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Vec

Zámer navrhovanej #innosti „ Zariadenie na povrchovú úpravu kovov – eloxovanie “ - oboznámenie s podkladmi
pred vydaním rozhodnutia v zmysle § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní.

Navrhovate# GRAND POWER, s. r. o., Po#ovnícka 29, 974 01 Banská Bystrica, I#O: 36040151 zastúpený
spolo#nos#ou INECO, s. r. o., so sídlom Mladých budovate#ov 2, 974 11 Banská Bystrica, I#O: 36738379 doru#il
d#a 10.03.2022 Okresnému úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie pod#a § 22 zákona
#. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( #alej len
„ zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie “ ), zámer navrhovanej #innosti „ Zariadenie na povrchovú
úpravu kovov – eloxovanie“, ktorý vypracovala spolo#nos# INECO, s. r. o., so sídlom Mladých budovate#ov 2,
974 11 Banská Bystrica v 03/2022.

Predmetom zámeru navrhovanej #innosti je zavedenie technológie opracovania hliníka - eloxovania (technologický
proces povrchovej úpravy produktov pomocou elektrochemického procesu ) v existujúcom areáli vo výrobnej hale
umiestnenej na pozemkoch parciel KN-C #. 231, 230, 239, 234/1, 240, 233, 247, 232/1, 232/2, 238/2, 238/1, 241,
242, 243, 237, 236, 235, 234/3, 234/2, 245, 248, 249, 234/1, 250, 589 v k. ú. Kremnické Bane. Existujúci areál sa
nachádza v západnej #asti obce Kremnické Bane a dopravne je napojený nespevnenou komunikácii na cestu I/65.
V mieste vstupu do areálu prevádzky je umiestnená vrátnica, ktorú tvorí nadzemný jednopodlažný objekt spojený
s administratívnou budovou nachádzajúcou sa na pravej strane areálovej komunikácie. Administratívna budova
má 3 nadzemné podlažia v ktorých je umiestnené celé administratívne zázemie prevádzky, vrátane vstupnej haly
v prízemí, kancelárií, zasadacích miestností a sociálnych zariadení. Oproti administratívnej budovy sa nachádza
hlavná výrobná hala prevádzky v ktorej prebiehajú všetky technologické operácie a sú tu umiestnené všetky výrobné
zariadenia a príru#né sklady materiálu a surovín. Hlavná výrobná hala v severnej #asti pokra#uje pozd#ž celého
areálu. V tejto #asti výrobnej haly bude umiestnená navrhovaná technológia eloxovania hliníku. Po pravej strane
haly sa nachádzajú pomocné priestory skladovania materiálu a nástrojov. Technologický postup eloxovania hliníku
je delený do nieko#kých celkov ktoré na seba nadväzujú: predpríprava výrobkov, anodická oxidácia, dodato#ná
úprava produktu a #istenie odpadových vôd. Zámer je riešený v dvoch variantoch. Variant #.1 – rieši pripojenie
navrhovanej technológie na existujúcu elektrickú sie#. Variant #. 2 – rieši inštaláciu fotovoltaických panelov na
streche výrobnej haly a pokrytia #asti spotreby energie z obnovite#ných zdrojov. Zámer #innosti rieši #istenie
technologických odpadových vôd z výroby prostredníctvom neutraliza#nej stanice s do#istením odpadových vôd
filtráciou. Pre#istená odpadová voda bude následne vypúš#aná do recipientu – potoku #ervená voda. Splaškové
odpadové vody budú z objektu budú #istené v biologickej #istiarni odpadových vôd.

Príslušný orgán v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákonom #. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (#alej len „ správny poriadok“) za#al správne konanie vo veci
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zis#ovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej #innosti na životné prostredie d#om podania ú#astníka
konania príslušnému orgánu, t. j. d#om doru#enia zámeru navrhovanej #innosti navrhovate#om, o #om upovedomil
ú#astníka konania, ako aj rezortný orgán, povo#ujúci orgán, dotknuté orgány a dotknutú obec, žiados#ou o
vyjadrenie v súlade s § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní listom #. OU-ZH-OSZP-2022/004610 ( #. záznamu:
0012431/2022 ) zo d#a 18.03.2022.

Príslušný orgán zámer navrhovanej #innosti zverejnil na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ Zariadenie na povrchovú úpravu kovov – eloxovanie a informácia pre
verejnos# bola zverejnená na úradnej tabuli pod #. s. OU-ZH-OSZP-2022/004610 ( #. záznamu: 0012449/2022 )
zo d#a 18.03.2022. Oznámenie i informácia o predložení zámeru obsahovali základné údaje o navrhovanej #innosti
pod#a § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, #ím zárove# oznámil ú#astníkom konania
a zú#astneným osobám, že v zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku majú možnos# sa pred vydaním rozhodnutia
vyjadri# k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnú# jeho doplnenie a nahliadnu# do spisu.

Dotknutá obec Kremnické Bane informovala verejnos# pod#a § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie o zámere navrhovanej #innosti spôsobom v mieste obvyklým na úradnej tabuli obce v d#och od
30.03.2022 do 22.04.2022.

Príslušný orgán oznámil pod#a § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie dotknutej obcí
adresu, na ktorú je možno predklada# stanoviská verejnosti a vyzval ich na bezodkladné zverejnenie zámeru.
Dotknutá obec o doru#ení zámeru informovala verejnos# na úradnej tabuli obce a zárove# oznámila, kde a
kedy možno do zámeru nahliadnu#, v akej lehote môže verejnos# podáva# pripomienky a miesto, kde sa môžu
pripomienky podáva#. Zárove# príslušný orgán dotknutú obec upozornil, že zámer navrhovanej #innosti musí by#
verejnosti prístupný najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doru#ení. Verejnos# môže doru#i#
svoje písomné stanovisko k zámeru navrhovanej #innosti príslušnému orgánu do 21 pracovných dní od zverejnenia
zámeru navrhovanej #innosti na webovom sídle ministerstva, alebo od zverejnenia v dotknutej obci. Písomné
stanovisko sa považuje za doru#ené aj ke# je doru#ené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutých obcí.

