MESTO PREŠOV
V Prešove, 03.09. 202 1
OURAaV/2021 /12388

OZNÁMENIE MESTA PREŠOV
Mesto Prešov podl'a § 29 ods. 16 zákona č . 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len "zákon" v príslušných gramatických tvaroch)
Váš list čfslo l zo dňa

Naše číslo

oznamujé~avuje / linka

Prešov

že Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
doručil Mestu Prešov podľa§ 29 ods. 15 zákona rozhodnutie vydané v zisťovacom
konaní k navrhovanej činnosti

"PREŠOV, MALÝ BORKÚT- PORAST 41- TERÉNNE ÚPRAVY",
ktorej navrhovatel'om sú Technické služby mesta Prešov a.s., Bajkalská 33, 080 01
Prešov (ďalej aj "rozhodnutie" v príslušných gramatických tvaroch).
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania navrhovanej činnosti je zverejnené na
úradnej tabuli Okresného úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie,
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia.
https ://www.min v.sk/? okresne-u rady-kl ientske-centra&urad =52&sekcia= urad natabula#popis
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Rozhodnutie
vydané v zi sťovaco m konan í
Po pis kon a nia l Úč a st níci k o n a ni a

Okresný úrad Prešov. odbor starostlivosti o životné prostredie. oddelenie ochrany prírody a vybraných 7ložick životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy podl'a usta novenia ~ 5 ods. l 7Úkona č. 525/2003 Z.z. o štátnej
správc starostli vosti o životné prostred ie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
3 ods. l písm. e) zákona č . 180/20 13 Z.z. o organizácii miest nej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zúkonov. ako spní vny orgán pocl l'a ~ 1 ods. 2 zákona č. 7 111967 Zb. o správnom konaní (spni\·ny poriadok) v 7ncní
neskorších predpi sov a ako príslušný orgán podľa ~ 3 písm. k) v spojení s ~ 56 /Úkona č.2412006 Z.z. o posudzovan í vplyvov na iivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 1ákono\' . ro71wdol podra ~ 29 od'>. ll níkona
č. 2-l/2006 Z. z. o posud7o\·aní \·pl yvov na životné prostn.:dic a o zmene a doplm' nÍ niektorých tú konov \ 7Jlcní
nesko rších predpisov a ~ 4ú a 4 7 zákona č. 7 1/ 1%7 Zb. o sprá\'110111 konaní (sprÚ\'ny poriadok)\' 7není neskorších
predpi sov po vykonaní 7ist'ovacicho konania pre naHhova nú č inn ost' .. Pre~ov. 1al)• Borkút porast 41 terénne
Llprm·y" na\Th ovateľa Technické služby mesta Prešov a.s.. Bajkalskú 33. ORO Ol Prešov. I Č'O : J l 71 ~ 914 takto:

*

*

Vj, rok

Navrhovaná č innost'. .. Prešo\'. Malý 801·kút porast 41 terénne úpravy". uvedená v prcd lo7enom 7Útnere. situovaná
v Prešovskom kraj i. okrese Prešov. na parcelách . reg. C č. 14RR5. 14 XX6. 14XR9. ka tastrál ne Ú7emie PreŠO\'
sa nebude posudzo val'
o
pml ľa

zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o7mcne a doplnení niektorýc h 7ákonov
v ;111cní neskorších predpisov.
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s~ 29 ods. 13 zákona o č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vpl yvov na životné prostredie a o 7mene a doplnení
nicktotých zákonov v znení neskorších predpisov sa urč ujú naslcdujttce podmienky na climino\·anie alebo zmiemenie vplyn t na vrhova nej činnosti na životné prostredie

V súlade

1. Na úpravu terénu sn použije len materiál uvedený vo vyhláške MŽP SR č . 3ú5/20 15 Z.z .. kto rou sa usta novuje
katalóg odpadov pod katalógovým č ís lom odpadu 17 05 04 zemina a ka meni vo iné ako 17 05 03 n katalógovým
č íslom 17 05 Oú výkopová zemina iná ako 17 05 05
2. Pri úprave sa nepoužijú nebezpečné látky.
3. Úpra\·ou po7etn kov sa nepoškodí 7ivotné prostredie. odtokové pomery a okol ité po7emky.
4. V rámci terénn yc h úprav budú zrea lizova né účinné vodo7údr/ né opatrenia na nH:hytúva nie a spom a ľovanie odtoku povrchových vôd v upravovanom území v zmysle regulatívu RL 2.5 7áväznej čast i Zmien a doplnkov 20 17
Územného plúnu mesta Prešov.
5. Po u končen í prác bude povrch no voupravených plôch zalesnen ý v zmysle regulatívu RL R závii7nej čast i Zmien
a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov tak. aby nedošlo k zmenšeniu výmery lesných porastm·.
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6. Na plochách lesa je prípustné realizovať len jednoduché a drobné stavby súvisiace s rek reačným využitím územia,
realizácia terén nych úpravy a rekreačné využitie týchto pl ôch nesmie v iesť k degradácii pôvodných ekosystémov v
zmys le regulatívu RL 9.2 Regulatívy prvkov Systému ekologickej stability a ekologické limity záväznej čast i Zmien
a doplnkov 20 17 Územného plánu mesta Prešov.
7. Realizáciou terénnych úpravy nesmie c.J ôj st' k zmenšovaniu intaktnej plochy zelene - lesného porastu a k výstavbe
stavieb s \"ýnimkou inrraštruktúry pre ich rekreačné využitie podl'a regulatívu RL 9.2.4 záväznej čast i Zmien a
doplnkov 20 17 Územného plánu mesta Prešov.
8. VysadiC cca 4 000 ks stromov, uprednostni( dreviny s kolovým korci1ovým systémom, ktoré sú najvhodnejšie
na spcviío\·anie svahov.
9. Po ukončení terénn ych úpra v bude navyše na svahu vysadený trávny porast, ktorý bude spcvľíovat' svah do doby,
pokia!' budú stromy dostatočne vyrastcné a budú celkom plniť funkciu spevi'l ovania svahu.
l O. Dodržať a realizova!' opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej čin nost i na životné prostredie
navrhnuté v kapito le IV. IO zámeru - technické opatrenia a reš pektovať všeobecne platné právne predpisy v oblasti
ochrany životného prostredia.
Upozornenie:
Podl'a 2-J. ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení nicktorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o posudzovaní vpl yvov") dotknutá verejnost', ktorá
prej avila záujem na navrhovanej č inn ost i má postavenie účastn íka konania v povol"ovacom konaní k navrhovanej

*

či nnosti.

Odôvodnenie

avrhovatel'. Technické služby mesta Prešov a.s., Bajkalská 33,080 Ol Prešov, I ČO: 31 718 9 14, (d'alcj len .,navrhovate!""), predložil diía 28.04.202 1 Okresnému úradu Prešov, odbor starostli vosti o životné prostredie, oddelenie
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostred ia (ďa lej len .,OÚ Prešov") podl'a § 18 ods. 2 psím. b) a
poclra 29 ods. l písm. a) zákona zámer navrhovanej č inno s ti .,Prešov, Malý Borkút - porast 4 1 - terénne úpravy",
vypracovaný v súlade s* 22 ods. 3 a prílohou č. 9 na vykonani e zist'ovacicho konania podl'a zákona o posudzovaní
vplyvov.
OÚ PrešoY oznámi l všetkým známym účastníkom konania, že dňom doručenia zámeru sa začalo pod l'a § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie.
OÚ Prešov dňa 30.04.2021 zverejnil oznámenie o predložení zúmeru podl'a § 23 ods. l zákona o posudzovaní
vplyvov na webovom sídle ministerstva ŽP a dlw 06.05.2021 informáciu pre verejnosť podl'a § 24 ods. l zákona
na webovom sídle OÚ Prešov a zárovd'í zaslal žiadost' o stanovisko k zámeru rezortnému orgá nu (Mi nisterstvo
životného prostredia SR), povol'ujúccmu orgánu (Mestský úrad v Prešove, Okresný úrad Prešov, odbor starost livosti
o životné prostredie) , dotknutému orgánu (Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný
úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad prešov, pozemkový a lesný odbor,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Okresné riaditcl'stvo l la s ičs kého a záchranného zboru
v Prešove, Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, Kraj ský pamiatkový úrad prešov, Mesto Prešov, odbor
životného prostredia a dopravnej infraštruktúry, Mesto Prešov, odbor územného rozvoja, architektúry a výstavby,
Ministerstvo obrany SR), dotknutej obci (mesto Prešov).
Na základe písomnej žiadosti navrhovatc l'a OÚ Prešov podra § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov upustil od
požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-PO-OSZP3-202 1/01 4283-002 zo clľ1a 19.04.2021.
Navrhovaná činnos t' svoj imi parametrami podl'a prílohy č. 8 zákona je zaradená clo kapitoly č . 9. Infraštruktú ra,
položka č . 6. Zhodnocovanie ostatných odpadov (nezahrnuté v položkách 5 a ll ) - od 5000 ti rok zist'ovacic konanie,
ktoré príslušný orgán vykonal podra § 29 zákona.
Opis navrhovanej

č innosti:

Navrhovaná činnost' spočí va v terénnych úpravách, resp. z pohl'adu zákona o odpadoch sa jedná o materiálové
zhodnotenie stavebných odpadov vznikajúcich pri stavebnej č innosti , t.j. pri výstavbe tunela Prešov. Podl'a § 97
bod l písm. s) zákona č . 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa jedná o využíva nie
odpadov na spätné zasypávanie činnost'ou, ktorá je uvedená v príl ohe č . l zákona č . 79/201 5 Z. z. o odpadoch, pod
kódom zhodnocovania R5 Recyklácia alebo spätné získavani e ostatných anorganických materiálov. Terénne úpravy
2 l 27
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sa týkaj ú trvalého ulo7enia inertného odpadu kat.č . 17 05 04 7emina a ka menivo iné ako 17 05 03 a kat. č. 17 05 06
výkopová 7emina iná ako ll\·edená ,. 17 05 05 7 \')'sta,·by tunela Prešov diarnice Dl.
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Príslušnému orgán u doruč il i podra ~ 23 ods. 4 zákona o posucl7o\·aní YplyYov svoje písomné stanoviská v zákonom
stano,·enom termí ne k pred metnému 7ámeru tieto subjekty (stano,·isk{t môžu by( v skrátenom 7ncní):

o
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l. Okresný úrad Pre~ov, odbor krízo,·ého riadenia dotknutý orgán (list č. OU-PO-OK R 1-2020/036479-02 zo dťí a
l 0.07.2020. doručen ý dl1a 13.07.2020) nemú pripomi enk y
Vyhodnotenie: akceptuje sa. dotknut ý orgán neuviedol také nedostatk y v hod notení. ktoré by bránili rea lizácii navrhova nej č in nos ti.
2. Okresné riaditci"St\'O H asičského a záchranného 7boru v Prešove - dotknutý orgán ( list č. ORHZP0-202 1/000065-038 zo diía 17.05.202 1. d oru če ný diía l 8.05.202 1) z hradi ska ochra ny pred požiarmi nepredpokladú vznik negatívnych vplyvov na životné prostredi e.
Vyhodnotenie: akceptuje sa. dotknutý orgán neuviedol také nedostatky v hodnotení. ktoré by britn ili realizácii navrhovanej činnosti .
3. Ministerst\'O život ného prostred ia SloYenskej republiky. odbor odpadm·ého hospodúrst,·a re7ortn ý orgán (list č .
9034/202 1-6.5 27258/202 1 zo dt'ía 2 1.05.2021. doručený diía 2 1.05.2021) z vecnej pôsobnosti odboru odpadového hospodárst\'a k predloženému 7ámeru nemá pripomienk y za predpok ladu. že na č innos( spiitného nsypávania.
resp. na terénne úpravy budú odpady ,·yu/.i té a2 po udelení súhlasu pod ra ~ 97 ods. l písm. s) zúkona č. 79/20 15 Z.z.
o odpadoch a o 7mene a dopl není niektorýc h 7Úkono v v 7ncní neskorších predpisov
Vyhodnotenie: Pripomienka má chn rakter upo7ornenia na potrebu dodržania legislatí vo u defino va nýc h opatrení.
OÚ Prešov ich zapracovnl clo odporúčan í pre núslcdn ý povorovací proces.
4. Krajský pnmintkm·ý úrad Prešo,· dotknutý orgún ( li st č. KP UP0-202 1/ l 0577-2/43 756/Jur zo dľía O1.06.202 1.
doruče n ý dlw 02.06.202 1)- zámer sn prinmo ani nepriamo nedotýka evidovaných národnýc h kultúrn yd1 pam intok.
pmniatkovýc h ÍJ7emí. ochrnnných púsicm n nrchcologickýc h nále7ov n nrc hcologických nálezísk. Preto z hradiska
ochrnny pamintko,·ého fondu n nrcheologických nále70\' a archeologických ná lezísk úrnd nepo7nduje. nby na\'l·hovaná či n nos( bola ďa l ej posudzo,·aná v 7mysle 7á konn o po., udzovnní ,·ply,·o,· .
Vyhodnotenie: nkccptujc sa. dotknut~' orgán neu,·iedol tnké ncdostntky v hodnotení. ktoré by bránil i renli zácí i nnvrhovanej čin nosti .
5. Okresný úrnd Prešov. odbor starostliYosti o ži,·otné prostredie. oddelenie ochrnny prírody a vybrnných zložiek životného prostredia. Ú<;ek štútnej správy ochrany 0\'7dušia dotkn utý orgán (list č. OU-PO-OSZP3-2021 /021590-02/
ZO 10 dlH\ 3 1.05.202 1, doručený dl'í n 07.06.202 1) ;rúmer neuvúd7a mo/ né zdroje zn eči st"ovnn i n ovzdušin v 7mysle
7úkona č. 137/201 O Z.z. o o,·zduší. Z hrad iskn ,·plyvu nn ovzdušie. miestnu klímu a hlukovú situáciu j e možné
nn vrhovanll čin n os t" pova'lovat" za m:ílo významn ý vplyv.
Vyhodnotenie: nkceptuje sn. dotknut)' orgún neu\'iedol také nedostatky,. hodnotení. ktoré by brán ili renli zúcii nnvrhovnnej č inno sti .
6. Mestský úrnd v Prešove - dotknutý orgún (list č. 0FaMM1524/202 1 zo diín l 0.06. 202 1. doručený diía 16.06.202 1
súhlasí s komplexným 7ámerom v dotknutom území. K zámeru je potrebné vyjadrenie odboru život ného prostredia
a dopmvnej infrnštruktú1y pri MsÚ Prešo,·. odboru Ú7emného 1'07\'0ja a architektúry mesta Prešov pri Ms tJ Prešov. j e
potrebné postupo,·a( v 7mysle príslušnýc h ustnno,·cní stn,·ebného 7ákonn n ďa l š ích všeobecne záväzných predpisov
n v zmys le pint nej Nájomnej zmluvy o nájme lesných po7emkov nn hospodárenie v lesoch 70 diín 05.01 .2005 v
7není neskorších predpi so,· u7nt,·orcncj med1i vlnstníkom Mestom Prešm· n spr<Í\'\.:om Technickými s lu ~ bnmi mestn
Prešov.
Vyhodnotenie: akceptuje sn, dotknut)' orgnn neu,·icdol také nedostatky,. hodnotení. ktoré by bráni li rea lizácii navrhonmej č inn ost i. Pripomienky mnjú skôr charnkter upozornenia na potrebu dodržnni n legislnt ívou dcfino,·aných
opatrení. OlJ Prešov ich za pracovn l do odporúčaní pre následný povorovací proces.
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7. Mesto PrdO\·. MsÚ. odbor územného rozvoj a. arch itektúry a \·ýstavby
dotknutý orgán (list
č.OÚRi\aV R082 2021 l O119-t 2021 zo di'ía 15.06.202 1) - zámer bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Prešov v
dl10ch 28.05.2021 - 28.06.2021
- Pod l"a Zmien a dopln ko,· 20 17 Územného plánu mesta Prešo\·. sch,·álenýeh Mestským zastupi tcl"stvom mesta
Pr~;o,· uznesením č. 17 20 18 zo diía 12.12.201 8 a pod ra Všeobecne zhäzného nariadenia mesta Prešov č. 5/2018.
ktor~·m sa ,-yhlasuje 7áväzná časť Zmien a doplnkov 20 17 Územného plánu mesta Prešov. chválených Mestským
?astu pitcl"stYom mesta Prešo,· uznesením č. 18/201 8 zo d1'í a 12. 12.20 18. ktoré nadobudlo ú či nnost' 05.01.2019, sa
lokalita riešeného zámeru v katastrálnom území mesta Prešov nachádza na funkčnej ploche kraj innej zel ene. pre
ktorú platí regulatí\· RL G.l Plochy krajinnej zelene.
- Ricšcné územie terénnych úprav je v zmysle záväznej časti Zmien a doplnkov 20 l 7 Územného plánu mesta Prešov
regulatí,·u:
a) RL 9.2 súčast"ou Systému ekologickej stabili ty na území mesta
b) RL 9.2.1 biocentrum
c) RL 9.2.3 ekologicky v~·znamnou plochou zelene
d) RL 9.2 .-t intaktnou plochou zelene.
Súhla. i s pr~dložcn)'m zámerom navrhovanej č innosti s nasledomými podmienkami vyplý,·ajúc im i zo záväznej
ča. ti Zmien a doplnkoY 2017 Územného plánu mesta Prešov nasledovne
a)\' n:imci terénnych úprm· budú zrcalízo,·ané úč inné vodozádržné opatrenia na zachytávanie a spomarovanic odtoku po\Tcho\·)·ch ,·ôd ,. upraYo\·anom území v zmysle regulatívu RL 2.5 zá,·äznej čast i Zmien a doplnkov 20 17
Ú7emného plánu mesta PrešoY
b) Po ukončení prác bude poHch novouprawných plôch zalesnený ,. zmysle rcgulatí\·u RL 8 ?áväzncj čast i Zmien
a doplnko\· 20 17 Územného plánu mesta Prešo,· tak. aby nedoš lo k zmenšeniu výmery lesnýc h porastov
c) ·a plochách lesa je prípustné realizova( len j ednoduché a drobné stavby súvisiace s rekreač n ým využitím územia,
realizúcia terénnych úpravy a rekreačné vy užitie týc hto plôch nesm ie \'iest' k degradácii pôvodných ekosystémov v
zmysle regulatín1 RL 9.2 Regulatívy pn·kov Systému ekologickej stability a ekologické limity záväznej časti Zmien
a doplnkov 20 l 7 Územného plánu mesta Prešov
d) Rea li7áciou terénnych úpra,· nesmie úôjst' k zmenšovan iu intaktncj plochy zelene - lesného porastu a k výstavbe
sta,·ieb s ,·)·nimkou in fmštruktt:uy pre ich rekreačné využitie pod ra regulatívu RL 9.2.4 zúviiznej časti Zmien a
doplnko\· 2017 Ú7emného plánu mesta Prešo,·.
l. ~e má námietky ,·oč i ,·yuží\·aniu inertn)'ch odpado\· na povrehon'1 úpran1 terén u ,. k.ú. Prešov, pa rc.č. KN-C
l -t8R:'. pa rc.č. K.l'\-C 1-+886. parc.č. Kl\:-C l 4889 a lo za t)rchto podmienok:
a) na úpran1 terénu sa použije len materiál m·cdcný \·o vyh láške MŽP SR č. 365/20 15 Z.z .. ktorou sa ustanovuje
katalóg odpado,· pod katalógO\·)·m čís lom odpadu 17 05 0-l zemina a kamen ivo iné ako l 7 05 03 a katalógovým
číslo m 17 05 06 ,·)·kopová zemina iná ako 17 OS 05
b) pri úpra,·e sa nepoužijú nebezpečné látky
c) úpranlll pozemkm· sa nepoškodi životné pro trcdie. odtoko,·é pomc1y a okolité pozemky.

