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Úvod 
 
Predmetom tohto zámeru je posúdenie výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti: „Komunitná 
zástavba, Bystrá“ , umiestnenej v Banskobystrickom kraji, v okrese Brezno, k.ú. Bystrá, na ploche 
medzi cestou I/72 a vodným tokom Štiavnička.     
 
Navrhovaná činnosť bude umiestnená na ploche riešeného územia s rozlohou 16 870 m2. Na tejto 
ploche bude situovaných 6 nových objektov, kde budú umiestnené plochy prechodného bývania, 
so súvisiacim zázemím s prislúchajúcimi parkovacími stojiskami, prvkami technickej a dopravnej 
infraštruktúry a plochami zelene. 
 
Zámer je vypracovaný podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
V prípade záujmu o podrobnejšie informácie k predloženému zámeru je možné kontaktovať 
spracovateľa zámeru firmu EKOJET, s.r.o., Mgr. Tomáš Šembera, tel.: +421 2 45 690 568,  
e – mail: info@ekojet.sk, www.ekojet.sk.  
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I. Základné údaje o navrhovateľovi  
 

1. Názov (meno):  GRASSALKOVICH s.r.o. 
2. Identifika čné číslo:  52 132 145 
3. Sídlo:  Záhradnícka 752/95, 821 08 Bratislava 
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne 
číslo a iné kontaktné údaje oprávne-
ného zástupcu obstarávate ľa: 

 
Pavol Kováčik 
Cesta osloboditeľov 1438/121 
Brezno – Mazorníkovo  
tel.: +421 902 052 338 
e-mail: pkovacik04@gmail.com 

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne 
číslo a iné kontaktné údaje kontakt-
nej osoby, od ktorej možno dosta ť 
relevantné informácie o navrhovanej 
činnosti a miesto na konzultácie: 

 
 
 
Mgr. Tomáš Šembera,  

  EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava 
  tel.: 02 / 45 69 05 68,  
e-mail: info@ekojet.sk, www.ekojet.sk. 
 

II. Základné údaje o navrhovanej činnosti 

1. Názov 
 

„Komunitná zástavba, Bystrá“  
 

Navrhovaná činnosť pozostáva z činností, ktoré spadajú do zisťovacieho konania, podľa zákona 
NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ide o nasledovné činnosti:   
 

A. Objekty s plochami prechodného bývania a súvisia cim zázemím 
Pre bod 9. Infraštruktúra, položku 16a): Projekty rozvoja obcí vrátane – pozemných stavieb 
alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy, platia 
nasledovné prahové hodnoty:   

- v zastavanom území od 10 000 m2 podlahovej plochy, mimo zastavaného územia od  
1 000 m2 podlahovej plochy zisťovacie konanie – časť B 

 

Navrhovaná činnosť umiestnená mimo zastavaného územia bude obsahovať plochy 
prechodného bývania s prislúchajúcim zázemím s celkovou výmerou 8 065,5 m2 podlahovej 
plochy.  
  
B. Statická doprava 
Pre bod 9. Infraštruktúra, položku 16b): Projekty rozvoja obcí vrátane – statickej dopravy platia 
nasledovné prahové hodnoty: 

- od 100 – 500 stojísk, zisťovacie konanie – časť B 
- od 500 stojísk, povinné hodnotenie – časť A 

Navrhovaná činnosť bude obsahovať celkovo 125 parkovacích stojísk.  
 

Z uvedeného vyplýva, že predložený zámer spadá do z isťovacieho konania pod ľa 
citovaného zákona. 
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2. Účel 
Účelom navrhovanej činnosti je realizácia a prevádzka komunitnej zástavby pozostávajúcej  zo  
šiestich objektov s plochami prechodného bývania a súvisiacim zázemím s prislúchajúcou 
dopravnou, technickou infraštruktúrou a plochami zelene.  
 

3. Užívateľ  
GRASSALKOVICH s.r.o., Záhradnícka 752/95, 821 08 Bratislava, resp. budúci majitelia a 
nájomníci navrhovaných objektov. 
 
4. Charakter navrhovanej činnosti 
V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, činnosť: „Komunitná zástavba, Bystrá“ 
predstavuje novú činnosť v danom území. 
 
5. Umiestnenie navrhovanej činnosti 
Navrhovaná činnosť bude situovaná v Banskobystrickom kraji, v okrese Brezno, k.ú. Bystrá, na 
ploche medzi cestou I/72 a vodným tokom Štiavnička. Plocha riešeného územia o výmere 
16 870 m2 je umiestňovaná na parcelách registra C č.: 387/1 (trvalý trávny porast) a 387/2 (ostatná 
plocha), ktoré sú vo vlastníctve navrhovateľa. 
 
Plocha riešeného územia je zo severnej strany ohraničená cestou I/72, od ktorej je oddelená líniou 
nelesnej drevinovej vegetácie. Východným a západným smerom sa nachádzajú porasty nelesnej 
drevinovej vegetácie a južná hranica územia je tvorená vodným tokom Štiavnička so sprievodnou 
vegetáciou. Riešené územie sa nachádza cca 30 m východne od zastavaného územia obce 
Bystrá, pri západnej hranici k.ú. Mýto pod Ďumbierom. Východne a severovýchodne od plochy 
riešeného územia v k.ú. Mýto pod Ďumbierom dominujú rekreačné objekty, objekty športu 
a poľnohospodárske objekty. Povrch riešeného územia navrhovanej činnosti je tvorený takmer 
výlučne lúčnou vegetáciou, v súčasnosti je využívané ako pasienok pre dobytok.  
 
6. Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti (mierka 1:50 000) 
Prehľadná situácia sa nachádza v Prílohách tohto zámeru – Mapa č.1.  
 
7. Termín za čatia a skon čenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti 
Predpokladaná doba začatia výstavby........................ 01/2024 
Predpokladaná doba ukončenia výstavby................... 01/2026 
Predpokladaná doba skončenia prevádzky ................ nie je stanovená 
 
8. Opis technického a technologického riešenia 
Táto kapitola bola spracovaná podľa Dokumentácie pre územné rozhodnutie: „KOMUNITNÁ 
ZÁSTAVBA, BYSTRÁ“, ATELIER S, s.r.o., (11/2022).  
 
8.1. Funkčné a priestorové riešenie navrhovanej činnosti 
Predmetom navrhovanej činnosti je výstavba komunitnej zástavby v extraviláne obce Bystrá, ktorá 
pozostáva zo 6 samostatných objektov (SO.01 – SO.06). Projekt rieši umiestnenie navrhovanej 
stavby, dopravné napojenie, statickú dopravu, napojenie na inžinierske siete a zásobovanie 
objektov jednotlivými energiami.  
 
Objekty SO.01 – SO.04 
Objekty majú päť nadzemných podlaží, kde dve vrchné podlažia sú navrhnuté v podkroví. Nosné 
konštrukcie sú navrhnuté kombinované, zo železobetónu, z dreva a z murovaných stien. Na 
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fasáde sú navrhnuté balkóny vytvorené konzolovým vyložením zo stropných dosiek. Presvetlenie 
miestností v podkroví je pomocou vikierových okien.   
 
Vstup do objektov SO.01 až SO.04 je navrhovaný z parteru. Každý z objektov bude mať 23 
komunitných buniek a technickú miestnosť. Objekty pozostávajú z 2 hmôt, medzi ktorými sú 
umiestnené komunikačné priestory - chodby a schodiská. Majú 3 nadzemné podlažia a 2 
podkrovné. Z podkrovia je prístup na terasu, ktorej zábradlie tvoria strešné roviny. Komunitné 
bunky, ktoré sa nachádzajú na 1.NP budú mať predzáhradky.  
 
Objekty SO.05 a SO.06 
Objekt SO.05 má jedno podzemné podlažie garáží, nad ktorým sú na koncoch dve jednotky obytné 
s tromi nadzemnými podlažiami. Dve vrchné podlažia sú navrhnuté v podkroví. Presvetlenie 
miestností v podkroví je pomocou vikierových okien.  Pôdorys garáží je rozdelený na dva dilatačné 
celky. 
 
Objekt SO.06 má jedno podzemné podlažie garáží, nad ktorým je jedna obytná jednotka s tromi 
nadzemnými podlažiami. Dve vrchné podlažia sú navrhnuté v podkroví. Presvetlenie miestností v 
podkroví je pomocou vikierových okien. Pôdorys garáží má jeden dilatačný celok. 
 
Obr.: Plánované rozmiestnenie stavebných objektov na ploche riešeného územia (variant č. 2) 

Zdroj: Dokumentácia pre územné rozhodnutie: „KOMUNITNÁ ZÁSTAVBA, BYSTRÁ“, (ATELIER S, s.r.o., 
11/2022) 
 
Vstup do objektov SO.05 a SO.06 bude možný jednak cez garáže (každý objekt bude prepojený s 
garážou schodiskom) a jednak z úrovne terénu - z chodníka, ktorý bude lemovať vnútroareálovú 
komunikáciu. V objekte SO.05 sú nad hmotou garáže 2 hmoty po 7 komunitných buniek a 
technická miestnosť. V objekte SO.06 je navrhnutých 7 komunitných buniek a technická miestnosť.  
Objekty sú navrhnuté s 2 nadzemnými podlažiami a podkrovím. Komunitné bunky, ktoré sa 
nachádzajú na 1.NP budú mať predzáhradky. Medzi jednotlivými objektami budú voľné plochy 
zelene s lúčnym porastom. 
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Posudzovaná stavba je navrhovaná tak, aby v sebe skĺbila funkčné a estetické požiadavky, 
kladené na tento druh stavby. Navrhovaný investičný zámer svojim hmotovo-dispozičným riešením 
zohľadňuje väzby na existujúce / navrhované dopravné stavby a inžinierske siete v danom území, 
ako aj okolitú existujúcu zástavbu. Investičný zámer nie je vecne ani časovo viazaný na okolitú 
výstavbu. 
 
8.2. Plošná a priestorová bilancia navrhovanej činnosti  
Základné kapacitné údaje navrhovanej činnosti  sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:     
 
Tab.: Základné kapacitné údaje navrhovanej činnosti 

Bilancie 
Navrhovaná 
činnosť 

Plocha riešeného územia  16 870,0 m2 
Zastavaná plocha  2 436,5 m2 

Celková podlahová (úžitková) plocha stavby 8 065,5 m2 

z toho  
nadzemné podlažia - prechodné ubytovanie 6 377,5 m2 

podzemné podlažia  1 688,0 m2 
Celková podlažná plocha stavby 9 268,0 m2 

Parkovanie - SPOLU 125 

Parkovanie - povrchové stojiská – variant č. 1 88 

Parkovanie - stojiská v garážach – variant č. 1 37 

Parkovanie - povrchové stojiská – variant č. 2 49 

Parkovanie - stojiská v garážach – variant č. 2 76 

Spevnené plochy ( komunikácie, parkoviská, chodníky) – Variant č. 1  4 648 m2 

Spevnené plochy  (komunikácie, parkoviská, chodníky) – Variant č. 2  3 208 m2 

Plocha zelene  – Variant č. 1 

Plocha zelene na rastlom teréne 9 209 m2 

Plocha strešnej zelene (na konštrukciách + hrúbka substrátu 300 mm) 148 m2 

Plocha zelene  – Variant č. 2 

Plocha zelene na teréne 10 649 m2 

Plocha strešnej zelene  (na konštrukciách + hrúbka substrátu 300 mm)  959 m2 

 
8.3. Zakladanie navrhovanej činnosti, konštruk čné a technologické riešenie stavby 

8.3.1. Zakladanie stavby, konštrukčný systém stavby 
Základy sú navrhnuté plošné, v objektoch SO 01 – SO 04 pásové, betónové a železobetónové, 
monolitické a v objektoch SO 05 a SO 06, kde sú podzemné garáže je železobetónová základová 
doska. Základy budú výškovo prispôsobené terénu tak, aby bola dodržaná hĺbka zakladania min. 
1.00 m pod upraveným terénom. Základová škára sa bude nachádzať v zeminách kvartéru tuhej 
až pevnej konzistencie. Základové pomery budú geologicky preverené v stupni DSP. 
 
Nosné konštrukcie jednotlivých stavebných objektov sú navrhnuté z klasických stavebných 
materiálov, betón, železobetón, oceľ, drevo a murované steny z tehál.  
 
8.3.2. Technologické riešenie (vykurovanie, vzduchotechnika) 
Hodnotená činnosť je nevýrobnej povahy, neobsahuje výrobné technológie. Celkový koncept 
návrhu riešenia vykurovania vychádza zo základných požiadaviek na riešenie z účelu budúceho 
využitia priestorov, miesta riešenia a nároku na komfort stavby. Zdrojom tepla pre objekty budú 
využité kompaktné tepelné čerpadlá. V objektoch bude riešený teplovodný uzavretý nízkotlakový 
vykurovací systém s núteným obehom vody s podlahovým vykurovaním. Vykurovanie nebude 
zdrojom emisií znečisťujúcich látok. 
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Koncepcia vzduchotechniky bude podriadená štandardu a funkcii navrhovanej činnosti, jej 
stavebnému riešeniu a v súlade s platnými hygienickými požiadavkami.  
 
8.4. Dopravné pripojenie a parkovanie 
Navrhovaná činnosť bude dopravne napojená na cestu I/72 v km 71,199. Napojenie bude 
realizované cez existujúci vjazd na pozemok, na ktorom sa plánuje zástavba. V rámci napojenia sa 
vybuduje pravý odbočovací pruh. Pri vjazde je riešený priepust a deliaci ostrovček. Spevnené 
plocha na pozemku je navrhnutá na samostatnej konštrukcii betónovej drenážnej dlažby. Zo 
spevnej plochy sa budú obsluhovať priľahlé parkoviská pre užívateľov a návštevníkov.  
 
Podrobnejšie údaje o dopravnom riešení / napojení stavby a intenzite dopravy z navrhovanej 
činnosti vo väzbe na okolité prístupové komunikácie v danom území sú uvedené v kap. IV./1.4. 
Nároky na dopravnú a inú infraštruktúru. 
 
8.4.1. Statická doprava 
Parkovanie v areáli navrhovanej činnosti bude zabezpečené v celkovom počte 125 parkovacích 
stojísk. Ich rozmiestnenie v rámci areálu navrhovanej činnosti je riešené variantne. Vo variante č. 1 
bolo 88 stojísk navrhovaných na povrchu terénu a 37 stojísk v garážach. Vo variante č. 2 bude 49 
stojísk situovaných na úrovni terénu a 76 stojísk v garážach na ploche riešeného územia. Kapacita 
nárokov na statickú dopravu pre navrhovanú investičnú činnosť bola stanovená podľa STN 73 
6110 / Z2. 
 
8.4.2. Návrh riešenia peších a cyklistov 
Pešie trasy sú navrhované pri spevnenej ploche v areáli navrhovanej činnosti tak, aby boli 
bezbariérové. Plocha bude z betónovej dlažby a bude len opticky oddelená. Pri ceste I/72 nie je 
vedený chodník, ktorý by smeroval do obce. Ak bude vybudovaný peší ťah popri ceste I/72, bude 
celý areál napojený na peší ťah. 
 
V susedstve stavby sa cyklochodníky nenachádzajú. Najbližšia vyznačená trasa pre cyklistov 
(trasa č. 2554) je trasovaná v blízkosti riešeného územia, prechádza popri ceste I/72 a na okružnej 
križovatke nachádzajúcej sa cca 210 m juhozápadným smerom od plochy riešeného územia 
odbáča smerom na sever, na cestu II/584. V areáli navrhovanej činnosti sa počíta s umiestnením 
stojísk pre bicykle. 
 
8.5. Varianty zámeru 
Navrhovaná činnosť je riešená variantne – variant č.1 a variant č.2. Rozdielnosť variantov 
navrhovanej činnosti na ploche riešeného územia spočíva:  

• v rozdielom rozmiestnení parkovacích miest, 
• v odlišnom technickom riešení povrchových parkovacích miest,  
• v celkovej výmere zelene,  
• v celkovej výmere spevnených plôch. 

 
Varianty navrhovanej činnosti sú zrejmé aj z mapy č. 3a a 3b v prílohách zámeru. 
 
Variant č.1 
Vo variante č.1 sa na ploche riešeného územia uvažuje s vyčlenením 9 209 m2 plochy na 
vegetačné úpravy na rastlom teréne. Vegetačné strechy sú navrhované na objektoch SO.01 - 
SO.04 o výmere 148 m2, na objektoch SO.05 a SO.06 je strecha nad garážami navrhovaná so 
zaštrkovaním. Vo variante č. 1 je navrhovaných 88 parkovacích miest na povrchu a 37 
parkovacích miest je navrhovaných v garážach. Navyše povrch parkovacích miest na teréne je vo 
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variante č. 1 navrhovaný s nepriepustným asfaltovým povrchom, ktorý neumožňuje vsakovanie 
dažďovej vody a urýchľuje jej odtok z plochy riešeného územia. Plošná výmera spevnených plôch 
predstavuje 4 648 m2. 
 
Po pripomienkovaní variantu č.1 navrhovateľom boli spevnené plochy v riešenom území 
optimalizované a minimalizované, časť parkovacích miest bola umiestnená do garáží v objektoch 
SO.05 a SO.06. Vo variante č.2 boli v areáli stavby navrhnuté väčšie plochy zelene. Tiež bolo 
prehodnotené riešenie povrchu parkovacích miest na teréne, tak aby ich povrch umožňoval 
vsakovanie dažďovej vody a spomalil sa odtok dažďovej vody z územia.  
 
Variant č.2 
Vo variante č. 2 sa na ploche riešeného územia navrhuje výsadba zelene na ploche s výmerou   
11 608 m2, z toho 959 m2 predstavujú zelené strechy (hrúbka substrátu 300 mm). Strecha nad 
garážami na objektoch SO.05 a SO.06 je vo variante č. 2 navrhovaná ako vegetačná. Plošná 
výmera spevnených plôch predstavuje 3 208 m2. Oproti variantu č. 1 dochádza k zvýšeniu plošnej 
výmery zelene v areáli stavby na rastlom teréne o cca 1440 m2. Z celkového počtu 125 
parkovacích miest navrhovaných na ploche riešeného územia sa vo variante č. 2 navrhuje 
v podzemných garážach 76 stojísk a 49 stojísk na povrchu terénu, oproti variantu č. 1 sa počet 
povrchových parkovacích miest zníži o 39 stojísk. Povrchové parkovacie miesta vo variante č. 2 sú 
navrhované s vegetačnou dlažbou, ktorá umožňuje vsakovanie dažďovej vody do podložia, čím sa 
spomalí jej odtok z plochy. Pod vegetačnou dlažbou bude uložená protiropná fólia, ktorá zabezpečí 
aby nebolo znečisťované geologické podložie a podzemné vody ropnými látkami. Variant č. 2 
predstavuje environmentálne vhodnejšie riešenie navrhovanej činnosti. 

9. Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite 
Zámerom navrhovateľa je realizácia nových objektov prechodného bývania s prislúchajúcim 
zázemím a infraštruktúrou za účelom využitia funkčného a dopravného potenciálu danej lokality. 
Realizáciou navrhovanej činnosti v riešenom území dôjde k rozšíreniu ponuky plôch prechodného 
bývania v dotknutej obci Bystrá. 
 
Navrhovaná činnosť bude situovaná na ploche, v rámci ktorej platí 2. stupeň ochrany prírody a 
krajiny, v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
zmien a doplnkov. Stavba v zmysle citovaného zákona nie je v danom území zakázaná.   

10. Celkové náklady (orienta čné) 
Celkové predpokladané náklady stavby ........................ cca 10,5 mil. EUR.  

11. Dotknutá obec 
• Obec Bystrá, 
• Obec Mýto pod Ďumbierom. 

12. Dotknutý samosprávny kraj 
• Banskobystrický samosprávny kraj. 

13. Dotknuté orgány 
• Obecný úrad Bystrá, 
• Obecný úrad Mýto pod Ďumbierom, 
• Okresný úrad Brezno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, 
• Okresný úrad Brezno, Odbor krízového riadenia, 
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• Okresný úrad Brezno, Pozemkový a lesný odbor, 
• Okresný úrad Brezno, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
• Správa Národného parku Nízke Tatry, 
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, 
• Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne. 

14. Povo ľujúci orgán 
• Stavebný úrad obce Bystrá, 
• Okresný úrad Brezno, Odbor starostlivosti o životné prostredie. 

15. Rezortný orgán 
• Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky. 

16. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti pod ľa osobitných 
predpisov 
Zámer činnosti sa pripravuje s cieľom vydania územného rozhodnutia a následných povolení pre 
navrhovanú činnosť v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov a zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení. 

17. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovan ej činnosti presahujúcich 
štátne hranice 
Vzhľadom na polohu umiestnenia navrhovanej činnosti v k.ú. Bystrá sa vplyvy presahujúce štátne 
hranice SR nepredpokladajú.  



EKOJET, s.r.o.                                                                                                                                                                                „Komunitná zástavba, Bystrá“ 
priemyselná a krajinná ekológia                                                                                                                                                                                    Zámer EIA 

 9

III. Základné informácie o súčasnom stave životného 

prostredia dotknutého územia  
 
Z hľadiska administratívneho členenia SR patrí navrhovaná činnosť do Banskobystrického kraja, 
okresu Brezno, k.ú. Bystrá. 
 
Hranica riešeného územia 
Za bezprostredne riešené územie považujeme samotnú plochu umiestnenia navrhovanej činnosti 
(viď. Mapa č. 2: Ortofotomapa v prílohe zámeru).  
 
Hranica hodnoteného územia bola stanovená na základe nasledujúcich kritérií: 
• dosahu možných vplyvov činností navrhovaného zámeru, 
• situovania prvkov ochrany prírody a prvkov ÚSES, 
• hlukovej záťaže územia a rozptylu emisií, zdravotné riziká,   
• situovania obytných celkov v hodnotenom území. 
 
Vplyvy navrhovanej činnosti boli hodnotené na ploche širšieho okolia, na ploche tzv. hodnoteného 
územia, viď. Mapa č.1: Širšie vzťahy – umiestnenie navrhovanej činnosti v prílohe zámeru. 
 

1. Charakteristika prírodného prostredia vrátane ch ránených území 

1.1. Geomorfologické pomery 
Z hľadiska geomorfologického členenia územia Slovenska (In: Geoenviroportál, 2023) je 
hodnotené územie súčasťou provincie Západné Karpaty, subprovincie, Vnútorné Západné 
Karpaty, Fatransko-tatranskej oblasti, celku Horehronské podolie a podcelku Bystrianske podhorie. 
 
Z hľadiska typologického členenia reliéfu (In: Geoenviroportál, 2023) predstavuje hodnotené 
územie reliéf pedimentových podvrchovín a pahorkatín, kde sú základnými morfoštruktúrami 
negatívne morfoštruktúry: priekopové prepadliny a morfoštruktúrne depresie kotlín. V oblasti 
prevažujú vrásovo-blokové fatransko-tatranské morfoštruktúry.  
 
Riešené územie je charakteristické plochým rovinatým georeliéfom, s veľmi miernym sklonom a s 
nadmorskou výškou na úrovni 569 – 575 m n. m. 
 
