i budúcich generácií, v životnom prostredí, ktoré je primerané pre zachovanie zdravia                       

a dosiahnutie blahobytu.“ 

 

Podľa § 1 Stavebného zákona „(1) Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši 

priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa 

vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, 

kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi 

trvalo udržateľného rozvoja. (2) Územné plánovanie vytvára predpoklady pre trvalý súlad 

všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, 

dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, na šetrné 

využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych 

hodnôt.“ Územné rozhodnutie je zavŕšením procesu územného plánovania, kedy sa vydáva 

individuálny správny akt, ktorý umiestňuje daný projekt do územia; v zmysle citovaného 

ustanovenia zákona to musí byť v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja. 

 

Keďže predmetom daného konania je umožnenie ekonomického rastu; musí byť 

súbežne sprevádzané nielen kompenzáciou a prevenciou (viď časť 2) tohto vyjadrenia) 

ale aj ekologický rast resp. environmentálny zisk; t.j. vplyvy na životné prostredie musia 

nielen environmentálnu ujmu kompenzovať, ale urobiť aj niečo navyše, poskytnúť 

environmentálnu pridanú hodnotu projektu. Z takýchto opatrení požadujeme realizáciu 

nasledovných opatrení: 
xii. Navrhovateľ vysadí v obci Malý Šariš 20 ks vzrastlých drevín a to na verejných 

priestranstvách v obývaných častiach obce po dohode s orgánom ochrany prírody                      

v zmysle Dokumentu starostlivosti o dreviny. 

xiii. 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.  

xiv. Vizualizácia klimatických zmien na Slovensku v čiarovom kóde: vedci analyzovali 

dáta za roky 1908 až 2018 a výsledky spracovali do tohto grafu; každý pásik 

predstavuje jeden rok a jeho farba a intenzita udáva charakter tohto roka. Modrý 

znamená ochladenie a červený znamená oteplenie od dlhodobého priemeru; výraznosť 

farby zase naznačuje veľkosť tejto odchýlky. (viac info: https://showyourstripes.info/). 

Žiadame preto vyhodnotiť umiestnenie zámeru z hľadiska tepelnej mapy spracovanej 

satelitným snímkovaním (infračervené snímkovanie voľne k dispozícii zo satelitu 

LANDSAT-8: https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-landsat-

archives-landsat-8-oli-operational-land-imager-and?qt-science_center_objects=0#qt-

science_center_objects) a porovnať s mapou vodných útvarov 

(https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise-wfd-spatial-1), mapami sucha 

(http://www.shmu.sk/sk/?page=2166) ako aj s mapami zrážok a teploty vzduchu 

(http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_mesacnemapy); na základe ich 

vyhodnotenia navrhnúť vhodné adaptačné a mitigačné opatrenia podľa strategického 

dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na 

nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 do 

nasledujúcich stupňov projektovej dokumentácie projektu. 

xv. Vytvoriť podmienky pre kompostovanie rozložiteľného odpadu a vybudovať domácu 

kompostáreň slúžiacu pre potreby zužitkovania rozložiteľného odpadu vznikajúceho 

pri prevádzke zámeru. 

 

Podmienky uvedené v bodoch xiii) až xvi) tejto časti nášho vyjadrenia žiadame uviesť 

v rozhodnutí ako záväzné podmienky záverečného stanoviska resp. rozhodnutia                               

zo zisťovacieho konania ako opatrenia environmentálneho zisku. 

 

https://showyourstripes.info/
https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-landsat-archives-landsat-8-oli-operational-land-imager-and?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects
https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-landsat-archives-landsat-8-oli-operational-land-imager-and?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects
https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-landsat-archives-landsat-8-oli-operational-land-imager-and?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise-wfd-spatial-1
http://www.shmu.sk/sk/?page=2166
http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_mesacnemapy
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Vyhodnotenie pripomienok okresným úradom:  

 

xii. Navrhovateľ v okolí zámeru navrhuje realizáciu výsadby zelene v zmysle požiadavky 

STN 73 9110/Z1. V rámci výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti nedôjde k zásahom                        

do zelene  či k narušeniu jej ochrany, naopak dôjde k rozšíreniu a skvalitneniu zelene. 

