
 

 
 

Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie 
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 

 

 

 

Číslo: 5502/2022-11.1.1/vt 

61055/2022 

Bratislava, 21. októbra 2022 

 

 

ROZHODNUTIE 

 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov 

na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán 

štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) 

zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 

ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. g) zákona 

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

zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodlo podľa § 19 zákona č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní konania o podnete pre 

navrhovanú činnosť „Parkoviská Ul. Banícka“, navrhovateľa mesta Poprad, Nábrežie Jána 

Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad, IČO 00 326 470, takto: 

 

Navrhovaná činnosť „Parkoviská Ul. Banícka“ uvedená v odôvodnenom písomnom 

podnete 

 

sa nebude posudzovať 

 

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Odôvodnenie:  

Dňa 07. 02. 2022 bol na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu 

posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné 

prostredie (ďalej len „MŽP SR“), doručený podnet od Združenia domových samospráv, so 

sídlom Rovniankova 14, 851 02 Bratislava (ďalej len „podávateľ podnetu“), na začatie 

konania podľa § 19 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o posudzovaní vplyvov“), v súvislosti s navrhovanou činnosťou „Parkoviská Ul. Banícka“ 
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(ďalej len „navrhovaná činnosť“), navrhovateľa mesta Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 

058 42 Poprad, IČO 00 326 470 (ďalej len „navrhovateľ“).  

MŽP SR upovedomilo podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), listom 

č. 5502/2022-11.1.1/vt, 11639/2022, zo dňa 24. 02. 2022, známych účastníkov konania, že 

podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku dňom doručenia podnetu začalo v súlade s § 19 ods. 3 

zákona o posudzovaní vplyvov konanie o podnete, v ktorom MŽP SR rozhodne, či 

navrhovaná činnosť podlieha posudzovaniu podľa zákona o posudzovaní vplyvov. 

O vyššie uvedenej skutočnosti MŽP SR zároveň podľa § 19 ods. 4 zákona informovalo 

mesto Vysoké Tatry, ako povoľujúci orgán podľa § 3 písm. m) zákona o posudzovaní vplyvov 

a vyžiadalo od navrhovateľa podľa § 19 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov predloženie 

informácií na objasnenie požiadaviek podnetu (napr. projektovú dokumentáciu pre územné 

konanie). Požadované informácie, vrátane projektovej dokumentácie pre územné konanie 

a fotodokumentácie, doručil navrhovateľ na MŽP SR listom č. 9445/1543/2022-OIM-DKri zo 

dňa 07. 03. 2022, dňa 17. 03. 2022.  

MŽP SR následne za účelom zistiť presne a úplne skutočný stav veci podľa § 32 ods. 1 

správneho poriadku, požiadalo listom č. 5502/2022-11.1.1/vt, 17534/2022, zo dňa 23. 3. 2022, 

povoľujúci orgán, rezortný orgán a dotknuté orgány o zaujatie stanoviska k predmetu 

podaného podnetu.  

Informácia podľa § 24 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov o predmetnom 

podnete bola zverejnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky, na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/parkoviska-ul-banicka-. 

Podľa podaného podnetu mesto Vysoké Tatry oznámilo začatie územného konania 

sp. zn. 80/2022/02-Sm na stavbu „Parkoviská Ul. Banícka“ na parcelách č. 715/1, 715/2, 

715/3, 721/1, 721/2, 712/3, 726/1, 859/1, 860, 864, 868, 877, 881, 888/1, 888/2, 889/1, 889/5, 

892/3, 892/4, 898/1, 898/2 a 899/1 v k. ú. Poprad. Podávateľ podnetu uviedol, že počet 

takýchto novovybudovaných parkovacích miest je z oznámenia nejasný, avšak objektová 

skladba predpokladá 5 samostatných parkovísk, pri ktorých sa dá predpokladať prekročenie 

prahovej hodnoty 100 parkovacích miest pre zisťovacie konanie v zmysle prílohy č. 8 

k zákonu o posudzovaní vplyvov, rovnako je však dôvodné predpokladať, že počet 

parkovacích miest bude podprahový.  