1.2. Geologické pomery 
Z pohľadu inžiniersko-geologickej klasifikácie (Geologická mapa SR) patrí hodnotené územie do 
regiónu jadrových pohorí, oblasti vysokých jadrových pohorí, 2 – Nízke Tatry, rajónu F -  rajón 
údolných riečnych náplavov.  
 
Na geologickej stavbe riešeného územia sa podieľajú horniny kvartéru, pod ktorými sa v podloží 
nachádzajú horniny mezozoika. Riešené územie sa nachádza v rajóne náplavov horských tokov. V 
ďalšom stupni projektovej prípravy bude spracovaný podrobný inžiniersko-geologický prieskum, 
ktorý presne zhodnotí geologické pomery riešeného územia. 
 
Kvartér  
Ide o fluviálne sedimenty: litofaciálne nečlenené nivné hliny, alebo piesčité až štrkovité hliny 
dolinných nív a nív horských potokov s hrúbkou 2 - 5 m. Ide o najmladšie a plošne najrozšírenejšie 
fluviálne sedimenty, vystupujúce v podobe dolinných nív (nivných terás) riek a potokov. 
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Postglaciálne náplavy nivných sedimentov tvoria podstatnú časť jemnozrnného sedimentačného 
povrchového krytu piesčito-štrkového súvrstvia dnovej akumulácie riek (ŠGÚDŠ, 2023).  
 
Mezozoikum 
V hodnotenom území prevažujú piesčité a škvrnité vápence, rádiolarity a hľuznaté vápence (In: 
Geoenviroportál, 2023).  
 
Radón 
Na základe mapy prírodnej rádioaktivity (ŠGÚDŠ, 2023) prevláda v hodnotenom území 
navrhovanej činnosti nízke radónové riziko. V ďalších stupňoch projektového riešenia stavby bude  
radónové riziko spresnené a následne v prípade potreby budú navrhnuté a realizované 
protiradónové opatrenia. 
 
1.2.1. Geodynamické javy 
V hodnotenom území možno identifikovať z geodynamických javov predovšetkým seizmicitu 
predmetného územia. Z hľadiska seizmicity leží hodnotené územie v pásme so seizmickou 
intenzitou 6-7° MSK, v zóne so seizmickým zrýchlením na skalnom podloží agR = 1,00 - 1,29 m/s-1. 
 
V hodnotenom území navrhovanej činnosti nie sú identifikované žiadne svahové deformácie a 
zosuvy.  
 
1.2.2. Ložiská nerastných surovín 
Navrhovaná činnosť priamo nepretína ťažené ani výhľadové ložiská nerastných surovín. Areál 
stavby nie je v kontakte so žiadnym chráneným ložiskovým územím. 
 
1.3. Pôdne pomery 

1.3.1. Pôdne typy, druhy a ich bonita 
V riešenom území tvoria pôdny kryt fluvizeme kultizemné (BPEJ 0914061), stredne ťažké až 
ľahké, plytké (VÚPOP, 2023).  
 
Riešené územie zasahuje do poľnohospodárskej pôdy, väčšina plochy na ktorej je navrhovaná 
činnosť umiestňovaná je v katastri nehnuteľností evidovaná ako trvalý trávny porast. Riešené 
územie nie je v prekryve s pôdami s vysokou bonitou. Areál navrhovanej činnosti nezasahuje do 
lesnej pôdy. 
 
1.4. Klimatické pomery 
Podľa klimatického členenia Slovenska (Geoenviroportál, 2023), patrí hodnotené územie do 
chladnej klimatickej oblasti, okrsok C1 - mierne chladný (júl ≥ 12° C až 16° C), ročný úhrn zrážok: 
800 – 900 mm). 
 
Zrážky 
Priemer mesačných (ročných) úhrnov zrážok z meteorologickej stanice Brezno je uvedený 
v nasledujúcej tabuľke: 
 
Tab.: Mesačné (ročné) úhrny zrážok v mm (r. 2017 – 2021) 

Ukazovateľ I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. ROK 
2018 35 37 68 28 52 105 49 65 97 34 24 53 647 
2019 37 31 52 38 91 71 69 76 85 27 157 50 784 
2020 114 75 59 10 46 86 67 125 84 160 17 51 894 
2021 43 49 11 35 143 69 110 169 56 12 44 39 780 

(zdroj: SHMÚ, 2023)  
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Teploty 
Priemer mesačných (ročných) teplôt vzduchu z meteorologickej stanice Brezno je uvedený 
v nasledujúcej tabuľke: 
 

Tab.: Priemerné mesačné (ročné) teploty vzduchu v °C (r. 2017 – 2021) 
Ukazovateľ I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. ROK 

2018 -0,6 -3,0 0,8 11,8 15,1 17,2 18,4 19,1 13,5 9,1 4,3 -2,4 8,61 
2019 -5,4 -0,6 4,1 9,1 11,4 19,5 18,0 18,7 12,6 8,7 6,4 0,1 8,55 
2020 -3,0 1,2 2,6 7,3 10,9 17,1 17,9 18,6 14,1 9,2 2,7 1,2 8,32 
2021 -2,2 -0,9 1,6 5,6 10,8 18,6 20,2 16,4 12,9 5,9 2,9 -2,2 7,47 

(zdroj: SHMÚ, 2023) 
 
1.5. Hydrologické pomery 
1.5.1. Povrchové vody 
Hodnotené územie navrhovanej činnosti patrí do povodia Hronu. Z hľadiska typu režimu odtoku 
patrí dané územie do stredohorskej oblasti so snehovo-dažďovým typom režimu odtoku. 
 

Pri hranici riešeného územia sa nachádza vodný tok Štiavnička, ktorý sa pri východnom okraji 
riešeného územia rozdvojuje. Riešené územie sa nenachádza v záplavovom území ani v zóne 
povodňového rizika (SVP, š.p., 2023). 
 
Vodomerná stanica na toku Štiavnička sa nachádza v blízkosti východnej hranice riešeného 
územia v k.ú. Mýto pod Ďumbierom (č. 7065, podľa Hydrologická ročenka – povrchové vody, 
SHMÚ Bratislava, 2021). Priemerné mesačné / extrémne hodnoty prietokov vodného toku 
Štiavnička sú uvedené v nasledujúcom prehľade: 
 
Tab.: Hydrologické charakteristiky vodného toku Štiavnička (m³.s-1) 

7065 STANICA: Mýto pod Ďumbierom      TOK: Štiavni čka        STANIČENIE: 2,90 km           PLOCHA: 47,10 km 2 

Mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. ROK 

Qm 0,708 0,820 1,622 1,100 0,517 0,892 0,800 0,434 0,497 2,038 0,849 0,489 0,898 

Qmax 2020          7,220 

Qmax 1961-2019  24,400 

Deň/Mes/Hod:           17/10/09 

                       24/09/14 - 1984 

Qmin 2020             0,316 

Qmin 1961-2015       0,075 

Deň/Mes:         23/09 

       21/09 - 1973 

(Zdroj: Hydrologická ročenka. Povrchové vody 2020, SHMÚ, Bratislava, 2021) 

 
1.5.2. Vodné plochy 
Z vodných plôch sa na ploche areálu navrhovanej stavby ani v jeho bezprostrednom okolí 
nenachádzajú prirodzené ani umelé vodné plochy.  
 
1.5.3. Podzemné vody 
Hodnotené územie navrhovanej činnosti a jeho širšie okolie patrí do hydrogeologického rajónu MG 
076 Kryštalinikum a mezozoikum juhozápadných svahov Nízkych Tatier s krasovou a krasovo-
puklinovou priepustnosťou s využiteľným množstvom podzemných vôd viac ako 1128 l.s-1.km-2 (In: 
Atlas krajiny SR). 
 
Podzemná voda na ploche riešeného územia sa nachádza v hĺbke cca 2,7 – 3,0 m pod terénom 
(ŠGÚDŠ, 2023). V ďalšom stupni projektovej prípravy bude spracovaný podrobný inžiniersko-
geologický prieskum a hydrogeologický prieskum, ktorý presne zhodnotí úrovne hladiny 
podzemnej vody a ich kolísanie na ploche riešeného územia. 
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1.5.4. Pramene a pramenné oblasti 
Na ploche riešeného územia nie sú identifikované ani evidované pramene a pramenné oblasti 
využívané pre zásobovanie obyvateľstva. V bližšom okolí areálu navrhovanej činnosti sa 
nenachádzajú prírodné zdroje stolových, liečivých a minerálnych vôd. Taktiež neboli dokladované 
zdroje geotermálnych vôd. 
 
1.5.5. Vodohospodársky chránené územia a vodné zdro je 
Na ploche riešeného územia sa nenachádzajú vodné zdroje využívané na zásobovanie vodou 
okolitého obyvateľstva. Riešené územie navrhovanej činnosti sa nachádza v chránenej 
vodohospodárskej oblasti Nízke Tatry - východ, podľa zákona č. 305/2018 Z.z. o chránených 
oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 
Areál navrhovanej činnosti priamo nie je v prekryve s pásmami hygienickej ochrany vodných 
zdrojov, stolových, liečivých a minerálnych vôd (v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách 
v znení neskorších predpisov). V súvislosti s realizáciou/prevádzkou navrhovanej činnosti, 
vzhľadom na jej funkčné riešenie a navrhované stavebno-technické a prevádzkové opatrenia, nie 
je predpoklad negatívneho ovplyvnenia kvality podzemných vôd. 
 
1.6. Fauna, flóra, vegetácia 
Fytogeografické členenie 
Podľa členenia Slovenska na fytogeograficko-vegetačné oblasti (Geoenviroportál, 2023) patrí 
hodnotené územie navrhovanej činnosti do bukovej zóny, kryštalicko-druhohornej oblasti, do 
okresu Horehronské podolie. 
 
Potenciálna prirodzená vegetácia v hodnotenom území navrhovanej činnosti bola prevažne 
tvorená: F – bukové lesy kvetnaté a Fm – Bukové kyslomilné lesy horské (podľa Michalko, J., 
Geobotanická mapa) s prevahou buka lesného (Fagus sylvatica). 
 
Plocha riešeného územia (areál umiestnenia navrhovanej stavby) 
Riešené územie v súčasnosti predstavuje oplotený pasienok využívaný na pasenie dobytka. 
Plochu riešeného územia z troch strán lemujú porasty nelesnej drevinovej vegetácie v druhovom 
zložení: jelša lepkavá (Alnus glutinosa), buk lesný (Fagus sylvatica), javor poľný (Acer campestre), 
javor mliečny (Acer platanoides), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), lieska obyčajná (Corylus 
avellana), viaceré druhy vŕb (Salix sp.) a ďalšie.  
 
Bylinnú vegetáciu tvoria hlavne bežné druhy ako napr.: fialka roľná (Viola arvensis), zádušník 
brečtanolistý (Glechoma hederacea), nátržník vzpriamený (Potentilla erecta), skorocel prostredný 
(Plantago media), rebríček obyčajný (Achillea millefolium), margaréta biela (Leucanthemum 
album), pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica), mäta dlholistá (Mentha longifolia), hadinec obyčajný 
(Echium vulgare) a iné. Z inváznych druhov bol v blízkosti toku Štiavnička zaznamenaný výskyt 
druhu pohánkovec japonský (Fallopia japonica) 
 
Na ploche riešeného územia sa nevyskytujú chránené ani inak vzácne druhy drevín. Taktiež 
v riešenom území nie je zaznamenaný výskyt vzácnych, resp. kriticky ohrozených rastlinných 
taxónov alebo vzácnych a kriticky ohrozených druhov drevín. 
 
Po ukončení stavebných činností bude navrhovaný areál začlenený do krajiny prostredníctvom 
sadovníckych úprav. Záujem navrhovateľa je zachovať všetky vzrastlé dreviny, ktoré sa na ploche 
riešeného územia v súčasnosti nachádzajú. 
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Zoogeografické členenie 
Zoograficky z hľadiska limnického biocyklu patrí živočíšstvo hodnoteného územia do 
pontokaspickej provincie, podunajského okresu a stredoslovenskej časti. Z hľadiska terestrického 
biocyklu patrí živočíšstvo hodnoteného územia do západokarpatského úseku, provincie 
stredoeurópskych pohorí a podprovincie karpatských pohorí (Geoenviroportál, 2023).  
 
Plocha riešeného územia (areál umiestnenia navrhovanej stavby) 
Samotná navrhovaná činnosť predstavuje oplotený pasienok využívaný na pasenie dobytka. 
Plocha je z južnej strany ohraničená tokom Štiavnička so sprievodnou vegetáciou, za ktorým sa 
nachádzajú rozsiahle lesné porasty. Zo severnej strany je plocha ohraničená líniou nelesnej 
drevinovej vegetácie a cestou I/72. Plocha sa nachádza v blízkosti zastavaného územia obce 
Bystrá a tiež v blízkosti rekreačne využívaného územia obce Mýto pod Ďumbierom. Z uvedených 
informácií vyplýva, že plocha riešeného územia je dlhodobo antropicky ovplyvňovaná a intenzívne 
využívaná. Preto sa na ploche riešeného územia trvalo nevyskytujú vzácne, ohrozené  a chránené 
druhy živočíchov, ich výskyt je predovšetkým prechodný.   
 
Z vtákov zalietavajú z priľahlého okolia hlavne bežné druhy ako napr.: straka obyčajná (Pica pica), 
drozd čierny (Turdus merula), sýkorka veľká (Parus major) a pod., z cicavcov je možný prechodný 
výskyt líšky hrdzavej (Vulpes vulpes), kuny lesnej (Martes martes), srnca lesný (Capreolus 
capreolus), jeleňa európskeho (Cervus elaphus) a i. Vzhľadom na rozlohu územia a súčasný 
vegetačný kryt plochy riešeného územia a jeho blízkeho okolia je možné očakávať pomerne veľkú 
diverzitu bezstavovcov adaptovaných na biotopy pasienkov a lúk, ktoré zároveň nie sú veľmi citlivé 
na narušené prostredie. 
 
Výskyt vzácnejších (plachejších) druhov fauny je na ploche riešeného územia vzhľadom na jeho 
charakter a charakter jeho blízkeho okolia málo pravdepodobný. Trvalý výskyt vzácnejších druhov 
fauny je viazaný na rozsiahlejšie plochy zachovalej lesnej vegetácie v okolí. 
 
1.7. Chránené územia a ochranné pásma 
1.7.1. Národná sieť chránených území 
Navrhovaná činnosť sa umiestňuje do ochranného pásma národného parku Nízke Tatry, kde platí 
2. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny. Súčasťou ochranného pásma národného parku Nízke 
Tatry je aj celé katastrálne územie obce Bystrá, jeho južnú hranicu tvorí rieka Hron. Územie 
národného parku Nízke Tatry (3. stupeň ochrany) sa nachádza cca 4,6 km v severnom smere od 
riešeného územia a nebude navrhovanou činnosťou negatívne ovplyvňované. 
 
Areál navrhovanej činnosti nie je v prekryve so žiadnym maloplošným chráneným územím, v 
zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien 
a doplnkov. Najbližšie k areálu stavby sa z maloplošných chránených území sa nachádza 
ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky Bystrianska jaskyňa (4. stupeň ochrany). Lokalita sa 
nachádza cca 400 m v JZ smere od areálu navrhovanej činnosti. Vo vzdialenosti cca 1,85 km JZ 
smerom sa nachádza aj CHA Suchá dolina (4. stupeň ochrany). 
 
1.7.2. Európska sieť chránených území (lokality sústavy Natura 2000) 
Riešené ani hodnotené územie navrhovanej činnosti nezasahuje / nepretína žiadne vyhlásené ani 
navrhované lokality tvoriace sústavu chránených území Natura 2000 (Chránené vtáčie územia 
a Územia európskeho významu).  
 
Najbližšie k areálu navrhovanej činnosti sa nachádza územie európskeho významu: SKUEV1302 
Ďumbierske Tatry (cca 800 m v severnom smere od areálu stavby) a SKUEV0154 Suchá dolina 
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(cca 1,85 km v JZ smere od areálu stavby). V chránených vtáčích území sa najbližšie k ploche 
riešeného územia nachádza SKCHVU018 Nízke Tatry, vzdialené cca 4,6 km severne od areálu 
navrhovanej činnosti. Uvedené územia sústavy Natura 2000 sa nachádzajú v dostatočnej 
vzdialenosti od navrhovanej činnosti na to, aby ich predmety ochrany vo vzťahu k charakteru 
plánovanej činnosti neboli ovplyvnené. 

 

1.7.3. Ochrana prírody v zmysle medzinárodných dohovorov (Lokality RAMSAR) 
Samotná plocha riešeného územia ani hodnotené územie stavby nie je v prekryve s lokalitami 
zaradenými do zoznamu Ramsarského dohovoru o mokradiach.  
 
1.8. Charakteristika biotopov a ich významnos ť 
Na ploche riešeného územia a jeho susedstve sa nachádzajú nasledovné biotopy: 

• Biotop Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky - ide intenzívne spásané pasienky na 
hlbších, vodou a živinami dobre zásobených pôdach, rozšírené od nížin po horský stupeň 
na rovinatých až mierne sklonených miestach v alúviách potokov a riek, v blízkosti 
napájadiel, na miestach oddychu zvierat a v niektorých rekultivovaných, intenzívne 
využívaných oplôtkoch (oplotené pasienky). Tento biotop sa vyskytuje na prevažnej 
väčšine plochy riešeného územia, ktorá je v súčasnosti využívaná ako pasienok pre 
hovädzí dobytok. 

• A520000 Cestné komunikácie - pozemné komunikácie s vozovkou, krajnicami, priekopami 
a pod. Ide o antropogénny biotop, prispôsobené na mechanické poškodzovanie 
a zraňovanie (zošliap). 

• Nelesná drevinová vegetácia - líniové porasty stromov (pozdĺž vodných tokov, komunikácií 
a pod.), ktoré nespĺňajú kritériá pre zaradenie medzi biotopy európskeho a národného 
významu. Ide o lemovú vegetáciu. 

 

1.8.1. Chránené, vzácne a ohrozené druhy a biotopy  
Biotopy európskeho a národného významu 
Podľa vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z., v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva 
zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, sa na ploche 
riešeného územia nenachádzajú biotopy európskeho významu. Na veľkej časti plochy riešeného 
územia bol identifikovaný biotop národného významu Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky. 
 

Chránené druhy 
V zmysle európskeho práva (smernica 79/409/EHS) a Vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z. v znení 
neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v 
znení neskorších predpisov, v hodnotenom území navrhovanej činnosti a jeho bližšom okolí je 
zaznamenaný výskyt niektorých chránených druhov živočíchov viazaných na lesné spoločenstvá v 
okolí. Na ploche dotknutej realizáciou navrhovaného zámeru môžeme predpokladať ich občasné 
zalietavanie a prelety, avšak vzhľadom na charakter prostredia významne ovplovňovaného 
antropickými vplyvmi, nepredpokladáme ich dlhodobejšie zdržiavanie sa v polohe riešeného 
územia.  
 

Výskyt chránených, vzácnych a ohrozených druhov živočíchov sa viaže v širšom okolí riešeného 
územia na lokality Natura 2000, lesné komplexy, sprievodnú vegetáciu vodných tokov, maloplošné 
a veľkoplošné chránené územia, prvky RÚSES a pod.   
 

V riešenom území navrhovanej činnosti sa nenachádzajú chránené stromy v zmysle platných 
predpisov ochrany prírody a krajiny. Výskyt chránených druhov flóry na ploche riešeného územia 
nie je identifikovaný. 
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2. Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, sce néria 
 

2.1. Štruktúra krajiny 
Štruktúra krajiny bližšieho okolia hodnoteného územia sa skladá z 12 prvkov, ktoré je možné 
zoskupiť podľa prevládajúcich aktivít do 5 skupín. Ide o tieto prvky:  
 
1. Obytné plochy 

• malopodlažná a individuálna rodinná zástavba, 
• objekty rekreácie a prechodného bývania. 

 
 
2. Plochy ob čianskej vybavenosti 

• objekty športovísk (lyžiarske strediská, bowling), 
• stravovacie zariadenia, 
• maloobchodné prevádzky. 

 
 
3. Priemyselné plochy a prvky technickej vybavenosti  

• verejné dopravné značenie a osvetlenie. 

 
2.2. Scenéria krajiny 
Krajinný obraz hodnoteného územia je tvorený hlavne striedajúcimi sa lesnými porastami 
a plochami lúk a pasienkov. Priamo z plochy riešeného územia, ktorá sa nachádza východne od 
zastavaného územia obce Bystrá nie sú viditeľné takmer žiadne stavebné objekty kvôli tomu, že je 
ohraničená drevinovou vegetáciou. Podobne nie sú z plochy viditeľné ani vyššie vrcholy hlavného 
hrebeňa Nízkych Tatier. Plocha sa nachádza v údolí, preto sa z nej naskytujú pohľady len na 
blízke okolie. V južnej polovici je trasované vzdušné el. vedenie (viď obrázok nižšie).  
 
Obr.: Pohľad na plochu riešeného územia z juhozápadného okraja smerom na severovýchod.  

(foto: EKOJET, s.r.o., 2022) 
 
Navrhovaná činnosť svojou dispozíciou a objemovým riešením nebude znečisťovať scenériu 
okolitých významných krajinnotvorných prvkov. 
 
 
 

 

4. Vegetácia v mestskej krajine 
• trávnaté porasty, pasienky, 
• nelesná drevinová vegetácia, 
• lesné porasty. 

 
 
5. Dopravné plochy a línie 

• cesta I/72, cesta II/584, 
• miestne komunikácie, 
• parkovacie plochy a chodníky pre peších. 
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2.3. Územný systém ekologickej stability 
Riešené územie navrhovanej činnosti nezasahuje priamo do žiadnych vyhlásených prvkov 
RÚSES. Dokumentácia RÚSES okresu Brezno je vo fáze spracovávania, údaje nie sú zverejnené.  
 
Podľa dokumentácie ÚPN VÚC BBK Zmeny a doplnky č. 5/2020 riešené územie nie je v prekryve 
ani sa nenachádza v blízkosti žiadneho prvku územného systému ekologickej stability. 
 
Areál navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadnych biocentier, biokoridorov ani genofondových 
lokalít flóry a fauny. Cez areál navrhovanej činnosti neprechádzajú žiadne migračné trasy 
živočíchov. Na ploche riešeného územia nie sú navrhované žiadne nové prvky RÚSES ani 
MÚSES. 
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3. Obyvate ľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistor ické hodnoty územia 

3.1. Obyvate ľstvo 
Areál navrhovanej činnosti (samotná plocha riešeného územia) sa nachádza v Banskobystrickom 
kraji, okrese Brezno, k.ú. Bystrá sa nachádza cca 30 m východne od zastavaného územia obce 
Bystrá a na hranici katastrálneho územia obce Mýto pod Ďumbierom. V dotknutých sídlach boli 
v roku 2020 a 2021, podľa údajov Štatistického úradu SR, takéto stavy obyvateľov: 
 
Tab.: Trvalo bývajúce obyvateľstvo (stav k 31.12. 2020 a k 31.12.2021) 

Ukazovateľ 
obec Bystrá 

2020 2021 

Trvalo bývajúce obyvateľstvo (spolu) 177 156 

Podiel mužov / žien (%) 53,7 % / 46,3 % 55,1 % / 44,9 % 

Prirodzený prírastok obyvateľstva -4 -4 

(Zdroj: datacube.statistics.sk, 2023) 
 

Tab.: Trvalo bývajúce obyvateľstvo (stav k 31.12. 2020 a k 31.12.2021) 

Ukazovateľ 
obec Mýto pod Ďumbierom 

2020 2021 

Trvalo bývajúce obyvateľstvo (spolu) 529 509 

Podiel mužov / žien (%) 49,9 % / 50,1 % 50,3 % / 49,7 % 

Prirodzený prírastok obyvateľstva -1 -2 

(Zdroj: datacube.statistics.sk, 2023) 

 
Plocha riešeného územia v súčasnosti nie je obývaná. Najbližšie obytné územie (zástavba 
rodinných domov) sa nachádza cca 140 m západne od plochy riešeného územia. Vo vzdialenosti 
cca 30 m severne od plochy riešeného územia za cestou I/72 sa nachádzajú objekty prechodného 
ubytovania v katastrálnom území obce Mýto pod Ďumbierom. 
 