Charakter a typ stavby umiestnenej na pozemku je v zmysle platného územného plánu                      

a takisto v súlade s okolitými stavbami. Výsadba na spracovávanej ploche počíta                                   

s rozmiestnením vzrastlých stromov. Navrhovateľ vysadí v obci Malý Šariš 15 ks vzrastlých 

drevín na verejných priestranstvách v obývaných častiach mesta a to v prípade udelenia 

súhlasu vlastníkov dotknutých pozemkov a udelenia súhlasu orgánu ochrany prírody 

 

xiii. Pripomienka sa berie na vedomie. Požiadavka je plne v riešení investora. 

 

xiv. Na základe porovnania tepelnej mapy spracovanej satelitným snímkovaním s mapou 

vodných útvarov, mapami sucha a mapami zrážok a teplôt vzduchu bolo navrhovateľom 

vyhodnotené, že navrhovaný investičný zámer a jeho umiestnenie z hľadiska klimatických 

pomerov a hygieny ovzdušia výrazne neovplyvnia súčasné pomery dotknutého územia, čo je 

vyhodnotené aj v časti 6.1.4. a časti časť 3. Vplyvy na ovzdušie a klimatické pomery. 

Navrhovateľ bude pri svojej činnosti a prevádzke navrhovaného zámeru uplatňovať opatrenia 

primerane rozsahu a charakteru svojej činnosti v súlade s implementáciou Stratégie, 

metodikami a záväznými postupmi pre lokálnu adaptáciu uvedenej stratégie a v súlade                          

s platnou legislatívou. Jednotlivé opatrenia, ktoré sú aj súčasťou tohto zámeru budú                           

na základe odporúčania Združenia domových samospráv vyhodnotené v ďalších stupňoch. 

 

xv. Pripomienka sa akceptuje. Pre komunálny odpad a prípadný biologicky rozložiteľný 

odpad (pri prevádzke však primárne nevzniknú žiadne biologicky rozložiteľné odpady) bude 

určený samostatný „kompaktor“, ktorý bude umiestnený v zásobovacom dvore. Tento sa bude 

odvážať na biologickú degradáciu. Pre kartóny je určený ďalší samostatný kompaktor                         

= t. j. špeciálne zariadenie, ktoré lisuje odpad a je pravidelne odvážaný. Presný popis                          

a odvážanie odpadu s autorizovanou firmou, bude riešené v prevádzkovom poriadku. 

 

Podmienky uvedené v bodoch xiii) až xvi) tejto časti nášho vyjadrenia žiadame uviesť 

v rozhodnutí ako záväzné podmienky záverečného stanoviska resp. rozhodnutia                            

zo zisťovacieho konania ako opatrenia environmentálneho zisku. 

 

4. Podľa článku 45 Ústavy SR „Každý má právo na včasné a úplné informácie o stave 

životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu.“ 

 

Podľa § 3 ods. 6 Správneho poriadku „Správne orgány sú povinné na úradnej tabuli 

správneho orgánu, na svojom webovom sídle, ak ho majú zriadené alebo aj iným vhodným 

spôsobom zrozumiteľne a včas informovať verejnosť o začatí, uskutočňovaní a o skončení 

konania vo veciach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti alebo o ktorých to ustanovuje 

osobitný zákon. Pritom sú povinné ochraňovať práva a právom chránené záujmy 

účastníkov konania a iných osôb. Úradná tabuľa správneho orgánu musí byť nepretržite 

prístupná verejnosti.“ 

 