V súlade s § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie doru#ili príslušnému orgánu svoje
písomné stanoviská k zámeru navrhovanej #innosti, v zákonom stanovenej lehote, nasledovné subjekty :
1. Ministerstvo hospodárstva SR, odbor priemyselnej politiky ( list #. 36394/2022-3230-54671 zo d#a 06.04.2022)
z h#adiska svojej pôsobnosti žiada aby navrhovate#: V záujme ochrany zdravia a životného prostredia v súlade s
nariadením (ES) #. 1907/2006 REACH v platnom znení dôsledne dodržiaval ako následný užívate# chemických
látok ur#ené spôsoby použitia látok, dané expozi#né scenáre, ustanovené obmedzenia a režim autorizácie, ak
sa vyžaduje; Kvantifikoval množstvá predpokladaných odpadov vznikajúcich po#as výstavby a prevádzky; So
vzniknutými odpadmi nakladal v zmysle platnej právnej úpravy na úseku odpadového hospodárstva (zákon NR
SR #. 79/2015 Z.z. o odpadoch v nadväznosti na súvisiace predpisy); Realizoval všetky opatrenia zamerané
na dodržiavanie platných technických, technologických, organiza#ných a bezpe#nostných predpisov; Realizoval
všetky opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej #innosti uvedené v zámere, a to z h#adiska
ochrany ovzdušia, vody a zavedenie vhodných organiza#ných a prevádzkových opatrení. Ministerstvo hospodárstva
SR ako rezortný orgán nemá zásadné pripomienky k zaslanému zámeru navrhovanej #innosti a súhlasí s jeho
realizáciou. Odporú#a ho zrealizova# vo variante #. 2, ktorý predstavuje ekologickejšiu alternatívu zdroja elektrickej
energie. S prihliadnutím na rozsah a charakter navrhovanej #innosti odporú#a posudzovanie vplyvov na životné
prostredie ukon#i# na úrovni zis#ovacieho konania, pokia# je to v súlade so stanoviskami ostatných ú#astníkov
konania.

2.Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia ( list. #. 08656/2022/
ODDDUPZP-2 zo d#a 31.03.2022) ako dotknutý orgán k predloženému zámeru navrhovanej #innosti vydáva
nasledovné stanovisko: Z poh#adu súladu zámeru s ÚPD regiónu predložený zámer nie je v rozpore s platným
znením ÚPN VÚC BBK. Lokalita sa nenachádza v území európskeho významu - NATURA 2000, ani v inom
chránenom území. V zmysle platného Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Žiar nad
Hronom (Esprit, 2013) je v predmetnej lokalite navrhnuté opatrenie "Zrealizova# hygienicko-estetické úpravy v
okolí výrobných areálov v kontakte s obytnou zónou". BBSK odporú#a na realizáciu variant #. 2 a nepožaduje #alšie
jeho posudzovanie v zmysle zákona #. 24/2006.
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3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Žiar nad Hronom ( list #. N/2022/00291-2 zo d#a 25.04.2022 ) pod#a §
13 ods. 2 zákona #. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov k predloženému návrhu vydáva súhlasné záväzné stanovisko. Zámer nie je potrebné posudzova# pod#a
zákona #. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení noviel. Toto záväzné stanovisko slúži ako podklad k #alšiemu konaniu v pôsobnosti príslušného úradu v
predmetnej veci.

4. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna vodná správa ( list #. OU-ZH-
OSZP–2022/005725-002 zo d#a 12.04.2022 ). Orgán štátnej vodnej správy dáva k predloženému zámeru #innosti
nasledovné stanovisko: 1. Pre navrhovanú #innos# zabezpe#i# nakladanie so všetkými odpadovými vodami z
areálu v súlade s platnou legislatívou, tzn. vypúš#anie odpadových vôd musí by# v súlade s emisnými (príloha
#. 6 #as# B - 5.2) a aj imisnými (príloha #. 5) požiadavkami nariadenia vlády #. 269/2010 Z. z., ktorým sa
ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. 2. Pre navrhovanú #innos# zabezpe#i# zaobchádzanie so
zne#is#ujúcimi látkami v súlade s požiadavkami § 39 vodného zákona ako aj § 2, 3 a 4 vyhlášky #. 200/2018 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so zne#is#ujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o
postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. 3. #alší stupe# projektovej dokumentácie predloži# orgánu štátnej
vodnej správy na vyjadrenie pod#a § 28 vodného zákona. 4. Každá #innos# presahujúca nad rámec predloženého
zámeru podlieha novému posúdeniu. So zrete#om na povahu a rozsah navrhovanej #innosti, miesto vykonávania,
ochranu poskytovanú pod#a osobitných predpisov a význam o#akávaných vplyvov nepovažujeme za potrebné #alšie
posudzovanie vplyvov #innosti na životné prostredie pod#a zákona #. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z h#adiska ochrany podzemných a povrchových vôd.

5. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa odpadového hospodárstva
( list #. OU-ZH-OSZP–2022/005994-002 zo d#a 12.04.2022 ), ako príslušný orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva nemá námietky k zámeru navrhovanej #innosti, za predpokladu, že pri realizácií bude dodržaný
zákon o odpadoch spolu s vyhláškou 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v
znení neskorších právnych predpisov a vykonávajúcich vyhlášok. Po preštudovaní zámeru navrhovanej #innosti z
h#adiska záujmov spolo#nosti v oblasti nakladania s odpadmi súhlasí a neodporú#a zámer na #alšie posudzovanie.

6.Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa ochrany prírody a krajiny
( list #. OU-ZH-OSZP-2022/006159 zo d#a 14.04.2022 ) ako dotknutý orgán uvádza:
Z h#adiska ochrany prírody a krajiny navrhovaný zámer #innosti nezasahuje do ve#koplošného chráneného územia
a nie je sú#as#ou územia európskeho významu ani chráneného vtá#ieho územia. Tiež nezasahuje do maloplošného
chráneného územia národného významu. #innos# bude realizovaná mimo územia CHKO Štiavnické vrchy v
zastavanej #asti obce Kremnické Bane, kde pod#a zákona o ochrane prírody a krajiny platí všeobecná ochrana s
prvým stup#om územnej ochrany. Na základe komplexného posúdenia predloženého zámeru navrhovanej #innosti,
orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny z h#adiska jeho sledovaných záujmov ako dotknutý orgán pod#a
§ 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie navrhuje ako optimálny Variant 2. Z h#adiska
ochrany prírody a krajiny, nepožadujeme zámer #innosti #alej posudzova# pod#a zákona o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie.

7. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa ochrany ovzdušia
( list #. OU-ZH-OSZP -005709-2/2022 zo d#a 25.04.2022 ) k predloženému zámeru #innosti nemá pripomienky
a v #alšom stupni realizácie stavby požaduje doplni# nasledovné údaje: Špecifikova# všetky zne#is#ujúce látky
zo všetkých technologických #astí výrobného procesu, ich emisné hodnoty, emisné limity, hmotnostné toky a
kategorizáciu zdroja zne#is#ovania ovzdušia; Uvies# garantovanú ú#innos# odlu#ova#a zne#is#ujúcich látok;
Špecifikova# a zhodnoti# výšky výduchov z technologických procesov; Predloži# odborné posudky: emisno-
technologické posúdenie a imisno-prenosové posúdenie.