3.2. Sídla 
Okres Brezno sa nachádza v strednej časti SR a susedí s 10-timi okresmi: Ružomberok, Poprad, 
Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Rimavská Sobota, Poltár, Detva, Zvolen a Banská Bystrica. 
Okresné mesto Brezno je prirodzeným geografickým centrom okresu. Obec Bystrá je spolu so 
susednou obcou Mýto pod Ďumbierom zase centrom turistického ruchu na južnej strane Nízkych 
Tatier. Základné územné charakteristiky obce Bystrá a obce Mýto pod Ďumbierom a dotknutého 
okresu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
 
Tab.: Základné charakteristiky obce Bystrá, obce Mýto pod Ďumbierom a dotknutého okresu (r. 2021) 

Sídelná jednotka Rozloha (km2) Hustota obyvateľov (obyv./km2) 

Obec Bystrá 15,87 10,08 

Obec Mýto pod Ďumbierom 10,39 49,76 

Okres Brezno 1265,21 46,79 

(Zdroj: datacube.statistics.sk, 2023, stav k 31.12.2021) 

 
3.3. Priemyselná výroba 
Priemyselná výroba v okrese Brezno je zastúpená najmä strojárenským, hutníckym, 
drevospracujúcim, potravinárskym priemyslom a i. V rámci mesta Brezno sú priemyselné aktivity 
sústreďované v priemyselnej zóne v južnej časti mesta. Významným priemyselným podnikom 
v okrese Brezno je podnik Železiarne Podbrezová a.s. Plocha riešeného územia sa nenachádza 
v blízkosti žiadneho priemyselného podniku, obec Bystrá a obec Mýto pod Ďumbierom sú 
zamerané na aktivity cestovného ruchu, šport a rekreáciu. 
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V roku 2021 bolo na území okresu Brezno evidovaných 23 priemyselných podnikov, ktoré 
zamestnávali 4 613 zamestnancov. V tomto roku dosiahla celková produkcia priemyslu v okrese 
hodnotu 490,78 mil. € (Ročenka priemyslu 2022, ŠÚ SR, 2022). 
 
3.4. Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 

Poľnohospodárstvo 
Z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy okresu Brezno na úrovni 32 586 ha predstavujú trvalé 
trávne porasty 27 897 ha, orná pôda 3 953 ha, záhrady 729 ha a ovocné sady 7 ha (Štatistická 
ročenka o pôdnom fonde v SR, Bratislava 2021, ÚGKK SR, stav k 01/2022). Navrhovaná činnosť 
zasahuje do poľnohospodársky využívaných plôch, ktoré sú v katastri nehnuteľností označené ako 
trvalé trávne porasty. 
 
Lesné hospodárstvo 
Lesy v okrese Brezno zaberajú pomerne väčšiu rozlohu. Celková plocha lesných pozemkov 
v dotknutom okrese predstavuje 88 041 ha (Štatistická ročenka o pôdnom fonde v SR, Bratislava 
2021, ÚGKK SR, stav k 01/2022). Navrhovaná činnosť nezasahuje do lesnej pôdy. 
 
3.5. Doprava a dopravné plochy 

3.5.1. Cestná sieť 
V okrese Brezno sa nachádzajú cesty miestneho, regionálneho, nadregionálneho a 
medzinárodného významu. Stav siete cestných komunikácií v okrese Brezno (SSC, 2023) je 
nasledovný:   

• dĺžka ciest I. triedy ..................................................116,599 km,  
• dĺžka ciest II. triedy (II/507, II/516).............................40,327 km,  
• cesty III. triedy sú zastúpené v dĺžke ....................... 77,446 km.  

 
Navrhovaná činnosť bude dopravne napojená na cestu I/72 v km 71,199. Napojenie je cez 
existujúci vjazd na pozemok, na ktorom sa plánuje zástavba. V rámci napojenia sa vybuduje pravý 
odbočovací pruh. Pri vjazde je riešený priepust a deliaci ostrovček. Spevnená plocha na pozemku 
je navrhnutá na samostatnej konštrukcii betónovej drenážnej dlažby. Zo spevnenej plochy sa budú 
obsluhovať priľahlé parkoviská pre užívateľov a návštevníkov.  
 
3.5.2. Hromadná doprava 
V súčasnosti je autobusová doprava zastúpená linkami spoločnosti Slovenská autobusová 
doprava Zvolen, a.s. trasovanými po ceste I/72 aj po ceste II/584.  
 
3.5.3. Cyklistická doprava  
Navrhovaná činnosť rešpektuje existujúce cyklotrasy vedené v širšom okolí navrhovaného areálu. 
V susedstve navrhovaného areálu sa cyklotrasy nenachádzajú.  
 
3.6. Technická infraštruktúra 
V súčasnosti je v hodnotenom území už umiestnená dopravná a technická infraštruktúra (vodovod, 
vedenia VN, atď.). Pre trasy vedení technickej infraštruktúry navrhovanej činnosti sú vymedzené 
koridory ochranných pásiem. 
 
Pri výstavbe navrhovanej činnosti bude potrebné dodržať ochranné pásma podzemných a 
nadzemných vedení a stavieb vymedzených STN a zákonom. 
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3.7. Služby 
Obce Bystrá a Mýto pod Ďumbierom sú vybavené zariadeniami regionálneho a lokálneho významu 
v oblasti športu a rekreácie, ako aj zariadeniami obchodu a služieb lokálneho významu. Úroveň 
vybavenosti službami, ich štruktúra zodpovedá sídelnej veľkosti dotknutého sídla, jeho významu a 
funkčnej profilácii v založenom systéme osídlenia.   
 
V súčasnosti sa na ploche dotknutého pozemku nenachádzajú prvky verejnej ani komerčnej 
občianskej vybavenosti. V bližšom okolí riešeného územia sa nachádzajú dve lyžiarske strediská, 
golfový areál, ubytovacie zariadenia, stravovacie zariadenia a ďalšie menšie prevádzky občianskej 
vybavenosti.  
 
3.8. Rekreácia a cestovný ruch 
Turisticky najatraktívnejšie a najnavštevovanejšie časti hodnoteného územia sú v Bystrianskej 
doline, hlavnou turistickou atrakciou obce Bystrá je sprístupnená Bystrianska jaskyňa. Zo 
športových atrakcií sa v blízkosti riešeného územia nachádzajú dve významné lyžiarske strediská 
(Tále a Mýto pod Ďumbierom - v letnom období využívané ako bajk park), golfové ihrisko (Gray 
Bear Tále), lanový park Tarzánia a ďalšie. Hlavným faktorom rozvoja turistického ruchu je blízkosť 
najvyššej časti pohoria Nízke Tatry a hodnotné prírodné prostredie národného parku Nízke Tatry. 
 
Riešené územie navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadnych prvkov rekreácie a neprechádzajú 
ním žiadne turistické trasy. Areál navrhovanej činnosti nie je na rekreáciu a cestovný ruch 
využívaný. 
 
3.9. Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnost i 
V riešenom území navrhovanej činnosti sa nenachádzajú kultúrne a historické pamiatky a 
pozoruhodnosti. Areál stavby sa nenachádza v pamiatkovej zóne dotknutého sídla. 
 
3.10. Archeologické a paleontologické náleziská a g eologické lokality 
V areáli navrhovanej činnosti a jej bližšom okolí nie sú v súčasnosti známe žiadne archeologické 
a paleontologické náleziská. V prípade, že počas výkopových prác bude nájdené archeologické 
nálezisko je podľa platného zákona o ochrane pamiatok investor a dodávateľ stavby povinný 
zabezpečiť realizáciu archeologického výskumu. 
 



EKOJET, s.r.o.                                                                                                                                                                                „Komunitná zástavba, Bystrá“ 
priemyselná a krajinná ekológia                                                                                                                                                                                    Zámer EIA 

 20

4. Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdra via 

4.1. Znečistenie ovzdušia 
Na znečistenie ovzdušia výraznou mierou vplývajú veľké a stredné zdroje znečistenia. Údaje 
o množstve vyprodukovaných emisií znečisťujúcich látok za roky 2018 až 2021 v okrese Brezno sú 
uvedené v nasledujúcom prehľade: 
 
Tab.: Množstvo emisií zo stacionárnych zdrojov v okrese Brezno za roky 2018 – 2021 

Názov znečisťujúcej látky 
Množstvo ZL(t) za 

rok 2018 
Množstvo ZL(t) za 

rok 2019 
Množstvo ZL(t) za 

rok 2020 
Množstvo ZL(t) za 

rok 2021 

Tuhé znečisťujúce látky 27,075 25,808 28,061 26,925 

Oxidy síry (SO2) 26,692 27,903 31,483 58,157 

Oxidy dusíka (NO2) 227,202 210,912 236,769 288,591 

Oxid uhoľnatý (CO) 271,475 253,233 257,297 239,358 

Organické látky (COÚ) 21,550 23,448 25,987 24,155 

(Zdroj: SHMU, 2023) 
 

Tab.: Emisie základných znečisťujúcich látok ovzdušia v tonách podľa prevádzkovateľov v okrese 
Brezno za rok 2021 

Názov prevádzkovateľa TZL SO2 NO2 CO 

Železiarne Podbrezová a.s. 8,636 56,806 254,621 137,913 

myWood Polomka Timber, s.r.o. 5,659 - 13,409 10,235 

JASPI s.r.o. 2,242 - - - 
(Zdroj: SHMU, 2023) 

 
4.2. Znečistenie povrchových, podzemných vôd a horninového p rostredia 
4.2.1. Znečistenie povrchových vôd  
V riešenom území ani v jeho susedstve sa kvalita povrchových vôd nemonitoruje.  
 
4.2.2. Znečistenie podzemných vôd a horninového prostredia 
Kvalita podzemných vôd v okolí riešeného územia navrhovanej činnosti je ovplyvňovaná najmä 
charakterom využitia povrchu. V riešenom území znečistenie podzemných vôd nebolo 
dokladované/identifikované. 
 
Podzemná voda v riešenom území nie je v súčasnosti využívaná na pitné účely. 
 
4.3. Kontaminácia pôd a pôdy ohrozené eróziou 
Proces pôdnej erózie sa prejavuje najmä v oblastiach s väčším sklonom územia na plochách 
nepokrytých vegetačným krytom a na zrnitostne ľahších pôdach. Vzhľadom na súčasný charakter 
a pokryv územia má riešené územie nepatrnú až nulovú náchylnosť na vodnú a veternú eróziu. 
 
Kontaminácia pôd sa na ploche riešeného územia nepredpokladá. 
 
4.4. Radón  
Na základe mapy prírodnej rádioaktivity (ŠGÚDŠ, 2023) prevláda v hodnotenom území 
navrhovanej činnosti nízke radónové riziko. V ďalších stupňoch projektového riešenia stavby bude  
radónové riziko spresnené a následne v prípade potreby budú navrhnuté a realizované 
protiradónové opatrenia. 
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4.5. Zaťaženie územia hlukom 
Zdrojom hluku v riešenom území je hluk z automobilovej dopravy na priľahlých komunikáciách 
(cesta I/72).  
 
4.6. Skládky, smetiská, devastované plochy a staré záťaže 
Na ploche riešeného územia sa v súčasnosti nenachádzajú neriadené skládky ani devastované  
plochy. Pri terénnej obhliadke plochy riešeného územia bolo zistené nelegálne vyvážanie 
nefunkčných veľkých domácich spotrebičov. 
  
Areál navrhovanej činnosti (plocha riešeného územia) nie je v kontakte s identifikovanými 
environmentálnymi záťažami. Najbližšie k ploche riešeného územia sa nachádza cca 4,2 km JZ 
smerom záťaž BR (019) / Valaská - skládka TKO Za Húščavou. 
 
4.7. Ohrozené biotopy živo číchov 
Priamo v riešenom území navrhovanej činnosti sa ohrozené biotopy živočíchov nevyskytujú, 
taktiež sa na jeho ploche nenachádzajú biotopy európskeho významu. Vegetačný kryt riešeného 
územia svojím charakterom a druhovým zložením spĺňa definíciu pre biotop národného významu 
Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky. V prípade plochy riešeného územia ide o biotop 
antropogénneho pôvodu, vytvorený dlhodobým využívaním plochy na pasenie dobytka, jeho 
existencia je preto závislá od ľudskej činnosti. Biotop na ploche riešeného územia vzhľadom na 
svoju polohu v blízkosti urbanizovaného územia, vedľa cesty I. triedy a jeho celkový stav 
a charakter vegetačného krytu nepredstavuje významnú plochu pre výskyt vzácnych a ohrozených 
druhov fauny a flóry ani pre ich spoločenstvá. Zároveň predmetná plocha nie je refúgiom pre 
ohrozené druhy živočíchov. Záberom biotopu na ploche riešeného územia nedôjde k narušeniu 
potravných reťazcov a populácii druhov fauny vyskytujúcich sa v okolitých porastoch. Tento biotop 
predstavuje jeden z najrozšírenejších biotopov národného významu v rámci Slovenska, 
v predmetnom území nepredstavuje ohrozený typ vegetácie.  
 
4.8. Súčasný zdravotný stav obyvate ľstva a celková kvalita životného prostredia pre 
človeka 
V okrese Brezno patria medzi najčastejšie príčiny úmrtia choroby obehovej sústavy, nádorové 
ochorenia, choroby tráviacej sústavy, dýchacej sústavy a vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti. 
V dotknutom okrese je zaznamenávaný nárast alergií, najmä rinitídy sezónnej i celoročnej, 
bronchiálnej astmy, ale aj dermorespiračného syndrómu a potravinovej alergie. 
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IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej 

činnosti na životné prostredie vrátane zdravia a o možnostiach 

opatrení na ich zmiernenie 

1.   Požiadavky na vstupy 
1.1. Pôda 
Navrhovaná činnosť bude situovaná v Banskobystrickom kraji, v okrese Brezno, k.ú. Bystrá, na 
ploche medzi cestou I/72 a vodným tokom Štiavnička a pri hranici k.ú. Mýto pod Ďumbierom. 
Plocha riešeného územia o výmere 16 870 m2 je umiestňovaná na parcelách registra C č.: 387/1 
(trvalý trávny porast) a 387/2 (ostatná plocha), ktoré sa nachádzajú mimo zastavaného územia 
obce a sú vo vlastníctve navrhovateľa. 
 
Vzhľadom k tomu, že parcela riešeného územia je charakterizovaná ako poľnohospodárska pôda, 
bude potrebné vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Poľnohospodárska pôda bude z 
pôdneho fondu vyňatá v zmysle platnej legislatívy, čo bude riešené v ďalšom stupni projektovej 
dokumentácie. 
 
Plocha riešeného územia nezasahuje do lesnej pôdy. V zmysle § 10, zákona č. 326/2005 Z. z., o 
lesoch zasahuje plocha riešeného územia do ochranného pásma lesa, ktoré tvoria pozemky do 
vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku.  
 
K umiestňovaniu stavieb v ochrannom pásme lesa konštatujeme, že v ochrannom pásme lesa nie 
je zo zákona zakázané umiestňovanie stavieb, čo je zrejmé aj zo znenia ust. § 10 Zákona 
o lesoch. Na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa 
sa vyžaduje záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. V zmysle čl. 1 ods. 
1 písm. k) smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 14/2018 v znení smernice 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 92/2018 a 175/2019 v spojitosti s časťou 12 písm. g) 
bod 25 Operatívnych pokynov pre okresné úrady č. XVII/1  (v prípade pozemkov nachádzajúcich 
sa v dotknutom katastrálnom území) záväzné stanovisko k návrhu na umiestnenie stavby a o 
využití územia v ochrannom pásme lesa vydáva Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor. 
Príslušné podmienky dotknutého orgánu správy lesného hospodárstva budú v rámci povoľovania 
navrhovanej činnosti rešpektované. Na udelenie záväzného stanoviska sa nevzťahuje všeobecný 
predpis o správnom konaní. 
 
1.1.1. Nároky na zastavané územie  
Plošná bilancia navrhovanej činnosti je zobrazená v nasledujúcej tabuľke: 
 

Tab.: Plošná bilancia navrhovanej činnosti  
Ukazovateľ Plocha (m2) 
Plocha riešeného územia  16 870 m2 
Zastavaná plocha stavby – úroveň 1.NP  2 436,5 m2 

Spevnené plochy/ komunikácie, chodníky, pochôdzne plochy 
Variant č.1 4 648 m2 
Variant č.2 3 208 m2 

Nespevnené plochy, zeleň - riešené územie (rastlý terén) 
Variant č.1 9 209 m2 
Variant č.2 10 649 m2 

 

Navrhovaná činnosť si vyžiada demoláciu stavebných objektov.  
 



EKOJET, s.r.o.                                                                                                                                                                                „Komunitná zástavba, Bystrá“ 
priemyselná a krajinná ekológia                                                                                                                                                                                    Zámer EIA 

 23

1.2. Voda 
1.2.1. Spotreba vody celkom, maximálny a priemerný odber 
V súvislosti s prevádzkou navrhovanej činnosti vzniknú požiadavky pre odber vody pre pitné, 
hygienické účely a potreba požiarnej vody. Predpokladaná potreba vody pre funkčnú prevádzku 
navrhovanej činnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade: 
 
Tab.: Predpokladaná potreba vody pre funkčnú prevádzku navrhovanej činnosti 
Ukazovateľ potreba 
Priemerné denné množstvo (Qd) - l/s 0,48 
Maximálne denné množstvo (Qd) - l/s 0,96 
Ročná spotreba vody (Qr) - m3/rok 15 136,6 
Potreba požiarnej vody - (l/s) 3,3 

 
Zdroj vody / pripojenie stavby na verejný vodovod 
Z dôvodu potreby zásobovania navrhovanej lokality pitnou vodou bude v rámci projektu 
zrealizované predĺženie verejného vodovodu v obci Bystrá. Predĺženie verejného vodovodu je 
navrhnuté ako pokračovanie existujúceho vodovodu v súbehu cesty I/72 vo vzdialenosti 4 až 5 m 
od krajnice vozovky v nespevnenom povrchu, v smere z obce Bystrá do obce Mýto pod 
Ďumbierom, v celkovej dĺžke 142,0 m. 
 
Ukončenie predĺženia bude prechodom na prírubové tvarovky z tvárnej liatiny DN100. Najprv sa 
zrealizuje odbočka vodovodnej prípojky pre navrhovanú lokalitu a osadí sa koncový podzemný 
hydrant DN80. 
 
Zdroj požiarnej vody 
Pre potreby hasenia je navrhnutá požiarna nádrž so stálou zásobou požiarnej vody v objeme 
22 m3. Z areálového vodovodu bude zrealizovaná odbočka požiarneho vodovodu s uzáverom a 
napojením do požiarnej nádrže. Požiarny vodovod je navrhnutý s dĺžkou 3,8 m. Podzemná 
požiarna nádrž zabezpečí po dobu 30 minút (podľa § 4 ods. 1 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z.) odber 
požiarnej vody pre potreby hasenia. Vystrojenie nádrže bude podľa požiadaviek požiarnej ochrany. 
 
Zásobovanie požiarnou vodou a príslušné požiarne úseky (vnútorný rozvod požiarnej vody) bude 
zabezpečené v súlade s príslušnou legislatívou a STN. 
 
1.3. Ostatné surovinové a energetické zdroje  
Elektrická energia 
V súvislosti s prevádzkovaním navrhovanej činnosti vzniknú nároky na odber elektrickej energie 
(objekty prechodného ubytovania, sociálne zázemie, vonkajšie osvetlenie, atď.). Spotreba 
elektrickej energie pre potreby navrhovanej činnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke: 
 
Tab.: Spotreba elektrickej energie navrhovanej činnosti 

energetická bilancia navrhovaná činnosť 

celkový inštalovaný príkon (Pi) – kW 2 574,0 

Maximálny súčasný príkon (Ppmax) – kW 634,0 

 
Zásobovanie elektrickou energiou 
Novobudovaná trafostanica areálu bude napojená na jestvujúce vzdušné vedenie 22 kV 
prechádzajúce sa v južnej časti riešeného územia navrhovanej činnosti. Z existujúceho stožiara 
VN bude cez odpojovač napojený káblový vývod pre napojenie novej trafostanice o výkone 1000 
kVA. Kábel bude vedený zemou a bude zaústený cez káblový priestor do kioskovej trafostanice na 
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pozemku navrhovateľa. Z navrhovanej trafostanice budú vytiahnuté štyri káble, ktoré budú tvoriť 
dva zokruhované rozvody NN pre navrhované objekty. Priestorové umiestnenie káblov bude 
zodpovedať platným STN. Prípojka VN bude zriadená podľa pripojovacích podmienok distribučnej 
spoločnosti.   
 
V zmysle pripojovacích podmienok distribučnej spoločnosti budú napojené jednotlivé rozvádzače 
merania el. práce, z ktorých budú napojené jednotlivé rozvádzače pre prevádzku navrhovanej 
stavby a jej súvisiaceho zázemia.  
 
V rámci stavby sa pre prípad výpadku elektrického prúdu počíta s centrálnym batériovým 
systémom s automatickým nabíjaním.  
 
Zdroj tepla 
Ako zdroj tepla budú využité kompaktné tepelné čerpadlá v dostatočnom výkone podľa 
energetického výpočtu. K tepelným čerpadlám budú v jednotlivých objektoch v kaskáde pripojené 
elektrické kotly. Na ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) bude použitý zásobník o objeme 500 l. 
Zdrojom primárnej energie je okolitý vzduch. 
 
Na základe požiadaviek investora bol zvolený teplovodný uzavretý nízkotlakový vykurovací systém 
s núteným obehom vody s podlahovým vykurovaním. Systém pracuje s teplotným spádom 
35/30°C v prípade podlahových okruhov. 
 
1.4. Nároky na dopravnú a inú infraštruktúru 

1.4.1. Napojenie stavby na priľahlú dopravnú infraštruktúru 
Napojenie areálu bude na cestu I/72 v km 71,199. Napojenie je navrhované cez existujúci vjazd na 
pozemok, na ktorom sa plánuje zástavba. V rámci napojenia sa vybuduje pravý odbočovací pruh s 
dĺžkou 52 m. Odbočovací pruh je navrhnutý podľa STN 73 6102. Pri vjazde je riešený priepust a 
deliaci ostrovček. Spevnené plocha na pozemku je navrhnutá na samostatnej konštrukcii 
betónovej drenážnej dlažby. Zo spevnej plochy sa budú obsluhovať priľahlé parkoviská pre 
užívateľov a návštevníkov.  
 