Podľa článku 4 ods.1 písm. b bod ii. zákona č.43/2006 Z.z. (Aarhuský dohovor) „Každá 

strana zabezpečí, že orgány verejnej moci v rozsahu tohto článku a v rámci 

vnútroštátnych právnych predpisov sprístupnia verejnosti na základe žiadosti informácie 

o životnom prostredí; ak sa tak požaduje a vyplýva to z ustanovenia písmena b), aj kópie 

aktuálnej dokumentácie obsahujúcej alebo pozostávajúcej z týchto informácií: bez toho, 

aby musel byť preukázaný záujem; v požadovanej forme s výnimkou, ii) informácia je už 

verejne dostupná v inej forme.“ 
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Podľa § 24 ods. 1 písm. i zákona č. 24/2006 Z.z. „Príslušný orgán informuje 

bezodkladne verejnosť na svojom webovom sídle, prípadne aj na svojej úradnej tabuli o 

iných informáciách dôležitých na vydanie záverečného stanoviska alebo povolenia.“. 

Podľa §32 Správneho poriadku a §29 ods.10 zákona EIA sú takýmito informáciami 

zverejňovanými podľa §24 ods.1 písm.i zákona EIA aj podklady rozhodnutia 

a doplňujúca informácia, ktoré žiadame zverejniť na webovej stránke 

www.enviroportál.sk/eia/sk na podstránke predmetného zámeru; o tejto skutočnosti 

úrad oboznámi účastníkov konania a dá im možnosť vyjadriť sa k nim pred 

vydaním rozhodnutia podľa §33 ods.2 Správneho poriadku. Žiadame dodržať 

uvedený procesný postup. 

 

Upozornenie pre navrhovateľa: Na predložení uvedených podkladov rozhodnutia trváme; 

na základe našich skúsenosti však vieme, že úrad si neplní svoje zákonné povinnosti dôsledne 

a tak sme nútení využívať opravné prostriedky (odvolania). Ak sa chce navrhovateľ vyhnúť 

prípadným komplikáciám, odporúčame aby proaktívne zaslal podklady nášmu združeniu, 

resp. si rezervoval konzultáciu s našim združením a zabezpečil tak svoju konštruktívnu 

súčinnosť.  

 

5. Podľa dôvodovej správy novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie                    

č. 314/2014 Z.z. platnej od 1.1.2015 „Podľa Komisie sú hlavným nedostatkom platného 

zákona č. 24/2006  Z. z. v znení neskorších predpisov dôsledky nedostatočného prepojenia 

procesu posudzovania vplyvov navrhovaných činností s následnými povoľovacími 

procedúrami, pretože sa tak vytvára priestor pre nerešpektovanie výsledkov procesu 

posudzovania vplyvov, ktorým tak nemôže garantovať ani plné zabezpečenie práv 

dotknutej verejnosti už účastnej na tomto konaní, resp. majúcej záujem o výsledok 

rozhodovania v záležitostiach životného prostredia. Otvára sa tak problematika 

implementácie v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky časti tých požiadaviek 

Aarhuského dohovoru (Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na 

rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia zo 

dňa 25. júna 1998), ktoré smernica EIA implementuje (články č. 6, 7 a 9).“. Podľa čl.6 

ods.4 Aarhuského dohovoru č.43/2006 Z.z. má verejnosť právo efektívne presadzovať 

svoje práva a záujmy pričom štátne orgány majú povinnosť realizáciu tohto práva 

efektívne zabezpečiť. Žiadame v odôvodnení rozhodnutia uviesť akým konkrétnym 

spôsobom bolo uvedené ustanovenie naplnené v predmetnom konaní a to vo vzťahu 

k právu na dobrú správu vecí verejných podľa čl. 41 Charty základných práv EÚ 

najmä vo vzťahu k realizácii práva na informácie o životnom prostredí podľa čl. 4 

Aarhuského dohovoru a možnosti efektívne reálne ovplyvniť výsledok zámeru podľa 

čl. 6 Aarhuského dohovoru a ktoré záväzné podmienky rozhodnutia sú materiálno-

právnym prejavom naplnenia prístupu verejnosti k spravodlivosti v oblasti prístupu 

k spravodlivosti v otázkach životného prostredia pre nasledovné konania. 