8. Obec Kremnické Bane ( list zo d#a 25.04.2022) súhlasí s navrhovanou #innos#ou. Obec Kremnické Bane v súlade
so zákonom informovalo verejnos# o tomto zámere v mieste obvyklým spôsobom. Oznam o doru#ení zámeru a
kedy a kde má verejnos# možnos# nahliadnu# do zámeru, bol v termíne od 29.03. 2022 do 22. 02. 2022 vyvesený
na úradnej tabuli obce. Zo strany verejnosti nebola využitá možnos# nahliadnutia do zámeru, ani neboli na tunajší
úrad doru#ené písomné pripomienky k zámeru navrhovanej #innosti.
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9. Združenie domových samospráv, P.O. BOX 218, 850 00 Bratislava ( list zo d#a 31.03.2022 ). Vyjadrenie v procese
EIA zámeru „ Zariadenie na povrchovú úpravu kovov – eloxovanie “ predkladáme nasledovné stanovisko:
Združeniu domových samospráv vyplýva v zmysle §24 ods.2 zákona EIA #. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie postavenie dotknutej verejnosti pri posudzovaní# vplyvov na životné prostredie a postavenie
ú#astníka následných povo#ovacích konaní. Stanovy Združenia domových samospráv v elektronickej podobe
sú k dispoz##cií na prehliadanie alebo na stiahnutie tu: https://goo.gl/AVbAxj , výpis z registra ob#ianskych
združení# MV SR: https://goo.gl/V4XopA a výpis z registra právnických osôb ŠÚ SR tu: http://goo.gl/Ikofe7.
Pre elektronickú komunikáciu používajte mail: eia@samospravydomov.org Pre písomný styk použite elektronickú
schránku Združenia domových samospráv na ÚPVS slovensko.sk.
Pod#a §2 ods. zákona EIA je ú#elom a zmyslom zákona najmä: b. zisti#, opísa# a vyhodnoti# priame a nepriame
vplyvy navrhovaného strategického dokumentu a navrhovanej #innosti na životné prostredie;
c. objasni# a porovna# výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej #innosti vrátane ich
variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom;
d . ur#i# opatrenia, ktoré zabránia zne#is#ovaniu životného prostredia, zmiernia zne#is#ovanie životného prostredia
alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia;
e. získa# odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení #innosti pod#a osobitných predpisov.
Žiadame, aby vydané rozhodnutie opísalo a zrozumite#ne vysvetlilo priame a nepriame vplyvy na životné prostredie,
objasnilo a porovnalo jednotlivé varianty a ur#ilo environmentálne opatrenia a právne záväzným spôsobom ich
ukotvilo pre nasledujúce povo#ovacie procesy. Zaujíma nás najmä h#adisko ochrany a obnovy biodiverzity,
budovania zelenej infraštruktúry ako sú#asti zámeru a širšieho územia, z h#adiska ochrany vôd a z h#adiska
realizácie Programu odpadového hospodárstva SR. Týmto sú#asne prejavujeme záujem na predmetnej #innosti v
zmysle §24 ods.2 zákona EIA.
Požadujeme pokra#ovanie projektu vo variante #.2, nako#ko sa jedná o udržate#ný zdroj energie; bude sa však
potrebné sústredi# na ukladanie energie (baterky?) za ú#elom zabezpe#enia nonstop stálej elektrickej dodávky a
jej stability. V tomto prípade je potrebné v rámci procesu EI preukáza#, že je to technicky a prevádzkovo možné;
ide o preukázanie realizovate#nosti variantu. Z h#adiska budúcich vplyvov nás zaujíma, akým spôsobom bude
navrhovate# reagova# na klimatickú krízu a jej prejavy; zaujíma nás jeho plán zelenej transformácie svojej #innosti
a znižovanie uhlíkovej stopy a využívanie obnovite#ných zdrojov energie. Zaujíma nás, akým spôsobom bude
reagova# na uvedené ekologické a environmentálne krízy a výzvy a to zodpovedaním nasledovných otvorených
otázok:
1. Prí#iny dnešného zlého stavu hospodárstva treba h#ada# v ekonomických reformách prvej Dzurindovej vlády.
Nemožno im uprie#, že tieto reformy (spojené aj s rozpredávaním štátneho majetku, tzv. slovenského rodinného
striebra) priniesli krátkodobé úspechy. Zo strednodobého a dlhodobého h#adiska však naša ekonomika patrí medzi
najzranite#nejšie v Európe a zárove# za najmenej pripravené #eli# výzvam spojeným so zvyšovaním automatizácie
a postupným nahrádzaním #udskej práce výkonnými robotmi (napr. Slovensko je výrobná linka automobilov ale
zásadnejší výskum automobilky realizujú v iných štátoch).
Pod#a viacerých názorov, Slovensku hrozí tzv. pasca stredných príjmov: Na druhej strane Slovensko #elí najbližšie
desiatky rokov neuverite#ne obrovskej ekonomickej výzve. Ide o výzvu, ako nepadnú# do pasce strednopríjmových
krajín. Zdrojom slovenského rastu za posledných dvadsa# rokov bol práve obchod a vývoz. Slovensko neprodukuje
ve#mi inovatívnu pridanú hodnotu. Ako budeme ekonomicky rás# – a už sa to deje –, konkuren#né výhody za#nú
klesa#. Ak nebudú nízke mzdové náklady, už nebudeme dostato#ne konkurencieschopní.
Ide o najvä#šiu zmenu, ktorá nastane v slovenskej ekonomike v najbližšom desa#ro#í a ktorá bude ma# dôsledky
na politickú mapu krajiny, no žiaden politik o nej nehovorí. Ide o to, ako zmeni# ekonomický model Slovenska
a prejs# od nízkonákladovej priemyselnej výroby a zahrani#ného vývozu na udržate#nejšiu formu rastu, ktorá
generuje vyššiu pridanú hodnotu a inovácie. Ide o to, ako urobi# zo Slovenska krajinu, ktorá #u#om poskytne
nielen akúko#vek novú prácu, ale kvalitnú prácu a príležitosti, pre ktoré slovenský talent nebude musie# uteka# do
zahrani#ia. Je mi #úto, že o tejto k#ú#ovej otázke slovenskej budúcnosti sa v slovenskej politike ve#mi nediskutuje.
Je nepochybné, že ekonomika a hospodárstvo založené na týchto reformách sa vnútorne vy#erpalo a melie z
posledného. Slovenská spolo#nos# #elí rovnakým problémom, akým #elilo v poslednej dekáde svojej existencie
socialistické #eskoslovensko; dokonca je ve#mi podobná aj symptomatika. Pre porovnanie odkazujeme na
príhovor Miloša Jakeša v #ervenom Hrádku (https://www.youtube.com/watch?v=cKoQQo8gdPM&t=1257s), ktorý
pod#a wikipedie (https://sk.wikipedia.org/wiki/Prejav_Milo%C5%A1a_Jake%C5%A1a_na_%C4%8Cervenom_hr
%C3%A1dku) je „sondou do zmýš#ania vedúcich predstavite#ov komunistického režimu nieko#ko mesiacov pred
jeho zánikom. Ortodoxný stúpenec normalizácie Miloš Jakeš v #om dôrazne apeloval na nutnos# odštartova#
zásadné ekonomické a spolo#enské reformy. Pomerne presne identifikoval základné a pre režim osudové problémy,
ktoré však už nemohli by# riešené v intenciách direktívno-centralistického modelu socializmu.“
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Porovnajme štruktúru príhovoru: a.) útok na ekologických aktivistov b.) útok na ob#iansku spolo#nos# c.) útok na
politickú opozíciu d.) konštatovanie potreby perestrojky e.) nemohúcnos# z prinášania riešení na vážne spolo#enské
a hospodárske problémy.
ZDS v rámci Európskej zelenej dohody (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-