Ďalej podávateľ podnetu uviedol, že dotknuté územie Baníckej ulice je hodnotné tým, že 

je bohaté na verejnú medziblokovú zeleň a má obavu, že zámerom navrhovateľa je túto 

verejnú zeleň zničiť v prospech parkovísk. Podávateľ podnetu má za to, že verejná zeleň má 

v danej lokalite prednosť, jej prípadné zničenie je potrebné adekvátne zdôvodniť. 

MŽP SR po oboznámení sa s predmetom podaného podnetu zistilo, že navrhovaná 

činnosť je v zmysle § 19 zákona o posudzovaní vplyvov predmetom konania o podnete. 

Predmetom navrhovanej činnosti je realizácia 5 parkovacích plôch s celkovo 82 

parkovacími miestami s prístupovými komunikáciami, komunikáciami pre peších, osvetlením, 

detským ihriskom, osadením drobného mobiliáru a sadovými úpravami. 

Samostatné parkoviská s prístupovou komunikáciou budú vybudované pred každým 

bytovým domom, pre parkovanie osobných automobilov obyvateľov konkrétneho bytového 

domu. Parkoviská a ostatné objekty budú vybudované v meste Poprad na ul. Banícka, k. ú. 

Poprad, a ich realizáciu budú dotknuté parc. č. 715/1, 715/2, 715/3, 721/1, 721/2, 721/3, 726/1, 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/parkoviska-ul-banicka-
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859/1, 860/1, 864, 868, 877, 881, 888/1, 888/2, 889/1, 889/5, 892/3, 892/4, 898/1, 898/2 

a 899/1. 

Predložená projektová dokumentácia pre územné konanie, rieši nasledovné stavebné 

objekty:  

SO – 01 Parkovisko súp. č. 794/1, 794/3 (12 parkovacích miest) 

SO – 02 Parkovisko súp. č. 795/5,795/7, 795/9 (18 parkovacích miest) 

SO – 03 Parkovisko súp. č. 796/11, 796/13, 796/15 (18 parkovacích miest) 

SO – 04 Parkovisko súp. č. 798/19, 798/21, 798/23 (18 parkovacích miest) 

SO – 05 Parkovisko súp. č. 800/27, 800/29 (16 parkovacích miest) 

SO – 06 Verejné osvetlenie 

SO – 07 Detské ihrisko, drobná architektúra, komunikácie pre peších 

SO – 08 Sadové úpravy  

 

Navrhovanú činnosť je podľa prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní vplyvov možné 

zaradiť do kapitoly 9. Infraštruktúra, položky č. 16. b) Projekty rozvoja obcí vrátane statickej 

dopravy, do časti B (zisťovacie konanie) od 100 do 500 stojísk a do časti A (povinné 

hodnotenie) od 500 stojísk.  

 

K podnetu navrhovanej činnosti sa vyjadrili:  

1. Mesto Vysoké Tatry (list č. 434/2022/02-Sm, zo dňa 28. 03. 2022) 

Vzhľadom na spôsob rozčlenenia umiestnenia navrhovaných parkovacích miest 

v priestore medzi 5-timi obytnými budovami na plochách, ktoré sa v súčasnosti 

nekoordinovanie a chaoticky využívajú obyvateľmi na parkovanie, na návrh riešenia nových 

sadových úprav s náhradnou výsadbou a doplnkových funkcií v riešenom území (detské 

ihrisko, lavičky, chodníky pre peších, stojany pre bicykle a osvetlenie), i doložených 

súhlasných stanovísk dotknutých orgánov k predmetnej stavbe, z pohľadu povoľujúceho 

orgánu netrvá na posudzovaní navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov. 