 

Podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z.z. „Príslušný orgán pri posudzovaní vplyvov 

strategických dokumentov alebo navrhovaných činností alebo ich zmien zabezpečí 

vykonanie konzultácií s povoľujúcim orgánom alebo schvaľujúcim orgánom, rezortným 

orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, ktorá má 

možnosť zúčastniť sa konzultácií počas celého procesu posudzovania vplyvov.  

(2) Obsahom konzultácií medzi navrhovateľom, obstarávateľom a ostatnými subjektmi 

procesu posudzovania vrátane verejnosti môžu byť najmä a) doplňujúce informácie o 

strategickom dokumente a navrhovanej činnosti, b) informácie o možných vplyvoch 

strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia, c) 

vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami, d)doplnenie alebo upresnenie navrhovaných 

opatrení, e) obsah a rozsah poprojektovej analýzy.  

(3) Príslušný orgán uvedie výsledky konzultácií v odôvodnení rozhodnutia zo zisťovacieho 

konania podľa § 7 a 29 a v záverečnom stanovisku podľa § 14 a 37.“; v dôsledku § 64 

zákona EIA sa konzultáciu vykoná na zvolanom ústnom pojednávaní podľa § 21 

http://www.enviroportál.sk/eia/sk
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Správneho poriadku, ktorú má príslušný úrad povinnosť zvolať, ak si verejnosť uplatní 

svoje právo na konzultáciu podľa § 63 ods.1 zákona EIA, posledná veta. 

 

Žiadame príslušný orgán aby zvolal ústne pojednávanie za účelom vykonania 

konzultácie s povoľujúcim orgánom resp. schvaľujúcim orgánom, rezortným 

orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, ktorá má 

možnosť zúčastniť sa konzultácií počas celého procesu posudzovania vplyvov podľa 

§ 63 zákona č. 24/2006 Z.z.. Predmetom konzultácie medzi navrhovateľom, 

obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania vrátane verejnosti by malo 

byť najmä:   

a) doplňujúce informácie o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti, 

b) informácie o možných vplyvoch strategického dokumentu a navrhovanej činnosti                    

na životné prostredie vrátane zdravia,  

c) vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami, 

d) doplnenie alebo upresnenie navrhovaných opatrení, 

e) obsah a rozsah poprojektovej analýzy. 

 

Žiadame uviesť výsledok konzultácie v odôvodnení vydaného rozhodnutia. 

§ 65 g Prechodné ustanovenia  

Počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v 

súvislosti s ochorením COVID-19  

(1) Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného                     

v súvislosti s ochorením COVID-19 v konaniach, v ktorých sa vyžaduje vykonanie 

prerokovania alebo konzultácie, alebo ich vykonanie žiada účastník konania, rezortný orgán, 

povoľujúci orgán, dotknutý orgán alebo dotknutá obec, sa tieto úkony vykonajú písomne v 

listinnej podobe alebo v elektronickej podobe; príslušný orgán upovedomí navrhovateľa, 

povoľujúci orgán, rezortný orgán, dotknutý orgán, dotknutú obec a ostatných účastníkov 

konania o tom, v akej lehote je možné podávať pripomienky k dokumentácii alebo                                

k určenému rozsahu hodnotenia.  

Konzultácie k navrhovanej činnosti sú zabezpečené počas celého procesu zisťovacieho 

konania. Konzultácie v rámci konania o posudzovaní vplyvov môžu byť vykonávané ako ústne 

alebo písomné konzultácie. Písomné konzultácie sú zabezpečené počas celého konania 

o posudzovaní vplyvov prostredníctvom zasielania písomných stanovísk. Navrhovateľ vykonal 

konzultácie s účastníkom konania  Združením domových samospráv  v zastúpení Marcelom 

Slávikom písomnou formou, v rámci ktorých došlo k oboznámeniu s podkladmi rozhodnutia 

a k dohode o podmienkach zmierňujúcich vplyv navrhovanej činnosti v nasledovnom rozsahu:  