green-deal_sk) je potrebné nastavi# transformáciu hospodárstva na ekologickom princípe; žiadame navrhovate#a
vysvetli#, jeho príspevok k budovaniu ekologického a inovatívneho hospodárstva založeného na znalostiach a
ob#ianskej participácii.
2. ZDS tvrdí (podobne ako Európska komisia) že ekonomika nemusí by# v rozpore s ekológiou ale majú sa vzájomne
dop##a#; ako sme opakovane uviedli, toto je dokonca ústavným princípom, ktorý sa doteraz nedarí plne nap##a#.
Predseda ZDS je autorom interpretácie rozvinutia produk#nej funkcie Y(X)=f(C)+f(L)+f(A); t.j. produkcia sa rovná
kombinácii funkcií výrobných faktorov kapitálu, práce a pôdy. Nazdávame sa, že tak ako kapitál je nosite#om
trhovej ekonomiky, práca je nosite#om sociálneho rozmeru, tak pôda je nosite#kou environmentálneho rozmeru.
ZDS tak presadzuje myšlienku zelenej transformácie hospodárstva tak, aby bola konkurencieschopnou modernou
ekonomikou s tým, že túto transformáciu vidíme prostriedkami ekologického zlepšovania nielen samotného
prostredia, ale aj ekologizácie samotnej výroby. Iným slovom, konkuren#nú výhodu môže získa# ten, ktorý
vhodne investuje do životného prostredia, #o sa mu sú#asne vráti na produktivite a teda v kone#nom dôsledku
na hospodárskom výsledku. Neopomenute#nou skuto#nos#ou je aj to, že takto sa sú#asne generuje aj sociálny
a trhový rast. Slovensko tak môže získa# náskok práve v rozhodujúcej kategórii nadchádzajúceho obdobia a
to je dôraz na životné prostredie. Inšpiráciou nám môže by# historický rudný banský priemysel v Kremnicku,
Štiavnicku, na Spiši a Gemeri, ktorý sa nespoliehal na fosílnu energiu ale na udržate#né formy energie (zvä#ša
tajchy a iné formy vodnej energie). Žiadame navrhovate#a, aby navrhol opatrenia, ktorými prispeje k zelenej
transformácii hospodárstva aj celej spolo#nosti založenej na inováciách a Euróspkej zelenej dohode (https://
ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk); žiadame úrad, aby takéto opatrenia ur#il
ako záväzné podmienky rozhodnutia.
3. Európska komisia pripravuje balí#ek energetických reforiem popularizovaných pod názvom „Fit for 55“ (https://
www.consilium.europa.eu/sk/policies/fit-for-55/), #ím sa nazna#uje ambícia EÚ sta# sa uhlíkovo neutrálnym
kontinentom. Žiadame navrhovate#a, aby uviedol opatrenia, ktorými navrhuje prispie# k tejto snahe v rámci svojho
zámeru. Bližšie vysvetlenie nájdete v odbornom #lánku (https://euobserver.com/climate/152419).
4. Energetická efektivita budov, je komplexná téma, ktorá má na jednej strane zabezpe#i# znižovanie uhlíkovej
stopy budov a na strane druhej pomôc# vlastníkom a prevádzkovate#om budov znižova# náklady na pich
prevádzku. Približne tri štvrtiny budov v Európe nie sú energeticky efektívne. Budovy v EÚ spotrebujú asi 40
percent energie a vyprodukujú 36 percent emisií skleníkových plynov. Zvýšenie ich energetickej efektívnosti
by prinieslo úspory aj pomohlo zabrzdi# klimatické zmeny. Roku 2030 by mali všetky novopostavené budovy
produkova# nulové emisie; pri#om do tejto kategórie spadajú aj rekonštrukcie budov. Pri rekonštrukciách je dôraz
na kvalitu a h#bkové systémové rekonštrukcie. Obnova budov je jedným z pilierov slovenského Plánu obnovy a
odolnosti, ktorý ma zabezpe#i# zotavenie slovenskej ekonomiky z pandémie COVID-19 a zárove# ho nasmerova#
k uhlíkovej neutralite. Preukázanie splnenia tejto požiadavky je teda vo verejnom záujme ako aj v záujme
zabezpe#enia konkurencieschopnosti Slovenska a jeho hospodárstva prostredníctvom znižovania prevádzkových
nákladov spojených s budovami.
Viacej informácií ako aj informácie o pripravovanej energetickej smernici: https://euractiv.sk/section/klima/
news/nova-smernica-urci-povinne-energeticke-standardy-aj-pre-existujuce-budovy/. V dôsledku požiadavky na
udržate#nos# klimatickej infraštruktúry je pri financovaní z európskych zdrojov potrebné už dnes preukáza# splnenie
budúcich požiadavok, aj ke# dnes ešte nie je legislatívne podchytené.
5. Glasgowská konferencia a odborný panel konštatoval, že dynamika klimatickej krízy sa od
Parížskej konferencie ešte zhoršila (zrejme hystériou navyšovania za#aženia životného prostredia,
kým to ešte nie je zakázané). Preto je nevyhnutné okamžite prija# ú#inné opatrenia na
zabezpe#enie dosiahnutia cie#ov COP26 (https://e.dennikn.sk/2608713/je-cas-na-nudzovy-rezim-co-sa-stalo-na-
klimatickej-konferencii-v-glasgowe-a-co-to-znamena-pre-slovensko/); žiadame uvies# a vyhodnoti# ú#innos#
prijatých opatrení na dosiahnutie týchto cie#ov. Na Slovensku to znamená, že Slovenská klíma
sa zmení ešte viac ako doteraz, nadobudne zna#ne stredomorský charakter podobný dnešnému
Chorvátsku (https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/599783-klimatolog-fasko-v-ide-o-pravdu-slovensko-bude-
mat-pocasie-ako-vnutrozemie-chorvatska-a-bulharska/). Aké adapta#né a mitiga#né klimatické opatrenia zámer
implementuje?
Klimatická zmena je pod#a IPCC horšia, než sme #akali. Šance na zastavenie otep#ovania pod 1,5 stup#a Celzia
sú ve#mi malé. Môžeme ešte zabráni# úplnej katastrofe, ale mali by sme sa pripravi# na extrémne po#asie, suchá
a zaplavenie pobrežných oblastí. Následky klimatickej krízy pocíti každé miesto na planéte, píše sa vo februárovej
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správe Medzinárodného panela pre zmenu klímy (IPCC). Jej obsah podrobnejšie uvádza #lánok v Denníku N. Pod#a
vedcov sa vä#šina krajín pripravuje na oteplenie o 1,5 až dva stupne. Bude však vyššie, a opatrenia teda nebudú
sta#i#. Prioritou je stále zníženie emisií skleníkových plynov, no IPCC zdôraz#uje aj potrebu adapta#ných opatrení.
Inak povedané, musíme sa pripravi# na život s vä#ším množstvom prírodných katastrof. V Európe identifikuje
správa štyri riziká: vlny tepla, záplavy, suchá, nedostatok vody. Ve#mi bude postihnutý juh Európy. Pri oteplení
o dva stupne bude nedostatkom vody trpie# viac ako tretina obyvate#ov, pri trojstup#ovom náraste teplôt dvakrát
viac. S otep#ovaním sú spojené #alšie riziká: strata prirodzených habitatov a obmedzenie fungovania ekosystému,
vyššia úmrtnos#, neúroda, strata úrodnej pôdy. Chránená nie je ani severná Európa – tú môžu ohrozi# záplavy #i
silné búrky. Suchá a neúroda alebo, naopak, záplavy a silné búrky zasiahnu aj Slovensko. Najbezprostrednejšie
zasiahnutým sektorom bude po#nohospodárstvo. Nedostatok potravín pocítia milióny #udí. Ohrozené sú najmä
najchudobnejšie regióny, no dôsledky pocíti aj Európa, najmä južná. Obmedzená produkcia potravín zdvihne ich
ceny. Po#nohospodári by sa mali zamera# na zadržiavanie vody v krajine a preorientova# sa na ekologické postupy,