Príjazd od obce Bystrá bude cez pravé odbočenie a následne do areálu. Príjazd od Mýta pod 
Ďumbierom bude zamedzený, dopravným značením upravený a aj fyzickým ostrovčekom. Vozidlá 
pôjdu v smere na obec Bystrá, kde sa na okružnej križovatke otočia naspäť a vojdú do areálu. 
Výjazd z areálu bude na oba smery bez pripájacích pruhov. Vzdialenosť napojenia od okružnej 
križovatky bude cca 306 m a od najbližšieho napojenia smer Mýto bude cca 225 m.  
  
1.4.2. Statická doprava 
Parkovanie v areáli navrhovanej činnosti bude zabezpečené v celkovom počte 125 parkovacích 
stojísk. Ich umiestnenie na povrchu terénu, resp. v podzemných garážach je riešené variantne. Vo 
variante č. 1 je navrhovaných 88 stojísk na povrchu terénu a 37 parkovacích stojísk v garážach. 
 
Vo variante č. 2 je 49 stojísk umiestnených na povrchu terénu v areáli navrhovanej činnosti a 76 
stojísk bude umiestnených v garážach. Kapacita nárokov na statickú dopravu pre navrhovanú 
investičnú činnosť bola stanovená podľa STN 73 6110 / Z2. 
 
 
 
 
 



EKOJET, s.r.o.                                                                                                                                                                                „Komunitná zástavba, Bystrá“ 
priemyselná a krajinná ekológia                                                                                                                                                                                    Zámer EIA 

 25

1.4.2.1. Výpočet statickej dopravy 

Druh objektu Účelová 
jednotka 

Vstup. 
údaje 

Stojisko 
pripadá na 

úč. jednotku 

Z počtu stojísk 

krátkodobé  dlhodobé  

(%) hodnota (%) hodnota 

Odstavné stojiská O o   

- rodinné domy 

byt/dom 

  2 /dom - 100 0,00 

- radová zástavba rodinných domov   2 /dom - 100 0,00 

- rekreačné domy / chaty   1 /byt - 100 0,00 

POZNÁMKA 1. - Rodinné domy, 
rekreačné domy a chaty s viacerými 
bytmi ako 1 bytom sa navrhujú podľa 
bytových domov. 

        

- viacpodlažné bytové domy:       
(každá bytová jednotka podľa plochy)       

  - dočasné bývanie (napr. apartmány) 

 

113  1 /apart - 100 113,00 

  - byty do 60 m2 (max. 2-izbové byty)  1 /byt - 100 0,00 

  - byty do 90 m2 (max. 3-izbové byty)  1,5 /byt - 100 0,00 

  - byty nad 90 m2    2 /byt - 100 0,00 

Základný počet Odstavných stojísk Oo v zmysle STN 73 6110/Z2 bod 16.3.9 113,00 

Parkovacie stojiská   

Základný počet parkovacích stojísk Po v zmysle STN 73 6110/Z2 bod 16.3.9  

0,00 0,00 

0,00 

           
súčinite ľ vplyvu de ľby prepravnej práce kd: 1 

      

  
IAD : ostatná doprava kd výber 

      
  

35:65 0,8         
  

40:60 1 x       
  

45:55 1,2         
  

55:45 1,3   
      

  
60:40 1,4         

           
koeficient mestskej polohy kmp:   1       
  

historické jadro 0,05         
  

CMO (vnútorný okruh) 0,3         
  

Širšie centrum mesta 0,8   
      

  
Lokálne centrá 0,6         

  
Osobitne definované zóny 0,7         

  
Ostatné územia v meste 1 x       

        Výpo čet celkového po čtu stojísk v riešen om území v zmysle  
STN 73 6110/Z2 bod 16.3.10  
           
 

N = 1,1.Oo + 1,1.Po.kmp.kd N = 124,3       
 

z toho:          
 

- Odstavné stojiská 124,3       
 

- Odstavné stojiská - obyvatelia 113,0       
 

- Odstavné stojiská - návštevníci   11,3       
 

- Parkovacie stojiská 0,0       
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  -krátkodobé  0,0       

 
  -dlhodobé   0,0       

    
        

 
Potrebný počet parkovacích státí: 125 

      

 
Zastupiteľnosť medzi návštevou administratívy a 

bývania 0       

 
Potrebný počet parkovacích státí: 125,0       

 
Navrhovaný po čet parkovacích státí: 125       

 
Bilancia +/- 0       

 
Stojiská pre invalidov 4% z celkového počtu stojísk 5 

      
 
Pozn.: Vyhradené parkovacie miesta pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu sú už započítané v 
celkovom navrhovanom počte parkovacích státí. 
 
V rámci návrhu je navrhovaných 125 parkovacích miest. Z celkového počtu stojísk 125 miest bude 
5 miest určených pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 
 
1.4.3. Nároky na dopravu počas výstavby navrhovanej činnosti 
V etape výstavby navrhovanej činnosti budú v hodnotenom území kladené dopravné nároky na 
miestne existujúce komunikácie v súvislosti so zásobovaním stavby surovinami, presunom 
stavebných materiálov a pod.  
 
V rámci stavby budú použité všetky potrebné bezpečnostné prvky a dopravné značenie v súlade 
s predpismi tak, aby bola maximálne zabezpečená plynulosť súvisiacej dopravy, bezpečnosť 
chodcov a ďalších účastníkov dopravnej prevádzky.  
 
Počas realizácie zemných a stavebných prác nesmie byť na prístupovej komunikácii skladovaný 
žiadny stavebný materiál ani zemina z výkopov a rýh. Prípadné znečistenie a poškodenie ciest 
bude odstránené.  
 
1.4.4. Návrh riešenia peších a cyklistov 
Pešia doprava je navrhovaná na vlastnom pozemku a napojenie na okolité pešie trasy nie je v 
súčasnosti možné. Pri ceste I/72 nie je vedený chodník, ktorý by smeroval do obce. Ak bude 
vybudovaný peší ťah popri ceste I/72, bude celý areál napojený na peší ťah. Pešie trasy v areáli 
navrhovanej činnosti sú riešené pri spevnenej ploche tak, aby boli bezbariérové. Chodníky sú 
uvažované z kamennej drte viazanej živicou, formou priepustného systému, takže nie je potrebné 
z nich odvádzať dažďové vody. 
 
Cyklistická doprava je riešenia podľa platného územného plánu a rozvoja cyklotrás v území. 
V susedstve stavby sa cyklochodníky nenachádzajú, najbližšia vyznačená trasa pre cyklistov 
(trasa č. 2554) sa nachádza v blízkosti riešeného územia, prechádza popri ceste I/72 a na 
okružnej križovatke nachádzajúcej sa na tejto ceste cca 210 m juhozápadným smerom od plochy 
riešeného územia odbáča smerom na sever, na cestu II/584. 
 
Parkovacie miesta pre bicykle budú riešené v rámci navrhovaných objektov. 
 
1.4.5. Hromadná doprava 
Zastávka hromadnej dopravy je v dostupnosti do 500 m od riešeného územia. Vplyvom výstavby 
navrhovanej činnosti preto nie je potrebné zriaďovanie nových zastávkových priestorov ani nové 
trasovanie liniek hromadnej dopravy. 
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1.5. Nároky na pracovné sily 
Počas výstavby navrhovanej činnosti 
Hlavnými pracovnými silami budú kvalifikované pracovné sily a zamestnanci dodávateľských 
stavebných organizácií.  
 
Počas prevádzky navrhovanej činnosti: v priestoroch navrhovanej činnosti vzhľadom k jej 
charakteru, nedôjde k vytvoreniu pracovných miest. 
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2. Údaje o výstupoch 
2.1. Množstvá vypúš ťaných zne čisťujúcich látok 
Zdrojom znečisťujúcich látok posudzovaného areálu bude statická doprava (parkoviská pre osobné 
vozidlá) a zvýšená intenzita dopravy na príjazdových komunikáciách k navrhovanej činnosti. 
Navrhovaná činnosť bude obsahovať celkovo 125 parkovacích stojísk. V súvislosti s navrhovanou 
činnosťou sa nepočíta s plynofikáciou, resp. napojením navrhovanej činnosti na plynovodné 
potrubia.  
 
Na základe charakteru / funkčného riešenia navrhovanej činnosti, kapacity statickej dopravy a 
navrhované zdroje tepla (tepelné čerpadlá) môžeme konštatovať, že uvedenie navrhovanej 
činnosti do prevádzky významne neovplyvní znečistenie ovzdušia jej priľahlého okolia. 
Navrhovaná činnosť bude spĺňať požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené právnymi 
predpismi vo veci ochrany ovzdušia. resp. nedôjde k prekročeniu najvyšších prípustných imisných 
hodnôt v zmysle platnej legislatívy. 
 
Zdrojom znečistenia ovzdušia počas výstavby môže byť zvýšená prašnosť. Tento jav bude 
dočasný a vhodnými stavebnými a organizačnými postupmi na stavenisku je možné minimalizovať 
/ eliminovať.  
 

           2.2. Odpadová voda 
Z prevádzky navrhovanej činnosti budú vznikať odpadové vody, ktoré budú odvádzané delenou 
areálovou kanalizačnou sústavou: 
 
Splaškové odpadové vody  
Odkanalizovanie splaškových odpadových vôd z objektov je navrhnuté samostatnou areálovou 
gravitačnou kanalizáciou DN 200 do vlastnej čistiarne odpadových vôd (ČOV). ČOV bude osadená 
na pozemku navrhovateľa. Po vyčistení budú vody odtekať cez sútokovú šachtu spolu s 
dažďovými vodami a cez výustný objekt do toku Štiavnička. Na kontrolu a čistenie budú na 
kanalizácii osadené revízne šachty.  
 
Bilancie splaškových odpadových vôd z areálu navrhovanej činnosti sú uvedené v nasledujúcej 
tabuľke: 

Parameter Jednotky  SO.01 SO.02 SO.03 SO.04 SO.05 SO.06 Spolu 

Počet buniek ks 23 23 23 23 14 7 113 

Počet osôb osoba 58 58 58 58 35 18 286 

Množstvo odpadovej vody l/os.deň 145 145 145 145 145 145 145 

Priemerné denné množstvo 
odpadových vôd 

l/deň 8 338 8 338 8 338 8 338 5 075 2 538 41 470 

l/s 0,096 0,096 0,096 0,096 0,059 0,029 0,480 

Súčiniteľ max. hod. nerovnosti - 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Maximálne hodinové množstvo 
odpadových vôd 

l/deň 29 181 29 181 29 181 29 181 17 763 8 881 145 145 

l/hod 1 215,9 1 215,9 1 215,9 1 215,9 740,1 370,1 6 047,7 

l/s 0,338 0,338 0,338 0,338 0,206 0,103 1,680 

Ročné množstvo odpad. vôd m3/rok 3 043,2 3 043,2 3 043,2 3 043,2 1 852,4 926,2 15 136,6 

 
Vody z povrchového odtoku  
Vody z atmosférických zrážok zo striech, komunikácií, spevnených plôch a parkovísk 
prislúchajúcich k areálu budú odvádzané samostatnou dažďovou kanalizáciou a následne budú 
odvedené cez výustný objekt do toku Štiavnička. Zelené plochy budú bez odtoku s prirodzeným 
vsakovaním do podložia. 
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Dažďová kanalizácia bude odvádzať zvlášť čisté dažďové vody zo striech všetkých objektov. 
Zaolejovaná kanalizácia bude odvádzať zaolejované vody z parkovacích miest cez odlučovače 
ropných látok (ORL) s maximálnou kapacitou 30 l.s-1. Výstupné hodnoty ropných látok vo 
vyčistenej vode budú nižšie ako 0,1 mg/l NEL pri kontaminácii vody 1000 mg/l NEL. Vyčistené 
vody budú cez spoločný výustný objekt vypúsťané do toku Štiavnička. Na kontrolu a čistenie budú 
na kanalizácii osadené revízne šachty. 
 
Výustný objekt bude osadený v brehu toku, plynulo napojený na existujúce brehové spádovanie. 
Objekt nebude žiadnou časťou zasahovať do prietočného profilu vodného toku. Vyústenie potrubia 
bude osadené v takej výške, aby spodná hrana potrubia bola nad úrovňou priemernej výšky 
hladiny v toku. Spevnenie dna pod výustným objektom bude zrealizované tak, aby sa zabránilo 
vymývaniu a erózii územia. Spevnenie bude riešené dlažbou z lomového kameňa hr. 200 mm 
uloženého do betónového lôžka. Spevnenie dna bude v rozsahu 4,0 x 2,5 m. 
 
Navrhovaná kanalizačná sústava na základe hydrotechnických výpočtov bude naprojektovaná 
a realizovaná v dostatočnej kapacite aj pre odvádzanie extrémnej prívalovej zrážky podľa 
STN 75 61 01.   
 
2.2.1. Typ, projektová kapacita a ú činnos ť čistiarne odpadových vôd v rozhodujúcich 
ukazovate ľoch zne čistenia 
Vlastná ČOV pre potreby prečistenia splaškových vôd z navrhovanej činnosti bude osadená na 
pozemku navrhovateľa. Čistiareň odpadových vôd 2x AT 200 ovál je určená pre decentralizované 
a semi-centralizované riešenia čistenia odpadových vôd. V čistiarni odpadových vôd bude použitá 
vlastná technológia čistenia odpadových vôd Vertical Flow Labyrinth – VFL® (tzv. vertikálne 
pretekaný labyrint). Využitím tejto technológie v procese čistenia odpadových vôd je zabezpečená 
vysoká kvalita vyčistenej vody, nízke investičné a prevádzkové náklady. Kvalita vyčistenej vody 
bude zodpovedať požiadavkám nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z. na vypúšťanie do 
povrchových aj podzemných vôd. Garantované a bežne dosiahnuteľné parametre na odtoku 
z tohto typu ČOV sú nasledovné: 
 

Parameter Priemerne dosahované hodnoty Garantované hodnoty 

CHSKCr 35 mg/l 135 mg/l 

BSK5 10 mg/l 30 mg/l 

NL 10 mg/l 30 mg/l 

N-NH4 2 mg/l - 

Ncelk 15 mg/l - 

Pcelk 3 mg/l - 

 
2.2.2. Charakter recipientu 
Odpadové vody z vlastnej ČOV budú vyvedené do recipientu Bystrička. 
 
2.2.3. Vypúš ťané znečistenia v príslušných jednotkách 
Do vodného toku Bystrička budú cez výustný objekt vypúšťané prečistené splaškové odpadové 
vody, prečistené vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch a vody z povrchového odtoku 
zo striech. Dažďové vody z povrchových parkovísk a spevnených plôch budú prečistené v ORL.  
 
Navrhovaná činnosť svojim funkčným riešením, druhom prevádzky, ako aj technickým riešením 
minimalizuje možnosť kontaminácie podložia a podzemných vôd. 
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2.2.4. Ovplyvnenie prúdenia a režimu povrchových a podzemných vôd 
V rámci areálu navrhovanej činnosti budú odvádzané dažďové vody zo striech, spevnených plôch 
a parkovísk do vodného toku Štiavnička. Zelené plochy, ktoré sú vo variante č. 2 navrhované na 
ploche 11 608 m2 (z toho 959 m2 predstavujú zelené strechy) a budú bez odtoku s prirodzeným 
vsakovaním do podložia. Vo variante č.1 sa na ploche riešeného územia uvažuje s vyčlenením 
9 209 m2 plochy na vegetačné úpravy na rastlom teréne. Vegetačné strechy sú navrhované na 
ploche 148 m2. 
 
Variant č. 2 maximalizuje zelené plochy v areáli navrhovanej činnosti, umiestňuje 76 stojísk do 
podzemných garáží a len 49 stojísk je umiestňovaných na povrchu terénu. Vo variante č. 1 je 
navrhovaných 88 stojísk na povrchu terénu a 37 parkovacích stojísk v podzemných garážach. 
 
Realizáciou variantu č.2 nie je predpoklad negatívneho ovplyvnenia prúdenia, režimu a kvality 
podzemných ani povrchových vôd v danom území.  
 
2.3. Odpady 
2.3.1. Druh odpadu a kategória odpadu 
Počas výstavby a počas prevádzky navrhovanej činnosti predpokladáme, že budú vznikať odpady 
uvedené v nasledujúcich tabuľkách (podľa Katalógu odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhl. MŽP SR č. 320/2017 Z.z.). 
Odpady, ktoré budú vznikať pri výstavbe a prevádzke navrhovanej činnosti sú v nasledujúcich 
tabuľkách zaradené do kategórií odpadov: ostatný odpad – O, nebezpečný odpad – N.   
 
V zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa  ustanovuje 
Katalóg odpadov v znení vyhl. MŽP SR č. 320/2017 Z.z., môžu vzniknúť počas výstavby a počas 
prevádzky navrhovanej činnosti odpady uvedené v nasledujúcom prehľade: 
 
Tab.: Odpady počas výstavby podľa Katalógu odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. 
v platnom znení 

Por. 
č. 

Katalógové  
číslo 

odpadu 
Názov odpadu Kategória 

odpadu 

1. 15 01 01 Obaly z papiera a lepenky       O 

2. 15 01 02 Obaly z plastov       O 

3. 15 01 03 Obaly z dreva       O 

4. 15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými 
látkami       N 

5. 15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, 
handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami 

N 

6. 17 01 01 Betón O 

7. 17 01 02 Tehly O 

8. 17 01 07 Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 
17 01 06 O 

9. 17 02 01 Drevo O 

10. 17 02 02 Sklo O 

11. 17 02 03 Plasty O 

12. 17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 

13. 17 04 05 Železo a oceľ O 

14. 17 04 07 Zmiešané kovy O 

15. 17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 

16. 17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 
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17 17 05 06 Výkopová zemina iná ako v 17 05 05 O 

18. 17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O 

19. 17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 
09 03 O 

20. 20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 
Pozn.: bilancie odpadov počas výstavby budú spresnené v ďalšom stupni projektového riešenia stavby 
 
Pred zahájením výstavby spôsobom a v rozsahu stanovenom projektantom príslušnej odbornej 
profesie dôjde k odstráneniu zemného krytu z plôch budúcej výstavby. Predmetná zemina bude 
dočasne umiestnená v hraniciach navrhovaného staveniska a bude použitá v rámci záverečných 
terénnych a sadových úprav. Pri napojení navrhovanej plochy na existujúcu cestu I/72 bude 
potrebné odfrézovať vrstvu asfaltového povrchu po stredovú čiaru. Pri tejto činnosti bude potrebné 
realizovať výkop zeminy v objeme 25 m3 (kategória 17 05 06) a odstrániť bitúmenové zmesi 
v objeme 15 t (kategória 17 03 01). 
 
Zhotoviteľ stavby uzatvorí pred zahájením prác s oprávnenou osobou zmluvu na zabezpečenie 
nakladania s odpadmi vzniknutými počas realizácie výstavby v zmysle hierarchie odpadového 
hospodárstva. 
 
Počas prevádzky navrhovanej činnosti predpokladáme vznik nasledujúcich odpadov: 
 
Tab.: Odpady počas prevádzky podľa Katalógu odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. 
v platnom znení 

Por. 
č. 

Katalógové 
číslo odpadu 

Názov odpadu Kategória 
odpadu 

1. 13 05 02 Kaly z odlučovačov oleja z vody N 

2. 13 05 06 Olej z odlučovačov oleja z vody N 

3. 15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 

4. 15 01 02 Obaly z plastov O 

5. 15 01 06 Zmiešané obaly O 

6. 15 01 07 Obaly zo skla O 

7. 15 02 02 
Absorbenty, filtračné materiály, vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, 
handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami 

N 

8. 20 01 01 Papier a lepenka O 

9. 20 01 02 Sklo O 

10. 20 01 03 Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze 
lepenky) 

O 

11. 20 01 04 Obaly z kovu O 

12. 20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O 

13. 20 01 11 Textílie O 

14. 20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N 

15. 20 01 25 Jedlé oleje a tuky  O 

16. 20 01 36 
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21,  
20 01 23 a 20 01 35 

O 

17. 20 01 39 Plasty O 

18. 20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O 

19. 20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 

20. 20 03 03 Odpad z čistenia ulíc O 
 
Množstvo odpadu 
Užívaním, resp. prevádzkou navrhovanej činnosti bude produkovaný najmä zmesový komunálny 
odpad a triedené zbierané zložky komunálnych odpadov: papier a lepenka, sklo a plasty (PET 
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fľaše), kovy a kompozitné obaly na báze lepenky, teda bude vznikať najmä bežný zmesový 
komunálny odpad kat. č. 20 03 01, ktorý sa bude umiestňovať v priestoroch zastrešeného 
odpadového hospodárstva predmetnej stavby (zastrešené kontajnerové stojiská zabezpečené proti 
medveďom v zmysle platnej legislatívy). Počet kontajnerov bude dostatočný pri režime odvozu 
odpadu 1 x za týždeň. Kontajnerové prístrešky budú navrhnuté pre povinne triedené zložky 
komunálnych odpadov v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce Bystrá č. 2/2021 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bystrá. 
 
Pri prevádzke budú vytvorené všetky predpoklady na realizáciu triedeného zberu odpadu do 
kontajnerov s odvozom podľa odvozného plánu podniku, ktorý zabezpečuje odvoz odpadu v 
dotknutom sídle. Predpokladané množstvá odpadov vznikajúcich z prevádzky navrhovanej činnosti 
budú spresnené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 
  
2.3.2. Technologický postup, pri ktorom odpad vznik á 
Pri prevádzke navrhovanej činnosti budú vznikať nasledovné druhy odpadov: 

• Odpad č. 1 a 2 – vzniká pri prevádzke odlučovača ropných látok pre vody z povrchového 
odtoku z povrchových parkovísk a spevnených plôch / komunikácií. 

• Odpad č. 3 - 15, 17 a 19 – vzniká pri činnostiach, ktoré priamo súvisia s prevádzkou 
navrhovanej činnosti, resp. s jej údržbou.   

• Odpad č. 16 – vzniká najmä pri výmene nefunkčných svetelných zdrojov slúžiacich na 
vnútorné a vonkajšie osvetlenie, vyradených elektrických a elektronických zariadení. Odpad 
bude skladovaný do doby jeho odvozu na jeho spracovanie vo vhodných obaloch (pôvodné 
papierové obaly) tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. 

• Odpad č. 18 a 20 – bude vznikať pri údržbe okolia navrhovanej činnosti. 
 

2.3.3. Spôsob nakladania s odpadmi 
Nakladanie s odpadmi počas výstavby navrhovanej činnosti 
Riešenie nakladania s odpadmi počas výstavby navrhovanej činnosti bude riešené v zmysle 
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení 
vyhl. č. 320/2017 Z.z. 
 
Výkopová zemina na spiatočné použitie a odobratá ornica bude uložená na dočasnú skládku, 
pričom sa predpokladá ich opätovné použitie v rámci dokončovacích prác. Prebytočná zemina 
vznikajúca pri realizácii predmetného zakladania a spodnej stavby z výkopových prác sa odvezie 
na miesto, ktoré určí investor stavby, alebo na povolenú riadenú skládku, ktorú prevádzkuje osoba 
s oprávnením na zneškodňovanie tohto druhu odpadu. 
 