1.Realizovať kvalitné sadové úpravy - výsadba vzrastlej zelene, ktorá bude plniť zároveň 

ochrannú funkciu pred dopravným hlukom a prachom, a zabezpečí v území podmienky pre 

zadržiavanie zrážkovej vody ale vhodne dopĺňa aj chýbajúcu vegetáciu 

2.Vytvoriť oddychovú zónu - parčík pri vstupe do objektu (stromy, lavičky) 

3.Realizovať bioretenčný systému na zadržanie zrážkovej vody - dažďové záhrady popri ceste 

a parkoviskách ako cestná alej 

4.Parkoviská pre osobnú dopravu zhotoviť z retenčných dlažieb na základe odporúčania 

Združenia domových samospráv. 

5. Realizovať popínavú zeleň na fasáde objektu za účelom zníženia prehrievania povrchov   

6. Navrhovateľ vysadí v obci Malý Šariš 15 ks vzrastlých drevín na verejných priestranstvách 

v obývaných častiach mesta a to v prípade udelenia súhlasu vlastníkov dotknutých pozemkov 

a udelenia súhlasu orgánu ochrany prírody. 

7.Ochranu vôd zabezpečiť v zmysle zákona č. 364/2004 Z .z. o vodách a o zmene zákona 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný 

zákon). 

8.Separovanie a zhodnocovanie odpadov zabezpečiť v zmysle požiadaviek zákona č. 79/2015 

Z. z. o odpadoch a príslušného VZN obce Malý Šariš. 

9. Kompostovanie - pre komunálny odpad a prípadný biologicky rozložiteľný odpad (pri 

prevádzke však primárne nevzniknú žiadne biologicky rozložiteľné odpady) bude určený 

samostatný „kompaktor“, ktorý bude umiestnený v zásobovacom dvore. Tento sa bude 
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odvážať na biologickú degradáciu. Pre kartóny je určený ďalší samostatný kompaktor = t. j. 

špeciálne zariadenie, ktoré lisuje  odpad a je pravidelne odvážaný. Presný popis a odvážanie 

odpadu s autorizovanou firmou, bude riešené v prevádzkovom poriadku. 

 

Okresný úrad Prešov akceptoval uvedené podmienky a uviedol ich vo výroku tohto 

rozhodnutia resp. v časti Záver tohto rozhodnutia.  

Ostatné dotknuté subjekty sa v zákonom stanovenej lehote nevyjadrili. Podľa § 23 ods. 4 

zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ak sa nedoručí písomné stanovisko                     

v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné.  

Vyhodnotenie 

 

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

povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miesta vykonávania zmeny navrhovanej 

činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, 

významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, pričom vzal do 

úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Prihliadal pritom na stanoviská 

doručené k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti od zainteresovaných subjektov, pričom 

zistil, že vznesené požiadavky sa v prevažnej miere vzťahujú na spracovanie ďalších stupňov 

projektovej dokumentácie stavby a ich riešenie je v pôsobnosti iných orgánov v konaniach 

podľa osobitných predpisov, preto ich zahrnul do odporúčaní pre povoľovacie konanie.  

 

Navrhovaná zmena činnosti je umiestnená v katastrálnom území Malý Šariš. Identifikované 

negatívne vplyvy na zložky prírodného prostredia sú veľmi malé až zanedbateľné, pričom z 

hľadiska využívania týchto zložiek tieto vplyvy nevytvárajú priame hrozby. Účinok možných 

negatívnych vplyvov bude  eliminovaný prevádzkovými opatreniami. Písomné stanoviská od 

subjektov, ktoré ich nedoručili v lehote podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní vplyvov na 

ŽP sa považujú za súhlasné.  