\ ·yhodnotcnic: OÚ Prešov ,·yhodnotil predložené pripomienky ako relevantné, opodstatnené a odôvodnené na to.
aby ich zapracovanie požaciO\·al clo podmienok tohto rozhodnutia. K potrebe posudzovania navrhova nej či n nosti
pod ra 7ákona sa dot knut~· orgán nevyjadril. OÚ Prešov má tak za to. že nepožaduje lľalš ie po~ udzo,·an ic či nn ost i
pod ľa 7ákona. Dotknut)· orgán neu,·ieclo ltaké nedostatky v hodnotení. ktoré by bránil i realizácii na\Thovancj č in
nosti. pripom ienky budú zapraco\·ané do opatrení zmieniujúcich vpl yv navrhovanej č innos ti. resp. do odpo rúča ní
pre ná. lcdn)· pm·oľo,·ací proces.
~. Okresn~· úrad Prdov. odbor starostlivosti o ži,·otné prostredie. oddelenie ochra ny prírody a vybraných zložiek životného prostredia. úsek štátnej správy odpadového hospodárst,·a - dotk nutý orgán (list č. OU-POOSZPJ-202 1 021 R56-002 zo dria 13.07.202 1. doručený dňa 2 1.07.202 1) má nasledoYné podmienky:
- Rca lizo,·at" č innosti za podmienky dodržania 12 ods. 2 zákona č. 79/20 l 5 z: z. o odpadoch a o zemne a doplnení
ni ektor~·ch 7ákono,· v znení neskorších predpisO\·. teda za podmienky návrhu a vytvore nia vhodných opatrení na
1nížcn ic ri7ika ohrozenia hality o\·zdušia \·plyvo m dopravy. obfažovania okolia hlukom a zamedzeniu iným nepriazn i ,·~·rn ''P'Y'·om na krajinu a prostredie
- Spô:-ob nakladania s odpado m za bezpečit' tak. aby nedošlo k poru šeniu ~ 12 (napr. zápach. úlety a pod) a,. sú\·islosti
s t)·m nanhnút' a prij at' opatrenia na splnenie podmi enok nakladania s odpadom v súlade s ustanoveniami zákona
o odpadoch
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-Činnosti. pri ktorých je potrebné udelenie súhlasu pocll'a príslušných ustanmTní zákona o odpadoch začat" až po
ich udelení
Vyhodnotenie: akceptuje sa, pripom ienk y majú skôr charakter upozornení na potrebu dodržania legislatívou dcllnovaných opatrení. OÚ Prešov ich zapracoval do odpo rúčan í pre následný povol'ovací proces.
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l . Okresný úrad Prešov. odbor starostli vosti o životné prostredie. oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia. úsek štátnej správy ochrany vôd - dotknutý orgán (li st č. OU-PO-OSZP3-2021 /02 159 1-002
zo diía 23.07.202 1. doručen ý di'la 23 .07.202 1) má nasledovné podmienky:
- Š peci fiko vaf aké technické opatrenia je potrebné rea lizovaf na stabilizác iu územia a od\'edenie povrchovýc h aj
podzemnýc h vôd do pril'ahlého potoka tak, aby nedochádzalo k zanúšaniu potoka erodovanou zemi nou
Vyhodnotenie: OÚ Prešov zas lal listom č . OU-PO-OSZ P3-2021 /0 179R4-0 13 zo dl1a 23.07.2021 účast níkom ko nan ia
a dotknutým subj ektom zisfovacicho konani a oboznámenie s podklad mi rozhodnutia v súlade s ~ 33 ods. 2 zúkona
č. 7 1/ 1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpi sov. Navrhovate!' sa vyjadril k uvedenej pripomienkc
a uviedol. že na realizáciu stabili zác ie územia a odvedenie vôd do pril'ah lého potoka bude vysadenýc h cca 4 000 ks
stromov. Budú sa upred nos tň ovať dre viny s kolovým korciíovým systémom. ktoré sú najvhodnej šie na speviíovanie
svahov. najmä smrekovec opadavý a dub zimný ( cca 75 % z celkového poč tu vysadenýc h stromo\·). Po ukonče ní
te rénnych úprav bude na vyše na svahu vysadený trá vny porast. ktorý bude spcv iíovať svah do doby. pokia!' budú
stromy dostatočne vyrastené a budú celkom plniť funkciu spcviíova nia svahu. Pre prípad prívalovýd1 dažďov budú v
koryte potoka rea li zova né jednoduché prchrádzky z drevenýc h guli ačov. ktoré budú s pomal·ova ť odtok povrchových
vôd a zach ytáva ť prípadnú crodovanú zeminu .
OlJ Prešov vyhodnoti l predloženú pripomienku ako releva ntnú, opodstatnenú a odôvodnenú na to. aby jej zapracovan ie požadova l do podmienok tohto rozhodnutia. K potrebe posudzovania navrhovanej č innosti podl'a zákona
sa dotkn utý orgán nevyjadril. OÚ Prešov má tak za to. že nepožaduje ďalšie posudzovanie č innosti podl'a zúkona.
Dotknutý orgán neuviedol ta ké nedostatky v hodnotení, ktoré by brán ili rea lizácii navrhova nej č innosti . pripomienka
budú zapracova ná do opatrení zmieriíujúcich vplyv navrho vanej či nnosti na životné prostredi e.
Zámer bol zverejnený na internetovej stránke mesta Prešov od 2R.05.202 1 do 2RO.ó. 202 1.
V zm ys l e~ 33 ods. 2 správneho poriadku OÚ Prešov dal možnosť znú mym úča s tníkom konania li stom č. OU-POOSZ P3-202 1IO17984-0 13 zo diía 23 .07.2021, aby sa pred vyda ním rozhodnutia \·yjadrili k jeho podkladu i k spôsobu
jeho zistenia. prípadne na vrhli j eho doplnenie do 5 dní od doručeni a tohto upovedomeni a aj ústne do zápis nice a
formou nahl iadnutia do spisu na OÚ Prešov, v súlade s~ 23 ods. l sprúvneho poriadku. Nanhovatcl' túto možnosť
využil a vyjadri l sa listom zo diía 27 .0 7.202 1.
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie j e konan ím pred povol'ovacou č innosťou a predmetom j e posúdenie
vplyvov navrhova nej č innosti na živo tné prostredie. Proces z i s ťovac i eh o konania má po sky tnúť základn é informúcic
a hodnotenia pred prvým povolením podl'a osobitných predpi sov. Vychádza teda z podrobnosti riešenia v prvej etape
prípravy. nepredstavuj e žiadny druh povolen ia a takéto povolenia nenahrádza. Všetky re levantné požiada vky budú
riešené v rúmci následn ýc h po\·ol'ovacích konaní.
Cicl'om je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolen í č inn osti podl'a osobitn ýc h predpisov. nevytvára však vecný an i č asový pri estor na posúdenie navrhovaného umi estnenia stavby,. rozsahu kompetencií sta vebného úradu.
OÚ Prešov opodstatnené pripomienky, majúce oporu v zá kone. zahrnul medzi po;liaclavky. ktoré bude potrebné
zo hl'adn iť v dokumentácii k územnému alebo stavebnému konaniu a v procese konania o povolení činnosti podra
osobitných predpisov.
OÚ Prešov na základe zámeru. stanovísk k nemu doručen ýc h. doplnenýc h inform <1cií navrhova tcl'om a podl'a kritérií
pre zi sťovac ie ko nanie podl'a ~ 29 a uvedených v prílohe č . l O zúkona o posudzovaní vplyvo \· zistil nasleduj úce
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skutočnos ti:

l. Povaha a rozsah navrhovanej č innosti :
l. Rozsah navrhovanej č innosti
Navrho\'aná č inno s ť bude umi estnená v Prešovskom kraji. ,. katastrálnom území Prešm· \'O vlastn ÍCI\'C naHho,·atcl'a. Predmetné územie je situované v juho-západnej čas ti cxtra\·ilúnu katastr:íl ncho územia mesta Prešov. Terén
záujmového územia je v nadmorskej výš ke od 262.00m.n.m. do 449.00 m.n .m.
Riešené územie na vrhova nej činn osti nezasahuje do žiadnych vel'koplošnýc h ani maloplošných chránených území
v zmysle zákona č . 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a kraj iny. Rovnako územie nie je s ll čast'ou území zarade nýc h
do NA TURA 2000.
Z pohl'adu ochrany vôd územie ni c j e s úča s t'ou chránenej vodohospodárskej oblasti .
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Podl'a R- ÚS ES okresu Prešov sa predmetné parcely nachádzajú v biocentre reg ioná lneho významu Kvašná voda Cemjata, ktoré reprezent uje lesný komplex bukových dúbrav a dobových bučín .
Navrhovaná č i nnost' je v území, kde sa nachádza lesný biotop európskeho významu: Bukové a jectrovo-bukové
kvetna té lesy l kód NA T URA 9 130 l. Lesné porasty v tomto úseku sú kategori zované ako lesy osobitného určenia,
s vekovým rozpätím 80 až 90 rokov so stupi'íom prirodzenosti l prírodný a 2 - prirodzený les.
Na lokalite vybranej pre realizáciu terénnych úprav sa predpokladá uloženie celkom cca 125 000 m3 t.j. 225 000 t
zemi ny a kamen iva, inertných odpadov katalógových čísel 17 OS 04- Zemina a ka meni vo iné ako uvedené v 17 05
03 a 17 OS 06- Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 OS OS. Množstvo zeminy použitej na terénne úpravy svahu
na ploche cca 17 600 m2. Navážka zeminy, resp. stavebného inertného odpadu vzniknutého pri výstavbe tu nela,
bude prcvczcná nákladnými autam i po lesnej spevnenej ceste zo Západného portálu tunela Prešov po roklinu Malý
Bork út, Vzdialenosť zo Zúpaclného portálu tunela Prešov po roklinu Malý Borkútje približne 3 km.
V rúmci staven iska bude na celej ploche vykonaná skrývka hrabanky v hrúbke 0,25 m, ktorá bude deponovaná na
pozemku a po výstavbe bude opäť použitá pre sadové úpravy. V určitej časti na predmetných parcelách sa v rámci
hrubých terénnych úprav už odstrúnil i staré lesné dreviny. Samotné násypy budú vykonané v rozsahu š peci fi kovanom v projek tovej dokumentácii. Budovaním násypov bude ovplyvnené smerové vedenie Haništianského potoka.
( ID toku 4-32-04-378) v úseku rkm l ,000- 1,300. Priečny profil potoka zostane zachovaný. Materiálovo sa jednú o
tmavosivú až takmer čiernu scdimcntám u horninu s vyšším podielom ílu a organ ickej hmoty, charakteru inertného
odpadu. V hornine sú zastúpené nepravidel né polohy tma vosivé ho, drobnozrnného až strednozrnného pieskovca
stri edajúceho sa s poloham i rozpadavého ílovca až ílu s obsahom amorfnej organickej hmoty. Hornina je rozpadavá,
nasiakavá. vodou rozp l avi teľnú. J lorn ina j e tvorená niekol'kými typmi mine rálov a homín.
Pomenova nie horniny: drobnozmný, ílovitý, rozpadavý pieskovce
Pomenovanie kameni va : pi esč ito ílovitá, ílovitá, ncsúdržná hornina - piesč itý ílovec.
Inertné odpady budú použité za úče lom vyrovnania nerovností predmetných pozemkov a terénnych dcprcsií, ktorých
ci eľom je rev i tal izovať, upraviť spravované pozemky a uľahčiť v budúcnosti ich ďa l ši e využitie. Po zrea lizovaní
na vážky zeminy bude vykonané zrovnanie a zhutnen ie zemnej pláne. Pri zhutnení je potrebné za bezpečiť optimálnu
vlhkosť. Svahy terénu budú upravené v predpísanom sklone. Navrhovaným riešením nedôjde k podstatnej zmene
odtokových pomerov.
Po dokončen í prác bude povrch novo upravcných plôch za lesnen ý. Na vznik nutých svahoch j e plánovanú výsadba
tfalších cca 4 000 kusov drevín. Navrhova te ľ bude upredn osu'íovaľ dreviny s kolovým korc1'í ovým systémom , ktoré
sú najvhodnejšie na spevňovani e svahov, naj mä smrekovec opadavý a dub zimný (cca 75% z celkového počtu vysadených stromov). Z dôvodu pestrosti zalesnenia j e navrhnutá tiež výsadba smreka obyčajného (cca l O % stromov) .
Kecl'že okolitý porast j e tvorený bukom a javorom, tieto dreviny budú zastúpené prirodzeným výsevom (predpokladáme cca 15% z ce lkového počtu stromov). Koryto potoka bude ponechané bez úpravy pre semenný nálet a prirodzený rast vegetácie.
Zámerom navrhovanej čin nosti v Mestských lesoch je skultivovať plochy zarastené ná letovými drev inami, ich vyrovnan ie a sprístupnenie a tým vytvorenie podm ienok pre tvorbu rekreač ného priestoru. Terénnymi úpravami vzn iknú plochy so záchytnými zónami pre turistov, oddychovými plochami a informačným i tabuľami pre bezpečný pobyt
a pohyb občanov v rámci Lesného parku mesta Prešov vrátane turistických trás a nových ciest a chodníkov.
Na dokončených terénnyc h násypoch v predmetnej loka lite j e v pláne vytvorenie schodnej lesnej cesty, ktorú tu z
dôvod u zos uvnosti a prudkého stúpan ia terénu doteraz nebolo možné v i esť. Touto cestou plánuje navrhovate!' okruh,
ktorý bude s lúž iť j ednak pre peších turistov. al e aj pre cyklistov. Tento okruh bude viest" z nástupného miesta na
parkovisku v l laniske. okolo pramelta minerálnej vody v Malom B01·kúte, cez vyhliadku na Malkovskej hôrke. s
napojením na rekreačn ú ob lasť Borkút a s päť na parkovisko v Haniske. Asi v polovici predmetnej dotknutej lokality
(na parcele KNC 148~5) vznikne rovi natá plocha. na ktorej je navrhované osadenie nového altánku s lav ičkam i ,
osadenie informačnej tabu le a pri altánku sa plánuje vybudovať ohnisko.