Po ukončení výstavby objektov navrhovanej činnosti vybraný dodávateľ, v spolupráci 
s navrhovateľom stavby, predloží na Obecný úrad Bystrá, ku kolaudačnému konaniu, evidenciu 
odpadov zo stavby a doklady o nakladaní s ním. Počas výstavby bude dodávateľ stavby pri 
nakladaní s odpadmi rešpektovať i podmienky obsiahnuté v zákone NR SR č. 79/2015 Z. z. o 
odpadoch. 
 
Nakladanie s odpadmi počas prevádzky navrhovanej činnosti 
Starostlivosť o produkované odpady, ktorých vznik súvisí bezprostredne s prevádzkou navrhovanej 
činnosti, bude zabezpečovať správca nehnuteľností. V prípade komunálnych odpadov správca 
nehnuteľnosti zabezpečí zapojenie sa do systému zberu zmesového odpadu v súlade s platným 
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bystrá, 
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umiestnenie vhodných, farebne odlíšených, nádob na zber triedených zložiek komunálneho 
odpadu, ktoré zodpovedajú systému zberu komunálnych odpadov v obci Bystrá. Zabezpečí, aby 
zberné nádoby boli umiestnené na určených stanovištiach - spevnených plochách. Kontajnerové 
stojiská budú zabezpečené proti medveďom v zmysle platnej legislatívy. Nádoby na zber 
nebezpečného odpadu budú až do času ich odvozu za účelom ďalšieho nakladania s ním vhodne 
zabezpečené pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a budú označené 
vyplneným tlačivom „Identifikačný list nebezpečného odpadu“.  
 
Vzniknuté odpady, ktoré nie sú komunálnymi odpadmi, správca nehnuteľnosti zaradí podľa 
Katalógu odpadov a následne zabezpečí ich odvoz na miesto ich zhodnotenia, alebo 
zneškodnenia. 
 
Odpady z prevádzky odlučovačov ropných látok budú pravidelne odvážané a zneškodňované 
firmou, ktorá má oprávnenie na nakladanie s týmto druhom odpadu. Pôvodca odpadov bude 
dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  
 

Pôvodca odpadov bude dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 
 
2.4. Zdroje hluku 
Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí, podľa Vyhlášky MZ SR 
č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a 
vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí sú 
uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
 
Tab.: Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí, podľa Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o 
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších 
predpisov 

Kat. 
územia Opis chráneného územia  Ref.čas. 

interval 

Prípustné hodnoty a) 

(dB) 

Hluk z dopravy 
Hluk 

z iných 
zdrojov 
LAeq, p   

Pozemná 
a vodná 
doprava  

b) c) 
LAeq, p   

Želez. 
dráhy  

 c) 
LAeq, p   

Letecká doprava 

LAeq, p   LASmax, p   

I. 
Územie s osobitnou ochranou pred 
hlukom (napríklad kúpeľné miesta10, 
kúpeľné a liečebné areály) 

deň 
večer 
noc 

45 
45 
40 

45 
45 
40 

50 
50 
40 

- 
- 

60 

45 
45 
40 

II. 

Priestor pred oknami obytných miestností 
bytových a rodinných domov, priestor pred 
oknami chránených miestností školských 
budov, zdravotníckych zariadení a iných 
chránených objektov, d)rekreačné územie 

deň 
večer 
noc 

50 
50 
45 

50 
50 
45 

55 
55 
45 

- 
- 

65 

50 
50 
45 

III. 

Územie ako v kategórii II 
v okolí diaľnic, ciest I. 
a II. triedy, miestnych komunikácií 
s hromadnou dopravou, 
železničných dráh 
a letísk, 9) 11) mestské centrá 

deň 
večer 
noc 

60 
60 
50 

60 
60 
55 

60 
60 
50 

- 
- 

75 

50 
50 
45 

IV. 

Územie bez obytnej funkcie 
a bez chránených vonkajších 
priestorov, výrobné 
zóny, priemyselné parky, 
areály závodov 

deň 
večer 
noc 

70 
70 
70 

70 
70 
70 

70 
70 
70 

- 
- 

95 

70 
70 
70 
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Pozn.: 
a) Prípustné hodnoty platia pre suchý povrch vozovky a nezasnežený terén. 
b) Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane električkovej dopravy. 11) 

c) Zastávky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, železničnej, vodnej dopravy a stanovištia taxislužieb určené iba 
na nastupovanie a vystupovanie osôb sa hodnotia ako súčasť pozemnej a vodnej dopravy. 

d) Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplatňujú v čase ich používania, napr. školy počas 
vyučovania a pod. 

–––––––––––––––––––––– 
10)  § 35 zákona č. 538/ 2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach 

a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
11)  Zákon č. 135/ 1961 Z.z. o pozemných komunkáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 
      Zákon Národnej rady SR č. 164/ 1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/ 1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský  zákon) v znení neskorších predpisov. 
       Zákon č. 143/ 1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 
2.4.1. Kategorizácia územia 
Z hľadiska kategorizácie územia je vonkajšie prostredie posudzovanej činnosti zaradené do III. 
kategórie, kde pre najvyššiu prípustnú ekvivalentnú hladinu A zvuku platia nasledovné prípustné 
hodnoty: 
 
Pozemná doprava 

• pre deň LAeq,12h,p = 60 dB 
• pre večer LAeq,4h,p = 60 dB 
• pre noc LAeq,8h,p = 50 dB 

 
Pre hluk z iných zdrojov 

• pre deň LAeq,12h,p = 50 dB 
• pre večer LAeq,4h,p = 50 dB 
• pre noc LAeq,8h,p = 45 dB 
 

2.4.2. Súčasná hladina hluku 
Hlukové pomery v riešenom území sú v súčasnosti ovplyvňované prevažne cestnou dopravou na 
ceste I/72. 
 
2.4.3. Situácia počas prevádzky navrhovanej činnosti 
Riešené územie a jeho bezprostredné okolie bude ovplyvňované počas prevádzky v prevažnej 
miere hlukom z mobilných zdrojov pozemnej dopravy.  
 
Vzhľadom na funkčné riešenie, umiestnenie navrhovanej činnosti a dopravné trasy v danom území 
môžeme konštatovať, že samotnou prevádzkou navrhovanej činnosti nedôjde k prekročeniu 
prípustných hodnôt hladiny hluku stanovené pre III. kategóriu chránených území, v zmysle platnej 
legislatívy.  
 
Situácia hlukových imisií vo vonkajšom prostredí počas prevádzky navrhovanej činnosti bude po 
realizácii príslušných stavebno-technických opatrení (dostatočné zvukovo-izolačné vlastnosti 
obvodového plášťa a okien stavby a pod.) v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z. 
 
2.4.4. Hluk počas výstavby navrhovanej činnosti 
Počas výstavby navrhovanej činnosti je pravdepodobné časovo obmedzené prekročenie 
prípustných hodnôt hluku v dôsledku prevádzky stacionárnych zdrojov hluku na stavenisku. Tento 
vplyv však bude obmedzený na priestor stavby a časovo obmedzený na dobu výstavby. Je preto 
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potrebné aktuálne riadiť dobu ich činnosti počas pracovného dňa (obmedzenie činnosti na 
najnižšiu možnú mieru, smerovať činnosť strojov mimo exponovanú rannú a večernú dobu a pod.).  
 
Odporúča sa zakázať prevádzku ťažkých stavebných strojov a nákladných vozidiel vo večernej a 
nočnej dobe. Prevádzku stavebnej techniky je nutné sústrediť len na dennú dobu v max. rozmedzí 
700 až 1800 hod. 
 
2.4.5. Vibrácie 
Vibrácie sú súčasťou stavebných prác a je ich možné eliminovať voľbou vhodných technológií. 
Budú krátkodobé a bez výrazného vplyvu na okolité objekty. Stavba nebude obsahovať suterénne 
priestory. Šírenie vibrácií z navrhovanej činnosti počas jej prevádzky nepredpokladáme.  
 
2.5. Žiarenie a iné fyzikálne polia 
Posudzovaná činnosť nie je zdrojom rádioaktívneho alebo elektromagnetického žiarenia. Žiarenie 
a iné fyzikálne polia sa v súvislosti s prevádzkou hodnotenej činnosti nevyskytujú. 
Nepredpokladáme šírenie žiarenia ani iných fyzikálnych polí z hodnotenej činnosti v takej miere, že 
by dochádzalo k ovplyvňovaniu pohody užívateľov okolia hodnoteného územia.  
 
2.6. Teplo, zápach a iné výstupy 
Nepredpokladáme šírenie tepla a zápachu z funkčnej prevádzky navrhovanej činnosti. 
 
2.7. Iné očakávané vplyvy 

2.7.1. Očakávané vyvolané investície 
K podmieňujúcim investíciám pri výstavbe navrhovanej činnosti možno zaradiť: 

• napojenie stavby na priľahlú dopravnú a technickú infraštruktúru, 
• sadovnícke a terénne úpravy,  
• oplotenie staveniska (počas výstavby navrhovanej činnosti), 
• vybudovanie ČOV. 

 
2.7.2. Svetlotechnika navrhovanej činnosti 
V blízkosti navrhovanej činnosti sa nenachádzajú žiadne objekty bývania. Hmotovo-priestorové 
riešenie stavby je navrhované tak, aby nedošlo k obmedzeniu insolácie okolitých stavebných 
objektov, ani k zníženiu denného osvetlenia v zmysle príslušných STN, čo bude dokladovať 
svetelnotechnické posúdenie spracované v ďalšom stupni posudzovania, v rámci povinného 
hodnotenia. 
 
2.7.3. Významné terénne úpravy a zásahy do krajiny 
Medzi terénne úpravy a zásahy do krajiny môžu byť zaradené výkopové práce, terénne 
a sadovnícke úpravy, atď. Areál navrhovanej činnosti bude začlenený do krajiny sadovníckymi 
úpravami, ktoré budú pozostávať zo spätného zahumusovania, z výsadby stromovej, krovitej 
vegetácie a zatrávnenia.  
 
Celková koncepcia sadových úprav zelených plôch vychádza z daných podmienok lokality. V 
prípade navrhovanej výsadby vzrastlých drevín sa počíta prioritne s domácimi druhmi 
rešpektujúcimi potenciálnu prirodzenú vegetáciu územia. Všetky dreviny rastúce v riešenom území 
v súčasnosti budú zachované a počas výstavby chránené podľa arboristického štandardu č. 2: 
Ochrana drevín pri stavebnej činnosti (www.sopsr.sk).  
  
Sadové úpravy budú pozostávať z terénnych úprav, peších chodníkov mimo hlavných peších trás, 
ktoré sú riešené v objekte SO.07 Spevnené plochy – areálová komunikácia, založenia trávnikov a 
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výsadby drevín a trvaliek. Podrobnejšie riešenie sadovníckych úprav bude upresnené v ďalšom 
stupni projektového riešenia stavby, v rámci projektu sadových úprav.  
 
Vo variante č.1 sa uvažuje v areáli stavby s vyčlenením 9 209 m2 plochy na vegetačné úpravy na 
rastlom teréne. Vegetačné stredy sú vo variante č.1 navrhované o výmere 148 m2. Vo variante č. 2 
sa na ploche riešeného územia navrhuje výsadba zelene na ploche s výmerou 11 608 m2, z toho 
strešná zeleň bude pokrývať plochu 959 m2. Oproti variantu č.1 dochádza k zvýšeniu plošnej 
výmery zelene v areáli stavby na rastlom teréne o + 1 440 m2 a k zvýšeniu plošnej výmery zelene 
v areáli stavby na strechách o + 811 m2.  
 
Výsadba stromov bude realizovaná v súlade s normou STN 83 7010 "Ochrana prírody, 
Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie". Výsadba drevín na ploche riešeného 
územia bude rešpektovať existujúce a navrhované inžinierske siete a ich ochranné pásma. 
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3. Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vp lyvoch na životné prostredie 

3.1. Vplyvy na obyvate ľstvo 
Nosným ťažiskom navrhovanej činnosti je funkcia prechodného bývania s prislúchajúcim zázemím, 
parkovaním a rozsiahlymi plochami zelene, čiže ide o činnosť, ktoré výrazne nezaťažia životné 
prostredie.  
 
Plocha riešeného územia v súčasnosti nie je obývaná. Najbližšia zástavba rodinných domov sa 
nachádza cca 140 m západne od plochy riešeného územia. Vo vzdialenosti cca 30 m severne od 
hranice riešeného územia sa nachádzajú objekty prechodného ubytovania v k.ú. Mýto pod 
Ďumbierom. 
 
Vzhľadom k charakteru navrhovanej činnosti, jej stavebno-technickému a technologickému 
riešeniu môžeme konštatovať, že realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k prekročeniu 
príslušných hygienických limitov v zmysle platnej legislatívy. Súčasťou navrhovanej činnosti 
nebudú žiadne stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré by ohrozovali samotných užívateľov 
stavby alebo okolité obyvateľstvo akustickými emisiami alebo emisiami znečisťujúcich látok.  
Stavba bude realizovaná tak, aby príslušné hygienické limity v zmysle platnej legislatívy boli 
splnené. V rámci stavby budú využité súčasné moderné technológie na dosiahnutie maximálneho 
komfortu pre všetkých obyvateľov a návštevníkov lokality. 
 
Navrhovaná činnosť si nevyžiada záber ani asanáciu objektov charakteru obytných budov, 
rekreačných objektov a pod.   
 
3.1.1. Vplyvy počas výstavby navrhovanej činnosti 
Narušenie pohody a kvality života v blízkosti riešeného územia môže nastať počas stavebnej 
činnosti, resp. asanačných prác. Vplyv výstavby možno minimalizovať použitím vhodnej 
technológie a stavebných postupov, čo bude potrebné zohľadniť v rámci prípravy vlastného 
projektu stavby a jej organizácie (napr. čistenie automobilov pri výjazde zo staveniska, kropenie 
staveniska počas výkopových prác, priľahlých chodníkov, kapotovanie zariadení na manipuláciu so 
sypkými látkami, oplotenie staveniska, dopravné značenia, atď.). Týmito opatreniami môžu byť 
nežiaduce účinky počas výstavby činnosti účelovo potlačené, pôjde o vplyv dočasný, lokálny 
a časovo obmedzený na samotnú etapu výstavby.  
 
Stavenisková doprava bude využívať existujúcu vybudovanú dopravnú infraštruktúru.  
 
3.1.2. Vplyvy počas prevádzky navrhovanej činnosti - zdravotné riziká, ovplyvnenie pohody 
a kvality života 
3.1.2.1.  Zdravotné riziká 
Prevádzka navrhovanej činnosti s vykonaním príslušných bezpečnostných a organizačných 
opatrení nebude predstavovať zvýšenie zdravotných rizík ani ohrozovať verejné zdravie okolitého 
obyvateľstva,  jej samotných obyvateľov, zamestnancov či návštevníkov územia.  
 
Z prevádzky navrhovanej činnosti nebudú vznikať odpadové látky takého charakteru a zloženia, 
aby mohli mať negatívny dopad na zdravotný stav budúceho, ako aj súčasného okolitého 
obyvateľstva. Počas prevádzky navrhovanej činnosti nebude dochádzať k ohrozeniu zdravia ani  
anomáliám v zdravotnom stave dotknutého obyvateľstva ani samotných užívateľov navrhovanej 
činnosti.  
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Realizácia navrhovanej činnosti s vykonaním príslušných bezpečnostných a organizačných 
opatrení nebude predstavovať zvýšenie zdravotných rizík počas výstavby ani prevádzky pre 
miestne obyvateľov. Navrhovaná investičná činnosť spolu s navrhovanými opatreniami bude 
realizovaná tak, aby príslušné hygienické limity v zmysle platnej legislatívy boli splnené.  
 
Počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti nedôjde k nadlimitnému vystavovaniu 
ani negatívnemu ovplyv ňovaniu pohody a kvality života obyvate ľstva v okolí stavby ani 
budúcich užívate ľov, resp. návštevníkov riešeného územia a jeho okol ia. V súvislosti s 
hodnotenou činnos ťou neo čakávame, že dôjde k takému navýšeniu kumulatívnych vplyvov 
(v kumulácii so susediacimi investíciami), ktoré by  mohli predstavova ť významné zdravotné 
riziká pre užívate ľov a návštevníkov navrhovanej činnosti. 
 
3.2  Vplyvy na prírodné prostredie 
3.2.1. Vplyvy na horninové prostredie, geodynamické  javy, nerastné suroviny a 
geomorfologické pomery 
Vzhľadom na parametre projektovanej činnosti, charakter prostredia/umiestnenie stavby v danom 
území a v prípade spoľahlivého založenia stavby, neočakávame žiadne výrazné vplyvy 
posudzovanej činnosti v etape výstavby alebo prevádzky na horninové prostredie, nerastné 
suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery. Stavba nevyžaduje budovanie hlbokých 
základových konštrukcií. 
 
Stavba je navrhnutá a bude realizovaná tak, aby v maximálnej možnej a známej miere eliminovala 
možnosť kontaminácie horninového prostredia. Prijaté stavebné, konštrukčné a prevádzkové 
opatrenia minimalizujú možnosť kontaminácie horninového prostredia v etape výstavby a 
prevádzky hodnotenej činnosti. V areáli stavby nie je identifikovaná environmentálna záťaž. 
V ďalšom stupni projektovej prípravy bude spracovaný podrobný inžiniersko-geologický prieskum. 
 
Negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na horninové prostredie, geodynamické javy a 
geomorfologické pomery neboli identifikované. 
 
Vplyvy na nerastné suroviny 
Navrhovaná činnosť priamo nepretína žiadne ťažené ani výhľadové ložiská nerastných surovín, 
taktiež nezasahuje priamo do chránených ložiskových území, z tohto dôvodu bude vplyv 
navrhovanej činnosti na nerastné suroviny nulový.  
 
3.2.2. Vplyvy na ovzdušie a miestnu klímu  
Vplyv počas výstavby 
Počas výstavby navrhovanej činnosti je možné očakávať zvýšenú prašnosť – vplyvom trasovania 
staveniskovej dopravy po spevnených aj nespevnených plochách a vplyvom terénnych úprav 
počas výstavby posudzovanej činnosti. Negatívne vplyvy počas výstavby môžu byť vhodnými 
stavebnými postupmi špecifikovanými v projekte organizácie výstavby (POV) a organizačnými 
opatreniami na stavenisku minimalizované, ako napr. kropením ciest, zakrývaním sypkého 
materiálu plachtami, príp. fóliami, realizáciou prác so zvýšenou vlhkosťou a pod. Pôjde o vplyv 
dočasný s lokálnym charakterom a bude spojený len s etapou výstavby navrhovanej činnosti. 
 
Vplyv počas prevádzky 
V súvislosti s prevádzkou navrhovanej činnosti pri najnepriaznivejších rozptylových 
a prevádzkových podmienkach sa neočakáva nadlimitné prekročenie hygienických limitov, ktoré sú 
ustanovené právnymi predpismi vo veci ochrany ovzdušia. Na základe charakteru / funkčného 
riešenia navrhovanej činnosti, kapacity statickej dopravy a navrhované zdroje tepla (tepelné 
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čerpadlá) konštatujeme, že uvedenie navrhovanej činnosti do prevádzky významne neovplyvní 
znečistenie ovzdušia jej priľahlého okolia, resp. nedôjde k prekročeniu najvyšších prípustných 
imisných hodnôt v zmysle platnej legislatívy. 
 
Prevádzka navrhovanej činnosti bude spĺňať príslušné limity v zmysle Vyhlášky č. 410/2012 Z.z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia  zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov.  
 
3.2.2.1. Vplyvy na miestnu klímu 
Stavba v rámci projektovej prípravy je optimalizovaná na dôsledky zmeny klímy a bude realizovaná 
tak, aby navrhovanú stavbu neohrozovali nepriaznivé účinky zmeny klímy. K zmierneniu  
negatívnych  dôsledkov  zmeny  klímy je vhodný výber a aplikácia adaptačných opatrení, ktoré 
v súvislosti s predmetnou stavbou predstavujú: 

• vyhodnotenie nezamŕznej hĺbky pre osadenie prvkov dopravnej a technickej infraštruktúry 
a pre samotné zakladanie stavby, 

• zohľadnenie účinkov vysokého rozpálenia povrchov obvodového plášťa stavby/prehrievania 
stavby (tienenie výplní otvorov),  

• tepelná izolácia stavby s dôrazom na zabezpečenie minimálnych tepelných strát a šetrenie 
energií, 

• minimalizácia plochy spevnených plôch neumožňujúcich vsakovanie dažďových vôd, 
• povrchové parkovacie miesta umožňujúce vsakovanie dažďovej vody pre spomalenie ich  

odtoku z územia, 
• realizácia zelených plôch, ktorá na vhodne umiestnených plochách v areáli navrhovanej 
činnosti zahŕňajúca aj zelené strechy (vhodnejší je variant č.2 oproti variantu č.1, nakoľko 
obsahuje v areáli stavby väčšie výmery strešnej zelene, ako aj zelene na rastlom teréne). 

 
V riešenom území nebola identifikovaná existencia potenciálne významného povodňového rizika 
ani oblasti, v ktorej možno predpokladať pravdepodobný výskyt potenciálne významného 
povodňového rizika. 
 
Na základe funk čného a technologického riešenia navrhovanej činnosti môžeme 
konštatova ť, že jej prevádzka nebude predstavova ť nadmernú produkciu zne čisťujúcich 
látok v danom území. Nepredpokladáme prekro čenie hygienických limitov, ktoré sú 
ustanovené právnymi predpismi vo veci ochrany ovzdu šia.  
 
Realizáciou a prevádzkou navrhovanej činnosti neo čakávame nepriaznivé ovplyvnenie 
mikroklimatických podmienok v území. Navrhovaná činnos ť je v rámci projektovej prípravy 
optimalizovaná na dôsledky zmeny klímy a bude reali zovaná tak, aby stavbu nepriaznivé 
účinky zmeny klímy neohrozovali. 
 
3.2.3. Vplyvy na hlukovú situáciu v území 
Vplyvy počas výstavby 
Počas výstavby dôjde ku krátkodobému zvýšeniu hlučnosti v dotknutom území vplyvom 
stavebných prác a trasovaním staveniskovej dopravy. Tento vplyv bude dočasného charakteru, 
ktorý je možné eliminovať použitím vhodných technológií, stavebných postupov, dodržaním 
technických a organizačných opatrení. Nepredpokladáme, že počas výstavby dôjde k narušeniu 
pohody života okolitých obyvateľov. 
 
Vplyvy počas prevádzky 
Riešené územie a jeho bezprostredné okolie bude ovplyvňované počas prevádzky v prevažnej 
miere hlukom z mobilných zdrojov pozemnej dopravy. V súvislosti s realizáciou navrhovanej 
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činnosti, vzhľadom na charakter a funkčné riešenie stavby, ako aj navrhované dopravné trasy 
predpokladáme, že jej prevádzkou budú splnené prípustné hodnoty hladín hluku v dennom 
i nočnom čase.  
 
Šírenie vibrácií z posudzovanej činnosti počas jej prevádzky nepredpokladáme. 
 
Vplyv hodnotenej činnosti na hlukovú situáciu v dotknutom území bude akceptovate ľný.  
 
3.2.4. Vplyvy na podzemnú a povrchovú vodu 
Vplyvy počas výstavby navrhovanej činnosti 
V riešenom území navrhovanej činnosti sa nenachádzajú žiadne zdroje podzemnej vody 
využívané pre hromadné zásobovanie obyvateľstva. Stavba bude založená nad hladinou 
podzemnej vody, z tohto dôvodu nepredpokladáme trvalý pokles ani významné stúpnutie hladiny 
podzemnej vody.  
 