ktoré nie sú také závislé od závlahy a zvládajú výkyvy po#asia. Mestá sa musia pripravi# na zvládnutie horú#av:
napríklad výsadbou verejnej zelene #i lepším hospodárením s daž#ovou vodou. Vlny horú#av pomáhajú prekona#
aj opatrenia ako zelené strechy. Budeme musie# viac investova# do systémov na monitorovanie a vyhodnocovanie
rizík, ako sú záplavy, víchrice, #i do odstra#ovania ich následkov.
6. Zákon #. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je základným legislatívnym nástrojom
odpadového hospodárstva. Pod#a hierarchie odpadového hospodárstva je zneškod#ovanie odpadu až na poslednom
mieste v prioritách nakladania s odpadom. Reálne je to však na Slovensku naj#astejšie používaný spôsob nakladania
s odpadom. Prí#inou tohto stavu je prevažne lineárny ekonomický model sú#asnej spolo#nosti. #ažíme prírodné
zdroje, odnášame ich na opa#ný koniec sveta, kde sa z nich vyrábajú výrobky. Tie sú distribuované do #alších kútov
sveta, kde ich spotrebitelia kúpia, použijú a vyhodia. Tak vzniká odpad a suroviny vo forme produktov kon#ia na
skládkach, v spa#ovniach #i pohodené vo vo#nej prírode.
Žiadame v projekte rieši# výrazný odklon od zneškod#ovania odpadu skládkovaním v sú#asnosti (lineárna
ekonomika) a posunutie odpadového hospodárstva smerom k modelu založenom na cirkulárnej ekonomike –
pomocou ú#inného zhodnocovania materiálov v odpade. Takto sa výrazne minimalizuje odpad a náklady na vstupné
materiály i energiu, potrebné pre výrobu nových výrobkov. Navrhovaná #innos# prispieva k plneniu cie#ov v oblasti
triedenia a recyklácie komunálnych odpadov, ktoré ako #lenská krajina EÚ musíme splni#: do roku 2035 budeme
triedi# a recyklova# 65 % komunálnych odpadov,v roku 2035 bude skládkovaných iba 10 % komunálnych odpadov.
Na ur#enie prípustnosti zámeru v krajine (§11 a §12 zákona o životnom prostredí #.17/1992 Zb.) ako aj ako
odborný základ prípadných navrhovaných environmentálnych opatrení (§17 ods.1 zákona o životnom prostredí) na
uvedené požadujeme environmentálne hodnotenie dopadov stavieb na krajinu a obyvate#a (napr. formou hodnotenia
a certifikácie GreenPass https://www.environmentalnehodnotenie.sk/, https://greenpass.io/). Na základe výsledkov
krajinného hodnotenia žiadame, aby sám navrhovate# ur#il primerané environmentálne opatrenia.
Žiadame, aby zmier#ujúce opatrenia ur#ené v rozhodnutí ako záväzné podmienky pod#a §29 ods.13 zákona EIA
obsahovali aj:
I. prvky zelenej infraštruktúry a obnovy biodiverzity pod#a §2 písm. zh až zj zákona OPK #.543/2002 Z. z.
II. opatrenia ochrany vôd pod#a §5 až §11 Vodného zákona
III. opatrenia realizácie Programu odpadového hospodárstva
IV. opatrenia realizácie obehového hospodárstva
Pri ur#ení týchto opatrení je treba v zmysle §29 ods.3 zákona EIA vychádza# aj z návrhov verejnosti; Navrhujeme,
aby navrhovate# akceptoval nasledovné opatrenia (ktoré sa v praxi osved#ili ako tzv. best available techniques –
BAT – krajinných environmentálnych opatrení) alebo sám navrhol k nim lepšiu alternatívu resp. riešenie, ktoré dané
environmentálne oblasti splní lepšie/vhodnejšie a to na základe výsledkov požadovaného krajinného hodnotenia.
V rámci dopl#ujúcej informácie žiadame komparatívnu analýzu výhod a nevýhod a zdôvodnenie výsledného
vybraného riešenia. Nami navrhované štandardné riešenia tvoriace základ odbornej diskusie o environmentálnych
opatreniach sú:
1) Pri vyhodnocovaní vychádza# z nášho zoznamu kritérií nášho vyhodnocovania environmentálnej kvality
projektov (nie je potrebné ho osobitne vyhodnocova#), ktorý predstavuje návod a inšpiráciu; pri hodnotení projektov
vychádza aj z kritérií a h#adísk uvedených v tomto zozname. Je to akýsi check list kvality a dobrej environemntálnej
prípravy projektu; ke# si budete klás# otázky tak, ako si ich kladieme v ZDS, pochopíte #alšie environmentálne
súvislosti a previazanos# jednotlivých zložiek životného prostredia ako aj kumulatívnos# a synergiu vplyvov na
životné prostredie. Kritériá environmentálnej kvality projektov nájdete tu: https://enviroportal.org/portfolio-items/
vseobecne-pripomienky-zds.
2) Používa# v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; v rozhodnutí konkrétne uvies#
aké recykláty a ako sa v zámere použijú.
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3) Parkovacie státia a spevnené vodorovné plochy realizova# z drenážnej dlažby , ktoré zabezpe#ia minimálne 80%
podiel priesakovej plochy preukázate#ne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15 min. daž#a a znížia
tepelné napätie v danom území.
4. Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizova# výsadbu vzrastlých drevín s ve#kou korunou v po#te 1
ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia. Parkovacie státia samotné prekry# popínavými rastlinami na
nosných konštrukciách z oce#ových laniek.
5. Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby sp##ala
metodiku Európskej komisie PRÍRU#KA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA
RETEN#NÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-
html/index.html#2). Nakladanie s vodami, zabezpe#enie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s
klimatickými zmenami je komplexná a systematická #innos#; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK #.543/2002
Z. z. sú právnické osoby povinné zapracováva# opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej
dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovate#a, musí však sp##a#
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. daž#ových záhrad.
6. Prispôsobi# projekt okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to najmä vhodnými vegeta#nými
úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami na základe výpo#tov pod#a Vodného zákona,
realizáciou zelenej infrašturktúry pod#a §48 zákona OPK #.543/2002 Z. z. Táto zelená infraštruktúra by mala
ma# formu lokálneho par#íka, ktorý bude vhodne za#lenený do okolitého územia a pod#a prevádzkových
možnosti vo#ne prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plni# aj ú#el pre oddych
zamestnancov a návštevníkov areálu; sú#as#ou par#íka je aj líniová obvodová izola#ná zele#. Z h#adiska
stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne za#le#uje zámer do
biodiverzity okolitého územia. Sadové a parkové úpravy realizova# minimálne v rozsahu pod#a príru#ky 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 pod#a tejto
metodiky spracova# dokumentáciu pre územné aj stavebné konanie.
7) Na horizontálne plochy (najmä strechy) požadujeme biosolárnej strechy – kombináciu vegeta#nej strechy
a solárneho fotovoltického systému. Tieto dve technológie môžu prispie# k udržate#nému rozvoju budov a k