Vyjadrenie MŽP SR: Berie sa na vedomie.  

2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade (list č. ORHZ-

PP2-2022/000659-002 zo dňa 29. 03. 2022) 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade z hľadiska ochrany 

pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie. 

Vyjadrenie MŽP SR: Berie sa na vedomie. 

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprad (list č. PP 

2085/2/2022/HŽP/DMM, zo dňa 04. 04. 2022) 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade v stanovisku uviedol, že 

vydal dňa 13. 10. 2021 pod č. PP 3537/2/2021/HŽP/DMM súhlasné záväzné stanovisko 

k návrhu na územné konanie pre stavbu „Parkoviská Banícka ulica“ Poprad. V odôvodnení sa 

uvádza, že „predložená projektová dokumentácia rieši umiestnenie stavebných objektov SO 01 

až SO 05 pred bytovými domami na Baníckej ulici v Poprade so samostatným vjazdom na 

komunikáciu. Celkovo sa navrhuje 82 parkovacích miest. Na SO 01 Parkovisko súp. č. 794/1, 

794/3 bude12 parkovacích miest, na SO 02 Parkovisko súp. č. 795/5, 795/7, 795/9 bude 18 

parkovacích miest, na SO 03 Parkovisko súp. č. 796/11, 796/13, 796/15 bude 18 parkovacích 

miest, na SO 04 Parkovisko súp. č. 798/19, 798/21, 798/23 bude 18 parkovacích miest, na SO 
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05 Parkovisko súp. č. 800/27, 800/29 bude 16 parkovacích miest. Súčasťou projektu je aj 

verejné osvetlenie parkovísk, detské ihrisko, drobná architektúra, komunikácie pre peších 

sadové úpravy.“  

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nepredpokladá 

realizáciou stavby negatívny vplyv na verejné zdravie a vydané záväzné stanovisko ostáva 

v platnosti. 

Vyjadrenie MŽP SR: Berie sa na vedomie. V konaní o podnete sa vychádzalo 

z existujúcich podkladov, ktorým bola aj dokumentácia pre územné konanie, ku ktorej sa 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade vyjadril v rámci územného 

konania. 

4. Krajský pamiatkový úrad Prešov (list č. KPUPO-2021/18672-2/74410/Lk, zo dňa 

08. 04. 2022) 

Krajský pamiatkový úrad Prešov vydal k pripravovanej stavbe „Poprad – Parkoviská Ul. 

Banícka“ dňa 14. 10. 2021 záväzné stanovisko č. spisu KPUPO-2021/20925-2/85239/Lk. 

V predmetnom záväznom stanovisku súhlasil s realizáciou stavby „Poprad – Parkoviská, Ul. 

Banícka“ (podľa projektu pre územné rozhodnutie, sprac. Ing. Dobrotka v termíne 07/2021) 

pre účely územného a stavebného konania v k. ú. Poprad s nasledujúcimi podmienkami (cit.):  

„1. Pri stavebných a s nimi spojených zemných prácach môže dôjsť k narušeniu doteraz 

nezistenej a teda neevidovanej archeologickej lokality, žiadame preto ohlásenie začatia 

výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou najmenej s dvojtýždňovým predstihom 

Krajskému pamiatkovému úradu Prešov pracovisko Levoča.  

2. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 

Zb. v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález – vec pamiatkovej 

hodnoty Krajskému pamiatkovému úradu Prešov najneskôr druhý deň po jeho nájdení a urobiť 

nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.“ 

V predmetnom záväznom stanovisku taktiež uviedol, že pripravovaná stavba sa má 

realizovať na mieste, kde nie je evidovaná archeologická lokalita a mimo plôch evidovaných 

národných kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a ich ochranných pásiem. Nemožno 

však vylúčiť, že pri stavebných a s nimi spojených výkopových prácach môže dôjsť 

k narušeniu doteraz nezistenej a teda neevidovanej archeologickej lokality. Preto je potrebné, 

aby stavebník oznámil začatie výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou najmenej 

s dvojtýždenným predstihom a každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu 

Prešov pracovisko Levoča, ktorý bude na mieste stavby vykonávať štátny pamiatkový dohľad.  