Počas realizácie výkopových prác – výstavby navrhovanej stavby bude potrebné pomocou 
organizačno-bezpečnostných opatrení na stavenisku a projektu organizácie výstavby realizovať 
stavebné práce tak, aby nedošlo k úniku nebezpečných látok zo stavebných mechanizmov (napr. 
nechlórované minerálne hydraulické oleje, nechlórované minerálne motorové, prevodové a 
mazacie oleje, ropné látky a pod.) do podložia a následne do  podzemnej vody. Technický stav 
stavebných mechanizmov bude kontrolovaný.  
 
Dodržaním stavebno-technických, organizačných a bezpečnostných opatrení počas výstavby 
navrhovanej činnosti nedôjde k nepriaznivému ovplyvneniu podzemných vôd. 
 
Vplyvy počas prevádzky navrhovanej činnosti 
Vplyvy navrhovanej činnosti na vodné pomery počas jej prevádzky súvisia s vypúšťaním 
splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku, v spôsobe odvádzania týchto vôd 
z areálu navrhovanej činnosti, resp. ich zadržania v areáli stavby.  
 
Odkanalizovanie splaškových odpadových vôd z objektov je navrhnuté samostatnou areálovou 
gravitačnou kanalizáciou do vlastnej čistiarne odpadových vôd (ČOV). ČOV bude osadená na 
pozemku navrhovateľa a po prečistení budú vody odtekať cez sútokovú šachtu spolu s dažďovými 
vodami a cez výustný objekt do toku Štiavnička. Na kontrolu a čistenie budú na kanalizácii 
osadené revízne šachty.  
 
Vo variante č.1 bolo uvažované s umiestnením 88 parkovacích stojísk na povrchu a asfaltovým  
povrchom týchto parkovacích miest s odvádzaním zaolejovaných dažďových vôd cez vpuste 
a ORL do dažďovej kanalizácie. V rámci variantu č.2 bolo prehodnotené rozmiestnenie 
parkovacích miest v rámci areálu, na povrchu sa navrhuje 49 parkovacích miest (o 39 stojísk 
menej v porovnaní s variantom č. 1), ktoré budú mať povrch riešený z vegetačnej dlažby 
umožňujúcej vsakovanie dažďovej vody do podložia, čím sa výrazne spomalí jej odtok z plochy. 
Pod vegetačnou dlažbou bude uložená protiropná fólia, ktorá zabezpečí aby nebolo znečisťované 
geologické podložie a podzemné vody ropnými látkami. Riešenie navrhované vo variante č. 2 bolo 
navrhnuté tak, aby bol kolobeh vody v danom území čo najmenej narušený a ovplyvnený.  
 
Dažďová kanalizácia bude ukončená vo výustnom objekte, ktorý bude osadený v brehu toku 
Štiavnička. Objekt nebude žiadnou časťou zasahovať do prietočného profilu vodného toku. 
Vyústenie potrubia bude osadené v takej výške, aby spodná hrana potrubia bola nad úrovňou 
priemernej výšky hladiny v toku. Riešenie výustného objektu bude, zaústenie dažďových vôd 
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a prečistených odpadových vôd do toku Štiavnička bude riešené so súhlasom správcu vodného 
toku v zmysle platnej legislatívy. 
 
Nadimenzovanie dažďovej kanalizácie a zariadení na prečistenie zaolejovaných vôd bude spĺňať 
kapacitu pre odvedenie objemu najnepriaznivejšej zrážky v danom území.  
 
Vzhľadom na vyššie uvedené a prijatím príslušných technicko-organizačných opatrení môžeme 
konštatovať, že prevádzkou navrhovanej činnosti nedôjde k  negatívnemu ovplyvneniu prúdenia, 
režimu, kvality ani fyzikálno-chemických vlastností podzemných ani povrchových vôd v riešenom 
území. Významné negatívne vplyvy na podzemnú vodu v prípade navrhovanej činnosti v 
kombinácii s inými plánmi alebo projektmi nepredpokladáme.  
 
Z poh ľadu riešenia spôsobu odvádzania vôd z povrchového o dtoku z riešeného územia je 
vhodnejší variant č.2. 
 
3.2.4.1. Vplyvy stavby na PHO (pásmo hygienickej ochrany) a CHVO (chránená vodohospodárska 
oblasť) 
V riešenom území sa nenachádzajú žiadne zdroje podzemnej vody využívané pre hromadné, ani 
pre individuálne zásobovanie obyvateľstva. Riešené územie navrhovanej činnosti sa nachádza 
v chránenej vodohospodárskej oblasti Nízke Tatry - východ, podľa zákona č. 305/2018 Z.z. o 
chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Vzhľadom na charakter navrhovanej prevádzky a realizáciou príslušných opatrení eliminujúcich 
znečistenie podzemných vôd a vzhľadom k navrhovanému spôsobu odvádzania splaškových 
odpadových vôd prostredníctvom vlastnej kapacitne postačujúcej čistiarne odpadových vôd 
negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na túto oblasť neboli identifikované. 
 
Riešené územie navrhovanej činnosti nezasahuje do vyhlásených pásiem hygienickej ochrany vôd 
(v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov), negatívne vplyvy 
navrhovanej činnosti na túto oblasť neboli identifikované. 
 
3.2.4.2. Havárie 
Pri posudzovaní havárií látok škodiacim vodám vychádzame zo skutočnosti, že hodnotená činnosť 
bude stavebno-technicky a organizačne zabezpečená proti prieniku znečistenia do podzemných 
vôd (napr. cez navrhovanú areálovú kanalizáciu, zo zberných miest odpadov, inštaláciou ORL 
a protiropnej fólie,  atď.). Hodnotená činnosť a jej priestory nebudú určené pre parkovanie vozidiel 
prevážajúcich nebezpečné látky, resp. v priestoroch navrhovaného objektu nebude dochádzať 
k skladovaniu nebezpečných látok a prípravkov, ktoré by predstavovali riziko pre zdravie budúcich 
návštevníkov,  zamestnancov či denných pasantov riešeného územia.  
 
Hodnotená činnosť nie je svojim funkčným riešením riziková. 
 
3.2.5. Vplyvy na pôdu 
Pre umiestnenie navrhovanej činnosti so súvisiacim zázemím je potrebný trvalý záber 
poľnohospodárskej pôdy o cca 1,42 ha. Väčšina plochy riešeného územia je evidovaná ako trvalý 
trávny porast. Povolenie na záber poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely bude 
riešený vyňatím z PPF v zmysle platnej legislatívy. Pred zahájením výstavby navrhovanej činnosti 
dôjde k zhrnutiu ornice z plochy riešeného územia, resp. celého humusového horizontu. Presná 
hrúbka ornice sa určí počas zemných prác. Ornica bude využitá na rekultiváciu stavebnej plochy a 
v projekte sadových úprav. Odstránená ornica bude počas stavebných prác dočasne uskladnená v 
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rámci riešeného územia, bude chránená pred zaburinením a iným znehodnotením aby bolo možné 
ju využiť v celom rozsahu. 
 
Areál navrhovanej činnosti nezasahuje do lesnej pôdy a nebude mať negatívny vplyv na kvalitu a 
stav pôd mimo riešeného územia. 
 
Vzhľadom na navrhované bezpečnostné, technicko-stavebné a organizačné opatrenia 
nepredpokladáme kontamináciu pôd v riešenom území ani v jeho okolí. Vzhľadom na vyššie 
uvedené konštatujeme, že vplyv stavby na pôdu bude trvalý a akceptovateľný s lokálnym 
pôsobením. 
 
3.2.6. Vplyvy na vegetáciu a živo číšstvo 
Vplyvy na vegetáciu 
Vegetačný kryt riešeného územia predstavuje biotop národného významu Lk3 Mezofilné pasienky 
a spásané lúky. Tento biotop predstavuje jeden z najrozšírenejších biotopov národného významu, 
nepredstavuje ohrozený typ vegetácie a preto nepovažujeme jeho záber na ploche cca 1,5 ha za 
významne negatívny vplyv na vegetáciu hodnoteného územia.  
 
V súvislosti s realizáciou navvrhovanej činnosti a súviciacich prvkov dopravnej a technickej 
infraštruktúry nie je potrebný výrub drevín, počíta sa so zachovaním drevinovej vegetácie v území.   
 
V areáli navrhovanej činnosti nie sú identifikované chránené ani inak vzácne druhy drevín, taktiež 
nie je zaznamenaný výskyt vzácnych, resp. kriticky ohrozených rastlinných taxónov alebo 
vzácnych a kriticky ohrozených druhov drevín.  
 
Po ukončení stavebnej činnosti bude navrhovaná činnosť začlenená do krajiny prostredníctvom 
sadovníckych úprav pozostávajúcich zo zatrávnených plôch a výsadby drevín vhodných pre dané 
územie. Vo variante č.1 sa uvažuje v areáli stavby s vyčlenením 9 209 m2 plochy na vegetačné 
úpravy na rastlom teréne. Vegetačné stredy sú vo variante č.1 navrhované o výmere 148 m2. Vo 
variante č. 2 sa na ploche riešeného územia navrhuje výsadba zelene na ploche s výmerou 11 608 
m2, z toho strešná zeleň bude pokrývať plochu 959 m2. Z pohľadu výmery nových zelených plôch 
je lepší a vhodnejší variant č.2 oproti variantu č.1, nakoľko dochádza k zvýšeniu plošnej výmery 
zelene v areáli stavby na rastlom teréne o + 1 440 m2 a k zvýšeniu plošnej výmery zelene v areáli 
stavby na strechách o + 811 m2.   
 
Vplyvy navrhovanej činosti na vegetáciu, vzhľadom na navrhované nové vegetačné úpravy 
v urbanizovanom území, hodnotíme ako realizovateľné, trvalé s lokálnym charakterom. Nové 
plochy zelene budú udržiavané a v ich druhovom zložení sa nebudú vyskytovať invázne a invázne 
sa správajúce nepôvodné druhy rastlín. Vzhľadom na vyšší podiel zelene vo variante č.2 oproti 
variantu č.1 odporúčame na realizáciu variant č.2. 
 
Vplyvy na živočíšstvo 
Vplyvy na živočíšstvo hodnotíme na základe jeho súčasného výskytu v riešenom území a jeho 
bezprostrednom okolí. Plocha riešeného územia má v súčasnosti nízku druhovú diverzitu, čo je 
spôsobené jej súčasným využívaním, ako aj umiestnením v blízkosti urbanizovaného územia 
dotknutého sídla. Navrhovaná stavba nevytvára nové migračné bariéry.  
 
V súčasnosti sa v riešenom území vyskytujú prevažne mobilné druhy živočíchov s vyššou 
tendenciou k synantropii. Výskyt vzácnejších druhov je zväčša len prechodný a vzácny, je viazaný 
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na hlavne na okolité lesné porasty, ich dlhodobejšie zdržiavanie sa v riešenom území 
nepredpokladá.  
 
Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k zániku významných biotopov živočíšstva 
nachádzajúcich sa v jej bližšom či širšom okolí, zároveň v rámci realizácie stavby sa výrub drevín 
nepredpokladá. Na ploche riešeného územia je navrhovaná výsadba nových zelených plôch, ktoré 
môžu prispieť k vzniku nových útočísk pre úkryt, zdroj potravy, príp. hniezdenie najmä pre druhy 
avifauny osídľujúce v súčasnosti plochy v okolí riešeného územia.      
 
Vzhľadom na polohu dotknutého pozemku, mobilitu druhov a charakter plochy, ktorá sa vyznačuje 
výrazne antropicky ovplyvneným vegetačným krytom hodnotíme vplyvy navrhovanej činnosti na 
živočíšstvo ako menej významné, trvalé s lokálnym charakterom. Navrhovaná činnosť z pohľadu 
vplyvu na živočíšstvo okolitej krajiny nie je riziková. 
 
3.3. Vplyvy na krajinu 
Vplyvy na štruktúru a využívanie krajiny 
Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k zmene štruktúry a využívania riešeného územia. Na 
dotknutom funkčne reprofilovanom pozemku dôjde k umiestneniu nových objektov prechodného 
bývania so súvisiacim zázemím, parkovaním a plochami zelene. Zástavba navrhovanej činnosti 
bude vytvárať v danom území takú urbanistickú štruktúru, ktorá bude zohľadňovať prirodzené 
limity územia. 
 
Návrh novej zástavby z hľadiska jej hmotovo-priestorového riešenia s využitím morfológie terénu 
nebude narúšať charakter priľahlých využívaných plôch (rekreačná zástavba v obci Mýto pod 
Ďumbierom, obytná zástavba) ani nebude brániť využívaniu plôch v okolí riešeného územia. 
Z pohľadu štruktúry územia navrhovaná činnosť nebude narúšať existujúce štruktúry v jej 
susedstve, resp. v jej blízkom okolí. 
 
Zástavba navrhovanej činnosti bude hmotovo dopĺňať daný priestor a vytvárať takú urbanistickú 
štruktúru, ktorá bude organizovať územie tak, aby bola v riešení zabezpečená jasná hierarchia 
komunikácií a priestorov, ako aj dobrá a čitateľná orientácia v území.  
 
Využívanie riešeného územia sa umiestnením novej zástavby zmení. V súčasnosti 
nenavštevovaná plocha využívaná ako pasienok sa funkčne zhodnotí, skultúrni a zatraktívni. 
Realizácia novej zástavby vrátane jej začlenenia do krajiny sadovými úpravami prispejú k vzniku 
kvalitného a estetického zázemia pre jej budúcich užívateľov, ako aj návštevníkov. Nový priestor 
bude udržiavaný a bezpečný. 
 
Vzhľadom na potenciál daného územia, navrhovaný koncept urbanizmu a hmotovo-dispozičné 
riešenie navrhovanej činnosti, hodnotíme jej vplyvy na štruktúru a využívanie krajiny ako trvalé, 
únosné a realizovateľné. 
 
Vplyvy na scenériu krajiny 
Z hľadiska lokálnych aspektov scenérie krajiny dôjde k zmene vizuálneho vnímania daného 
územia oproti súčasnému stavu. Realizáciou navrhovanej činnosti bude do krajiny začlenená nová 
sídelná štruktúra, ktorá pozmení súčasnú scenériu hodnoteného územia. 
 
Navrhovaná činnosť svojim výškovým riešením nebude vytvárať v danom území výškové 
dominanty, pôjde o výstavbu objektov prechodného bývania s maximálnou výškou cca 13,5 m. 
Stavba je navrhnutá tak, aby nevnášala do územia významný neprijateľný kontrast ani nadlimitne 
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svetelnotechnicky nezatienila okolité obývané objekty v priľahlom území. Stavba bude začlenená 
do krajiny prostredníctvom sadovníckych úprav (vzrastlá zeleň, zatrávnenie, kríkové skupiny, 
popínavá zeleň, strešná zeleň), ktoré prispejú k zvýšeniu vizuálnej pohody. 
 
Vplyv na scenériu krajiny bude trvalý a vzhľadom na charakter daného územia a objemové 
riešenie zástavby realizovateľný s lokálnym charakterom. 
 
Vplyvy na územný systém ekologickej stability 
Negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na územný systém ekologickej stability / prvky ÚSES neboli 
identifikované, nakoľko nie je plocha riešeného územia navrhovanej činnosti v prekryve ani sa 
nenachádza v blízkosti prvkov ÚSES. 
 
Navrhovaná činnosť je umiestňovaná v susedstve urbanizovaného územia mimo migračných trás 
živočíchov a vzhľadom na jej objemové riešenie a lokalizáciu v území nebude vytvárať bariéru 
v migrácii fauny. Stavba nezasahuje do žiadneho ekologicky významného prvku krajiny a nebude 
ani narúšať väzby medzi jednotlivými prvkami kostry ÚSES. Vzhľadom na charakter stavby a jej 
stavebno-technické riešenie sa negatívne vplyvy činnosti na prvok ÚSES nepredpokladajú.  
 
Na ploche riešeného územia nie sú navrhované žiadne nové prvky územného systému ekologickej 
stability.  
 
3.4. Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme 
Vplyvy na kultúrne a historické hodnoty, štruktúru sídiel, archeologické náleziská 
Navrhovaná činnosť nebude mať negatívny vplyv na kultúrne hodnoty územia, paleontologické a 
archeologické náleziská. Areál stavby sa nenachádza v pamiatkovej zóne dotknutého sídla.  
 
Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy (miestne tradície) 
Výstavba a prevádzka hodnotenej činnosti nebude ovplyvňovať kultúrne hodnoty nehmotnej 
povahy, ani miestne tradície. 
 
Vplyvy na poľnohospodársku výrobu a lesné hospodárstvo 
Navrhovaná činnosť nebude mať negatívny vplyv na poľnohospodársku výrobu, plocha riešeného 
územia nie je poľnohospodársky využívaná, v danom území (regióne) nedôjde k zníženiu 
poľnohospodárskej produkcie. Zároveň navrhovaná činnosť svojou lokalizáciou a funkčnou 
prevádzkou nebude obmedzovať obhospodarovanie poľnohospodársky využívaných pozemkov v 
jej bližšom či širšom okolí, významné negatívne vplyvy na poľnohospodársku výrobu neboli 
identifikované. 
 
Areál navrhovaného investičného zámeru nebude umiestnený na lesnej pôde, negatívne vplyvy na 
lesné hospodárstvo neboli identifikované. 
 
Vplyvy na priemyselnú výrobu 
Navrhovaná činnosť nebude brániť rozšíreniu podnikateľských aktivít a rozvoju priemyslu výroby 
v regióne. V blízkosti sa nenachádzajú žiadne priemyselné areály. Negatívne vplyvy na 
priemyselnú výrobu neboli identifikované. 
 
Vplyvy na dopravu 
Riešené územie bude na dopravnú infraštruktúru napojené prostredníctvom napojenia sa na cestu 
I/72 v km 71,199 cez existujúci vjazd na pozemok. 
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Na základe funkčného riešenia navrhovanej činnosti s vybudovaním 125 p.m., jej umiestnenia v 
danom území a kapacity priľahlej vybudovanej dopravnej infraštruktúry (I/72) nie je predpoklad 
prevádzkou navrhovanej činnosti k vzniku kongescií na priľahlej dopravnej sieti ani v najbližších 
križovatkových uzloch. Napojenie navrhovanej činnosti bude riešené  bez zásadných negatívnych 
vplyvov na dopravný systém v danom území. Investičný zámer v navrhovanom dopravnom riešení 
je v danom území realizovateľný. 
 
Napojenie navrhovaných vjazdov, resp. výjazdov na prístupové komunikácie bude situované s 
dostatočným rozhľadom pre účastníkov dopravy. V rámci stavby budú použité všetky potrebné 
bezpečnostné prvky a dopravné značenie v súlade s predpismi tak, aby bola maximálne 
zabezpečená bezpečnosť chodcov, cyklistov a plynulosť dopravy. 
 
Vplyvy na hromadnú dopravu 
Navrhovaná činnosť rešpektuje trasy hromadnej (autobusovej) dopravy prechádzajúce v jej okolí 
a zároveň neznefunkčňuje jej zastávky na priľahlej dopravnej sieti, vplyv stavby na prvky štruktúry 
siete hromadnej dopravy dotknutého regiónu a sídla nie je negatívny. 
 
Chodníky pre peších/cyklotrasy 
Navrhovaná činnosť rešpektuje existujúce chodníky pre peších a cyklotrasy vedené v širšom okolí 
navrhovaného areálu. V susedstve plochy riešeného územia navrhovanej činnosti sa cyklotrasy 
nenachádzajú. V rámci riešeného územia sa počíta s umiestnením cyklostojanov. Vplyv stavby na 
existujúcu sieť cyklotrás nie je negatívny. 
 
Vplyvy na služby, rekreáciu a cestovný ruch 
V riešenom území nie sú prvky rekreácie a cestovného ruchu zastúpené. Realizáciou navrhovanej 
činnosti nedôjde k priamemu záberu rekreačných a oddychových lokalít nachádzajúcich sa 
v širšom okolí areálu navrhovanej činnosti. Taktiež v súvislosti s prevádzkou navrhovanej činnosti 
nedôjde k zmene existujúceho stavu využívania turistických ani rekreačných lokalít v dotknutom 
katastrálnom území.  
 
Negatívne vplyvy na služby, prvky rekreácie a cestovného ruchu neboli identifikované. 
 
Vplyvy na infraštruktúru 
Výstavbou inžinierskych sietí potrebných pre funkčnú prevádzku navrhovanej činnosti nedôjde k 
znefunkčneniu existujúcej dopravnej a technickej infraštruktúry v okolí areálu stavby. Realizáciou 
navrhovanej investície dôjde v území k vybudovaniu nových prvkov technickej a dopravnej 
infraštruktúry, pôjde o vplyv pozitívny.  
 
Pri výstavbe a prevádzke navrhovanej činnosti budú dodržané ochranné pásma podzemných a 
nadzemných vedení a stavieb vymedzených STN a zákonom. Nepredpokladáme negatívne vplyvy 
navrhovanej činnosti na existujúci stav infraštruktúry v hodnotenom území navrhovanej činnosti.  
 
4. Hodnotenie zdravotných rizík 
Vplyvy na zdravie obyvateľstva sa môžu prejaviť pri dlhodobých expozíciách obyvateľstva 
koncentráciám, ktoré prekračujú povolený hygienický limit. Na základe charakteru a rozsahu 
navrhovanej činnosti možno predpokladať, že nedôjde k nadlimitným expozíciám okolitého 
obyvateľstva, užívateľov navrhovaných objektov, či návštevníkov riešeného územia.  
 

Realizácia investičného zámeru so súvisiacim zázemím nebude pre obyvateľstvo predstavovať 
zdravotné riziká. Stavba bude spĺňať príslušné hygienické limity v zmysle platnej legislatívy. V 
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súvislosti s výstavbou/prevádzkou navrhovanej činnosti nedôjde k žiadnym anomáliám v 
zdravotnom stave okolitého obyvateľstva.  
 
Z prevádzky navrhovanej činnosti vzhľadom na jej funkčné a technické riešenie nebudú vznikať 
odpadové látky takého charakteru a zloženia, ktoré by mohli mať negatívny dopad na zdravotný 
stav budúcich návštevníkov, denných pasantov riešeného územia, ako aj súčasného okolitého 
obyvateľstva.  
 
5. Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na biodiverzitu a 
chránené územia 
5.1. Vplyvy na biodiverzitu 
Súčasná druhová diverzita samotnej plochy riešeného územia vzhľadom na jej doterajšie 
využívanie, súčasný charakter a antropický vplyv nie je vysoká. Je výsledkom dlhodobého 
využívania plochy ako pasienku, ako aj dosahu vplyvov urbanizovaného územia obcí Bystrá 
a Mýto pod Ďumbierom a existujúcej cesty I/72. Na ploche riešeného územia sa trvalo nevyskytujú 
chránené, vzácne ani kriticky ohrozené druhy flóry a fauny. Taktiež sa v riešenom území 
nenachádzajú biotopy európskeho významu.  
 