Technologický postup :
Plocha navúžky zeminy bude cca 17 600m2. Navážka zeminy bude uložená na pozemkoch v násypoch po vrstvách
pod ľa technologického postupu:
Pred začat ím vykoná vania zemných prác je potrebné dôkladné zhodnotenie rozsahu a množstva prác za
optimálneho nasadenia mechanizmov a dopravných prostriedkov a stanovenia postupu zemných prác.
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Nc7hutncné sypané konštrukcie sa budujú bud" po vrsi \'ách alebo na cel ú výš ku konštrukcie. Ich prevýšenie a rozšírenie sa urč uje s oh rado m na vlastnosti sypanej 7cminy a pod ložia tak. aby pri preberaní mala nC7hutncná konštru kcia núsypu po7acl0\·aný tvar a rozmery.
Pred sypaním násypov sa musí podložie odstránením porasto v. odstránením kultúrnej vrstvy pôdy.
Sypaní na sa ukladá do sypanýc h konštrukcií po vrst\·ách. llrúbka vrstiev sa pohybuje v ro7 rncdzí 70 až 1OO cm poclra
druhu materiálu. Jednotlivé vrstvy sa pod ra mo/nosti ro7prcsticraj ú na celú šírku . Do násypM sa nesmú ukladal"
7tnrznuté. da7ďom alebo snehom premočené sypanin y 70 súdržnýc h hornín. Sypanina nesmie obsahova( hmoty
alebo častice. ktoré môžu viest" k vytváraniu du tí n.
V spodnýc h vrstvách násypu sa budú uklada( sypaniny po vrst\"ách v hr. do l 111 . z balvanovitého materiálu. Yo
vrchných vrstv<kh núsypu sa zrea lizujú vrstvy z hrubo:trného materiálu. ktoré sa budú uklada( po vrstvi1ch hr. 0,7 m.
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Strojné vy ba veni e
Pre dopravu sa používajú vyklápacie nák ladné autú Mercedes Benz /\ct ros. Renault 6xX a Tatra TR15 pre rozprcsticran ic \Tstic\· buldo7éry. dozéry.
Dopravné trasy :
Nákladné \"07icllá bud ú využíva( doterajšiu u7 ex istujúcu prístu povú cestu k 7<Í padnému port úlu tunela Prešo,·.
Navúžka 7cmi ny. resp. sta vebného inertného odpadu V7nik nutého pri výsta,·be tunela. bude preve7ená po lesnej
spevnenej ceste L2 smerom zo Západného portálu tunela Prešov po roklinu Ma lý Borkú t porast 41. Vzdialenost"
70 Zúpadného portál u tunela Prešov po roklinu Malý Borkút j e približne 3 km.
Preprava sta vebného odpadu bude zabezpečená štyrmi núk ladnými vozidlami. oscmkolami. resp. Tatrami 8 15. Jcdno ná k ladné vo7 idl o odvezie cca l O m3 stavebného odpadu na l ot očku. Celkovo sa 7a l dei\ vyvezie l 000 m3
stavebného odpadu. (Jedno vozidlo prejde uvedenú trasu 25 král.).
Pre prácu na terénnyc h úpravách v lokalite Ma lý Borkút - porast 4 1 sa budú využíval' stavebné (ažké mechanizmy
(buldozér. bager).
Počas rca li:tác ie navrhovanej č innos ti sa 7výš i frekvencia dopr~l\·y po lesnej ceste na dotknutom území. Zvýšená
frekvencia dopravy ,. danom území je len krútkodobí1 a sú,·isí s \"ýsta,·bou tunela Prešov dial"nicc Dl.
Navrhovaná č in nost" bude rea li7lwaná ,. dostatoč n ej \'7dialenosti od bytm·cj výstavby. \7dialenost' k obydliam j e
min imálne 300m. Prej azdy cez obec sú ,·ylúčené .
Podrobnosti o odpadoch vhodn)Th na vyuih·anie na spiitné 7asypávani c
a spätné 7asypú,·anic sa mô7c pouh t" ,·ý luč ne inertný odpad. okrem incrtn)·ch sta,·cbných odpadov a odpadov
z demolácií. ktoré je možné vzhl"adorn na ich pôvod a zloženie 7hodnotit" recyklova ním a lebo prípravou na opätovné
pou:litic.
(2) Ak pri preberaní odpadu vznikne na ní klade po7nat kov o jeho pôvode alebo jeho vin Hí lnej kontroly pochybnost'
o lom. či ide o inertn ý odpad. ,·ykoná sa pred pou:litím odpadu na spätné 7asypáva nic jeho testovanie s eicl"om
overil". č i tento odpad spÍiía limi tné hodnoty ustano,·ené v osobitnom predpise( Bod 2. 1.2. prílohy k rozhodnutiu
Rady č. 2003/33/ ES ) :takýto odpad sa na spiitné :tasypá,·a ni e mô:le pou7it" až na 7áklacle výsledkov testovania . ktoré
preuká:lu. /e ide o inertn)1 odpad . Ustano,·enia ~ 9 ods. l a:l 4 nic sú tým dotknuté.
(.3) Inertné odpady. ktl1ré sa majú ,·yui it" na spätné zasypúva nie. musia spÍiíat" požiada vky účelu . na ktorý majú byt"
vyu7ité. Na spiilné zasypáqulic sa pre právnickú osobu a ľyz i c kl1 osobu podnikntcl"a môžu pou7it' najmii odpady
s katalógtwými č í s lami Ol 04 OR odpadový štrk a drvené horn iny iné ako uvedené v Ol 04 07. Ol 04 09 odpadový
piesok a íly. 02 04 Ol 7emina z č i <> ten ia a prania repy. 17 Ol 03 škrid ly a obkladový materi íd a keramika. 17 Ol 07
7rnesi betónu. tehál. škridiel. obkladového materifl lu a keramiky iné ako uvedené v 17 Ol Oú. 17 05 04 zemina a
kamenivo iné ako U\'Cdené v 17 05 03. 17 05 Oú ,·ýkopo,·á 7emi na iná ako u,·edená ,. 17 05 05.
(4) Pri spätnom nsypávaní. ktorým je li hidácia. sanácia alebo rek ult ivácia banskýc h di el a lomov. sa môže pou ži ť
vý lučne inertný odpad. ktorý je vhodn)' m spôsobom upravený na tento ú čel a spôsob jeho vyu7it ia musí zabezpeči ť
stabilitu takto ulo7eného inertného odpadunajmii s ohl"adom na 7abráne nie zosuvov.
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2. Súvislost" s inými č inn ost"am i
Riešené územie tvo rí arcnlmestskýeh lesm· s plochami :tarastenými starým lesným porastom. Zá merom prác v mestskýc h lesoch je skult ivoval" plochy 7arastené ná letovými drevinami . ich ,·yro\"llnnie a sprístupneni e a tým vytvorenie podmienok pre tvorb u rekreačnéh o pri estoru. Terénnymi úpravam i vzniknú plochy so záchytn ými zónami pre
turistov, odd yc hovými pl ochami a info rm ačný mi tab ul"ami pre bc7peč n ý pobyt a pohyb občanov v rámci Lesného
parku mesta Prešov vrútane turistických trús a nm·ých ciest a chod níkov.
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l\a dokončcn)·c h terénnych násypoch \" predmetnej lokali te plánujeme Yytvo ri ť sc hod nú lesnú cestu, ktorú tu z
Jô,·odu zosm·nosti a prudkého stúpania terénu doteraz nebolo možné Yies ť. Touto cestou sa vytvorí okruh , ktorý
bude s lú ži ť jednak pre peších turi stoY, ale aj pre cyk listoY. Tento okruh bude vi esť z nástupného miesta na parkovisku
'" I (;miske. okolo pramei1a minerálnej Yody'" Ma lom Borkúte. cez '")'hliadku na Malko,·skej hôrke s napojen ím na
rekreačnú ob lasť 801·kút a späť na parkov isko v Haniske. Asi '" polo,·ici predmetnej dotknutej lokality (na parcele
K'\C 14R85) \7 nikne ro,·inatá plocha. na ktorej sa plánuje osadi ť altánok s lavička m i. osad i ť in formačnú ta bu ru
a pri altánku sa plánuje ,·ybudoYať olmisko.Z podm ienok zaslaných v stanoviskách dotkn utých subjektov procesu
zi~ťo,·ac ieh o konnnia nc,·znikla potreba riešenia súYisiac ich alebo( existujúcich) alebo plánovaných č i n ností v území.

.3. Požiada,·ky na ,·stupy
Záber pôdy
;\a\Thonmá činnosť bude situoYaná mimo zasta,·aného územia mesta Prešov. v lokal ite Malý Borkút - porast 41.
,. katastrálnom území Prešo\". na pozemkoch s parcelnými č ís l ami KN-C 14885. 14886 a 14889. ktoré sú vedené v
katastri nchn uterností ako lesné pozemky. Podra listu vlastníctYa č. 6492 pozemky vlastn í mesto Prešov a navrho,·atcľ je na základe poYerenia Ylastn íka mesta Prešov správcom predmetných nchnutcl'ností.
;\a\ThOYanou činnosťou dôjde len '" ne,·yhnutnc potrebnej výmere. cca na ploche 17 600 m2. na parcelác h KN-C
14885. 1488(1 a 14889 k priamemu záberu lesných pozemkov a po ukončení na vážky k ich rekultivácii. Cic rom
terénnych úpra'" je skulti,·oyať doteraz zarastené plochy starým lesným porastom. ich vyrovnanie a následné vysaden ie no,·~·m lc~n~' lll porastom.
Pre realizáciu predmetnej č innost i nebude potrebný trvalý ani dočasný záber pornohospodárskej pôdy.
Spotreba Yody
Pri reali zác ii nanhoYanej činnosti môže dôjsť k potrebe technologickej Yody v zmysle skrápania počas vcl'm i suchého obdobia a počas Yysádzania drcYín. Pre na\Tho,·anú č i nnosť technologická Yoda môže byť pri vážaná v cisternách a'" obmedzenom množst,·c pre sadenie drcdn môže byť ,·yuži tá technologická ,·oda z jcst,·ujúccho potoka.
Počas terénnych úpra,· bude zabe7pečen á ,·od ičom a ostatn)·m zamestnancom pitná Yoda formou balenej pitnej Yody.
Potreba Yody na hasenie požiarov
\" prípade požiaru je'" neYyhnutnom prípade k dispozícii voda z I laništianského poto ka. Proti požiarny zásah pre
nanho,·anú či n nosť bude zabezpečený has ičskou jednotkou Okresného riaditeľs t va ll a sičského a záchranného zboru
,. Prešo,·c.
Ostatné suro,·inoYé a energetické zdroje
Tepl o a plyn
·a, Tho,·aná č in no s t' si ncYyžacluj c spotrebu plynu a tepla.
Ekktrická energia
Pre na\Tho,·aná či nn osť nic j e potrebná elektrická energia.
~lotorod nafta
Použí,·aj ú ju staYcbné ťažké mechan izmy- buldozér, bager a pre prepravu stavebného inertného odpadu na úze mie
terénnych úpra\" i\ l al~· Borkút 41. ~tyri Yyk lápacic nákladné autá. osem kolá. Mercedes Benz Actros. Renault 6x8
a Tatra T8 15.

Suro,·ino,·é zdroje
Odpady
1\a\Tho,·aná činnosť s poč í,·a'" terénnych úpravách. resp. v matcriáloYom zhodnotení odpadov ,·znikajúcich pri výstaYbc tunela PreŠO\".
Pod ra ~ 97 bod l písm. s) zákona č. 79/20 15 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa jedná
o ,·yuži,·anic odpado\" na spLitné zasypáYanie či nnosťou. ktorá j e uvedená '" prílohe č. l zákona č . 79/2015 Z. z. o
odpadoch. pod kódom zhodnoco,·ania R5 Recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálov.
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Do lokality rokl iny Malý Borkút porast 41, na parcely č. KN-C 14 RR5, 14R86 a 14889, ktoré sú ,·cdcné v katastri
nclmutcl'ností ako lesné pozemky, budú privážanc nasledovné druh y odpado,·. ktoré nic sú nebezpečné (ostatné
odpady ..0") z miesta vzniku. z výsta vby tunela Prešov. západn ý portitl. dial'nicc Dl na materiálové ?hodnotenie.
ktorých zoznam podra katal ógových č íse l v zmysle prílohy č. l k vyhláške MŽP SR č. 365/20 15 z. z.. kto rou sa
ustanovuje Katalóg odpado v. je uvedený v nasledujúcej tabul'kc:

o
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Katalógové číslo odpadu Názov odpadu Katcgórin Kód nak ladania
17 05 04 zemina a kameni vo iné ako 17 05 03 O R5
17 05 Oó výkopová zem ina iná ako uvedená v 17 05 05 O R5
Množstvo uvedených pri vczcných odpadov. ktoré budú materiálovo zhodnotené ich vyu7itím na spätné zasypávan ie
bude cca 125 000 m3. t.j. cca 225 000 t.
Jedná sa o inertné odpady o čom svedčia anal ýzy kameni va v akredito vaných laboratóriách a ktoré ni c sú vhodné
na prípra vu na opätovné použitie. Kamenivo j e tvorené tmavosivou až takmer č i ernou scclimcntárnou horninou s
vyšším podielom ílu a organickej hmoty. Pozorujú sa v nej nepravidelné polohy tmavosivé ho. drobnozrnného až
strcdnozrnného pieskovca striedajúceho sa s polohami rozpadavého ílovca až ílu s obsahom amorfnej organickej
hmoty. llornina je rozpadavá, nasiakavá. vodou rozplavitcl'ná. vyplavuje sa íl ovitá zložka.
Budovaný tunel Prešov je situovaný vo vnútrokarpatskom paleogéne ajc razený v ílovcoch a pieskovcoch s prcvahov
piesko vcov. Podl'a petrografi ckého rozboru kameniva odobratého z lokality Dl Prešov západ - Prešov juh (západn ý
portál ) (Protokol o skúške KA-05/20 19) v akreditovanýc h Gcoanalytických laboratóriách Štátneho geo logického
ústav u Dionýza Štúra Brati slava. Rcgiom11nc centrum Spišská Nová Vcs sa jedná o horninu: drobnozrnn ý. íl ovitý.
rozpaclavý pieskovce.
Pomenovanie kamen iva: pi esč ito íl ovitá. ncsúdržná hornina piesčitý ílovcc.
DrcYiny
Na ,·zn iknutých upravcn)1ch svahoch bude vysadených 4 000 kusov stromov . Budú sa uprcdnostiíova ť dreviny s
kolovým korciíoYým systémom, ktoré sú najvhodnejšie na spcviíovanic svahov. naj mä smrekovec opadavý a dub
zimný (cca 75% z cclko,·ého počtu vysadených stromov). Z dôvodu pestrosti 7a lcsncni a bude ,·ysadcný pomedzi
vyššie uvedené dreviny v malej miere aj smrek obyč aj n ý (cca IO % stromo\"). Kcd'žc okoli tý ex istujúci porast je
tvorený bukom a javorom. tieto dreviny budú zastúpené prirodzeným výsevom (predpoklad je cca l 5°;o z celkového
po čt u stromov).
Na už zrckulti vovancj vysadenej čas ti sú vysadené stromy, ktoré maj ú výšku u ~ cca l m, na novovytvorcncj čas ti
bude vysadený smrekovce vo výške l OO l cm, ostatné dreviny vo výške 50~ cm.

Dopravná a iná infraštruktúra
Vp lyvo m real izác ie navrhovanej č inn osti nedôjde k potrebe budovania novýc h plôch pre statickú dopran1. Nák ladné
vozidl á budú vyu ž ívať doteraj šiu už ex istujúcu prístupovú cestu k západnému portálu tunela Prešov.
Navúžka zeminy. resp. staveb ného inertného odpadu v7niknutého pri výst<n·bc tunela. bude prcvczcnú po lesnej
spc,·ncncj ceste smerom zo Západného portálu tune la PrcšoY smerom k Ma lko,'skcj hôrke a nás ledne do riešenej
lokality rokliny Malý Borkút porast 4 1. Vzdialenosť zo Zí1padného portálu tunela Prešov po rok linu Malý Borkút
je pribi ižne 3 km.
Preprava stavebného odpadu bude za bezpečená štyrmi nákladn ými vozidlami. oscmkolami . resp. Tatrami R15. Jcdno m1k ladné vozidlo odvezie cca IO m3 stave bného odpadu na l otoč ku. Celkovo sa za l dcií ,·yvc7ic 1000 m3
stavebného odpadu. (Jedno vozidlo prejde uvedenú trasu cca 25 krút.).
Pre prácu na terénnych úpravách v lokal ite Malý Borkút - porast 4 1 sa bud ú yyužíYať stm-cbné ťažké mechanizmy
(bu ldozér. bager). Lokali ta. na ktorej sa budú vyko návať terénne úpraYy. bude počas prác prís lušne označená.
Počas rea lizác ie nav rhovanej či nnosti sa zvýši frekvencia dopravy po lesnej ceste L2 (071Wčcnic podľa Tematického
štátneho mapového diela s obsahom lesného hospodárstva) na dotknutom území. Podra STN 73 6 1OR Lesná dopravná s ieť sa jedná o odvoznú lesnú cestu 2. triedy. označen ie: 2 L. ktorú umožiíujc svojí m priestorovým usporiadaním
a nevyhnutnou techni ckou vyba venosťou aspoií sc7Ónnu prcdd7ku návrhO\·ým vo7idlám.
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Zvýšená frek vencia dopra vy v danom území j e len krátkodobá a súvisí s výstavbou tunela Prešov dial'nicc Dl.
Navrhova ná či nnosť bude realizovaná v dostatočnej vzdialenosti od bytovej výstavby. vzd i a lenosť k obyd liam je
minimálne 300m. Prcjazdy cez obec sú vy lúčené.
Navrhovaná

č innosť

využíva existuj úce

telekomun i kačné

napoj enie a siete mobilných operátorov.

Nároky na pracovné sily
Navrhovanú č innost' bude realizovaná

počas

diía od 7.00 do 18.00 hod. Je

vyl účená

práca v neskorších hodi nách

a v noci .
Terénne úpravy si budú vyžadovať 4 až 8 zamestnancov - šoférov nákladných vozidiel, l až 2 zamestnancov pre
obsluhu ťažkých mechanizmov (buldozerista, bagrista) a ďalš ích zamestnancov v dostatočnom počte, ktorí budú
pracova ť na sadových úpravách. Pracovníkov zabezpečí navrhovate!'.
Terénne úpravy budú realizované len za priaznivého počas ia.

4.Údajc o výstupoch
Zdroje zneči s ten i a ovzdušia
P očas navrhovanej činn osti dôjde k lokálnemu zn ečist eniu ovzdušia.
Plošným zdrojom zneči sťovan ia ovzdušia bude samotný priestor terénnych úprav a ťa žká stavebná technika (bager).
Jedná sa predovšetkým o prašnosť počas suchého a veterného počasia, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s výkonom
niektorých prác - napr. skrývkové práce. dočas ná dcpónia humusovej skrývky, vykládky inertného odpadu dovezeného z budovaného tunela Prešov a následné úpravy.
Líniovým i (mobilnými) zdroj mi zn eč i sťovania ovzdušia bude stavebná techni ka pri prevoze zo statického miesta
parkovania na lokalitu terénnych úprav a nákladné autá pri navážaní odpadu na terénne úpravy.
Preprava nák ladnými voz idlami bude počas pracovných dní, vý lučne počas dl'ía od 7 .OO hod do 18. 00 hod. Predpokladaná frekvencia dopravy 4 nákladnými vozidlami Tatry 8 15, bude 25 otočiek za deň/ l vozidlo po trase zo
Zúpadného portálu tunela Prešov smerom k Malkovskej hôrke a následne do riešenej lokality rokliny Malý Borkút
- porast 41 a spä ť. Vzd i aleno sť zo Západného portálu tunela Prešov po roklinu Malý Borkút je približne len 3 km.
Uvedené líniové z neč i stenie nákladnými vozidlami bude doča sn é a súvisiace so stavebnými prácami pri budovaní
tunela Prešov západný portál a len v obmedzenom priestore - na trase v dÍžke 3 km.
Navrhovaná č innosť bude realizovaná v lese mimo obydlí. vzdialenosť k obydliam je minimálne 300m. Prcjazdy
cez obec sú vy lúče né
Množstvo zneč isťujúci ch látok bude naj výraznejšie v suchom období a pri veternom počas í. Prípadnú prašnosť
priamo na staveni sku v letných mesiacoch je potrebné obmedziť skrápaním povrchovou vodou z potoka.
Tieto vplyvy sú doča s né, krátkodobé, kumu latívne a lokúlncho charakteru.
Za ú če l om obmedzenia tvorby prachu vírcného vetrom sa plocha na rekultiváciu, vrátane kon eč né h o zhutnenia.
dok o n čí čo najskôr, v súlade s normami pre vykonáva nie prác.