znižovaniu emisií skleníkových plynov. Ke# sú tieto technológie na streche kombinované, vylepšujú teplotechniku
budov a zvyšujú efektívnos# výroby z fotovoltických #lánkov v#aka chladiacemu efektu ktorý vyvolávajú, zárove#
majú protihlukovú funkciu. Sú#asne žiadame o kvantifikáciu predpokladaných množstiev neutralizovaných emisií
CO2 ako aj príspevok k energetickej efektivite budovy v dôsledku aplikácie tohto systému.
V zmysle princípu lead by example odkazujeme, že tento systém sa v praxi ukazuje ako BAT (best available
technology), ktorý dlhodobú snahu ZDS o aplikáciu vegeta#ných striech doplnil o fotovoltické #lánky a teda spojil
výhody zelenej strechy s výhodami fotovoltiky (https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/centrum-energetickeho-
biologickeho-zhodnotenia-odpadu-martin).
8) Na vertikálne plochy (napr. steny) žiadame aplikáciu zelených stien (napr. bre#tany vhodné na takúto aplikáciu)
za ú#elom lepšieho zasadenia stavby do biodiverzity prostredia.
9) Žiadame vyrieši# a zabezpe#i# separovaný zber odpadu; v dostato#nom množstve zabezpe#i# umiestnenie
zberných nádob osobitne pre zber: komunálneho zmesového odpadu ozna#eného #iernou farbou, kovov ozna#eného
#ervenou farbou, papiera ozna#eného modrou farbou, skla ozna#eného zelenou farbou, plastov ozna#eného žltou
farbou a bio-odpadu ozna#eného hnedého farbou
10) Implementova# Ak#ný plán pre obehovú ekonomiku (https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-
economy-action-plan_sk).
11) Žiadame, aby sú#as#ou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády,, exteriérov
a spolo#ných interiérových prvkov bolo aj nehnute#né umelecké dielo neoddelite#né 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.
12) Vyhodnoti# umiestnenie zámeru z h#adiska tepelnej mapy spracovanej
satelitným snímkovaním (infra#ervené snímkovanie vo#ne 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 porovna# 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 navrhnú# vhodné adapta#né a mitiga#né opatrenia
pod#a strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé
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dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR #. 148/2014 do nasledujúcich stup#ov projektovej
dokumentácie projektu.
13) Vytvori# podmienky pre kompostovanie rozložite#ného odpadu a vybudova# domácu kompostáre# slúžiacu pre
potreby zužitkovania rozložite#ného odpadu vznikajúceho pri prevádzke zámeru.
14) Používa# prvky inteligentných budov na efektívne nakladanie s energiami (dynamické riadenie chladenia/
kúrenia, spätná rekuperácia tepla z výroby, používanie fotovoltiky na aspo# #iasto#né vykrytie enertgetických
potrieb a aplikácia mikrogrid systémov, tepelné #erpadlá).
15) Preukáza# používanie výhradne zelenej elektriny (napr. formou tzv. zeleného certifikátu).
Pri rozhodovaní je potrebné uplat#ova# tzv. eurokonformný výklad a uplat#ovanie zákona:
I. Odmietame deformovaný výklad a uplat#ovanie Európskeho práva ako aj zákona EIA, ktoré sú nezlu#ite#né
so základnými Európskymi hodnotami a základnými zásadami Európskeho správneho práva, nesledujú ú#el
a cie# zákona EIA pod#a §2 a ktoré sú v rozpore s tzv. eurokonformným výkladom zákona popierajúcim
Aarhuský dohovor. V tomto smere sme zaznamenali snahu úradov uplat#ova# procesy EIA len ako povinné
vyjadrovanie v rámci podkladového rozhodnutia pre následné povo#ovacie konanie. Všimli sme si, že v rámci
tejto deformácie úrady neobhajujú verejné záujmy životného prostredia, zelenej transformácie a práv verejnosti ale
záujmy investorov. V tejto súvislosti je potrebné spomenú# aj diskredita#nú antikampa# ministra hospodárstva,
ktorý pod#a vlastných slov s európskou legislatívou nesúhlasí, preto sa snažil kriminalizova# ZDS a tak pod#a nás
poskytnú# zámienku pre šikanózny výkon verejnej správy úradmi a sú#asne poskytnú# zámienku pre porušovanie
práva v tejto oblasti. Uvedené je prejavom uplat#ovania nesprávneho predpokladu, že ekonomický a hospodársky
záujem navrhovate#a má prednos# pred ekologickými záujmami; resp., ekologické záujmy sa musia prispôsobi#
ekonomickým záujmom ako aj že #innos# žalobcu ako ekologického spolku sa musí prispôsobi# a podriadi# alebo
aspo# „neby# prekážkou“ ekonomických záujmov ved#ajšieho ú#astníka konania. Takýto spôsob uvažovane je v
rozpore so zásadou opatrnosti, ktorá v Európskom práve kladie hierarchiu záujmov presne naopak – ekologické
záujmy majú prednos# pred ekonomickými a hospodárskymi resp. ekonomické a hospodárske záujmy sa musia
prispôsobi# ekologickým. Práve neaplikovanie tejto základnej právnej zásady vyplývajúcej z tzv. Lisabonských
zmlúv je právnym základom a podstatou systematickej nesprávnosti a nezákonnosti rozhodovania úradov na
Slovensku. Zásada opatrnosti vyplýva z #l.4 ods.2 písm.k, #l.11, #l.168 ods.1 a #l.169 ods.1 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie a prostredníctvom #l.7 ods.2 Ústavy sa stala sú#as#ou ústavných hodnôt a princípov, ktoré je
potrebné na Slovensku aplikova# a z ktorých je potrebné vychádza# aj v zmysle #l.152 ods.4 Ústavy. Aplikácia
preferencie ekologických záujmov je teda sú#as#ou ústavne súladného výkladu a aplikácie práva a úrad z nej musí
vychádza# a aplikova# naprie# celým konaním a v každom momente konania a rozhodovania. Prípadné opomenutie
tejto zásady spôsobí následné kaskádovité námietky a výhrady k nesprávnosti a nezákonnosti uplat#ovania
transponovaných európskych právnych predpisov, t.j. k námietkam pre nesprávne uplat#ovanie ustanovení zákona
EIA.
II. Nesprávne vnímanie Európskeho práva, ktoré preferuje ekologické záujmy pred ekonomickými vedie aj k
nesprávnemu vnímaniu ZDS ako ekologického spolku, ktorý má záujem na zámeroch posudzovaných procesom
EIA. Jedným zo základných cie#ov ZDS je presadenie eurokonformného prístupu nielen úradníkov ale aj
podnikate#ov práve v tom, že ekologické záujmy sú prvoradé a týmto sa majú prispôsobi# aj podnikate#ské aktivity
a konkrétne aj tento zámer. Odráža sa to na požiadavke prispôsobi# zámer prirodzenej biodiverzite #i požiadavkám
na zelené zmier#ujúce opatrenia. Odráža sa to aj v záujme o preukázanie, že každý zámer na Slovensku svojou
trochou prispieva k riešeniu klimatickej krízy a to v duchu Európskych dokumentov ako je Fit for 55, Zelená
transformácia hospodárstva a podobne. V neposlednej rade je to záujme o zlepšenie daného projektu cez ekológiu
a ekologické opatrenia a tak jednak zlepši# stav životného prostredia ale sú#asne takýmto spôsobom prispieva# k
zelenej transformácii hospodárstva na Slovensku.