Vegetačný kryt riešeného územia svojím charakterom a druhovým zložením spĺňa definíciu pre 
biotop národného významu Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky. V prípade plochy riešeného 
územia ide o biotop antropogénneho pôvodu, vytvorený dlhodobým využívaním plochy na pasenie 
dobytka, jeho existencia je preto závislá od ľudskej činnosti. Biotop na ploche riešeného územia 
vzhľadom na svoju polohu v blízkosti urbanizovaného územia, vedľa cesty I. triedy a jeho celkový 
stav a charakter vegetačného krytu nepredstavuje významnú plochu pre výskyt vzácnych 
a ohrozených druhov fauny a flóry ani pre ich spoločenstvá. Plocha nie je refúgiom pre druhy, ktoré 
sú ohrozené v dotknutej oblasti a nepredstavuje zriedkavý biotop ani v rámci hodnoteného územia. 
Záberom biotopu na ploche riešeného územia nedôjde k narušeniu potravných reťazcov 
a populácii druhov fauny vyskytujúcich sa v okolitých porastoch. Tento biotop predstavuje jeden z 
najrozšírenejších biotopov národného významu v rámci Slovenska a v hodnotenom území, 
nepredstavuje ohrozený typ vegetácie. Na záber tohto biotopu v nevyhnutnom rozsahu 
navrhovateľ požiada o potrebný súhlas orgánu ochrany prírody v zmysle platnej legislatívy.  
 
Výstavba a prevádzka navrhovaného navrhovanej činnosti nebude spätá s výraznou a ekologicky 
neúnosnou produkciou emisií, hluku, nebezpečných odpadov ani ohrozením okolitej fauny a jej 
biotopov. K poklesu súčasnej diverzity rastlinných a živočíšnych druhov v okolí riešeného územia 
nedôjde, vplyv navrhovanej činnosti na biodiverzitu je málo významný. 
 
Vzhľadom na vzdialenosť územia dotknutého výstavbou navrhovanej činnosti od cennejších lokalít 
s vyššou biodiverzitou (napr. chránené územia, lokality Natura 2000, biocentrá, atď.) a jeho 
umiestnenie na v blízkosti urbanizovaného prostredia obcí Bystrá a Mýto pod Ďumbierom, 
nepredpokladáme významné negatívne ovplyvnenie biodiverzity, ani narušenie väzieb medzi 
identifikovanými chránenými lokalitami situovanými v širšom okolí navrhovanej činnosti. 
 
5.2. Chránené územia, výtvory a pamiatky 
5.2.1. Národná sieť chránených území  
Vplyvy navrhovanej činnosti na veľkoplošné a maloplošné chránené územia sa budú minimálne, 
nakoľko jej riešené územie nezasahuje žiadne maloplošné chránené územia (v zmysle zákona č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov).  
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Riešené územie navrhovanej činnosti sa nachádza v ochrannom pásme národného parku Nízke 
Tatry, platí tu 2. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny. Súčasťou ochranného pásma 
národného parku Nízke Tatry je celé katastrálne územie obce Bystrá. Územie národného parku 
Nízke Tatry (3. stupeň ochrany) sa nachádza cca 4,6 km v severnom smere od riešeného územia 
a nebude navrhovanou činnosťou negatívne ovplyvňované. 
 
Vplyvy navrhovanej činnosti na maloplošné chránené územia sa nebudú vyskytovať z dôvodu, že 
navrhovaná stavba nezasahuje a v jej bližšom okolí sa nevyskytujú žiadne maloplošné chránené 
územia, v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a 
doplnkov. Najbližšie k areálu stavby sa z maloplošných chránených území sa nachádza ochranné 
pásmo národnej prírodnej pamiatky Bystrianska jaskyňa (4. stupeň ochrany). Lokalita sa nachádza 
cca 400 m v JZ smere od areálu navrhovanej činnosti. Vo vzdialenosti cca 1,85 km JZ smerom sa 
nachádza aj CHA Suchá dolina (4. stupeň ochrany). Vzhľadom k predmetom ochrany týchto území 
a vzdialenosti od plochy riešeného územia budú vplyvy na toto územie nulové. 
 
Navrhovaná činnosť svojím charakterom a vzdialenosťou od chránených území nespôsobí 
ohrozenie predmetu ochrany veľkoplošných ani maloplošných chránených území a nebude mať 
negatívny vplyv na priaznivý stav biotopov a druhov fauny a flóry týchto území. Negatívne vplyvy 
navrhovanej činnosti na chránené územia neboli identifikované. 
 
5.2.2. Európska sieť chránených území (lokality Natura 2000) 
Navrhovaná činnosť nezasahuje do lokalít Natura 2000 a zároveň sa žiadne lokality Natura 2000 
nenachádzajú ani v jej bližšom okolí. Najbližšie k areálu navrhovanej činnosti sa nachádza územie 
európskeho významu: SKUEV1302 Ďumbierske Tatry (cca 800 m v severnom smere od areálu 
stavby) a SKUEV0154 Suchá dolina (cca 1,85 km v JZ smere od areálu stavby). Z chránených 
vtáčích území sa najbližšie k ploche riešeného územia nachádza SKCHVU018 Nízke Tatry, 
vzdialené cca 4,6 km severne od areálu navrhovanej činnosti. Uvedené územia sústavy Natura 
2000 sa nachádzajú v dostatočnej vzdialenosti od navrhovanej činnosti na to, aby ich predmety 
ochrany vo vzťahu k charakteru plánovanej činnosti neboli ovplyvnené. 
 
Vzhľadom na vzdialenosť navrhovanej činnosti od chránených území a jej funkčné riešenie 
konštatujeme, že výstavba ani prevádzka navrhovaného zámeru nebude mať negatívny vplyv na 
priaznivý stav biotopov a druhov rastlín a živočíchov, ktoré sú predmetom ochrany lokalít Natura 
2000. Negatívne vplyvy stavby na lokality Natura 2000 lokalizované v širšom okolí riešeného 
územia neboli identifikované. 
 
5.2.3. Ochrana prírody v zmysle medzinárodných dohovorov 
Riešené ani hodnotené územie navrhovanej činnosti nie je v prekryve s územím zaradeným do 
zoznamu Ramsarského dohovoru o mokradiach, z tohto dôvodu bude vplyv navrhovanej činnosti  
na tieto lokality nulový. 
 
5.3. Ochranné pásma, vodohospodárske oblasti, výtvo ry a pamiatky 
Výstavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti nebudú dotknuté kultúrne a historické pamiatky ani 
paleontologické, archeologické náleziská či geologické lokality situované v širšom okolí 
navrhovanej činnosti, pozri aj kap. IV./3./3.2.4.1. Vplyvy stavby na PHO a CHVO. 
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6. Posúdenie o čakávaných vplyvov z h ľadiska ich významnosti a časového 
priebehu pôsobenia 
Z hľadiska časového priebehu pôsobenia navrhovanej činnosti konštatujeme, že vplyvy výstavby 
navrhovanej investície nebude významne a dlhodobo negatívne pôsobiť na žiadnu zo zložiek 
životného prostredia vrátane človeka. 
 
7. Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice 
Vplyvy navrhovaného zámeru nepresahujú štátnu hranicu SR. 
 
8. Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobi ť vplyvy s prihliadnutím na sú časný stav 
životného prostredia v dotknutom území (so zrete ľom na druh, formu a stupe ň 
existujúcej ochrany prírody, prírodných zdrojov, ku ltúrnych pamiatok) 
V predchádzajúcich kapitolách boli popísané vplyvy navrhovanej činnosti. Nepredpokladáme vznik 
takých vyvolaných súvislostí, ktoré by mohli spôsobiť vplyvy v dotknutom prostredí s prihliadnutím 
na súčasný stav životného prostredia a vzhľadom na druh, formu a stupeň existujúcej ochrany 
prírody, prírodných zdrojov a kultúrnych pamiatok v riešenom území a jeho okolí. 
 
Nosným ťažiskom navrhovanej činnosti je funkcia prechodného bývania s prislúchajúcim 
parkovaním, teda ide o činnosti, ktoré výrazne nezaťažia životné prostredie. 
 
8.1. Synergické a kumulatívne vplyvy 
Synergické a kumulatívne vplyvy predstavujú vplyvy, ktoré majú multiplikačný efekt, pôsobia 
spoločne s inými vplyvmi, a tým sa ich účinok v danom priestore znásobuje. Ide o hodnotenie 
vplyvov, ktorých samostatné pôsobenie nie je významné ale v kombinácií s inými vplyvmi, môže 
byť ich vplyv identifikovaný. Medzi takéto vplyvy vo vzťahu k navrhovanej činnosti možno zaradiť 
vplyvy na hlukovú situáciu v území, rozptyl a dopravné zaťaženie.   
 
Plocha riešeného územia v súčasnosti nie je obývaná. Najbližšie obytné územie (zástavba 
rodinných domov) sa nachádza cca 140 m západne od plochy riešeného územia. Vo vzdialenosti 
cca 30 m severne od plochy riešeného územia za telesom cesty I/72 sa nachádzajú objekty 
prechodného ubytovania (k.ú. Mýto pod Ďumbierom). Prevádzka navrhovaného investičného 
zámeru mierne zvýši súčasnú hlukovú situáciu, rozptyl emisií a dopravné intenzity v danom území. 
Vzhľadom k rozsahu a charakteru navrhovanej činnosti, otvorenosti lokality a na základe realizácie 
navrhnutých opatrení konštatujeme, že prevádzkou navrhovanej činnosti nedôjde k prekročeniu 
hygienických limitov v zmysle platnej legislatívy pre okolité obyvateľstvo ani samotných 
návštevníkov navrhovaného areálu. Navrhovaná činnosť svojou lokalizáciou, funkčným 
a stavebno-technickým riešením nebude negatívne ovplyvňovať okolitú existujúcu zástavbu.  
 
Stavba bude realizovaná a prevádzkovaná tak, aby príslušné hygienické limity v zmysle platnej 
legislatívy boli dodržané. 
 
Z pohľadu nových dopravných intenzít na priľahlej dopravnej sieti môžeme konštatovať vhodnosť 
dopravného riešenia stavby a pri realizovaní príslušných dopravných opatrení (realizáciu 
odbočovacieho pruhu v zmysle platných predpisov a legislatívy) je predpoklad dostatočnej kapacity 
dotknutej cestnej infraštruktúry definovanej východiskami pre prijatie nového dopravného 
potenciálu generovaného investičným zámerom. 
 
Z hodnotenia jednotlivých vplyvov a z ich vzájomného spolupôsobenia sa nepredpokladá/nebolo 
identifikované významné negatívne synergické a kumulatívne pôsobenie, ktoré by malo za 
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následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľov v širšom okolí  
riešeného územia a teda vplyvy navrhovanej činnosti nebránia v hodnotenom území a jeho okolí  
realizácii iných projektov.  
 
Významné synergické a kumulatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia, na chránené 
územia, pamiatky, krajinu, pamiatky kultúrneho dedičstva a materiálové zdroje v spojení s inou 
činnosťou, nepredpokladáme.  
 
9. Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovane j činnosti 
Riziká počas výstavby navrhovanej činnosti 
Stavba bude musieť byť realizovaná pod trvalým dohľadom stavebného dozoru. Počas výstavby 
môžu vzniknúť málo pravdepodobné, v minimálnom rozsahu a aj to bežné riziká, nehody súvisiace 
priamo so stavebnou činnosťou. Ich vylúčenie je podmienené dodržiavaním platných právnych 
predpisov týkajúcich sa bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci. 
 
Riziká počas prevádzky navrhovanej činnosti 
Vzhľadom na technicko-bezpečnostné zabezpečenie navrhovanej činnosti a jej prevádzkových 
podmienok v  stave štandardnej – normálnej prevádzky, možno konštatovať, že budú v maximálnej 
miere eliminované riziká vzniku prevádzkových nehôd, havárií, mimoriadnych udalostí s možnými 
nepriaznivými vplyvmi na zdravie človeka a okolité životné prostredie. 
 
Pri posudzovaní rizík vychádzame zo skutočnosti, že hodnotené parkovacie miesta nebudú určené 
pre parkovanie vozidiel prevážajúcich nebezpečné látky. Pôjde len o bežné dopravné prostriedky 
určené na dopravu osôb. Taktiež v priestoroch navrhovanej činnosti a v zázemí nových objektov 
nebude nakladané s nebezpečnými látkami, resp. nebude tu dochádzať k skladovaniu 
nebezpečných látok a prípravkov. 
 
Možné riziko predstavuje požiar, v tejto súvislosti bude vypracovaný projekt požiarnej ochrany, 
ktorý vychádza z nutnosti minimalizovania možného vzniku a rozšírenia požiaru, ochrany ľudských 
životov a zníženia škôd spôsobených požiarom.  
 
V priestoroch navrhovanej činnosti sa nebude nakladať s vybranými látkami a prípravkami 
spadajúcimi pod pôsobnosť zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Môžeme konštatovať, že na ploche riešeného územia 
sa nevyskytujú zdroje rizika s neprijateľným rizikom pre spoločnosť. 
 
Iné riziká  
Z hľadiska výsledkov environmentálneho hodnotenia vplyvov činnosti konštatujeme, že nie sú nám 
známe ďalšie zásadné problémy, o ktorých by neexistovali potrebné informácie a prijateľné návrhy 
na ich riešenie. 
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10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov j ednotlivých variantov 
navrhovanej činnosti na životné prostredie 
 
10.1. Technické opatrenia 
Opatrenia počas výstavby 

• V priebehu realizácie výstavby musia byť dodržiavané pravidlá bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci (nutné dodržiavať hygienické a bezpečnostné právne predpisy a normy). 

• Ešte pred začiatkom výkopových prác vytýčiť a overiť všetky existujúce podzemné siete 
technickej infraštruktúry.  

 

10.2. Opatrenia po čas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti 
Ovzdušie 

• Skladovanie prašných stavebných materiálov v hraniciach staveniska minimalizovať, resp. 
ich skladovať v uzatvárateľných plechových skladoch, silách a pod. 

• Čistenie automobilov pri výjazde zo staveniska, čistenie prístupovej komunikácie na výjazde 
mechanizmov zo staveniska, kropenie staveniska počas výkopových prác a pod. 

• Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie je potrebné využiť technicky 
dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií. 

• Zabezpečiť maximálne zníženie prašnosti počas výstavby navrhovanej činnosti najmä 
kropením staveniska počas výkopových prác a kapotovaním zariadení na manipuláciu so 
sypkými materiálmi, oplachtením stavby pri realizácii prašných stavebných činností a pod. 

 
Hluk a vibrácie 

• Na zemné práce používať modernú techniku s čo najnižším certifikovaným akustickým 
výkonom. Vylučuje sa používanie zastaraných stavebných strojov bez platného osvedčenia o 
akustických emisiách.  

• Stacionárne alebo dočasné zdroje vibrácií v etape výstavby (napr. ťažké stavebné 
mechanizmy) eliminovať výberom vhodného typu mechanizácie  s nízkou intenzitou účinku 
vibrácie a situovanie stavebného stroja na stavenisku. Opatrenia proti účinku vibrácií súvisia 
aj s organizáciou dopravy na stavenisku, vjazdov a výjazdov nákladných automobilov so 
stavebným materiálom a zeminou z výkopov, zníženie povolených rýchlostí, a pod. 

• Dodržiavať príslušné hygienické limity hluku určené vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z. 
v znení neskorších zmien a predpisov. 
 

Povrchové a podzemné vody 
• Zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznečisťovali a neznižovali 

kvalitu povrchových a podzemných vôd dotknutej lokality. 
• Zabezpečiť a v priebehu výstavby dodržiavať bezpečnostné predpisy pri manipulácii s 

ropnými látkami a kontrolovať stav mechanizačných prostriedkov. 
• Zabezpečiť, aby navrhované sociálne zariadenie staveniska, jeho odpadové vody 

rešpektovali Kanalizačný poriadok správcu siete. 
• Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku technologických celkov a obslužných zariadení a ďalšie 

preventívne opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd. 
• Realizácia a prevádzka objektov vodných stavieb musí byť v súlade s platnou legislatívou. 
• Pre prípad havárií použiť plán havarijných opatrení na likvidáciu škôd. 
• Minimalizovať zásahy do ochranného pásma vodného toku Štiavnička (10 m od brehovej 

čiary) a nevyhnutné zásahy vykonať po odsúhlasení správcom vodného toku. 
• Vybudovať areálovú ČOV. 
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Vegetácia 
• Zabezpečiť, aby zeleň v tesnej blízkosti riešeného územia bola počas výstavby rešpektovaná 

v plnom rozsahu (výkopové práce v blízkosti drevín navrhujeme vykonať citlivo, poškodené 
dreviny ošetriť a prípadné výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať). 

• Stavbu začleniť do krajiny sadovníckymi úpravami.  
• Vysadené stromy ukotviť kolovou konštrukciou. 
• Rešpektovať opatrenia zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody 

(ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie). Pri realizácii výsadby nepoužiť 
invázne druhy alebo druhy s inváznym potenciálom. 

• Výkopové práce v blízkosti drevín určených na zachovanie navrhujeme vykonať citlivo, 
poškodené dreviny ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.  

• O záber biotopu národného významu v nevyhnutnom rozsahu požiadať o potrebný súhlas 
orgán ochrany prírody v zmysle platnej legislatívy.  

• Monitorovať prítomnosť inváznych druhov rastlín a v prípade ich výskytu na ploche riešeného 
územia navrhovanej činnosti, prípadne v jeho susedstve zabezpečiť ich likvidáciu v zmysle 
platnej legislatívy a podľa schválených postupov. 

• Oplotiť celé stavenisko aby sa predišlo zbytočným zásahom do vegetácie mimo plochy 
zasiahnutej výstavbou. 
 

Horninové prostredie 
• Po odkrytí základovej jamy upresniť radónové riziko a následne v prípade potreby navrhnúť 

protiradónové opatrenia. 
 
Odpady 

• Realizátor navrhovanej stavby musí zabezpečiť likvidáciu odpadov podľa zistených druhov 
odpadov v rámci platnej legislatívy. Pre obdobie prevádzky zabezpečiť technicky a 
organizačne nakladanie s odpadmi v súlade s požiadavkami zákona o odpadoch.  

• Za vzniknuté odpady počas prevádzky zodpovedá správca navrhovanej činnosti, ktorý odpad 
zatriedi podľa katalógu odpadov, zabezpečí umiestnenie vhodnej nádoby na zber odpadu a 
následne zabezpečí jeho odvoz na miesto zhodnotenia, alebo zneškodnenia. 

• Nebezpečné odpady vznikajúce počas prevádzky odlučovačov ropných látok budú 
zachytávané v ORL a pravidelne odvážané a zneškodňované firmou, ktorá má oprávnenie 
na likvidáciu tohoto druhu odpadu.   
 

Archeologické náleziská 
• V prípade, že počas výkopových prác bude nájdené archeologické nálezisko je podľa 

platného zákona o ochrane pamiatok navrhovateľ a dodávateľ stavby povinný zabezpečiť 
realizáciu archeologického výskumu.  
 

Čistota okolia stavby 
• Zabezpečiť čistenie vozidiel vychádzajúcich zo staveniska. V zmysle cestného zákona 

zabezpečovať čistotu stavbou znečisťovaných priľahlých komunikácií a spevnených plôch.  
• Oplotiť celé stavenisko z dôvodov šírenia negatívnych vplyvov do okolia a pre zabezpečenie 

zákazu vstupu náhodných chodcov na stavenisko.  
 
10.3. Bezpečnostné a organiza čné opatrenia 
Povinnosťou investora a stavebného dozoru je vytvoriť na stavbe podmienky na zaistenie 
bezpečnosti pracovníkov v zmysle platných zákonov, nariadení a vyhlášok. V rámci stavby budú 
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vytvorené podmienky, aby boli v čo najvyššej miere recyklované použité materiály a boli využité s 
cieľom minimalizovať množstvo skládkovaného odpadu. 
 
Navrhovaná činnosť bude mať spracovaný projekt požiarnej ochrany a budú vybavené 
protipožiarnym vybavením a ochranou. Navrhované protipožiarne zariadenia budú rešpektovať 
STN 73 0872.  
 

10.4. Iné opatrenia 
Medzi iné opatrenia je možné zaradiť dodržiavanie platných technických, technologických, 
organizačných a bezpečnostných predpisov súvisiacich s navrhovaným druhom činnosti, ako aj 
protipožiarne opatrenia počas výstavby aj prevádzky navrhovanej stavby. 
 
10.5. Vyjadrenia k technicko-ekonomickej realizovat eľnosti 
Navrhované opatrenia sú z technického aj ekonomického hľadiska realizovateľné.  
 
11. Posúdenie o čakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnos ť 
nerealizovala 
V prípade, že sa navrhovaná činnosť nezrealizuje, zostane riešené územie v súčasnom stave so 
súčasnými vstupmi a výstupmi do všetkých zložiek životného prostredia, jeho charakteristika 
a popis sa nachádza v kap. III.  
 
Nerealizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k reprofilácii riešeného územia a využitiu jeho 
funkčného a priestorového potenciálu. Potenciál riešeného územia bude aj ďalej nevyužitý. 
V riešenom území nedôjde k vytvoreniu nových plôch prechodného bývania s potrebnou 
dopravnou a technickou infraštruktúrou. 
 
V prípade nerealizácie navrhovanej činnosti môže byť v danom území umiestnená činnosť 
väčšieho objemu, ktorá môže zvýšiť mieru zastavanosti pozemku a zaťažiť životné prostredie vo 
väčšej miere ako činnosť navrhovaná. 
 
12. Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou ÚPD a ďalšími relevantnými 
strategickými dokumentmi 
Riešené územie sa nachádza v juhovýchodnej časti katastrálneho územia obce Bystrá. Obec 
Bystrá v súčasnosti nemá schválený územný plán.  
 
Z pohľadu posudzovania vplyvov na životné prostredie v tomto zámere sú navrhované objekty 
prechodného bývania so súvisiacim zázemím v danom území realizovateľné. 
 
13. Ďalší  postup  hodnotenia  vplyvov  s uvedením  najzávažnejších  okruhov  problémov 

Na základe vykonaného hodnotenia vplyvov odporúčame ukončiť proces EIA v štádiu zisťovacieho 
konania. Pripomienky k tomuto zámeru navrhujeme zapracovať v rámci povoľujúceho konania. 
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V. Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh 
optimálneho variantu s prihliadnutím na vplyvy na životné 
prostredie (vrátane porovnania s nulovým variantom) 
 

1. Tvorba súboru kritérií a ur čenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu 
Pre výber optimálneho variantu navrhovanej činnosti sme stanovili nasledovné kritéria, ktoré 
považujeme za rovnako dôležité: 

• vplyvy na obyvateľstvo - pohoda života, zdravotné riziká: 
� stavebný ruch pri výstavbe, hlučnosť, obmedzovanie dopravy, 
� hlučnosť, emisie, prašnosť, vibrácie, odpady  

• vplyvy na prírodné prostredie - podzemná a povrchová voda, prvky ÚSES, biotické  
zložky (vegetácia/živočíšstvo), geomorfologické pomery: 

� narušenie ložísk surovín/stability svahov, znečistenie horninového prostredia, 
� znečistenie povrchových vôd/podzemných vôd,    
� zmeny v prieniku prvkov ÚSES, 
� vplyvy na vegetáciu (výrub vegetácie, ruderalizácia plôch), 
� vplyvy na živočíšstvo (prerušenie migračných ciest, hlučnosť, prašnosť, výrub 

vegetácie, krátenie cenných biotopov), 
� vplyvy na pôdu (záber, kontaminácia pôdy). 