Odpadové vody
Priamo na upravovanom lesnom pozemku navrhovanou čin nosťou nevzniknú odpadové vody.
Odpadové vody môžu vz niknúť následne až mimo posudzovaného územia, z umývania mechanizmov a znečistených
pneumatík nákladn ých áut na určených miestach.
Je zakázané umývanie strojných zariadení v korytách vodných tokov a j e zakázané umývanie stavebných mechani zmov na posudzovanom lesnom území.
Odpadové hospodárstvo
avrhova ná č innos ť spoč íva v materiálovom zhodnotení stavebných odpadov vznikajúcich pri výstavbe tunela Prešov. Pod!'a ~ 97 bod l písm. s) zákona č. 79/20 15 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa
jedná o využívanie odpadov na spätné zasypávanie Terénne úpravy sa týkajú trvalého uloženia ostatného inertného
odpadu kat. č. 17 05 04 zemina a ka menivo iné ako 17 05 03 a kat.č. 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená
v 17 05 05 z výstavby tunela Prešov di al'nicc Dl .
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avrhovanou č i nnosťou . spiitn)'m zasypávaním. resp. terénnymi úpravnmi sa ,·šetky odpady mnteri álovo zhodnotia.
o

Pri či n nost i budú ,·znika ľ odpady s knta lógovým čísl om 15 Ol 02 ob<~ ly z plastov a to z poskytnutýc h balení pitnej
vody n mestnnneom. Odpady z ob<1lov budú 7hromn/d"ovmté vo vhodných ob<1loch. vrecinch nlebo kont<1jneroch a
budú odovzdané na 1hodnotenic zmluvnej organid1cii opn1,·ncncj na nakladanie s odpadm i

N
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V príp<1dc havarij ného úni ku zncč i st"uj úc i ch lútok. pre 1<1chyten ie ktorých s ú t"ažké mechanizmy a nutomobily vybavené zúchytnými vaiíami . mô:ie \'lniknút" nebe7pečn ý odpad kat.č. 13 02 OR iné motorové. prevodové a mazncie
oleje. ktorý sa bude 7h rom ažďo,·aľ odde lene od inýc h oclpndo,· na ,·yhradenom mieste v nádobách a obaloch na to
určených clo doby prepravy na zhodnotenie. resp. 7ncškodncni e oprávnenými zmluvnými spo l oč n ost"am i .
Každý drž.itel" odpadov j e povinný clodr/.i avať u stanoveni a~ 14 7Ílkona NR SR č.79/201 5 Z. z. o odpadoch a ll icrarchiu odpadového h ospod á rstv<~. N <~klatl<lni c s n ebc;rpcč ným i ndp<1dmi upm vujc ~25 zá k on<~ o odpadoch <1 §8 vykonúntccj vyhl úšky MŽP SR č. 37 1/20 15 Z. 7..
Pôvodcom odpadu. ak ide o odpady \7nikaj úcc pri scn ·isn)•ch. čisti aci ch aleb0 udr/.iavacíc h prácach. stavebných
prácach a demol ačných prácach. vykon{l\·aných ,. sídle alebo mieste podni kania. orga ni 7ač nej zlo7ke a lebo v inom
mieste pôsobenia prá\"nickej osoby <~lebo ry1ickcj oc;oby podn ikate ra. je právnická osoba alebo fy1ická osoba podni katcr. pre ktorú sa tieto práce v konečn om štúdiu vykonúvaj ú (*77 zákona NR SR č. 79/20 15 Z. z. o odpadoch).
Za nakladanie s odpadmi. ktoré vznikli pri výsta,·bc. rekonštrukci i alebo demoláci i kom uni kácií je zodpovedná
osoba. ktorej bolo vydané stavebné povoleni e na výstavbu. údr:lbu. rekonštrukciu alebo dcmolitciu komu nikácií a
plní povi nnosti pod ra * 14 níko na o odpadoch.
<~vrhovatc r je oprúvnc nou organ i1áciou na nak lada nie s odpadom <1 7abc7pcčujc nak ladnni c s komunálnym odpadom v meste Prešov.
Zd roje hluku a vibrác ií
Nnvrhovanú č in n os t" bude realizovanú v d o s ta t očnej v1dialenosti od obytnej zóny min. 300 m a preto j e predpok lad.
že obyvatelia nebudú obt"ažovaní nadmern ým hlukom a vibnkiami.
l lluk a vibrácie bud ú produkované pri prúc i !"ažkýc h 7cmných strojov (bager. bu ldozér. fa7 ké núk ladné vozidlú).
Verkest" otrasov je úrnemú hmotnosti . rýc hlosti pohybu hmoty. resp. ,·ýškc nerovnosti jazdnej dráhy. Tento vplyv
vš<~ k bude časovo obmcd7cný. krú tkodobý a obmed7ený na priestor terénnych úpmv <1 na lesnú cestu. po ktorej budú
vozit" nákladné automobi ly zeminu 10 zápndného port{tlu tuncln Prešo,· po rok linu Ma lý B01·kút.
Zdroj e žinrcn ia
Navrhovaná

č innost"

nic j e zdroj om 7iarcnin a inýc h ry1iká lnydt polí.

Zdroj e tepla a zápnc hu

o
l

Navrhovanú č i nnost" nic j e spoj ená s produkciou tepla. zúpachu a inýc h výstupov.
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Iné

očakávan é

vplyvy. nnpr. vyvola né investície

Iné

očakávané

,·plyvy sa

o
co

N

l~
Ol
~

ncočaká,·aj ú

a navrho,·a ná

č innost"

s i nevy:li<1da žiadne ,·yvolané in vestície.

Oi
~

Ol

5. Pranlcpodobnost" úč inkov na zdra,·ic ohyvatcl"st,·a
Nawhovanú č innost" nebude zdroj om zn eč i st"uj úcich látok. stresových raktorm·. alebo inýc h negat ívnych vplyvov
na orga ni 7mus a n lravie č loveka v miere prcsn huj úcej po,·olcné limity.
Počas výst<1vby n<I\Thovancj č i n nosti nedôjde k ovplyvneniu zclmvotného stavu obyvatcl"ov. Stavebné práce sa budú
vykoná,·nt" mimo Ú7c mi a s obytnou fu nkciou. ajbližšia obytná zóna sa nachádz<~ vo v7di <~ lcnosti cca :wo m.
V pracomom prostredí poča s terénnych úp rav sa predpokladajú zdravotné riziká pre zamestnancov (obsluha !"ažkých strojov a vodi či nákladnýc h vozidi el). Kvalitu pracovného prost redia a 7Ciravic za mestnancov môžu ov pl yvni ť
fyzikálne faktory: hluk. vibrácie n emis ie (praclwvé častice a emisie z výrukových plynov).
Na ochra nu 7amcstna ncov pred n lravotnými ri1ikam i na pracovisku - počas navrhovanej či nnosti terénnyc h úpravúch bude 7amcstn ávatcr povinný vykonal" súbor opatrení definova nýc h p latnou legi s l <~t í vou . Jednou zo základných
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po,·inností zamcst ná,·a tcľa bude ,·yk onaľ kategorizáciu či n nost í z h ľadiska zdravotných ri zík. v zmysle vyhlášky
:--.1z SR č. 448 "2007 Z. z. o podrobnostiach o fa ktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategori zácii
prác z hľad i ska zclra,·otných rizík a o náležitostiach náv rh u na zaradenie prác do kategórií.
Podľa l'\ari aden ia ,·lády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdraYotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamc~t na n co,· pred ri zikami súvisiacim i s expozíciou hluku v platnom znení j e pre pracovníkov vykonávaj úcich
č i nnost". pri kto rej sa použíYajú h luč n é stroje a nástroje. alebo ktorá je ,·ykonávaná v hl učnom prostredí - skupina
1\·. _ tano\"(~ná akčnú hodnota normal izoyanej hladiny A zyuku pre skupinu prác, ku ktorým sa radí aj stavebníctvo:
LAEX. 8h= 80 dB
Ak dosiahnutá normalizcn·aná hladina hlukoYcj expozície p rekročí hornú akčnú hodno tu expozície hl uku musí obsluha po,·innc použí ,·ať primerané chrá ni če sluchu.
\ "~etc i pracoYníci mus ia byť pred začatím prác prcukázatcrne oboznámení s plat ným plánom BOZP pre túto stavbu
a zá roYcľJ musia b y ť zdrm·otnc a odborne spôsobilí na danú prácu. Musia používať ochranné pracovné pomôcky
(prilbu. bezpeč nostnú pracoYnú obuv. ru ka,·icc. reflexnú \"Cstu) a musia byť oboznámení s príslušnými bezpcč n ost
n)·mi predpismi pri obsluhe sta,·ebn),ch strojoY a požiamcj ochrane.

6. 0YplyYľÍO\·anie pohody žiYOta
·nHhoYaná činnos( .. Prešo\". Malý Borkút - porast 4 1 -terénne úpravy" bude reali zovaná mimo územia s obytnou
funkciou. ·cgatíYny '"PlYY na obytné zóny sa nepredpokladá z dôvodu dostatočnej vzdialenosti obydlí od navrho,·ancj č innos ti . ·aj bližšia obytná zóna sa nac hádza ,.o vzdialenosti cca 300 m. Prcjazdy áut cez obce. mesto Prešov
počas realizácie na\ThoYanej činnosti sú vylúče n é .
1\ákladné Yozidlú budú \")'U Ž ÍYať doteraj šiu už existujúcu prístupovú cestu k západnému portálu tunela Prešov. Na,·ážka zeminy. resp. sta,·cbného inertného odpadu vzni knutého pri ,·ýstavbc tun ela bude prevážaná po lesnej spevnenej ceste smerom zo západného portálu tunela Prešov smerom k Malkovskej hôrke a následne do riešenej lokality rokliny !\ lai)' Borkút - porast 4 1. Vzd ial e nosť zo západného portálu tunela Prešov po roklinu Malý Bork út je
približne 3 km.
Terénne úpraYy sa budú ,·y koná\"ať v čase od 7.00 do 18.00 hod. Je vyl ú čená práca v nesko rších hodi nách a v noci.
PrcpraYa sHl\"Cbného odpadu bude zabezpečená šty rmi nákladnými ,·ozidlami, oscmkolami, resp. Tatrami 8 15. Jcdno nákladné ,·ozidlo od,-czic cca l O m3 stavebného odpadu na l otočku. Celkovo sa za l clcii vyvezie l 000 m3
staYebného odpadu. (J edno YOzidlo prejde uvedenú trasu cca 25 - krát.).
Pre prácu na te rénnyc h úpnm1ch v lokalite Malý Borkút - porast 41 sa budú využíva ť stavebné ťažké mechanizmy
(buldozér. bager). Časť lokal ity . na ktorej sa budú vykonávať terénne úpravy bude počas prác príslušne označen á.
Počas real izácie naHhoYancj či n nost i sa zv)rši frekvencia dopravy po lesnej ceste L2. ktorá umožiíuj c svojím pri cstoro,·~· m usporiadaním n ncYyhnu tnou technickou vybavenosťou sezónn u prevádzku návrhovým vozidlám.
z,·)'šcná frehencia dopr:l\"y \"danom územi je len krátkodobá a súvisí s Yýstavbou tu nela PreŠO\" dial'nicc Dl.
Pri práci ťažk)-ch zcmn)·ch strojoY (bager. buldozér, ťažké nákladné Yozidlá) budú produkované hluk a vibrácie.
Tento Yplyv Yšak bude ča so,·o obmedzený. krátkodobý a obmedzený na priestor terénnych úprav a na lesnú cestu, po
ktorej budú ,·oziť nákladné automobily zeminu zo západného portálu tune la Prešov po roklinu Malý Borkút. Obytné
zóny ~ ú \"Zdiakné \ d os ta toč n ej ,·zdialenosti a hluk a vi brácie nebudú negatívne v p lý v ať na obyvatel"ov.
l\aHho,·aná č i nnosť bude ma ť priamy pozitíYny vply\" na obyvatcl'ov. pretože umožní vybodovan ie rekreačnej
oddycho,·ej zóny v blízkosti Prešon1.
l\a\ThoYanou č i n nosťou - terénn ymi úpraYami dôjde len krátkodobo k obmedzeniu pohybu oby,·atcl"ov na posuclzoYancj lokalite. Tento vply,· je priamy. ale len krátkodobý. lokálny a neohrozuje v žiadnom prí pade zdra,·ie obyYatcro,·.
ľ\a\Thovanou č innos ťou dôjde ku sktllti,·ovaniu plôch zarastených nálctovými drevinami , ich vyrovnanie a sprístupnenie a t)·m \")'t\·orenie podmienok ,. Mestských lesoch pre tYorbu rekreačného priestoru. Terénnymi úprava mi
následne yzniknú plochy so 7áchytnýrni zónami pre turistov. oddychoYými plochami a i nfo rm ačnými taburami pre
bezpečn)· pobyt a pohyb občanO\· ,. rámci Lesného parku mesta Prešo,· \Tátanc turistickýc h trás a nových ciest a
chodníko,·.
l'\ a dokončen)-ch terénnych násypoch v predmetnej lokalite naHhoYatcl" plánuje Yytvoriľ schodnú lesnú cestu, ktorú
tu z dô,·odu zosu,·nosti a prudkého stúpania terénu doteraz nebolo možné Yicsť. Touto cestou sa Yytvorí okru h.
ktor~· bude s lúžiť jednak pre peších turi sto\". ale aj pre cyklistov. Tento okruh bude v i esť z nástupného miesta na
parkovisku \" Hnniskc. okol o pramcr1a minerálnej ,·ody v Malom Borkútc. cez vyhliadku na Malkovskcj hôrke. s
napoj ením na rekreač nú oblasť Borkút a s päť na parkovisko,. Hani ske. Asi ,. polovici predmetnej dotk nutej loka lity
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(na parcele KNC č. I4 RR5) vznikne rovinatú plocha. na ktorej je naplánované osadil' altánok s l a,· ičkam i . osadil'
informačnú tabul'tr a pri altánku je plánované vybudoval' ohnisko.

o

1\.)

Navrhovanú č innos( ,.Prešov, Malý Borkút - porast 4 1 - terénne úpravy" nebude produ kova( emi sie nad rámec
platných limitov príslušných látok v ovzduší, ani látok vypúšt'anýc h do pO\TCho,·ého toku a ani iné výstupy. ktoré
by mohli ohroz iť zdra vie obyvatel'stva.
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?.Celkové zncč i sfo vanie alebo znehodnocovanie prostredia vrátane ovplyviícwania biodiverzity
Renliz;kiou ;.-ámcru dôjde len v nevyhnutnej miere k priamemu 7ábcrulesnýc h pozemk ov a po ukon če ní ml\·á7ky k
ich rekultivácii . Dôjde k skulti,·ovaniu doteraz zarastenýc h plôch starý m lesným porastom ich vyrov nt~ ním " vysadením nového lesného porastu. Sypanina sn bude ukladal' do sypanýc h konštrukcií po H stvúch. ll rúbka vrstiev sa
pohybuje v rozmedzí 70 až l OO cm pod ra druhu materiá lu. Jednotl ivé \'!'St' y sa pod ra možnosti ro zprest ie raj ú na celú
šírku . Buduvanímnásypov bude ovplyvnené smerové vedeni e koryta llaništianskeho potoka ( ID tok u 4-.32-04-37R)
v úsek u rkm 1.000 - 1.300. Pri ctočný profil potoka ostane 7achovaný. Po zrea lizovaní navá:iky bude vykonané
7ro vnanie a ;.-hutnen ie zemnej pláne. s,·ahy násypov budú upravené v predpísanom sklone ( pri ečn y rez 5.0 °{) a
1. 1. 75. pozdÍ.lny rez 14 18 % ) Po dokončení prác bude pO\Tch no,·oupra,·enýc h plôch 7alesnený. Koryto potoka
bude ponechané bez úprav pre semenný nálet a prirodzený rast vegetácie .. Na \'7nik nutýc h svahoch bude vysadených 4 000 ks stromov. Budú sa uprednostiíovat' dreviny s kolovým korciíovým systémom. ktoré sú naj vhodnej šie
na spevr'íovanic svahov. najmä smrekovce opadavý a dub zimný. Z dôvodu pestroo;ti ;.-alcsncnia bude ,·ysadený pomedzi vyššie uvedené dreviny v malej miere smrek obyčajný (cca IO 0 il). Kcd'že okolit ý porast je t\·orený bukom a
j avoro m. Tieto dreviny budú zastúpené prirod7eným výsevom (predpoklad je cca lY' n /celkového počtu stromov).
Reali7ovmrou rekultiváciou dôjde k rýchlejšiemu znovu o7iveniu a stnbilizovaniu dotknutého územ ia.
Terénnymi úpra vami dôjde k pozitívnemu vplyv u z hradiska vizualizácie terénu, ,·yu7íva ni a územia pre turistov a
obyvatcl'ov mesta.
X. Ri":iko nehôd s prihliadnutím na použité látky a technológie. ako aj
na\Thovanej č inn osti

ďa l š ie

mo7né ri zikú spoj ené s rea li záciou

V pracovnom prostred í počas terénnyc h úprav sa predpok ladajú zdravotné riziká pre zamestnancov (obsluha fa7ký-

ch strojov a vodi či nákladných vO?idicl). Kva litu pracovného prostredia a zdravie zamestnancov mô/u ovplyvni(
ryzikálnc raktory: hluk, vibrácie a CllliSiC (prachové Časti ce a emi sie Z Yý rukových plynov).
a ochranu 7amestnancov pred zdravotnými rizika mi na pracovisku poča s navrhovanej či nnost i terén nych úpravách bude 7a mestná vater povinn ý vykonal' súbor opatrení delíno,·anýc h platnou legislatívo u. Jednou 70 základných
povinností zamcstnávatcra bude vykonal' katcgori zúc iu činn ostí 7 hradiska nl raYotn ýc h ri 7ík. v 7mysle vyhlášky
MZ SR č. 44R/2007 Z. z. o podrobnostiach o raktoroch práce a praco\'ného prostredia vo vzt'ahu ku kategorizác ii
prác z hradiska zdravotných rizík a o ná ležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií.
Podl'a Na riadenia vlády SR č. l 15/2006 Z. z. o minimálnych zdravotn ýc h a bc7pcč nostn ýc h požiada\'kúc h na ochranu zamestnnncov pred rizikami súvisiacimi s ex po7íciou hluku v platnom znení je pre pracovníkov vykonúvajúcich
č in nos t'. pri ktorej sa používnjú hluč né stroje a nús troj c. a lebo ktorá je vykoná ,·anú v hlu č nom prost redí - sk upina
IV. stanovenú a k č ná hodnota normalizovanej hladiny 1\ zvuku pre skupinu pníc. ku ktorým sa rndí aj stavebníctvo :
L/\ EX. Xh RO dB
/\ k dosiahnutá normalizo,·aná hladina hlukovcj cxpo7ície prekročí hornú akčnú hodnotu ex po7íc ie hluku musí obsluha pov inne používa( primerané c hrán i če s luchu.
Y~etc i pracovníc i musia byt' pred zača tím prác prcukázatcl'nc obo7námcní s platným phí nom ROZP pre túto -;tavbu
a 7Úrm·eri musia byt' 7dra,·otne a odborne spôsobilí na danú prácu. Musia pou7ívat' ochran né pracoYné pomôcky
(pril bu, bc7pečnostnú pracovnú obuv. rukavice. rcncxnú \'Cstu) a musia byť oboznámení s príslušnými be7peč nost
nými predpismi pri obsluhe stavebnýc h strojov a požiarnej ochrane.
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Hlavné 7Úsady. ktoré musia byt' pri zemnýc h prácach dodr/.ané:
# strojníci musia byt' upozornení na prípadnú blízkost' nadzemnýc h elektrických vedení a upozornení na nýšenú

opatrnost' pri práci so stroj mi, aby nedošlo ku kontaktu s elektrickým prúdom
It dodúvatcr stavebn ých prác je povinný vybavil' osoby, ktoré s j eho vedomím vstupujú na pracoYisko, osobnými
ochrannými pracovnými prostried kami zodpovedajúcimi ich ohrozeniu.
l~