  

Z výsledku posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie vyplynulo, že 

realizácia zmeny navrhovanej činnosti uvedená v oznámení o zmene navrhovanej činnosti , po 

zohľadnení podmienok uvedených vo výroku tohto rozhodnutia, je prijateľná z hľadiska 

celkových (negatívnych i pozitívnych) vplyvov na životné prostredie. Pri plnení podmienok a 

navrhnutých opatrení nie sú reálne riziká významných negatívnych dopadov na obyvateľstvo 

a prírodné prostredie. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti dôjde k funkčnému využitiu 

územia pre ktoré bolo a je určené. Navrhovanou činnosťou nebude narušená ekologická 

stabilita a únosnosť jednotlivých zložiek životného prostredia, resp. životného prostredia ako 

celku poprepájaného vzájomnými interakciami .     

 

V rámci zisťovacieho konania okresný úrad nezistil 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 vplyvov na životné prostredie. 

 

Okresný úrad dospel k záveru, že činnosť nespôsobí vážny alebo podstatný vplyv na 

jednotlivé zložky životného prostredia v dotknutom území, ako aj v území dotknutých obcí 

Petrovany, Záborské, Prešov a rozhodol, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude 

posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.  Vzhľadom na 

umiestnenie, rozsah a charakter  zmeny navrhovanej činnosti, nebudú produkované emisie 

alebo iné vplyvy, ktoré by prispievali k diaľkovému znečisteniu alebo cezhraničnému 

negatívnemu vplyvu na zložky životného prostredia susedných štátov. Riziká zmeny 

navrhovanej činnosti sa pohybujú v spoločensky prijateľnej miere a je možné im predchádzať 

opatreniami na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. 

Z výsledku posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie vyplynulo, že 

realizácia zmeny navrhovanej činnosti uvedená v oznámení o navrhovanej činnosti, po 
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zohľadnení podmienok uvedených vo výroku tohto rozhodnutia, je prijateľná z hľadiska 

celkových (negatívnych i pozitívnych) vplyvov na životné prostredie.        

 

Na základe uvedených skutočností nie je predpoklad, že by sa v rámci povinného hodnotenia 

podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, získali akékoľvek nové 

skutočnosti o vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie oproti tým, ktoré sú 

popísané v oznámení o zmene navrhovanej činnosti.  

 

Záver 

 

Okresný úrad  pri rozhodovaní o tom, či sa zmena navrhovanej činnosti bude posudzovať 

podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie prihliadal na stanoviská 

predložené k oznámeniu o zmene, § 29a zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, 

a primerane použil kritéria pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie. 

 

Okresný úrad na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene 

navrhovanej činnosti, vyjadrení dotknutých subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska 

zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené 

alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy subjektov konania   a preto rozhodol tak, ako je u 

vedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.    
 

Pre zmiernenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie určil okresný úrad 

v zmysle § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie podmienky, 

ktoré sú presne špecifikované. Na základe vyššie uvedeného, vzhľadom na doručené 

stanoviská zainteresovaných subjektov, s prihliadnutím na § 29a  zákona o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie, s použitím kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10 

a celkové výsledky zisťovacieho konania, ktoré v environmentálnych kritériách nepreukázali 

očakávané významnejšie vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie okresný 

úrad   rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.    
 

Zo stanovísk doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti vyplynuli niektoré 

požiadavky, ktoré odporúčame zohľadniť pri príprave projektovej dokumentácie pre následné 

povolenia podľa osobitných predpisov: 

 Ochranu vôd zabezpečiť v zmysle zákona č. 364/2004 Z .z. o vodách a o zmene zákona 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

(vodný zákon). 

 Separovanie a zhodnocovanie odpadov zabezpečiť v zmysle požiadaviek zákona                      

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a príslušného VZN obce Malý Šariš. 

 V prípade nakladania s chemickými látkami dodržiavať nariadenie (ES) č. 1907/2006 

o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a nariadenia 

(ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní  a balení látok a zmesí v platnom znení. 

 Spôsob nakladania s odpadom vznikajúcim počas výstavby musí byť v súlade                    

so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 

366/2015 Z.z., o evidenčnej povinnosti, vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 

371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a ďalších 

súvisiacich predpisov. 