• vplyvy na lokality Natura 2000 a chránené územia - záber a zmeny lokalít Natura 2000, 
chránené územia národnej siete chránených území, 

• vplyvy na krajinu - štruktúra a scenéria krajiny, deliaci účinok, stavebné objekty, 

• vplyvy na urbánny komplex - dopravné riešenie, napojenie stavby na dopravnú 
infraštruktúru, služby, rekreácia a cestovný ruch: 

− náväznosť na priľahlé komunikácie, obmedzovanie dopravy. 
 
Navrhovaná činnosť je riešená variantne – variant č.1 a variant č.2, oba varianty sú stavebno-
technicky odlišné. Variantnosť navrhovanej činnosti na ploche riešeného územia spočíva 
v celkovej výmere zelene a spevnených plôch a v rozdielom rozmiestnení parkovacích miest 
v rámci areálu navrhovanej činnosti a v odlišnom technickom riešení povrchových stojísk. Varianty 
činnosti sú zrejmé aj z mapy č. 3a a 3b v prílohách zámeru. 

 
Okrem týchto variantov sme v predloženom zámere posudzovali aj variant nulový (V0), t.j. stav, 
ktorý by nastal ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala. 
 
2. Výber optimálneho variantu alebo stanovenie pora dia vhodnosti pre posudzované 
varianty 
Nultý variant (súčasný stav) 
V prípade, že sa navrhovaná činnosť nezrealizuje, zostane riešené územie v súčasnom stave so 
súčasnými vstupmi a výstupmi do všetkých zložiek životného prostredia, jeho charakteristika 
a popis sa nachádza v kap. III.  
 
Nerealizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k reprofilácii riešeného územia a využitiu jeho 
funkčného a priestorového potenciálu. Potenciál riešeného územia bude aj ďalej nevyužitý. 
V riešenom území nedôjde k vytvoreniu nových plôch prechodného bývania s potrebnou 
dopravnou a technickou infraštruktúrou.  
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V prípade nerealizácie navrhovanej činnosti môže byť v danom území umiestnená činnosť 
väčšieho objemu, ktorá môže zvýšiť mieru zastavanosti pozemku a zaťažiť životné prostredie vo 
väčšej miere ako činnosť navrhovaná. 
 
Porovnanie variantu č.1 a variantu č.2 
Variant č.1 a variant č.2 sú stavebno-technicky odlišné, rozdielnosť variantov spočíva: 

• v rozdielom rozmiestnení parkovacích miest, 
• v odlišnom technickom riešení povrchových parkovacích miest,  
• v celkovej výmere zelene,  
• v celkovej výmere spevnených plôch. 

 
Variant č.1 
Vo variante č.1 sa na ploche riešeného územia uvažuje s vyčlenením 9 209 m2 plochy na 
vegetačné úpravy na rastlom teréne. Vegetačné strechy sú navrhované na objektoch SO.01 - 
SO.04 o výmere 148 m2, na objektoch SO.05 a SO.06 je strecha nad garážami navrhovaná so 
zaštrkovaním. Vo variante č. 1 je navrhovaných 88 parkovacích miest na povrchu a 37 
parkovacích miest je navrhovaných v garážach. Navyše povrch parkovacích miest na teréne je vo 
variante č. 1 navrhovaný s nepriepustným asfaltovým povrchom, ktorý neumožňuje vsakovanie 
dažďovej vody a urýchľuje jej odtok z plochy riešeného územia. Plošná výmera spevnených plôch 
predstavuje 4 648 m2. 
 
Po pripomienkovaní variantu č.1 navrhovateľom boli spevnené plochy v riešenom území 
optimalizované a minimalizované, časť parkovacích miest bola umiestnená do garáží v objektoch 
SO.05 a SO.06. Vo variante č.2 boli v areáli stavby navrhnuté väčšie plochy zelene. Tiež bolo 
prehodnotené riešenie povrchu parkovacích miest na teréne, tak aby ich povrch umožňoval 
vsakovanie dažďovej vody a spomalil sa odtok dažďovej vody z územia.  
 
Variant č.2 
Vo variante č. 2 sa na ploche riešeného územia navrhuje výsadba zelene na ploche s výmerou   
11 608 m2, z toho 959 m2 predstavujú zelené strechy (hrúbka substrátu 300 mm). Strecha nad 
garážami na objektoch SO.05 a SO.06 je vo variante č. 2 navrhovaná ako vegetačná. Plošná 
výmera spevnených plôch predstavuje 3 208 m2. Oproti variantu č. 1 dochádza k zvýšeniu plošnej 
výmery zelene v areáli stavby na rastlom teréne o cca 1440 m2. Z celkového počtu 125 
parkovacích miest navrhovaných na ploche riešeného územia sa vo variante č. 2 navrhuje 
v podzemných garážach 76 stojísk a 49 stojísk na povrchu terénu, oproti variantu č. 1 sa počet 
povrchových parkovacích miest zníži o 39 stojísk. Povrchové parkovacie miesta vo variante č. 2 sú 
navrhované s vegetačnou dlažbou, ktorá umožňuje vsakovanie dažďovej vody do podložia, čím sa 
spomalí jej odtok z plochy. Pod vegetačnou dlažbou bude uložená protiropná fólia, ktorá zabezpečí 
aby nebolo znečisťované geologické podložie a podzemné vody ropnými látkami. Variant č. 2 
predstavuje environmentálne vhodnejšie riešenie navrhovanej činnosti. 
 
Záver:  
Variant č.2 je vhodnejší ako variant č.1, nakoľko obsahuje väčšiu výmeru zelene v areáli stavby o 
+ 1440 m2 na rastlom teréne a o + 811 m2 vo forme zelených striech. Ide o environmentálne 
vhodnejšie riešenie pre dané územie, jeho budúcich návštevníkov a užívateľov. Vzhľadom na 
navrhované riešenie parkovacích plôch je variant č.2 oproti variantu č.1 vhodnejší, nakoľko 
navrhuje výrazne vyšší počet parkovacích miest v garážach a povrchové parkovacie miesta s 
vegetačnou dlažbou, ktorá umožňuje vsakovanie dažďovej vody a spomalenie jej odtoku z plochy, 
čím sa zmierni dopad klimatických zmien a mikroklimatické podmienky v riešenom území budú 
priaznivejšie ako vo variante č.1. 
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Navrhovaná činnosť bude umiestnená v 2. stupni ochrany, v ochrannom pásme národného parku 
Nízke Tatry, v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
zmien a doplnkov. Navrhovaná činnosť nebude zasahovať do maloplošných chránených území. 
Zároveň areál navrhovanej činnosti umiestňovaný v antropogénne ovplyvňovanom území a nie je 
v prekryve so žiadnymi lokalitami tvoriacich sústavu Natura 2000.   
 
3. Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu 

Na základe vykonaného hodnotenia vplyvov činnosti na životné prostredie v hodnotenom území pri 
porovnaní variantu č.1 a variantu č.2 s nulovým variantom a pri splnení opatrení na prevenciu, 
elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie považujeme realizáciu 
navrhovanej činnosti vo variante č.2 za prijateľnú a z hľadiska vplyvov na životné prostredie 
a obyvateľstvo za realizovateľnú a v území únosnú.  
 

Odporúčame realizáciu variantu č. 2, ktorý obsahuje viac zelených plôch oproti variantu č.1, 
minimalizuje počet povrchových parkovacích stojísk a navrhuje riešenie parkovacích stojísk na 
teréne s vegetačnou dlažbou, ktorá umožňuje vsakovanie dažďovej vody do podložia, čím sa 
spomalí jej odtok z plochy riešeného územia. 
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VI. Mapová a iná obrazová dokumentácia  
 
V prílohe tohto zámeru sa nachádzajú: 
 
Mapová dokumentácia: 
• Mapa č. 1:    Širšie vzťahy – umiestnenie navrhovanej činnosti 
• Mapa č. 2:    Ortofotomapa 
• Mapa č. 3a:  Koordinačná situácia – variant č.1 
• Mapa č. 3b:  Koordinačná situácia – variant č.2 
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VII. Doplňujúce informácie k zámeru 
 

1. Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre zámer a zoznam hlavných 
použitých materiálov 

• Atlas krajiny Slovenskej republiky. MŽP SR, Esprit spol. s r.o. Banská Štiavnica, 2002 
• Biotopy Slovenska, Ústav krajinnej ekológie SAV, 1996  
• Dokumentácia pre územné rozhodnutie: „KOMUNITNÁ ZÁSTAVBA, BYSTRÁ“, ATELIER S, 

s.r.o., 11/2022. 
• Environmentálna databáza firmy EKOJET, s.r.o. a jej dokumentácie hodnotenia vplyvov 

činností na životné prostredie – Zámery alebo Správy E.I.A. 
• Geologická mapa Slovenska. M 1:500 000, MŽP SR, GS SR, Bratislava 
• Hydrologická ročenka. Povrchové vody 2020, SHMÚ, Bratislava, 2021. 
• IG Mapa SSR, GS SR. 
• Katalóg biotopov Slovenska, DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, 2002. 
• Michalko, J. a kol. (1985): Geobotanická mapa ČSSR – SSR, Mapová a textová časť. 
• Ročenka priemyslu 2020, ŠÚ SR, 2021 
• Štatistická ročenka o pôdnom fonde v SR, Bratislava 2021, ÚGKK SR 2021 
• Významné vtáčie územia na Slovensku, SOVS, 2004 
• Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2020, NCZI, Bratislava 2021 
• www.bystra.sk, www.ssc.sk, www.katasterportal.sk, www.shmu.sk, www.sopsr.sk, www. 

statistic.sk, www.air.sk, www.enviroportal.sk 
 

2. Zoznam vyjadrení a stanovísk vyžiadaných k navrhovanej činnosti pred vypracovaním zámeru 

 Pred vypracovaním zámeru neboli vyžiadané vyjadrenia a stanoviská k navrhovanej činnosti. 
 

3. Ďalšie doplňujúce informácie o doterajšom postupe prípravy navrhovanej činnosti      
a posudzovaní jej predpokladaných vplyvov na životné prostredie 
V súčasnosti je spracovaná Dokumentácia pre územné rozhodnutie: „Komunitná zástavba, 
Bystrá“, Atelier-S, s.r.o., 11/2022.   
 

  4. Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie  
Predkladaný zámer: „Komunitná zástavba, Bystrá“  je spracovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  
 
Účelom navrhovanej činnosti je realizácia a následná prevádzka komunitnej zástavba so šiestimi 
objektmi s plochami prechodného bývania a súvisiacim zázemím s prislúchajúcou dopravnou, 
technickou infraštruktúrou a plochami zelene. Navrhované riešenie zodpovedá požiadavkám 
navrhovateľa a je riešené v zmysle všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a STN. 
 
Navrhovaná činnosť bude situovaná v Banskobystrickom kraji, v okrese Brezno, k.ú. Bystrá, na 
ploche medzi cestou I/72 a vodným tokom Štiavnička. Plocha riešeného územia o výmere 
16 870 m2 je umiestňovaná na parcelách registra C č.: 387/1 (trvalý trávny porast) a 387/2 (ostatná 
plocha), ktoré sú vo vlastníctve navrhovateľa. 
 
Plocha riešeného územia je zo severnej strany ohraničená cestou I/72, od ktorej je oddelená líniou 
nelesnej drevinovej vegetácie. Východným a západným smerom sa nachádzajú porasty nelesnej 
drevinovej vegetácie a južná hranica územia je tvorená vodným tokom Štiavnička so sprievodnou 
vegetáciou. Riešené územie sa nachádza cca 30 m východne od zastavaného územia obce 
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Bystrá, pri západnej hranici k.ú. Mýto pod Ďumbierom. Východne a severovýchodne od plochy 
riešeného územia v k.ú. Mýto pod Ďumbierom dominujú rekreačné objekty, objekty športu 
a poľnohospodárske objekty. Povrch riešeného územia navrhovanej činnosti je tvorený takmer 
výlučne lúčnou vegetáciou, v súčasnosti je využívané ako pasienok pre dobytok.   
 
Navrhovaná činnosť je riešená variantne – variant č.1 a variant č.2, oba varianty sú stavebno-
technicky odlišné. Variantnosť navrhovanej činnosti na ploche riešeného územia spočíva 
v celkovej výmere zelene a spevnených plôch a v rozdielom rozmiestnení parkovacích miest 
v rámci areálu navrhovanej činnosti a v odlišnom technickom riešení povrchových stojísk. Varianty 
činnosti sú zrejmé aj z mapy č. 3a a 3b v prílohách zámeru. 
 
Vo variante č.1 sa na ploche riešeného územia uvažuje s vyčlenením 9 209 m2 plochy na 
vegetačné úpravy na rastlom teréne. Vegetačné strechy sú navrhované na objektoch SO.01 - 
SO.04 o výmere 148 m2, na objektoch SO.05 a SO.06 je strecha nad garážami navrhovaná so 
zaštrkovaním. Vo variante č. 1 je navrhovaných 88 parkovacích miest na povrchu a 37 
parkovacích miest je navrhovaných v garážach. Navyše povrch parkovacích miest na teréne je vo 
variante č. 1 navrhovaný s nepriepustným asfaltovým povrchom, ktorý neumožňuje vsakovanie 
dažďovej vody a urýchľuje jej odtok z plochy riešeného územia. Plošná výmera spevnených plôch 
predstavuje 4 648 m2. 
 
Po pripomienkovaní variantu č.1 navrhovateľom boli spevnené plochy v riešenom území 
optimalizované a minimalizované, časť parkovacích miest bola umiestnená do garáží v objektoch 
SO.05 a SO.06. Vo variante č.2 boli v areáli stavby navrhnuté väčšie plochy zelene. Tiež bolo 
prehodnotené riešenie povrchu parkovacích miest na teréne, tak aby ich povrch umožňoval 
vsakovanie dažďovej vody a spomalil sa odtok dažďovej vody z územia.  
 
Variant č.2 
Vo variante č. 2 sa na ploche riešeného územia navrhuje výsadba zelene na ploche s výmerou   
11 608 m2, z toho 959 m2 predstavujú zelené strechy (hrúbka substrátu 300 mm). Strecha nad 
garážami na objektoch SO.05 a SO.06 je vo variante č. 2 navrhovaná ako vegetačná. Plošná 
výmera spevnených plôch predstavuje 3 208 m2. Oproti variantu č. 1 dochádza k zvýšeniu plošnej 
výmery zelene v areáli stavby na rastlom teréne o cca 1440 m2. Z celkového počtu 125 
parkovacích miest navrhovaných na ploche riešeného územia sa vo variante č. 2 navrhuje 
v podzemných garážach 76 stojísk a 49 stojísk na povrchu terénu, oproti variantu č. 1 sa počet 
povrchových parkovacích miest zníži o 39 stojísk. Povrchové parkovacie miesta vo variante č. 2 sú 
navrhované s vegetačnou dlažbou, ktorá umožňuje vsakovanie dažďovej vody do podložia, čím sa 
spomalí jej odtok z plochy. Pod vegetačnou dlažbou bude uložená protiropná fólia, ktorá zabezpečí 
aby nebolo znečisťované geologické podložie a podzemné vody ropnými látkami. Variant č. 2 
predstavuje environmentálne vhodnejšie riešenie navrhovanej činnosti. Odporúčame realizáciu 
variantu č. 2. 
 
Priamo na ploche riešeného územia sa podľa vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z., v znení 
neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v 
znení neskorších predpisov, sa nenachádzajú biotopy európskeho významu. Na ploche riešeného 
územia platí 2. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny.  
 
Na ploche sa vyskytuje biotop národného významu Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky. Tento 
biotop predstavuje jeden z najrozšírenejších biotopov národného významu, nepredstavuje 
ohrozený typ vegetácie. Na záber tohto biotopu v nevyhnutnom rozsahu navrhovateľ požiada o 
potrebný súhlas orgánu ochrany prírody v zmysle platnej legislatívy.  
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Riešené územie nezasahuje do žiadnych lokalít tvoriacich sústavu chránených území Natura 2000 
(Chránené vtáčie územia a Územia európskeho významu) a nie je zaradené do zoznamu 
Ramsarského dohovoru o mokradiach.  
 
Riešené územie navrhovanej činnosti sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Nízke 
Tatry - východ, podľa zákona č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie 
vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vzhľadom na charakter navrhovanej prevádzky 
a realizáciou príslušných opatrení eliminujúcich znečistenie podzemných vôd a vzhľadom 
k navrhovanému spôsobu odvádzania splaškových odpadových vôd prostredníctvom vlastnej 
kapacitne postačujúcej čistiarne odpadových vôd negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na túto 
oblasť neboli identifikované. 
 
Riešené územie navrhovanej činnosti nezasahuje do vyhlásených pásiem hygienickej ochrany vôd 
(v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov), negatívne vplyvy 
navrhovanej činnosti na túto oblasť neboli identifikované. 
 
Realizáciou navrhovanej činnosti nebudú dotknuté paleontologické, archeologické náleziská či 
geologické lokality situované v širšom okolí navrhovanej činnosti. Taktiež prevádzka činnosti 
nebude mať negatívny vplyv na kultúrne a historické pamiatky dotknutého sídla. 
 
Nosným ťažiskom navrhovanej činnosti je funkcia prechodného bývania s prislúchajúcim zázemím, 
parkovaním a rozsiahlymi plochami zelene, čiže ide o činnosť, ktoré výrazne nezaťažia životné 
prostredie. Plocha riešeného územia v súčasnosti nie je obývaná. Najbližšia zástavba rodinných 
domov sa nachádza cca 140 m západne od plochy riešeného územia. Vo vzdialenosti cca 30 m 
severne od hranice riešeného územia sa nachádzajú objekty prechodného ubytovania v k.ú. Mýto 
pod Ďumbierom.  
 
Počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti nedôjde k nadlimitnému vystavovaniu ani 
negatívnemu ovplyvňovaniu pohody a kvality života obyvateľstva v okolí stavby ani budúcich 
užívateľov, resp. návštevníkov riešeného územia a jeho okolia. V súvislosti s hodnotenou 
činnosťou neočakávame, že dôjde k takému navýšeniu kumulatívnych vplyvov (v kumulácii so 
susediacimi investíciami), ktoré by mohli predstavovať významné zdravotné riziká pre užívateľov a 
návštevníkov navrhovanej činnosti. Obyvatelia nadlimitne ovplyvnení účinkami navrhovanej 
činnosti v jej funkčnom, objemovom a dispozičnom  riešení, v zmysle výsledkov spracovaných 
odborných štúdií, neboli identifikovaní.  
 
Počas bežnej prevádzky areálu sa nepredpokladá vznik odpadových látok takého charakteru a 
zloženia, ktoré by mohli mať negatívny dopad na zdravotný stav okolitého obyvateľstva. 
  
Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k zmene štruktúry a využívania riešeného územia. Na 
dotknutom funkčne reprofilovanom pozemku dôjde k umiestneniu nových objektov prechodného 
bývania so súvisiacim zázemím, parkovaním a plochami zelene. Zástavba navrhovanej činnosti 
bude vytvárať v danom území takú urbanistickú štruktúru, ktorá bude zohľadňovať prirodzené 
limity územia. 
 
Po ukončení stavebnej činnosti bude navrhovaná činnosť začlenená do krajiny prostredníctvom 
sadovníckych úprav pozostávajúcich zo zatrávnených plôch a výsadby drevín vhodných pre dané 
územie. Nové plochy zelene budú udržiavané a zavlažované. Podrobnejšie riešenie sadovníckych 
úprav bude upresnené v ďalšom stupni projektového riešenia stavby, v rámci projektu sadových 
úprav. 
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Pozitívne vplyvy 
Medzi pozitívne vplyvy navrhovanej činnosti patria: 

• reprofilácia pozemku s využitím jeho funkčného potenciálu v zmysle územného plánu, 
• vplyv na územný rozvoj dotknutého sídla, 
• sadovnícky upravené nové plochy zelene, 
• realizácia činnosti, ktorá výrazne nezaťaží životné prostredie.  

 
Nepriaznivé vplyvy 
Medzi nepriaznivými vplyvmi prevádzky navrhovanej činnosti boli identifikované: 

• negatívne vplyvy počas výstavby (hluk zo staveniskovej dopravy a stavebných 
mechanizmov, vznik emisií a prašnosti), ktoré budú krátkodobé a je možné ich 
minimalizovať použitím vhodnej technológie a stavebných postupov, 

• mierne zvýšenie emisnej a hlukovej záťaže územia počas prevádzky pri splnení 
príslušných hygienických limitov, 

• nové intenzity dopravy na priľahlej komunikačnej sieti, bez prekročenia únosnej miery.   
 

Tieto negatívne vplyvy sú prevažne lokálneho významu, pričom vhodnými technicko-dopravnými, 
organizačnými a bezpečnostnými opatreniami je možná ich minimalizácia. 
 

Záverečné zhodnotenie: 
Na základe vykonaného hodnotenia vplyvov činnosti na životné prostredie v hodnotenom území pri 
porovnaní variantu č.1 a variantu č.2 s nulovým variantom a pri splnení opatrení na prevenciu, 
elimináciu a minimalizáciu vplyvov na životné prostredie považujeme realizáciu navrhovanej 
činnosti vo variante č.2 za prijateľnú a z hľadiska vplyvov na životné prostredie a obyvateľstvo za 
realizovateľnú a v území únosnú.  
 

Odporúčame realizáciu variantu č. 2, ktorý obsahuje viac zelených plôch oproti variantu č.1, 
minimalizuje počet povrchových parkovacích stojísk a navrhuje riešenie parkovacích stojísk na 
teréne s vegetačnou dlažbou, ktorá umožňuje vsakovanie dažďovej vody do podložia, čím sa 
spomalí jej odtok z plochy riešeného územia. 
 
Na základe vykonaného hodnotenia vplyvov odporúčame ukončiť proces EIA v štádiu zisťovacieho 
konania. Pripomienky k tomuto zámeru navrhujeme zapracovať v rámci povoľujúceho konania. 
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VIII. Miesto a dátum vypracovania zámeru   
 

Zámer činnosti bol vypracovaný v Bratislave, v mesiacoch január a február v roku 2023. 
 

IX. Potvrdenie správnosti údajov 

 
1. Spracovatelia zámeru 
 
Spracovateľom zámeru je firma EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava. 
 
Zodpovedný riešiteľ:  

 
Mgr. Tomáš Šembera  
Mgr. Ľubomír Modrík 

                        
 
Spoluriešitelia: 

 

Mgr. Juraj Nechaj 
 
 
 
2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom (pe čiatkou) spracovate ľa zámeru a podpisom 

(pečiatkou) oprávneného zástupcu navrhovate ľa 
 
Potvrdzujem správnosť údajov. 
 

 
 
 
 

 
.................................................................... 

Pavol Kováčik 
oprávnený zástupca navrhovateľa 

 
 
 

 
 
 
 

...................................................................... 
Mgr. Tomáš Šembera, 

za spracovateľa zámeru 
 

 
 



EKOJET, s.r.o.                                                                                                                                                                                „Komunitná zástavba, Bystrá“ 
priemyselná a krajinná ekológia                                                                                                                                                                                    Zámer EIA 

 62

 

PRÍLOHY   

 