Rozhodnutie
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# pracovník, ktorý spozoruje nebezpečenstvo, ktoré by mohlo ohroziť zdravie alebo životy osôb alebo spôsobiť
prevádzkovú nehodu (haváriu) alebo poruchu techni ckého zariadenia, prípadne príznaky takéhoto nebezpečenstva,
je povinný. ak nemôže nebezpečenst vo odstrán iť sám, preru š iť prácu a oznámi ť to ihneď zodpovednému pracovníkovi a podl'a možnosti upozorni ť všetky osoby, ktoré by moh lo toto nebezpečenstvo ohroziť. Obdobne pracovník
postupuje pri podozrení, že osoba. ktorá sa nachádza na pracovisku, j e pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.
#práce sa musia prerušiť pri ohrození prneovníkov, stavby Uej časti) alebo okolia vplyvom zhoršených poveternostných podmienok. ncvyhovujúccho technického stavu konštrukc ie, stroja alebo zariadenia, prírodných ž ivlov,
prípadne iných nepredvídaných okolností.
# akékol'vck poškodenie inžinierskych sietí sa musí ihneď ohl ásiť ich prcvádzkovatcl'ovi a dodávate!' stavebných
prúc musí vykonať opatrenia na za medzenie vstupu nepovolaným osobám do ohrozeného priestoru do odstránenia
n cbezpečcnst va.
# pracovník urče n ý na obsluhu stroja musí byť najmenej raz za 24 mes iacov škol ený a preskúšaný z predpisov na
zaistenie bezpečno ti práce.
# dodávate!' stavebných prác je povinný v i esť evidenciu školení
Podl'a zákonn č. 355/2007 Z .z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene zákonov v znení neskorších
predpisov je navrhovate!' povi nný za bezpečiť, aby počas real izácie navrhovanej č innosti expozícia obyvatel'ov a
ich prostredia hlukom alebo vibráciami bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre dci'l, večer a noc
ustanovené vykonávacím predpisom - vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
pripustných hodnotách hluku, infrazvuku a vi brácií a o požiadavkách na objektivizác iu hluku, infrazvuku a vibrácií
v životnom prostredí v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky MZ SR č. 23712009 Z. z.
Riziká nav rhovanej č innosti predstavujú štatisticky vcl'mi málo pravdepodobný vznik havárií.
Potenciálne riziká poškodenia a ohrozenia životného prostredia počas terénnych úprav možno predpokladal' pri:
- zlyhaní technických opatrení (poruchy a havárie technologických strojov a dopravných prostriedkov, havarijný
únik pohonných hmôt alebo vybraných látok do horninového prostredia a podzemných vôd),
- zlyhaní l'udského faktora (nedodržanie pracovnej a technologickej di sciplíny),
-prírodných vplyvoch (zmena počasi a- prívalové dažde, úder blesku, nepriaznivé poveternostné podm ienky),
- nedodržaní technických, technologických postupov prác a stabili začných opatrení (môže dôj sť k zosuvu svahu a
vyplavovaniu jemného materiálu do ll aništianského potoka a počas prívalových dažďov sa môže akumulovať pred
priepustom. pri čom môže doc hádzať k jeho vyplavovaniu.
II.MIESTO VYKONÁ VAN I/\ NAVRIIOVANEJ ČINNOSTI
! .Súčasný ~tav využitia územia
Navrhovaná činnosť bude umiestnená v Prešovskom kraji, v katastrálnom území Prešov vo vlastníctve navrhovatcl'a. Predmetné územ ie je situované v juho-západnej časti extravi lánu katastrálneho územia mesta Prešov. Terén
záujmového územia je v nadmorskej výške od 262.00m.n.m. do 449.00 m.n.m.
Riešené územie navrhovanej činn osti nezasahuje do žiadnych veľkoplošných ani maloplošných chránených území
v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajin y. Rovnako územie nic je súčasťou území zaradených
do NA T URA 2000.

Z pohl'adu ochrany vôd územie nic j e sú ča s ťou chránenej vodohospodárskej oblasti.
Podl'a R-ÚSES okresu Prešov sa predmetné parcely nachádzajú v biocentre regionálneho významu Kvašná voda Cemjata. ktoré reprezentuje lesný komplex bukových dúbrav a dobových bučín .
Navrhovaná čin nosť je v území. kde sa nachádza lesný biotop európskeho významu: Bukové a jedl'ovo-bukové
kvetnaté lesy l kód NATURA 9130 l . Lesné porasty v tomto úseku sú kategorizované ako lesy osobitného určen i a,
s vekovým rozpätím 80 až 90 rokov so stupi1om prirodzenosti l - prírodný a 2 prirodzený les.
Terénne depresie na predmetných parcelách tvoria plochy zarastené nä letovými drevinami. Prírodn ým líniovým
prvkom lokality je nevyregulovaný potok, Haništiansky potok. Loka litou prechádza lesná cesta.

2. Súlad naHhovancj

či nnosti

s platnou územnoplánovacou dokumentáciou

Navrhovaná či nnosť je v súlade s platnou úzcmnoplánovacou dokumentáciou mesta Prešov.
Pred metné parcely sú v zmys le Zúvtizncj časti Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a Doplnkov 20 17
defin ovaná ako funk čn é plochy:
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G sllst<n·a verejnej a k.rajinncj zelene t\'Oria ju plochy rekreačnej. hospodárskej. spricnldncj. líniovej a ochrannej
7clcnc t\·oriaccj a doplt'íajúccj kostru eko logickej stabi lity lokálneho Ú7emného systému ekologickej stability:
l. lesy,. oblasti Borkút Malkm·ská hôrka K,·a<;ná ,·oda Cemjata. Sosicnky. Okruhliak a Sta vencc.
Pre výstavbu na jednotli,·ých funkčnýc h plochách na Ú7emí mesta Prešov platia záväzné regulatívy (RL) podl'a
Ú7emného plilnu:
RL G Plochy verejnej a súkromnej 7clcne
- Illavnou funkciou je udr7ia,·anic plôch ,·crcjncj a súkromnej 7clcne pre za bezpečenie ich pozitívnych úč inkov na
život né prostred ic.

o
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RL G. l Plochy krajinnej zelene
a) hlavnú funk cia: lesoparky. lesy osobi tného určen ia. hospodárske lesy. trvalé trá vnaté porasty (pasienk y. lllky).
ochranná a i 7o l ačnú zc lci1. sprievodnú zclci1vodnýc h tokm·. nešpecifikovaná krajinná zelcr'í. prvky ÚSES- biocentrá.
biokoridory. i nt erak čn é prvky
b) prípustné funkci e: dop lnko,·é 7ariadcnia občianskej \'ybavcnosti - športo,·é a rekreačné zariadenia strešné ťoto
volti cké 7ariaclcn ia. Plochy mô7u byt' doplnené o pešie chodníky a cyk li stické cestičky s doplnko vými budovami
malej architektúry (prístrešky. la\'ičk y a pod.)
c) neprípustné funkcie: býnmic okrem služobn)rch bytm· v budovách prípustnej vyba\'cnost i. areály obč i ans kej
vybavenosti . administratíva. výroba všetkýc h druhov. dopra vné areály. 7ariadcnia na 7ncškod!"10vanic odpadov
cl) ostatné podmienky: budovam i zastavané plochy sú prípustné len v minimálnom rozsahu (do l 0 o plochy parciel
tvoriacich po7cmok stavby). budovy prízemné s podk ro\'Ím do RO m2 7astaYancj plochy. Podiel plôch zelene minimálne 95 °o. Zclcií mú mat' prírodný charakter. podiel dorn<'tcich druht)\' drevín musí byt' minimúlnc 95 °o.
3. Relatívny dostatok. kvalita a regeneračné schopnosti prírodn ýc h zdrojov v dotknutej oblasti a v horninovom
prostredí
Zúk ladnou morfošt ruktúroujužncj časti katastrálneho Ú7cmia Prešov. kde j e situovaná lokali ta navrhovanej č innos t i.
j e vráso,·o-bloková ratransko-tatranská morfo~truktúra. ktorú rcprc7cntujú prechodné štruktúry ccn trálnokarpatských vrchovín. Základným typom erózno dcnudačného reliéfu je rcliéfpcdimctoYých podvrchodn a pahorkatín.
Základným morfolog icko- morfomctrickým typom reliéfu lokality navrhovanej č innos ti sú silne č lenité vrchoviny
prcchád7ajúcc sc,·crnc do silne č lcn it)·c h pahorkatín a 7Úpadne do stredne č l e nitýc h Hchodn. Východne prechádza
Ú7e mi c do nero7č l cncn ých rovín tiahnuc ich sa po7tiÍ7 \'Odného toku Torysa. Územie \Tchovín. v ktorom je situovaná
loka lita navrhovanej č innost i. má sklon 2.(1 ó.Oo.
Geologickú sta vba posudzovaného Íl7cmia a jeho širšieho oko lia je tvorená sedimcntárnymi horni nnmi neogénu a
kvartéru. Na geologickej stavbe širšieho okolia 7<Íujmového územia sa podicl'ajú ncogénnc sedimenty. reprezentované klad7ianskym súvrst\'Ím a tcriakovským súvrst\'Ím . Klad7ianskc súvrstvic v pri estore Košickej kotl iny sa pozvo rna vyvíja ZO sornobanského SÚ\TStVia. alebo OStro nasadá na tcriakovské SÚVrstvie. V ju;/ncj Časti kotliny pria1110 nasadú na me7ozoieké pod lo7ic. Prcvlúdajúcim litotypom kladzianskcho súvrstvia sú prachovité íl ovcc, ktoré
lokftlnc prccluídzajú do pracho,·cov. Sú prc,·a/.nc slabo ,·úpnité. relatívne pestré. s hnedo J ltými a ~ lmedobordovými
škvrnami. V pripo\'ľcho vej z\·ctrancj H stvc majú sedimenty charakter ílov. piesčitých ílov a pieskov. Tcriakovské
súvrstvic predsta vujú prachovcc s polohami montmorillonitických ílov. V 7ápadncj čas ti ,·ystupujc \'llÚtrokarpatský
paleogén reprc7cntonlllý J1rC\·ažnc biclopotockýrn SÚ\'l'St\·ím. t\·orcným pieskovcami s oj edinel ými Yložkami pracho,·cov. ílovcov a polymiktných zlepencov (Kali č iak. ct al.. 1991 ). Kvartérne sedimenty,. riešenom území sú nstúpené nuviálnymi a dclu viálnymi sedimentmi . Flu\'iálnc sedimenty tvoria jeden z najvý;rna mncjších genetických
typo,·. ktoré sú ,·yvinuté v údoln ýc h ni \'ách, aleb<' ako po7ostatok ich dhncjšcj či nnosti ,.o forme terás. V riešenom
Ú7cmí majú ,.ý7namné plošné rozšírenie. Via7u sn hla,·nc na alúvium ni Yy \'od ného toku Torysy a Dclne. Tvoria ich
prc\'a7nc ni \'llé humÓ7nc hliny alebo hlinito-pi esč ité a7 štrko\'ito- pi csčit é hl iny dolinných nív. Vo východnej časti
katastra.,. tlkrnjtl\'ýc h polohách ni,·y Dclne sa vyskytujú proht,·iálne sedimenty (hlinité a7 hlinito- piesč ité štrk y s
úlomkami hornín ,. núplaYových ku;/cl'och bc1 pokryvu). V)'7namné pl o~né 7astúpcnie v katastrúlnorn území majú
dclu,·iálnc sedimenty a ostatné bli žšie geneticky ncro7lišcné sedi menty. ktoré sú charakteri stické pre loka litu navrhcn·ancj č inn osti . Dcluviálne sedimenty tYoria hlinité. hlinito-piesč ité. hlinito-kamcnité tú bah·anovi té sedimenty
a sutiny. Ostatné bli žšie geneticky ncro7líšcné sediment y rcprc7cntujc neč l enené prcdkvartérnc podložie s nepravidelným pokry\'(m1 bližšie ncrozlíšcnýc h svaho\'Ín n sutín .
Antropogénne sedimenty sú charakteristi cké pre 7asta vnné ča s ti mesta.
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Pre katastrálne územi e PreSoY j e charakteristický výskyt gcodynamických javov (www.gcology.sk). Najmä v juhozápadnej a južnej ča~ti mc~ta. ,. rámci rajóno\· nestabilných území. sa prejaYujú zosuvné územia. skupiny zosuvov,
ktoré ohrozujú ,·iacero rodinn)·ch domO\· a n iekoľko záhradných parciel. UYcdcné zosu,·né územia sa prejavujú \'
šir~om dotknutom území nanho,·anej či nnost i . Samotná lokalita nawho,·ancj činnosti nic je ohrozovaná gcodynamick)·mi janni. je ~ituoYaná ,. rajóne stabilných území.
PodL:l mapy ~c i zmického ohrozenia v hodnotách makroscizmickcj intenzity územie mesta patrí do oblasti. kde maximálne oča ká,·ané sei7mické účinky môžu dos i a hn uť hodnotu 6° MSK-64. Sei zmické ohrozenie v hodnotách špič
kcn·ého zr~·chlcnia na skalnom podloží sa pohybuje,. intcrTalc 1.00 - 1.29 m.s-2.
\ ')·skyt geodynamick)·ch ja\-o\· pre ri c~cné územie nic je charakteristický.
Lokalita na\Tho\·anej

činnosti

spadá do územia s nízkym radónoYým rizikom.

\' loka lite na\Tho,·<mcj či nnosti. ani,. jej blízkom okol í sa nenachádzajú ťažené ani výh ľado,·é ložiská nerastných
suroYÍn. nic' sú ht eYicloqmé žiadne objekty. na ktoré by sa vzťahovala ochrana nerastných surovín- nenachádzajú
sa tu DP ani CHUJ. i\ ic sú tu c,·idované žiadne staré banské diela (\\'ww.geology.sk).
!\a katastrálnom území Soli,·ar sa nachádza jedno n eči nné odkalisko s rozlohou 4.4 ha pochádzajúce z ťažobnej
Sohary Prdo\· (www.hbu.sk).
Z hydrologického hradiska územie okresu Prešov patri do oblasti povodia Hornádu, do č iastko,·ého povodia ll ornádu
(číslo hydrologického poYodia -t-32) a základn)·ch povodí -Torysa (číslo hyd rologického poradia 4-32-04) a l lornád
od. útoku s ll nilcom po Torysu (čísl o hydrologického porad ia 4-32-03).
činnosti spo ločnosti

1-Iydrologiáou osou územia mesta Prešov je rieka Torysa so svojim najYýznamnejším ľaYost ranným prítokom Sckčo\·. ktor)· pribcrá ,. mc~ te Prešo\·. Ďal š ím významným ľa\'ostran ným prítokom ricky Torysa je potok Dcli'ta. ktotý
priberú Torysa na hranici s katast rálnym územím Ilani ska.
Pri amo dot knu ~·m ú:t~mím preteká lesný potok. 1-Ianištianský potok (ID toku 4-32-04-3 78). Na katastrál nom území
Prešo,· sa nenachád/ajú žiadne prirodzené ani umelé vodné plochy. Prírodné licči,·é zdroje a prírodné zdroje minerálnych stolo,·)·ch ,·ôd na katastrálnom území Prešo,· nic sú evidované. Katastrálne územie Prešov nic je súčasťou
žiadn~ ho ,·odohospodársky chráneného územia. Pod ra Vyhlášky MŽP SR č. 21 l /2005 Z. z .. ktorou sa ustanovuje
zo7nam vodoho.,podársky \·)•znamn)·ch \·odných tokov a vodárenských vodných tokov katastrálnym územím Prešo,· pretekajú vodohospodársky v)·znamné vodné toky: Totysa. Sckčov. Dcliía a Šcbastovka. Vodárenským vodným
tokom je rieka Torysa ,. úseku l 09.20 rkm až 123.60 rkm a v širšom okolí hodnoteného územia je to rieka ŠcbastO\·ka v ú~eku 9.50 rk m až 13.20 rkm. Do SV časti katastra Prešov zasahuje ochranné pásmo vodárenského zdroja
podzemných \·ôcl podzemný vodný zdroj Šarišské Lúky.
Lokal ita nanho\·ancj činnosti nic je súčasťo u žiadneho ,-odohospodársky chráneného územia alebo púsma hygienickej ochrany ,-odného zdroja. V okolí hodnoteného územia sa nenachádzajú zdroje vody využívanej pre hromadné
zásobo,·anic obyvatcl'stva pitnou vodou. ic sú tu \·yrýčcné a schválené ani ochranné pásma takýchto zdrojov.
Dominantné zastúpenie,. území maj ú pôdy kategória SPEJ 5-7. menej pôdy kategórie SPEJ 8-9. Pôdy kategórie
SPEJ 1--1 (osobitne chránené pôdy) sa tu nenachád?aj ú. Index pol'nohospoclárskcho potenciálu m ožno charaktcri ZO \·ať ako stredn)· potenciáL

\'o ťaunc katastrúlncho úz~mia sú zastúpené prevažne druhy viazané na biotopy rudsk)rch sídiel a na vol'nú orúčino
\·o-lesnú a lesnú krajin u. V širšom okolí sa \·yskytujú typickí zástupcovia fauny polí a lúk ako jarabica pol'ná (Pcrcl ix
pcrdix). prcpclica pol'ná (Coturnix cotu rnix). bažant pol'ovný (Phasianus colchicus). Z cicavcov sú to napr. zajac
pol'n)· (Lepus curopacu ~) . ryša,·ka my~ovi tá (Apodcmus microps). hraboš pol'ný (Microtus arvalis). v sídlach myš
don10\'Ú (;\lus musculus). potkan obyčajn)' (Rattus norvcgicus) a iné.
\ 'zalesnenej kraj ine sú zastúpené druhy \·iazané na biotopy listnatých a zm iešaných lesov a krovín. Z vyššej zveri
napr. smcc hômy (Caprcolus capreolus). diviak lesný (Sus scrofa). líška hrdzavá (Vulpcs vulpcs).

l\ a \'Odné toky sa ,-iažu druhy typické pre \'Odné

spoločenstvá.

V území !>íd la j e rôznorodosť biotopo,· malá. Zooccnóza je tu odrazom intenzívneho pôsobenia člo\-cka v kraj inc.
pri ktorom došlo k zmene jeho relatívne pô,·odncj štru ktúry. Zooccnóza je tu reprezentovaná spoločenstvami an16 l 27
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tropogénneho charakteru. ktoré predstavujú druhy viazané na technické zariadenia a stnvby v uvedenom priestore.
Chnrnktcristiekými druhmi sú adnptabil né a všeobecne rozšírené druhy migrujúcc územím a \·yuŽÍ\'njúcc uvedené
prvky ako náhradné stano\·ištia.
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Nn riešenom území nebol sledovaný, alebo zaznamenaný trval ý výskyt chránenýc h. vzácnyc h a ohrozených druhov
7 i voč íchov .