III. Žiadame úrad, aby v súlade s #l.3 ods.2 až ods.4 Aarhuského dohovoru zabezpe#il, aby
a. úradníci a orgány podporovali a usmer#ovali verejnos# pri požadovaní prístupu k informáciám, u#ah#ovali jej
ú#as# na rozhodovacom procese a pri požadovaní prístupu k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia a
to aj v tomto konkrétnom konaní
b. sa podporilo vzdelávanie v záležitostiach životného prostredia a povedomie verejnosti predovšetkým o tom, ako
možno získa# prístup k informáciám, zú#ast#ova# sa na rozhodovacom procese a získa# prístup k spravodlivosti
v záležitostiach životného prostredia
c. sa podporili združenia, organizácie alebo skupiny podporujúce ochranu životného prostredia (v tomto prípade
ZDS v rámci tohto konania)
d. sa zabezpe#ilo, že vnútroštátny právny systém je uplat#ovaný v súlade s týmto záväzkom, t. j. aby úrad aplikoval
tzv. eurokonformný výklad zákona
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V rozhodnutí žiadame uvies#, akým spôsobom úrad túto svoju povinnos# zabezpe#il, t. j. akým spôsobom aplikoval
eurokonformný výklad zákona, ako podporil ZDS v rámci konania a ako ZDS u#ah#il jeho #innos# pri nap##aní
cie#ov vyplývajúcich z Aarhuského dohovoru a pri obhajobe verejných záujmov životného prostredia..
Pripomienky a odborné podklady doru#ené k zámeru (vrátane našich) žiadame vyhodnoti# pod#a §20a zákona EIA
a to nielen v zmysle vecného posúdenia ale aj v zmysle právneho posúdenia veci a na základe tohto vyhodnotenia
rozhodnú# vo veci samej. Pod#a #l.2 ods.2 Ústavy SR sa rozhodnutia úradov musia realizova# v rámci zákonných
kompetencií a zmocnení; pod#a §3 ods.1 Správneho poriadku sú úrady povinné rešpektova# a presadzova#
záujmy štátu a spolo#nosti. Environmentálne záujmy sú definované aj v osobitných hmotnoprávnych predpisoch
chrániacich životné prostredie a jeho zložky, ktorých zoznam je na stránke MŽP SR na adrese https://www.minzp.sk/
legislativa/. Žiadame teda doru#ené pripomienky vyhodnoti# vecne aj právne v zmysle týchto právnych predpisov
a toto vyhodnotenie uvies# v rozhodnutí. Z vyhodnotenia pripomienok sú#asne vyplynie, ktoré podmienky je
potrebné uloži# pod#a §29 ods.13 resp. §37 ods.4 zákona EIA. Žiadame vyššie uvedené informácie vyhodnoti#
formou všeobecne zrozumite#ného zhodnotenia opisom z h#adiska šiestych hlavných faktorov posudzovania
environmentálnych vplyvov: klíma, biodiverzita, voda, vzduch, energie a hodnota; v každom z týchto faktorov
žiadame zvoli# merate#ný ukazovate#, ktorý bude následne monitorovaný aj z h#adiska poprojektovej analýzy.
Za ú#elom zabezpe#enia efektivity konania, odporú#ame úradu aj navrhovate#ovi aktívne konzultova# projekt s
verejnos#ou a v nasledujúcich povo#ovacích konaniach kontaktova# verejnos# ešte pred podaním žiadostí na úrad
napr. v zmysle §36 ods.5 resp. §64 ods.1 Stavebného zákona. Prípadnú konzultáciu so ZDS je možné rezervova# tu:
https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-samosprav/widget?lang=sk. ZDS na vykonaní konzultácie trvá.
Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zoh#adnil žiadame uvies# v rozhodnutí. S podkladmi rozhodnutia žiadame
by# oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim pod#a §33 ods.2 Správneho poriadku
vyjadríme. Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doru#ova# v zmysle §25a Správneho poriadku do
elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej
forme nezasiela#. Toto podanie písomne potvrdíme pod#a §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej
podate#ne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.
ZDS je inštitúciou, ktorá zasvätila svoju #innos# dôslednej ochrane životného prostredia a jeho neustáleho
zlepšovania. Snaží sa o faktické zlepšovanie životného prostredia komunikáciou a osvetou medzi všetkými, kto do
neho zasahuje ale zasadzuje sa aj o právnu ochranu životného prostredia ú#as#ou v povo#ovacích konaniach (https://
opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FD287398550734C849BF16BBBA89), kde je neštánym kontrolórom
vecnej a právnej správnosti rozhodnutí úradov t.j. aby úrady rozhodovali tak, že #alší socio-ekonomický rozvoj je v
symbióze s rozvojom a ochranou životného prostredia, #ím sa snaží o Zelenú transformáciu Slovenska ako sú#asti
európskej Zelenej transformácie (https://ec.europa.eu/reform-support/what-we-do/green-transition_sk).
Zásady Integrity konania ZDS: ZDS primerane aplikuje Odporú#ania OECD o verejnej integrite (https://
www.oecd.org/gov/ethics/integrity-recommendation-SVK.pdf) do svojej #innosti.
ZDS nekup#í so svojim vplyvom žiadnym spôsobom. Jednoducho povedané:
a. Ak niekto tvrdí, že Vám vybaví „ústretovos# ZDS“, tak sprosto klame a od takého konania sa rázne dištancujeme.
b. Ak sa niekto nádeja, že akýmiko#vek zmluvnými vz#ahmi s tretími stranami získa „ústretovos# ZDS“, tak si robí
falošnú nádej; aj od takého konania sa rázne dištancujeme. Nikdy sme na neho nepristúpili a ani nepristúpime.
c. Ak sa niekto nádeja, že politickým krytím ministrov, starostov #i iných politikov alebo vplyvných osôb si získa
nejakú výhodu, tak takéto dohody odmietame a o to dôraznejšie žiadame nezávislé posudzovanie tak, aby ani
verejnos# ani životné prostredie nebolo rukojemníkom takejto politicko-biznisovej korupcie. Aj takéto správanie
dôrazne odmietame a svojou #innos#ou sa proti nemu staviame.
Environmentálne princípy #innosti ZDS: ZDS je ochotné diskutova# a komunikova# s každým za splnenia štyroch
jednoduchých pravidiel:
1. Pristupujeme k sebe partnerským spôsobom, so vzájomným rešpektom a vážime si jeden druhého; sme slušní a
spolo#ensky zodpovední.
2. Rozprávame sa len o životnom prostredí, ako životné prostredie zlepši# a ako zvýši# ob#iansku participáciu.
3. Konáme len na základe práva a zákona (európskeho práva a slovenského práva, ekologické medzinárodné
zmluvy), konáme zásadne len zákonným spôsobom a problémy riešime len spôsobmi, ktoré zákony predpokladajú.
4. Všetka #innos# ZDS je #innos#ou ob#ianskeho aktivizmu v zmysle Stanov ZDS (https://bit.ly/3HbSVpq). ZDS
neobchoduje ani nepodniká a všetko, #o ZDS v rámci svojej #innosti robí je bezodplatné.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán v rámci zis#ovacieho
konania vykonal úkony na zabezpe#enie podkladov pre vydanie rozhodnutia v predmetnej veci z h#adiska jej
povahy a rozsahu navrhovanej #innosti, miesta vykonávania navrhovanej #innosti a významu o#akávaných vplyvov
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na životné prostredie a zdravie obyvate#stva, pri#om bude bra# do úvahy aj sú#asný stav životného prostredia v
dotknutom území.