Vyjadrenie MŽP SR: Berie sa na vedomie. Krajský pamiatkový úrad Prešov v stanovil 

podmienky ochrany nepredvídaných archeologických nálezov. V prípade, že by pri zemných 

prácach došlo k odkrytiu nepredpokladaného nálezu, bude potrebné postupovať v súlade 

s ustanoveniami zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 

predpisov. 

5. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, odbor stratégie dopravy (list 

č. 21876/2022/OSD/41539, zo dňa 11. 04. 2022) 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky nemá k predmetnej navrhovanej 

činnosti žiadne pripomienky a nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní 

vplyvov. 

Vyjadrenie MŽP SR: Berie sa na vedomie. 
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6. Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, odbor 

strategického rozvoja (list č. 04829/2022/DUPaZP-2 zo dňa 06. 04. 2022) 

V stanovisku konštatuje, že so sprievodnej dokumentácie – sprievodnej správy projektu 

pre územné rozhodnutie a v súlade s prílohou č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov vyplýva, že 

pre účely určenia posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie ide 

o činnosť podliehajúcu zisťovaciemu konaniu – podľa prahovej hodnoty pre počet 

parkovacích stojísk. 

Zároveň pre navrhovanú činnosť zdôrazňuje potrebu pri navrhovaných úpravách 

podporiť celkovú zeleň a tiež brať na vedomie problematiku vzniku tzv. mestských tepelných 

ostrovov a v maximálnej možnej miere tak znížiť riziko ich vzniku. Prispeje sa tak nielen 

k ochrane životného prostredia, ale aj k ochrane zdravia a komfortu obyvateľov mesta. 

Prešovský samosprávny kraj žiada, aby navrhovaná činnosť bola riešená v súlade 

s Územným plánom Prešovského samosprávneho kraja, v rámci ktorého je potrebné 

rešpektovať najmä ustanovenia záväznej časti. 

Vyjadrenie MŽP SR: Podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie je navrhovaný 

celkový počet parkovacích miest 82, tzn. navrhovaná činnosť nedosahuje prahovú hodnotu pre 

zaradenie podľa prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní vplyvov, podľa ktorej je prahová 

hodnota určená pre zisťovacie konanie od 100 do 500 stojísk a pre povinné hodnotenie od 500 

stojísk. Predmetom navrhovanej činnosti je nahradenie existujúceho parkovania 

organizovaným parkovaním, ako aj obnovenie zelene novou výsadbou, čím sa predpokladá 

zvýšenie komfortu obyvateľov. Navrhovaná činnosť nie je v rozpore so záväznou časťou 

Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja, nakoľko sa v rámci nej navrhuje 

organizované parkovania vlastníkov bytov pred ich obytnými domami v takej v podrobnosti, 

v ktorej Územný plán Prešovského samosprávneho kraja nie je riešený. 

7. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-PP-

OSZP-2022/010243-002 zo dňa 13. 05. 2022) 

Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán 

štátnej vodnej správy vydal stanovisko, v ktorom uviedol, že orgán štátnej vodnej správy pod 

číslom OU-PP-OSZP-2021/016921-002 zo dňa 14.10. 2021 vydal vyjadrenie k navrhovanej 

stavbe, v ktorom uviedol nasledovné podmienky (cit.): 

„1. Zabezpečiť súhlas správcov a vlastníkov podzemných vedení inžinierskych sietí 

v prípade, že dôjde ku križovaniu resp. súbehu navrhovanej stavby s podzemným vedením 

inžinierskych sietí. 