Podľa mapy potenciál nej prirodzenej vegetácie (Atlas krajiny SR. 2 002) by pôvodnú potenciálnu vegetáciu riešeného
územia tvorili karpntské dubovo-hrnbové lesy a\"severnej ča s ti katastrn s enklúva rni dubo\'ých n ceron)-dubovýc h
lesov. Jelšové lesy na nivách podhorských a horských vodných tokov by tvorili prirodzenú vegetáciu v nive Torysy.
S ekčovn n Delne.
Reálna vegetácin
Pre podstatnú ča s ť riešeného katastrá lneho územi a je chnrakteristický stav zmeneného pôvodného vegeta č ného krytu v dôsledku dlhodobého využívani a územia č l ovekom. Podstatná časf zalesneného územia bola premenená na
poľnohospodársku pôdu n ča sť bola využitá na zástavbu. V zastm·anej časti úze min pre\"láda \'egetácia. ktorú tvorí
líniová zclcií. areály záhrad a parkov. Osobitné postavenie v rámci zasta vnného územia mesta PrešO\' maj[J tiež hi storické parky. komponované v minul osti pri teraz už historických obj ektoch pamiatkO\·ého charakteru.

Burinná vegetác ia je zastúpená na ruderálnych a nevyužíva nýc h ploch{tch mesta. a týc hto plochách boli mapo vnné
invázne druhy rastlín ako zlatobyr obrovská a zlatobyr knnaclská.
Vzhl"adom na charakter reliéfu a nadmorskú výšku terénu majú v riešenom katastri n aj väčš ie zastúpenie listnaté
lesy. V lesných porastoch územia v druhovej sk ladbe stromového poschodia výrazne domi nuje buk lesný (Fagus
sylvatica), hrab o byčajný (Carpinus betulus).lipa malolistá (Ti lia corclata). če rešría vtáč ia (Ccrasus avium). V menšej
miere j e zastúpený dub zimný (Qucrcus petraea). javor poľn )' (/\cer campestre), l ipa ve l"kol istá (Ti lia platyphyllos).
Na lokali te Bork út predstavujú bukové kvetnaté lesy podhorské súvislejšie a plošne rozsiah lej šie lesné porasty.
Zvyšky porastov lužných lesov v rámci katastnílneho územia Prešov sa zachovali len na miestach stnrého koryta
toku Se kčo \'.
Pozvol"né prechody porastov 7 lesa do otvorenej krajiny tvoria ncl csnú vegetáciu. ide o prirodzené zosku penia krovín
a ml ad ýc h stromov pozciÍž lesných okrajov. Krovinné poschodie j e slabo vyv inuté resp. chýba. Viaže sa na pol"né
medze. pas ienky. od lesnené svahy a svahové lúk y v širšom okolí riešeného územia .
Bylinn ý podrast j e chudobný a zastúpené sú v iíom nap. ostrica chlpatá (Carex pilosa). chlpaiía hájna (Luzula luzuloiclcs). kopytník európsky (/\sarum europaeum) a iné (RÚSES okresu Prešov).
Plošne sú na riešenom katastrálnom území zastúpené poľnohospodár sk e pôdy tvorené prevažne ornou pôdou a trvalými tráv nymi porastm i.
Loka lita nav rhovanej č innosti je situovaná v prímestskom Lesoparku B01·kút. ktorý je s účas ťou Mestských lesov
Prešov v rámci Šarišskej vrchoviny. Tvoria ho lesy osobitného určeni a s významnou n lravotnou a rek reač nou funkciou. Fytocenologicky patrí do druhého (bukovo-dubového) a tretieho (clubovo-bukového) vcgctal:ného lesného
stup1'ía. Najrozšírenej šou a zárovtr1 hospodársky najvýznamnejšou dre vinou j e buk. t\-oriaci cca (JO o~, porastovej
plochy. Ďal š i e dreviny. ktoré tvoria hospoclúrsky podie l. sú hrab. club a jectra. Na lokalite sú evidované rozsiahlej šie
buko vé kvetnaté lesy podhorské. Východn e od riešenej lokality sa v lesopark u nnchádza Lesnícky náu čný chodn ík
Malý Borkút.
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Na riešených parcelác h boli v minu losti realizované terénne úpravy. drc\·iny boli odstránené a plocha bola viac
menej rekulti vovaná. Terén má výrazné nerovnosti a v súč a s n ost i je zarastený náletovými drevinam i. Realizácia
navrhovanej či nnost i vyžaduj e výru b náletovýc h drevín.
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Lokalita navrhovanej činnosti sa nachád za v JZ ča sti katastrá lneho územia Prešm ·. mimo zasta,·aného túemi a mesta.
na lesnýc h pozemkoch v lesnom poraste Bork út. Terénne depresie na predmetnýc h parcelách tvoria plochy zarastené nálctovými drevinami. Na parcelách navrhovanej č inn osti už holi vykonané terénne úpra vy a \" urč i tej časti
vznikn utého telesa bola u s kutočnenú výsadba drevín. Prírodným líniovým prvkom lokality je nevyregulovaný lesný
potok. I laništianský potok. ktorý iíou preteká. Lokalitou prechádza lesná cesta.

-=
;;;;;

iii

17 l 27

D001-C00.2176.144.2 .11 389681

List 10/15

Pod ra RÚ SES okresu Prešov (SAŽP, 20 l 0), v hodnotenom území resp. v jeho oko lí boli identifikované nasledovné
prvky ÚSES:
Biokoridoty:
Lokalita navrhovanej či nnosti nic je súčasťou žiadneho biokoridoru.
- Západne od loka lity, po hranici katastrálneho územia Prešov prechádza S-.1 smerom nadrcgionálny biokoridor
tcrcstrick)'- NRBk Šarišská vrchovina (6).
-Východne od loka lity prechádza stredom katastra mesta Prešov SJ smerom, pozdÍž vodného toku Torysa, nadregioná lny biokoridor hydrický - NRBk Torysa (2).
Biocentrá:
- Lokalita navrhovanej či nnosti je súčasťo u regionálneho bioccntra - RBc K vašna voda - Cemjata (8). Bioccntrum
s rozlohou l 459,83 ha sa nachádza v JZ časti katastrálneho územia Prešov, plošne zasahuj e aj do sused iacich
katastráln ych území l laniska a Radaticc. Bioccntrum tvoria lesy osob itného určenia. Lesné komplexy bioccntra
pozostávajú z bukových dúbrav a dubových buč ín.
Podra RÚSES okresu Prešov v loka lite Haniska - Borkút sa nachádza biotop európskeho významu. Predstavujú
ho Bukové a jedľovo- bukové kvetnaté lesy (Ls 5. l). Lesné porasty v tomto úseku sú kategorizované ako lesy
osobitného určeni a s Yckovým rozpätím 80-90 rokov so stupi'íom prirodzenosti l - prírodný a 2 - prirodzený les.
Potenciál pre plnenie funkcie prvkov ÚSES v území majú aj ekologicky významné segmenty krajiny, ktoré sa v
riešenom území ani v jeho blízkom okolí nenachádzajú.

111. VÝZNAM A VLASTNOSTI OČAKÁVANÝCH VPLYVOV
Vplyvy na obyvate ľstvo
Navrhovanú č i n nost' "Prešov, Malý Borkút - porast 4 1 - terénne úpravy" bude real izovaná mimo územia s obytnou
funkc iou. Negatívny vplyv na obytné zóny sa nepredpokladá z dôvodu dosta toč nej vzdialenosti obydl í od navrhovanej činnosti. Najbli žšia obytná zóna sa nachádza vo vzdialenosti cca 300 m. Prcjazdy ául cez obec, mesto Prešov
počas rcalizúcic navrhovanej č innosti sú vy lúčené.
Núklaclné vozidlá budú využí vať doterajšiu už ex istujúcu prístu povú cestu k západném u portálu tunela Prešov. Navážka zeminy. resp. stavebného inertného odpadu vzniknutého pri výstavbe nmcla bude prcvážaná po lesnej spevnenej ceste smerom zo západného portálu tunela Prešov smerom k Malkovskcj hôrke a následne do riešenej lokality rokli ny Malý Borkút - porast 4 1. Vzdialenost' zo západného portálu tunela Prešov po roklinu Malý Borkút je
pribliLne 3 km.
Terénne úpravy sa budú vykonávaC v čase od 7.00 do 18.00 hod. Je vy lúčená práca v neskorších hodinách a v noci.
Preprava stavebného odpadu bude zabezpeče n á štyrmi nákladnými vozidlami, oscmkolami, resp. Tatrami 8 15. Jcdno nákladné vozid lo odvezie cca l O m3 stavebného odpadu na l otočku. Celkovo sa za l dcľi vyvezie l 000 m3
stavebného odpadu. (Jedno vozidlo prejde uvedenú trasu cca 25 - krát.).
Pre prácu na terénnych úpravách v lokalite Malý Borkút porast 4 1 sa bud ú vy uží vaľ stavebné t'ažké mechanizmy
(buldozér, bager). Č'asľ lokality, na ktorej sa budú vykonávat' terénne úpravy bude počas prác príslušne označená .
Počas rea lizác ie navrhovanej č i nnosti sa zvýš i frekvencia dopravy po lesnej ceste L2, ktorá umož1'1uje svojím priestorovým usporiadaním a nevyhn utnou technickou vyb ave n osťou sezónn u prevádzku návrhovým vozidlám.
Zvýšená frekvencia dopravy v danom území je len krátkodobá a súvisí s výstavbou tunela Prešov dial'nicc Dl.
Pri pníci t"ažkých zemných strojov (bager, buldozér, ťažké m'1kladné vozidlá) budú produkované hluk a vibrácie.
Tento vplyv však bude časovo obmedzený, krátkodobý a obmedzený na priestor terénnych úprav a na lesnú cestu, po
ktorej budú vozil' nákladné automobily zeminu zo západného portálu tunela Prešov po rokl inu Malý Borkút. Obytné
zóny sú vzdialené v dostatočnej vzdialenosti a hl uk a vi brácie nebudú negatívne vp lývať na obyvatcl'ov.
Navrhovanú čin nost' bude mat' priamy pozitívny vplyv na obyvatcl'ov. pretože umožní vybodovani c rek reačnej
oddychovej zóny v blízkosti Prešova.
Navrhovanou čin nosťo u - terénnymi úpravami dôjde len krátkodobo k obmedzeniu pohybu obyvatcl'ov na posudzovancj loka lite. Tento vplyv je priamy, ale len krátkodobý, lokálny a neohrozuje v žiadnom prípade zdravie obyvatcl"ov.
Navrhovanou činn ost'o u dôjde ku skulti vovani u plôch zarastených nálctovými drevinami, ich vyrovnanie a sprístupnenie a tým vytvorenie podmienok v Mestských lesoch pre tvorbu rekreačného priestoru. Terénnymi úpravami
následne vzni knú plochy so záchytnými zónami pre turistov, oddychovými plochami a i nformačný mi tabul'ami pre
18 l 27
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bezpeč ný pobyt a pohyb obča no v v rámci Lesného parku mesta Prcšm· \Tálanc turi stických trás a novýc h ciest a
chodníkov.
Na dokončen ých terénnyc h násypoch ,. predmetnej lokalite navrho,·ater plánuje "YI\'o rit" schodnú lesnú cestu, ktorú
tu z dôvodu zosu\'nosti a prudkého stúpania terénu dotera; nebolo mo;lné ,·iest". Touto cestou sa vytvorí okruh,
ktorý bude slúžil" jednak pre peších turi stm·. ale aj pre cykli sto\'. Tento okru h bude viest" z nás tupného miesta na
parko visku v l lani skc. okol o pramCI'ía mincnílncj vody ,. Malom I3orkútc. cez vy hliadku na Malkovs kej hôrke. s
napojením na rekreat: nú ob last" Borkút a spät" na parko,·isko v llaniske. /\si v polovici predmetnej dotk nutej lokality
(na parcele KNC č. I 4RR5 ) vznikne rovinatá plocha. na ktorej j e naplánoYané osadil' altúnok s lav ič kam i. osadil'
informačnú taburu a pri altánku je plánm·ané vybudm·at' ohni sko.
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Navrho vaná činnost' .. Prešov. Malý 8orkút porast 41 - terénne úpravy" nebude produkoval' emi sie nad rámec
platných limitov príslušnýc h látok v O\'zduši. ani látok ,·ypúšt"anýc h do po\Tchového to ku a ani iné výstupy. ktoré
by mohl i ohro7.it" zdra vie oby,·atcl'stva.
Vplyvy na prírodné prostredie
Realizáciou nmTho,·anej č innosti. dôslednou reali;ácioutcc hniekýeh opatren í na sta bili ;áciu územia sa neočak ávaj ú
vpl yvy posutl;ovanej č inn osti na ncra<;tné surov iny a gcodynamické j avy. geomorfologil.:ké pome1y a na Z\'odncné
horninové prostredi e.
Ochrana prírody a krajiny je ridcná ;á konom ' R SR č. 543t2002 Z. 7. ,. znení neskorších pred pisov. Tento zákon
upran1je pôsobnost" orgánO\· štátnej spnh ·y a obd. ako aj pníva a po,·innosti prám ickýc h osôb a fy; ických osôb pri
ochrane prírody a krajiny s cicl'om prispict' k 7achoYaniu nl71nanitosti podmienok a fori em ;!ivota na Zemi. ut vára(
podmienky na trvalé udržia vanie. obn ovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov. záchranu prírodného
dedičs t va. charakteri sti ckého vzhl'adu krajiny a na dosiahnutie a udr7ani e ekologickej stabi li ty.
Navrhovaná č innos t' bude situovaná mimo 7astm·aného územia mesta Prešov. v lokalite Malý 8orkllt porast 41.
v katastrálnom území Prešov, na pozemkoch s parce lnými čís l ami KN-C 14RX5. 14 RR6 a 14X89, ktoré sú vedené v
katastri nehnutcl'ností ako lesné pozemk y. Pod ra listu \'lastníctva č . 6492 po7cmky vlastní mesto Prešov a navrhovater j e na základe poverenia vlastníka mesta Prešov spr<i,·com predmetn ých nchnutcl'ností.
Nnvrhovaná činn ost' .. Prešo,·. Mal ý Borkút porast 41 - terénne úpravy" je si tuovaná v krajine s l. stup1lom ochrany
v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z.
Lokalitu. kde bude rea lizovaná nnvrhované č inn ost'. j e navrhovate!' povinný riešil' primerane v zmys l e~ 43 i sta vebného zákona a v 7myslc ~ 12 "Yhl. IŽ:P SR532/2002 Z. z. Sta\·cnisko je potrebné počas realizácie navrhovnnej
č innos ti provizórne opl otiť a tak zabránil' vstupu ncpovolcným osobám na stavenisko.
Navrhovanou č innost'ou dôjde len v nevyhnutne potrebnej výmere. cca na ploche 17 600 m2. na pnrcelúch KN-C
14R85. 14R8ú a 14R89 k priamemu ; úberu lesnýc h pozemkov a po uk onče n í navážky k ich rekultivácii . Cicl'om
terénnych úprav je skulti\'0\'af doteraz 7arastcné plochy starým lesným porastom. ich vy rovnanie a následné vysadenie novým lesným porastom .
Terénn ymi úpra vami sa odstránia v rozsahu upravovaného terénu ( 17 600 m2) na uvedenýc h lesných pozemkoch
staré lesné dreviny. ktoré sú na väčš in e pozemku u7 odstránené. Následne sa vykoná skrývka hrabank y o hrúbke
0,25 ma objeme cca 4400 m3 a bude uložená na doča sn ej depónii na vyhradenej ča s ti po7emku. Po navození zeminy
inertného sta vebného odpadu) bude hrabanka opiit' použitú pre sado,·é úpra,·y.
Navúžka zeminy. resp. sla\'ebného inertného odpadu \'7niknutého pri výsta vbe tu nela. bude prevezcnú nák ladnými
autami po lesnej spevnenej ceste zo Západného portálu tunela Prešo\· po roklinu Malý 8 orkú t. Vzdialenost' zo
Západného portálu tunela Prešov po roklinu Malý Borkútje pribli;!ne 3 km
Sypanina sa bude ukladal' clo sypaných konštrukcií po vrstvách . llrúbka vrstiev sa pohybuje v rozmed7í 70 až 100
cm podl'a druhu materiálu . .Jednotlivé vrstvy sa podl'a možnosti ro;prcsticrajú na celú šírku. Do núsypov sn nesmú
ukladal' zmrznuté. dažcl'om alebo snehom premoče n é sypaniny 70 súdr7ných hornín. Sypani na nesmie obsahovnt'
hmoty alebo č asti ce . ktoré môžu v i esť k vytvúraniu du tín.
V spodných vrstvúch násypu sa budLI ukladal' sypaniny po vrstvúch v hr. do l m. z bal vanovitého materiá lu. Yo
nchn ých vrstvách núsypu sa zreali zujú \TSI\'Yz hrubo;rného materiálu. ktoré sa budú ukladal' po vrstvách hr. 0.7 111.
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BudO\'élllÍrn násypo,· bude O\'J)IyYnené smero\'é Yedenie koryta Hani štianského potoka (ID toku 4-32-04-378) ,.
úseku rkm 1.000 - 1.3000. Prietoč n)' profil potoka ostane zaeho\'aný.
Terén je potrebné upnt,·iť tak. aby 7menené odtoko\'é pomery v území nespôsobovali zatekan ie na susedné- cudzie
pozemky a sta\·by.
Po zrcal izo\·aní na\'tížky bude \·ykonané zrovnanie a zhutnenie zemnej pl áne. Po zhutnení je potrebné zabezpečiť
potrebnú \· lhkosľ. s,·ahy násypo\· budú upravené v predpísanom sklone (priečny rez 5.0 % a l: 1.75. pozdÍžny rez
I-+- l go o) (Príloha 3 ). Po dokoncení pnie bude povrch no\·oupravcnýc h plôch za lesnený.
~oryto potoka bude ponechané bez úpra\· pre semenný nálet a prirodzen)' rast \·cgetáeie.