Pri rozhodovaní príslušný orgán primerane použije aj kritériá pre rozhodovanie pod#a Prílohy #. 10 k zákonu
o posudzovaní (transpozícia prílohy #. III. Smernice 2011/92/EU o posudzovaní vplyvov ur#itých verejných a
súkromných projektov na životné prostredie), kritériá pre zis#ovacie konanie pod#a § 29 zákona o posudzovaní
uvedené v Prílohe #. 10 citovaného zákona. Príslušný orgán pri rozhodovaní vychádza zo stanovísk doru#ených k
zámeru pod#a § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní je správny orgán povinný da# ú#astníkom konania a zú#astneným
osobám možnos#, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadri# k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia,
prípadne navrhnú# jeho doplnenie. Na základe uvedeného týmto listom orgán štátnej správy posudzovania vplyvov
na životné prostredie vyzýva ú#astníkov konania a zú#astnené osoby, aby sa vyjadrili k doru#eným podkladom
rozhodnutia v lehote do 7 dní odo d#a doru#enia tejto písomnosti.

Dotknutá obec - Kremnické Bane pod#a § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie informujú
bezodkladne, najneskôr do 3 dní, verejnos# na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli obce formou verejnej
vyhlášky o doru#ení tohto oboznámenia s podkladmi pre vydanie rozhodnutia v zmysle § 33 ods. 2 zákona o
správnom konaní, informuje o #om verejnos# na úradnej tabuli obce a zárove# oznámi, kde a kedy možno do
oboznámenia nahliadnu#, v akej lehote môže verejnos# podáva# pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky
podáva#. Oboznámenie musí by# verejnosti prístupné najmenej po dobu 7 dní od zverejnenia informácie o jeho
doru#ení.
Verejnos# môže doru#i# svoje písomné stanovisko k oboznámeniu, príslušnému orgánu do 7 dní od jeho zverejnenia
na webovom sídle ministerstva, alebo od zverejnenia v dotknutej obci. Písomné stanovisko sa považuje za doru#ené
aj ke# je doru#ené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.
Do podkladov tohto správneho konania možno nahliadnu# v termíne dohodnutom telefonicky #. tel. 096164-2961
alebo e-mailom: helena.nogova@minv.sk na Okresnom úrade Žiar nad Hronom, odbore starostlivosti o životné
prostredie, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, v kancelárii 46 na 4. poschodí.

Ing. Dušan Berkeš

vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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