   Ak v priebehu výstavby budú vznikať nebezpečné druhy odpadov, je potrebné 

zabezpečiť zmluvy o odbere a spracovaní odpadov oprávnenou organizáciou,  

   V  prípade, že by došlo ku kontaminácii odpadového materiálu nebezpečnými látkami, je 

potrebné s nim nakladať ako s nebezpečným materiálom.  

   Ak v priebehu výstavby budú vznikať nebezpečné druhy odpadov v množstve väčšom 

ako 1 t/rok, je potrebný súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu 

odpadu v zmysle § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch s doložením zmlúv o odbere 

nebezpečných odpadov a ďalších dokladov potrebných na vydanie predmetného súhlasu,  
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   Zeminu vznikajúcu pri výkopových prácach zhodnotiť prednostne pri vlastnej činnosti 

na zásypové práce a terénne úpravy po vykonaných výkopoch a na úpravu terénu do 

pôvodného stavu v rámci stavby. Takto nevyužitú zeminu odovzdať len organizácii 

oprávnenej nakladať s odpadom.  

   Zabezpečiť, aby nedošlo k uloženiu odpadu z predmetnej stavby na cudzích pozemkoch 

– zabrániť vzniku divokých skládok z výstavby počas prác a po ukončení stavby, 

   Zhodnotenie-zneškodnenie odpadov vznikajúcich pri predmetnej stavbe zabezpečiť len 

u organizácií oprávnených nakladať s odpadom v zmysle zákona o odpadoch a v súlade s 

§ 77 zákona o odpadoch,  

  Ukladanie odpadov na skládkach odpadu zabezpečiť len u oprávnených organizácií a na 

povolených a prevádzkovaných skládkach odpadu pre jednotlivé kategórie podľa zákona 

o odpadoch.  

   Spôsob nakladania so stavebnými odpadmi preukázať dokladmi o likvidácii odpadov pri 

kolaudácii stavby.  

 Ak budú počas prevádzky vznikať nebezpečné druhy odpadov v množstve väčšom ako 1 

t/rok, je potrebný súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu  

v zmysle § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch s doložením zmlúv o odbere 

nebezpečných odpadov a ďalších dokladov potrebných na vydanie predmetného súhlasu.  

 Navrhovanú stavbu odsúhlasiť so správcom a vlastníkom ovplyvnených komunikácií; 

 Všetky dopravné parametre navrhnúť v súlade s príslušnými normami                            

STN a technickými predpismi; 

 Rešpektovať ochranné pásma prislúchajúcich ciest podľa zákona č. 135/1961 Zb.                            

o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov; 

 V rámci realizácie projektu odporúčame implementovať prvky elektromobility podľa 

zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vo vzťahu k parkovacím miestam § 8a 

Elektromobilita); 

 V blízkosti pozemných komunikácií posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať 

pásmo hygienickej ochrany pred hlukom a negatívnymi účinkami dopravy podľa 

vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 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 zmien a predpisov.  

 V prípade potreby je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu 

negatívnych účinkov dopravy a zaviazať investorov na vykonanie týchto opatrení. Voči 

správcovi komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto 

opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe. 

 Zabezpečiť ochranu nepredvídaných archeologických nálezov v procese územného                    

a stavebného konania 

 Ak v priebehu povoľovacieho procesu vzniknú zdroje znečisťovania ovzdušia v rámci 

vykurovania objektov a technológie výroby a v nadväznosti na už jestvujúce stredné 

zdroje znečisťovania ovzdušia, budú spadať do kategórie stredných alebo veľkých 

zdrojov znečisťovania ovzdušia posudzovaných v rámci funkčného a priestorového 

celku, je potrebný v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší súhlas Okresného úradu 

Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu ochrany ovzdušia.  

 

 

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16  zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

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 možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Prešov, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 

prostredia, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia 

doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.  

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného 

v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie.  

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných 

prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti.  

 

 

 

PaedDr. Miroslav Benko, MBA                               

             vedúci odboru 
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