:\a \7nikn ut)'Ch S\'ahoch bude \")·sadených 4 000 kuso\· stromov. Budú sa up rcdnos tiíovať drev iny s kolovým korei'loY)·m systémom. ktoré sú najd10dnej šic na spcvl10vanic svaho,·. naj mä smre kovce opadavý a dub zimný (cca 75%
7 cd koYého počtu \·ysadcn~·ch stromov). Z dôvodu pestrosti zalesnenia bude vysadený pomedzi vyššie uvedené
dre\·iny \' malej miere aj smrek obyčajný (cca IO 0 o stromov). Keďže okolitý porast je t\·orcný bukom a j avorom.
tieto dre\·iny budú zastúpené prirodzeným \')'seYorn (predpoklad je cca 15% z celkového počtu stromov).
Terénnymi úpra\·ami dôj de k pozi tímcmu Ypl yvu z hľadiska \·izual izácic terénu. využívania územia pre turistov a
obynllcľoY mesta.
\'ply\·y na

ovzdu~ic.

mi estnu klím u a hlukoYÚ situáciu

\ 'ply\·y na oYzdu šic
Počas na\ThO\·anej č in nosti dôjde k lokálnemu znečisteniu m·zdušia.
Pl o~n)·m zdrojom znečisťoYania O\·zdu ' ia bude samotný priestor terénnyc h úprav a ťažká stavebná technika (bager).
Jedná sa predo\·;etk)·m o prašn osť poč as suchého a \'Ctcrného poča si a. ktorá môže vzn iknúť v súvislosti s výkonom
nicktor)·ch prác - napr. skrý\·ko\·é práce. dočasná dcpónia humusoYcj skrývky, vykládky inertného odpadu z budo\·aného tunela Prešov a následné úpravy.
Lín ioY~·mi (mobilným i) zdrojmi zneč isťo\·ania ovzduš ia bude stave bná technika pri prevoze zo statického miesta
parkoYan ia na lokalitu terénnyc h úpra\· a nákladné autá pri navážaní odpadu na terénne úpravy.
PrcpraYa nákladn)·mi \·ozid lami bude počas pracoYných dní, \·ý l učnc počas ch'ía od 7.00 hod do 18.00 hod. Predpokladaná frch encia dopra\')' 4 nákladnými vozid lami Tatry 8 15. bude 25 otoč iek za det1/ l vozidlo po trase zo
Západného portál u tunela Prešo\· smerom k Malko\·skcj hôrke a následne do riešenej lokality rokliny Malý Borkút
- porast -+ l a späť. V7dialcnosť zo Západného portálu tunela Prešov po roklinu Malý Borkút je približne len 3 km
U\·edcné lín io\·é zneč i sten ie nák ladnými vozidlami bude dočasné a súvisiace s demolačn ým i prácam i pri budovaní
nmela Prešo\· západn)' portál a len \'obmedzenom priestore- na trase v dÍžkc 3 km.
1\a\Thonmá č innost· bude realizovaná v lese mimo obydlí. vzdi alenosť k obydliam je mi nimálne 300m. Prejazcly
cez obec sú Yy lúčcné
:-.. tnožst\·o zneči sťujúcic h látok bude naj\'ýTaznejšic \'suchom období a pri veternom počasí. Tieto vplyvy sú dočasné,
krátkodobé. ku mulatÍ\'ile a lokál neho charakteru.
Zn ú čelo m obmedzenia tYorby prachu YÍrcného vetrom sa pl ocha na rckulti vúciu. vrútanc k oneč n é h o zhu tnenia.
dokončí čo najskôr. \' súlade s normami pre Yykonávanic prác.
\ "ply,·om dopra\·y. ktorá sú\·isí so zámerom nedôjde k navýšeniu hluku ani im isií v okolí nad prípustné hodnoty.
\·pi)'\' na miestnu kl ímu:
Zúmcr nanhoYanej činnosti bude ri eš iť terénne úpravy týkajúce sa trvalého uložen ia inctt ného odpadu ka t. č. 17 05
0-t 7cmina a kamcni\·o iné ako 17 05 03 a 17 05 06 \·ýkopová zemina iná ako uvedená\' 17 05 05 z výstavby dial"nicc
Dl na pozem koch mesta Prešo\· \' lokalite .. Mal)' Borkút - porast 41 ". Cícrom bude pok račovanie v skulti vovaní
doteraz zarasten~·ch pl ôch starým lesný·m porastom. ich vyro\·nani c. následné vysadenie novým lesným porastom a
t~·m aj \'~'1\'orcn ic podmienok pre t\·orbu rekreačného priestoru.
·a\Tho\·ano u cin n o~ľou dôjde k rekulti\'ácii lokality. vysadí sa nový lesným porast. ktotý udrží a bude mať pozi tívny
''Piy\· na miestnu klímu a nebude znamenať iné \·yužíYanic krajiny. Lesné porasty v tomto úseku sú kategorizované
ako lesy osobitného určenia.

!!luk a vibrácie
20 l 27
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Na\'l·hovaná č innost" bude realizovaná v dostatočnej vzdialenosti od obytnej zóny min. 300m a preto je predpoklad.
:ic obyva te lia nebudú obt'ažovaní nadmern ým hlukom a vibráciami .
llluk a vibnkic budú produkované pri práci t'ažkými zemnými strojmi (bager. buldozér. t'a:iké nitk ladné vozidlá.
Tatry R15). Veľkost" otrasov j e úmerná hmotnosti. rýc hlosti pohybu hmoty. resp. výške nero vnosti jazdnej dráhy.
Tento vplyv však bude časovo obmedzený, krátkodobý a obmedzený na priestor terénnych úprav a na lesnú cestu,
P? ktorej budú vozil' nákladné automobily zeminu zo zúpadného portálu tunela Prdov po roklinu Malý Aorkút v
dl 7ke cca 3 km.
Podľa zókona č. 355/2007 Z .z. o ochrane. podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene zákonov" znen í neskorších
predpi sov je na vrhovate ľ povinný za bezpeč it'. aby počas realizáci e nav rho\·ancj č innos ti expozícia obyvate ľm· a
ich prostred ia hlukom alebo vibráciam i bola čo najnižšin a nepre kroč ila prípustné hodnoty pre der'í. večer a noc
ustanovené vykonúvacím predpi som - vyh láškou MZ SR č. 549/2007 Z. z .. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
pripustných hodnotách hluku. infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizúciu hluku. infrazvuku a Yibrácií
v životnom prostredí v znení neskorších predpisov v znení vyhlúšky MZ SR č. 237/2009 Z. z.
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Pre el imináciu predpok ladaných nepriaznivýc h Yplyvov. ktoré budú lcnlokálne.je potrebné urobil" nasledoYné opatren ra:
• Zabezpeč it' \·hodný výber mechanizmov. zabezpečit' ich prm·idelnú údržbu a kontrolu .
• Povinnost' vyžadoval' od výrobcov staYcbnýc h strojov údaje o \·ýške hladin y hluku . ktorí stroje vydáYajú a vykonával' opatrenia na och ran u proti škodlivému pôsobeniu hluku .
• Po\· innost" vyba\·it' aj pracomíkov pracujúcich so strojmi ochra nnými pomôckami zni7ujúcirni hladinu hluku .
prípadne prcrušovat' prácu v hlučnom prostredí.
• Pri tcr0nn ych prácach prednostne pou7ívat' t'ažké stroje. ktoré neprckračujú najYyššiu prípustnú chin !lentnú hladinu hluku.
• Vhodnou organ izáciou prác zabezpeči t'. aby práce na terénnych úpra vách dlhodobo ncprckral:ova li naj Yyššiu prípustnú hladi nu hluku vo vonkajšom prostred í.
- llluč né sta vebné práce sa môžu vykoná val' v pracovných dl10ch od 7:00 - 2 1:00.
(Terénne úpravy sa budú vy k oná va ť v čase od 7.00 clo l R.OO hod. Je vy lú čená prác;-r v neskorších hodinách a v noc i.)
-Počas víkendu sa hlučné sta vebné prúcc môžu vykonáva l· len v sobotu v čase od R: OO
13:00.
• V prípade prác na terénnyc h úpravách reali zovan ých v blízkosti zastavaného územia vhodn ým spllsoborn vopred
oznámit' obyvate ľom v okolitých budovách úmysel vykoná va( extrémne hluč n é operácie.
• Stanovenie maximálnej povolenej rýchlosti na posudzovanýc h/dotknutých komunikác iách.
Navrhovaná čin n os ť nebude mat' negatívny Yplyv na kli matické pomery. rekulti váciou územia nedôjde k zmene
kIimy v danej oblasti .
Z hl'adiska dopra\'Y a terénn ych úprav hodnotíme vplyv na ovzdušie. a hluko\'l:r situáci u ako krátkodobý. loká lny.
priamy. negatí vny a málo významný.
VplyYy na povrcho vú a podzemnú vodu
-tažké mechanizmy musia byt' vybavené havarijnými súpravami a záchytn ými vaiíami. ktoré umožiíujú zachytenie
prípadného havarijného úniku zneč is ťujúci c h látok. Dopramé a stavebné mechanizmy. u ktorýc h sú vid itel'né drobné
írkvapy prevádzkových kvapalín. musia byt' vybavené záchytn ými var'íami. ktoré umo7iíujú zach ytenie prípadného
havarijného úniku zncč ist'ujúcich látok. musia byt' parkované na zabezpečeno m parkovacom mi este na nevyhnutnú
dobu parkovan ia. kým sa porucha alebo nedostatok neodstrán i.
Terénnymi úpra\·ami dochádza pri budovaní násypov k oYplyvneni u smerového \·cdcnia koryta ll ani štianského
potoka (ID toku4-32-04-37R) v úseku rkm 1.000 1.3000. Pri ctoč n ý profi l potoka ostane zachovan ý. Koryto potoka
bude ponechané bez úprav presemenný nálet a prirodzený rast vegetácie.
Terén je potrebné upravil' tak. aby zmenené odtoko\·é pomery v území nespôsobm ·ali zatekanie na susedné- cudzie
poi'cmky a stavby. Je potrebné realizoval' technické opatrenia na stabilizáciu územia a usmernené mh'Cdenic povrcho vých aj podzemných vôd do priľahl ého potoka tak, aby nedochádzalo k zanúšaniu potoka crodovanou zeminou.
Týmto sa zabezpeč í aj ochrana vysadených drevín.
-tažké mechani zmy pri terénnych úpravúch musia byľ vybavené havarijnými súpra vami a záchytnými vaiíami. ktoré
umo/iíujír zachytenie prípadného havarijného úniku zn eči sťujúci ch látok. Dopravné a stavebné mechani zmy. u ktorých sír viditel'né drobné úk vapy prevádzkových kvapa lín, mus ia byt' vybavené zúch ytn ými va lwmi. ktoré umožiíujú
zac hytenie prípad n0ho hava rijného úniku zneč i sťujúcich látok. musia byt' parkované na zabez pečeno m parkovacom
mieste na nevy hnu tnú dobu parkovania. kým sa porucha alebo nedostatok neodstráni.
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Priebeh prác pri terénnych úpravách je potrebné zabezpečiť tak, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových vôd
a podzemných vôd.
Pri dodržaní technologického post11pu. za bezpečení pravidelnej údržby a kontroly ťažkých mechanizmov sa nepredpokladá negatívny vplyv na podzemnú vodu a povrchovú vodu.
Vpl yv na povrchové vody z hl'adiska ovplyvnenia ich smerového vedenia možno hodnotiť ako vplyv trvalý a lokálny.
Vplyvy na lesné pozemky a pôdu
Vplyvy na lesné pozemky
Navrhovaná činnosť bude situovaná mimo zastavaného územi a mesta Prešov, v lokalite Malý Borkút - porast 41 ,
v katastrálnom území Prešov. na pozemkoch s parcelnými č ís l a mi KN-C 14885, 14886 a 14889, ktoré sú vedené
v katastri nchnutcrností ako lesné pozemky.
Počas navrhovanej či nn osti sa predpokladá využívanie lesných pozemkov na iné účel y a obmedzenia využívania
lesných pozemkov z plnení funkc ií lesov počas terénnych úprav. Nás lednou úpravou terénu dôjde k rek ultivácii lesných pozemkov a ich vráteni u k pôvodnej runkcii lesov. Navrhovanou činnosťou dôjde len v nevyhn utne potrebnej
výmere, cca na ploche 17 600 m2, na parcelách KN-C 14885, 14886 a J 4889 k priamemu záberu lesných pozemkov
a po u končení navážky k ich rekulti vácii. Cícrom terénnych úprav je skul tivovať doteraz zarastené plochy starým
lesným porastom. ich vyrovnanie a núslcdné vysadenie novým lesným porastom.
Terénnymi úpravami, ktoré spočí vajú v uložení celkom cca 125 000 m3, t.j . 225 000 t zeminy a kameniva, inertných
odpadov katalógových č ísel 17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 a 17 05 06 - výkopová
zemina iná ako uvedená v 17 05 05, sa odstrán ia v rozsahu upravovaného terénu ( 17 600m2) na uvedených lesných
pozemkoch staré lesné dreviny, ktoré sú už na väčšej čas ti pozemku odstránené. Následne sa vykoná sk1ývka hrabanky o hrúbke 0,25 m a obj eme cca 4400 m3 a bude uložená na dočasn ej depónii na vyhradenej časti pozemku. Po
navozcni zeminy (inertného stavebného odpadu) bude hrabanka opäť použitá pre sadové úpravy.
Pre prácu na terénnych úpravách VY1Jžijú vyklápacie nákladné autá Mercedes Benz Actros, Renault 6x8 a Tatra
T8 15, pre odstránenie hrabanky a rozprcsticranic vrstiev buldozér. dozér, bager.
Ťažké mechanizmy mus ia byť vybavené havarijnými súpravami a záchytnými vai\a mi, ktoré umožiíujú zachytenie
prípadného havarijného úniku zn eči s ťujúc ich látok tak, aby nedošlo k ich úniku do pôdy. Dopravné a stavebné mecha nizmy, u ktorých sú viditcl'né drobné úkvapy prevádzkových kvapalín, musia byľ vybavené záchytnými vm1ami,
ktoré umož1'1 ujú zachytenie prípadného havarij ného úniku znečisťuj úci ch látok, mus ia byť pm·kované na zabezpečenom parkovacom mi este na nevyhnutnú dobu parkovania, kým sa porucha alebo nedostatok neodstrán i.
Riziko vzniku havarijn ých situácií bude eliminované dodržiavaním vypracovaných prevádzkových a bezpečnostný
ch predpisov a havarijných plánov na úseku ochrany životného prostredia a zdravia č loveka.
Pri práci na terénnych úpravách, pri využívaní lesných pozemkov na iné účel y ako na plnenie funkcií lesov je nutné
dodrža( podra § 5 ods. 2 zákona č . 326/2005 Z. z o lesoch :
a) c hrá niť lesné pozemky najmä v ochranných lesoch a v lesoch osobitného u rčen ia,
b) použije sa len nevyhnutne potrebná výmera lesných pozemkov a obmedzuje sa narúšanic celistvosti lesa,
e) n cobmcdzova ľ využívanie funkcií okolitého lesa,
cl) zabezpečuje sa, ak je to účelné a tech ni cky uskutočnitcl'né, skrývka organominerálnych povrchových hori zontov
pôdy a opatrenia na jej hospodárne využitie,
c) vykonáva sa rekulti vácia lesných pozemkov po s končen í ich využitia na iné účel y,
l) u m iestňujú sa pricscky v lese tak, aby bol les čo naj menej ohrozovaný vetrom.
Negatívny vplyv na lesnú pôdu je len lokálny, krátkodobý, prechodný. Rekultivúciou pozemku sa obnoví Cunkcia
lesa osobitného u rče ni a.
Vplyvy na pôdu
Pre realizáciu navrhovanej

č innosti

nic je potrebný trvalý ani

dočasný

záber pol"nohospodárskej pôdy (bez vplyvu).

Vplyvy na faunu, nóru a ich biotopy
Na dotknutom územ í platí I. stu pco och rany podra § 12 zákona č . 543/2002 Z. z. o och rane prírody a kraji ny v znení
neskorších predpisov a uplat1'1ujú sa usta noven ia o všeobecnej ochrane prírody a kraj iny.
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Podra R-ÚSES okresu Prešov sa predmetné parcely KN-C 14RR5. 14RX6 a 14XX9 nachádzajú v biocentre regionálneho význam u Kvnšmí voda - Cemjata. ktoré reprezentuje lesný kom plex bukových dúbrav a dobm·ých bučín.
Navrhovaná č i n n ost' je v území, kde sa nachádza lesný biotop európskeho vý711amu: Buko\·é a jcclrovo-bukové
kvetnaté lesy l kód Nl\ TUR/\ 9 130 l . Lesné porasty v tomto úseku sú ka tegori7o\·ané nko lesy osobitného u rčeni a.
s vekovým ro7pätím RO až 90 rokov so stupl10m prirocl7enosti l - prírodn)' a 2 pri rod7cný les.
Na dotknutom Ú7cmí sa nenachádza chránená 7elcií. jestvujúci lesný porast je u/ 1
plánu starostli vosti o les (PSoL).
Rekultidciou územia sn pri nav ráti jeho ľu nkc i a lesa osobitného určenia .
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odc;tníncný v 7mys le

Fauna v posudzova nom území bude negatí vne ovplyvnená a vyrušovaná antropogénnou č in nosťou. predovšetkým
hlukom a vibrúc iami ťažkýc h mechan i7mov a nák lad nýc h au tomobi lov a zvýšenými imisiami 7neč i sťujúcic h látok.
Tento vp lyv bude obmedzovaný na den né hod iny od 7.00 do l R.OO hod. Je vylúče ná práca v neskorších hodinách

a V !lOCI.
Pre odstránenie negatívneho vp lyvu na Oóru a ľa u nu v dotk nutom území je potrebné:
# Terénne úpravy rea lizm·af tak. aby dreviny ktoré neprekážajú pri real izáci i sta\·by boli ponechané.
# Prej azdové plochy dopravnýc h prostriedkov popri stromoch minimalizova(. resp. dodr/ať mi nimálnu vzdialenost'
2,5 m od ich kmcr'ía.
lf V blízkosti drevín neumiestr'í ovat' skládky a mcclziskládky materiá lov. naj mä takých . pri ktorých môže dôjs( k
vylúhovaniu z n eč is t'ujúc i c h látok do pôdy.
lf Lokalitu na terénne úpra vy zabezpeč i t' ta k. aby nemoh lo dôj sť k pádu vorne sa pohybujúcej zveri- bude oplotené.
Negatívny vplyv na faun u a Oóru bude len
bude odstránený po rekult ivácii územia.

počas

terénnych úprav a bude len krátkodobý a lokálny. Negatívny vplyv

Vply\·y na krajinu a chránené Ú7crnia
Vplyv na scenériu krajiny
Realizáciou JHl\Thovancj č i nnosti nedôj de k z{tsadncj 7mene scenérie krajiny. Terénnymi úpran1m i. budovaním násypov bude ovplyvnené smerové veden ie koryta llan ištianského potoka (l D toku 4-32-04-37R ) v úseku rkm 1.000
1.3000. a plocha na dotk nu tej lokalite bude vy rovnanej šia a rekul tivovaná. Pri etočný profi l potoka ostane zachovaný.
Navrhovanou č i n no st'ou dôj de k revital izúeii územia a prípravy na jej ďa l š ie vyu7 it ie.
Po ukončen í terén nych úprav sa predpokladá priamy. dlhodobý. pozitívny \·plyv na scenériu a kraj inný obraz.
Vplyvy na chrúnené územia
Dotknuté územie je zaradené po dľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajin y v ;.-ncn í neskorších predpisov
do krajiny s prvý m stu pr'íom ochrany, t.j. úze mie. ktorému sa neposkytuje osobitná ochrana .
Zinrjmová lokalita nic j e v dotyku so siet'ou chránených území Nl\ TURA 2000 a nezasahuje do žiadnyc h ve ľkop
lošných an i malop lošných chránených území.
Pod ľa R-ÚS ES okresu Prešov sa pred metné parcely KN-C 14RR5 . 14RR6 a 14XX9 nac húdzajú v bioccntrc regionúlneho významu Kntšná voda - Cemj ata. ktoré reprezentuje lesný komplex bukových dúbrav a dobových bu č ín.
Navrhovaná čin nost' je v území. kde sa nachádza lesný biotop európskeho vý7narmr: Bukové a jedrovo-bukové
kvetnaté lesy l kód Nl\ TUR/\ 9 130 /. Lesné porasty v tomto úseku sú kategori7ované ako lesy osobitného určen ia.
s vekovým rozpätím 80 až 90 rokov so stupiíom pri rodzenosti l prírodn ý a 2 prirodzený les.
Kvali tnou realizovanou rekultivác iou dôjde k rýchlejšiemu znonr oživeni u a stabili7o\·an iu dotknutého Ú7ernia.
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Vplyv na urbánny komplex a využitie zeme
avrho\·aná č i nnost' nebude ma( negatí vne vply\·y na kultúrne a historické pamiatky. archeologické núleziská ani
kul túrne hod noty nehmotnej povahy v dotknutom území.
Na\Thovate r je povinný v zmys le ~ 40 zákona č. 49/2002 Z. z. a ~ 127 stavebného 7ítkona oznámit' každý archeologický nález Kraj skému parniatkovérnu úradu Prešov. sta\·cbnému úradu a u ron iť nevyhnutné opatrenia. aby sa
nález nepoškod il alebo nezn i či l.
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Vplyv na pornohospodársku výrobu
Rcali7áciou navrhoHmcj či nnost i nedôjde k negatívnemu vplyvu na pornohospodársku výrobu. Pre realizáci u predmetnej čin nosti nebude potrebný trvalý ani dočasný záber pornohospodárskej pôdy.
Vplyvy na priemyselnú výrobu
Navrhovaná či nnosť nebude

mať

vplyv na priemyselnú výrobu.

Vplyvy na dopravu
Navrhovaná činnosť neovplyvní dopravu v meste Prešov a v jej okolí.
Vpl yvy na služby, rckrcúciu a cestovný ruch
Realizác ia zámeru bude mať pozitívny vplyv na služby, rekreáciu a cestovný ruch nakol'ko dôjde k vy budovaniu
oddychovej a rekreačnej zóny.

Vplyvy na kultúrne hodnoty
ľ\avrh ovaný zámer nemá vplyv na kultúrne hodnoty mesta. Najbl ižšie kultúrne pamiatky sú v dostatočnej vzdialenosti od navrhovaného zámeru.

Posúdenie zámeru bolo vykonané s ohradom na jeho umiestnenie, charakter, kapacitu, rozsah vo vzťa hu k predpokladaným vplyvom na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravia obyvatel'stva
V prípade. že by sa nerealizoval zámer ostala by situácia v posudzovanom území v súčasnom stave s charakterom
zanedbaného a nevyužitého areálu bez prínosu pre miestnu samosprávu a lokálne obyvatcl'stvo. Nerealizáciou navrhovanej č i nn o sti by nedošlo k zasypaniu a terénn ym úpravám na lesných pozemkoch zarastených starým lesným
porastom. nedošlo by k skultivovaniu prostredia mestských lesov. Realizácia navrhovanej č innosti nemá vecné a
časové väzby na okolitú výstavbu. Sprievodné negatívne vplyvy (hluk a zneči stenie ovzdušia z dopravy) budú málo
význa mné a nepredstavujú riziko pre životné prostredie a zdrav ie obyvatel'stva pri dodržaní opatrení. Samotnú prevádzka navrhovanej č i n nosti nepatrí medzi výrobné prevádzky, preto negatívne vplyvy počas prevádzky sú zanedbatel'né. Negatívne vplyvy počas terénnych úprav, ktoré spoč ívajú vo využití inertných odpadov na spätné zasypávanie, zrovnanie a zhutnenie zemnej pláne. a to zvýšená hl učnosť, vibrácie, emi sie plynov z ťažkých mechanizmov,
záber lesnej pôdy, negatívny vplyv na faunu, ktorá bude obmedzovaná v čase terénn ych úprav a scenéria kraji ny,
ktorá bude mať výzor ako stavenisko, budú len krátkodobé, lokálneho charakteru a svoj im rozsahom málo významné.
Po uko nčen í terénnych úprav a reku lti váci i pozcmku,j cho zalesnení, budú v dôsledku real izácie navrhovanej činn os ti
prc v l <idať pozitívne vplyvy na jednotli vé zložky životného prostredia a zdravie obyvatcl'stva.
Preloženi e vodného toku llaništianského potoka bude rea lizované podra podmienok štátnej vodnej správy, nedôjde
k zhoršeniu kvali ty povrchovej vody. Pri ctočný profil potoka zostane zachovaný.
Medzi pozitív ne vplyvy na životné prostredi e je možné zaradiť materiálové zhodnotenie inertných odpadov vznikajúcich pri stavebnej či nn ost i , t.j. pri výstavbe tunela Prešov. Pod ra § 97 bod l písm. s) zákona č. 79/20 15 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení nickt01ých zákonov sa jedná o vy užívanie odpadov na spätné zasypávanie činnos
ťou . ktorá je uvedená v prílohe č . l zákona č. 79/201 5 Z. z. o odpadoch, pod kódom zhodnocovania R5 Recyklácia
alebo spätné získa vanie ostatných anorganických materiálov. Terénne úpravy sa týkajú trva lého uloženia inertného
odpadu kat. č. 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako 17 05 03 a kat. č. 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená
v 17 05 05 z výstavby tunela Prešov dia l'ni cc Dl.
Terénnymi úpravami dôjde k pozitívnemu vplyvu z hradiska vizualizácie terénu, využívania územia pre turistov a
obyvatel'ov mesta.
Medzi synergické a kumulatívne negatívne vplyvy na biotu možno za rad i ť vpl yvy hluku, vibrácií, prašnosti v da nej
lokalite počas terénnych úprav, tieto vplyvy sú doča sné, krátkodobé a lokálne. Po ukončen í nav rhovanej činnosti ,
ktorou dôjde k rekultivúci i územi a, budú pozitívne kumulatí vne a synergické vplyvy na biotu, faunu a fl óru, scenériu
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krajiny a obyvatel't)\'. Uplatnením opatrení a dodržaním technologického postupu sa umo/ní vyt,·orit" v predmetnej
lokalite schodnú lesnú cestu. ktorú tu 7. dô vodu zosuvnosti a prudkého stúpania terénu doteraz nebolo možné viest"
Na\'ľhO\'ann č inn ost' sa dotýka len malého územi a. v širšom okolí ,·hodné podm ienky pre bi otu nebudú dotkn uté.
Synergické a kumulatívne vplyvy na chrnnené územia NATU R/\ 2000. kultúrne a hi storické pamiatky sa nepredpokladajú.
Významné synergické a kumulath-ne nepriame pozitívne vply\'y zúmcru na oby,·ateľov sa predpokladajú pri jeho
d ok ončen í. a to vytvo ren ím podmienok pre skrnšlcnic dotknutého územia. ásled nými úpravami vzn iknú plochy so
záchytnými zónami pre turi stov. s oddyc hovými plochami a informačným i tahurami pre bezpečný pobyt a pohyb
o bča nov v rnmci Lesného parku mesta Prešov. vdtane turi stick)'ch trás a nových ciest a chodn íkov.
Ďal š ím pozitívnym kumu latí\'nym vpl yvom bude clostm·anic tunela Prešov a diaľn i ce O l. ktoré sú už veľmi oča
kávané zo strany obyva te ľov v dôsledku prct'ažcnosti mesta auto mobilovou dopra vou. Dopra vný systém v meste
Prešov a okolí bude vybudo, ·aním diaľni ce odbremenený od automobi lovej dopravy v smere Košice - Poprad.
Na vzniknutých s\·ahoch bude vysadenýc h 4 000 kusov stromov. Budú sa uprcdnosti1ova t" dreviny s kalo vým korciíovým systémom. ktoré sú najvhodnej šie na spcn"ío,·anic svahoY. najmä smrekovec opadavý a dub zi mn ý (cca 75°ó
z celkového poč tu vysadených stromo,·). Z dô,·oclu pestrosti zalesnenia bude vysadený pomedzi Yyššic uvedené
drc,·iny ,. malej miere aj smrek obyčajný (cca l O 0 o stromov). Ked'že oko litý porast je tvorený bukom a javorom.
tieto drevi ny budú zastúpené prirodzeným výse,·o m (pred poklad je cca l 5° o z celkové ho počtu stromov).
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Riziko , ·zniku hava rij ných situácií bude elimi nované dodržiavaním vypracovaných prev{tdzkových a b ezpeč n ostný
ch predpisov a havarij n)'Ch plánov na úseku ochrany ži,·otného prostredia a zdra via č l oveka.
Z hľad iska v),,·oja a st<l\·u jcdnotliv)'ch zlo7iek 7ivotného prostredia posudzovaného územia vrátane obyvate ľstva
síce nemá realizác ia ani nerca lizncia zn mcru významnej ší dopad a,·šak z dô,·odu významnosti niektorých očakn
,·an ýe h vply,·ov sa javí rea lizácia zámcru pri rešpektovaní navrhnutýd1 opatrcn í ekonomicky aj env ironmentálne
,·hodná. s ,·yzdvihnutím j ej pozitívnyc h prínosov pre mesto Prešov z hradiska socio-ekonomického.
Podmienky zmieri111júce vplyv navrh<.n ·(mcj č inn osti na životné prostredi e sú u,·cdené ,.o výroku tohto rozhodnut ia.
OÚ Prešov na zák lade komplexných výs ledkov zist'ovacicho konania. t.j . kritérií. uvedených v prílohe č . IO zákona
o posudzovaní ,·plyn)\'. prihliadnuc na dorul'cné stanoviská a informúcie zo záme ru . rozhodol. /e predmet zist'ovacieho konania sa nebude posud;o,·at' pod ľa zúkona o posud; m·aní vp lyn1\'.
/\k sa zistí. 7c skutoč n é vplyvy posudzovanej č innosti sú' iičš i e. ako sa uvádza,. zúmcrc. je ten. k tu l'inno::.t· vykoná va. pm·inný zabezpeč it' opatren ia na zosúladeni e skutoč n éh o vplyvu s vplyvom uvedeným v zá mere a v súlade s
podmienkami určeným i v rozhodnutí o povolení činno sti pmll'a osobitných predpi sov.
Vplyvy na zložky ŽP boli rozdelené na vplyvy poča s výstavby navrhovanej činnosti a vplyvy počas prcvúdzky
navrhovanej č inn osti . Pre hodnotenie vpl ynw na\Tho,·anej č in nos t i na 7ivotné prostredie a zd rav ie obyvatcl'stva
bolo použité , ·iac kriteriálnc hodnoteni e. Kr itériá očakúvan ých vplyvov boli vytvorené z hradiska kvalitatívneho
(negatívne. po;i tí,·nc. bez ,·plyn t). časového priebehu pôsobenia (krátkodobý. dl hodob)'. trvalý. dočasný) a formy
ptlsobenia (priame. nep riame).
Na základe dostupných informúcií a ,·ykonaného hodnotenia vply,·o,· navrhova nej činnosti na životné prostredie a
j eho zložky.jc možné pre navrhovanú č innos t' v dotknutom Ú/C il1Í požiadal' o povole ni e pod l'a osobitných predpisov.
OÚ Prešov dospel k zúveru. že č innost' nespôsobí významný nepriaznivý vply,· na životné prostredie v dotkn utom
území. ako aj v území samot ného mesta Prešov a rozhodol. /e navrhovanú č i n nos t' sa nebude posudzoval' podra
zákona o posudzovaní ,·plyvov. Vzhl'adom na um iestnenie. rozsah a charakter na vrhovanej č innost i. nebudú produkova né emis ie alebo iné vply,·y. ktoré by pri spie,·ali k dinrkovému 7neč i stc niu alebo cezh ra ni čnému negatí vnemu
vplyn t na zložky 7ivotného prostred ia susedn ýc h štáto\'. Ri ziká navrhova nej činnost i sa pohybujú v spo loče n sky
prijaterncj miere a je mo7né im prcdchftdzat' opatreniam i na 7mie rnenic nepriaznivých vplyvov nav rhovanej č in
nosti na životné prostredie UYedcnými "kap. IV. l O predloženého zámeru ako aj podmienkam i zmi erillljúce vplyv
navrhovanej č inn osti na životné prostredie. ktoré u rči l okresný úrad navrhovatel'ovi v súlade s~ 29 ods. 13 zúkona
o posudzonmí vplyvo,· na ŽP.
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'a zák lade m·edcných s kutočnost í nic j e predpoklad. že by sa,. rámci povinného hodnotenia podl'a zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP. získali akékol\·ek nové s kutočn ost i o vpl y,·och nanhova nej činnosti na životné prostredie
oproti tým. ktoré sú popísané v zámere a doplnených podkladoch.
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Zo stanovísk do ručcn)'ch k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere ,·yplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo
\7t"ahu k nanhO\·anej č innosti. ktoré odporúča me zohradnit" v procese konania o povolení činnosti pod ra osobitných
predpiso,·:
l . :\a c:innost" spätného zasypä,·ani a. resp.na terénne úpravy budú odpady využité až po udelení súhlasu podra § 97
oJ~. l písm. s) 7ákona č. 79 2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zúkonov v znení neskorších
predpi. o\·.
2. Postupo,·at" ,. zmysle prí slušn~·ch ustano,·cní stavebného zákona a ďal š íc h ,·šcobccnc záväzných predpi sov a v
zmysle platnej ľ\ájomncj zmlll\)' o nájme lesných pozemkov na hospodárenie v lesoch zo d ňa 05.01.2005 v znení neskorších predpisov uzatvorenej medzi vlastníkom Mestom Prešov a správcom Technickými službami mesta Prešov.
3. Rea lizontt" či nnost i za podmienky dodržania * 12 ods. 2 zákona č. 79/20 15 z:z. o odpadoch a o zemne a doplnení
niektor)'ch zákono\' v zneni neskorších predpisov. teda za podmienky návrhu a vytYorcn ia vhodn ých opatrení na
zníženie rizika ohrozenia k\·ality ovzdušia vplyvom dopravy, ob(ažovania okolia hlukom a zamedzeniu iným ncpriazni,·)·m 'VIyvom na kraj inu a prostredie.
-L pôsob nak ladania s odpadom zabezpeč iť tak, aby nedošlo k porušeniu * 12 (napr. zápac h, úlety a pod) a v
s(l\·islosti s t)·m nanhnút" a prijať opatrenia na splnenie podmienok nakladania s odpadom v súlade s ustanoveniami
zúkona o odpadoch.

Upozornenie: Podra* 29 ods. 16 zákona o posudzovaní ,·plyvov dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v z i sťo,·aco m
konaní bezodk ladne informuje ,·crejnosť na svojom wcbo,·om síd le. ak ho má zriadené a na úradnej tabu li obce.
Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať och·olanic podra *53 a* 54 zákona č. 7 1/ 1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorš ích predpisov na Okresný úrad Prešov. odbor starostlivosti o životné prostredie. oddelenie ochrany
prí rody a vybraných zložiek životného prostredia. Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov v lehote do 15 dní odo dr1a
oznámenia clo nrčcn i m písomného ,·yhotovcnia rozhodnutia účast n íkov i konania.
\·crcjno s ľ

má prá\·o po dať odvolanie proti rozhodnutiu aj vtedy. ak nebola ú častn í kom zi sťovacieho konania. Za deň
rozhodnutia sa pri podaní takéhoto odvolania pO\·ažujc pätnásty dcii zverej nenia rozhodnutia vydaného
,. zi sľO\·acorn konani. podra ~ 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov . Verejnosť podaním odvolania zároveň
prejavi záujem na navrhovanej či n nosti a na konaní o jej povolení.

doručenia

Toto rozhodnutie j e preskúrnatcl'né súdom po vyčerpan í všetkých riad nych opravných prostriedkov a po nadobudnutí
právoplatnosti.
PaedDr. Miroslav Benko. MBA
vedúci odboru

ln fonnati' na po/.númka- tento dokument bol vytvoren)' clcklronicky orgánom verejnej moci
1(0: 00151H66 Suli~: 1 0 1 ~~

Doru ču j e sa
Technické služby mesta Prešov. a.s .. Bajkalská 33. 080 Ol Prešov. Slovenská republika
i\lcsto Prešo,·. odbor finan cií a mestského majetku. Illavná 2907/73. 080 Ol Prešov. Slovenská republika

l\ a sedQJn ie
Okresn~'

úrad Prešo,·. odbor starostli,·osti o ži,·otné prostredie. Námestie mieru 6786, 080 Ol Prešov l
Ministcrst,·o ži,·otného pros tredia Slovenskej republiky. odbor odpadového hospodárstva. Núrncstic Ľ. Štúra, 812
35 Brntisla,·a 15
Okresn)· úrad Prešov. odbor cestnej dorpavy a pozemných komun ikácií, ľ\á m cstie mieru 6786, ORO Ol Prešov l
26 l 27

w

o

Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia. Númestic mieru 6 7Ró. OXO Ol Pre šm· l
Okresný úrad Prešov. pozemkový a lesný odbor. Námestie mieru 67Xó. 080 Ol Prdo\' l
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešov. llollého. 080 Ol Prešov l
Kraj ský pamiatkový úrad Prešov. ll lavná 115. 080 Ol Prešov l
Okresné riaditcl'stvo lla s i čské ho a záchranného zboru v Prešove. Požiarnicka l. OXO Ol Prešov l
Ministerstvo obrany SR. Správa nchnutel'ného majetku a v)1stm·by Košice. Komenského 39A. 040 Ol Košice l
Mesto Prešov. odbor územného rozvoja. arch i lektúry a výstavby. lllavná 2907/73. 080 Ol Prešov l
Mesto Prešov. odbor Ž P a do rpa vncj infraštruktúry. ll lavná 2907/73. 080 Ol Prešov l
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