2. Pri realizácii zemných prác doporučujeme dbať na minimalizáciu akýchkoľvek 

negatívnych vplyvov na prírodné prostredie dotknutej lokality a širšieho okolia. 

3. Počas realizácie stavby vykonať účinné opatrenia proti úniku olejov a iných 

škodlivých látok zo stavebných mechanizmov používaných pri výstavbe do pôdy a do 

podzemných vôd. 

4. Pri použitých stavebných materiáloch musí byť preukázané, že tieto neobsahujú 

žiadne vyluhovateľné zložky, ktoré by negatívne pôsobili na kvalitu podzemných 

a povrchových vôd. 

5. Ku kolaudácii stavby predložiť certifikáty a atesty použitých materiálov vo výstavbe.“ 



6. strana rozhodnutia č. 5502/2022-11.1.1/vt, 61055/2022, zo dňa 21. 10. 2022 

Vyjadrenie MŽP SR: Berie sa na vedomie. Podmienky učené úsekom štátnej vodnej 

správy v rámci územného konania vychádzali najmä z dodržiavania platných právnych 

predpisov a noriem, ktoré bude potrebné dodržať v rámci ďalších konaní a realizácie 

navrhovanej činnosti. Nutnosť preložiek jednotlivých inžinierskych sietí sa nepredpokladá.  

Doručené stanoviská neuviedli také skutočnosti, na základe ktorých by bolo 

opodstatnené posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov.  

 

MŽP SR listom č. 5502/2022-11.1.1/vt, 28288/2022, zo dňa 17. 05. 2022, v súlade 

s § 33 ods. 2 správneho poriadku upovedomilo účastníkov konania o podkladoch rozhodnutia 

a o možnosti sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k podkladu i k spôsobu jeho zistenia, 

prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, 

odpisy a výpisy) na MŽP SR, na adrese Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, 

v pracovných dňoch v čase od 09:00 do 14:00 hod. MŽP SR zároveň určilo, že vyjadriť sa 

k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie možno 

v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia upovedomenia.  

Na upovedomenie o podkladoch rozhodnutia reagoval navrhovateľ listom 

č. 61020/1543/2022-OIM-DKri zo dňa 20. 05. 2022, v ktorom uviedol, že predložil informácie 

na objasnenie požiadaviek k podnetu listom č. 9445/1543/2022-OIM-DKri zo dňa 

07. 03. 2022, kde bolo vyjadrené stanovisko k podanému podnetu. Zároveň je navrhovateľ 

toho názoru, že vyjadrenia dotknutých orgánov k projektu pre územné konanie navrhovanej 

činnosti boli spracované a vydané v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky 

a následne bol povoľujúci orgán požiadaný o vydanie územného rozhodnutia.  

MŽP SR v rámci riešenia podnetu posúdilo navrhovanú činnosť vo vzťahu k možným 

negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie obyvateľov v záujmovom území, a to 

najmä hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, umiestnenia navrhovanej činnosti 

a významu a vlastností očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov 

vrátane kumulatívnych, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom 

území.  

Pri rozhodovaní o tom, či navrhovaná činnosť uvedená v predloženom podnete bude 

podliehať posudzovaniu podľa zákona o posudzovaní vplyvov, použilo MŽP SR kritériá pre 

zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, uvedené v prílohe č. 10 

k zákonu o posudzovaní vplyvov, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ 

o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie. 

Účelom navrhovanej činnosti je nahradenie existujúceho parkovania pred bytovými 

domami organizovaným parkovaním. Súčasťou projektu je aj realizácia komunikácií pre 

peších, verejného osvetlenia, detského ihriska, drobnej architektúry a sadových úprav. 

Vzhľadom na nedostatočný počet parkovacích plôch v danom území má navrhovaná 

činnosť pomôcť ku skvalitneniu parkovania osobných automobilov obyvateľom danej lokality. 

Navrhovaná činnosť rieši odstavné stojiská pre osobné motorové vozidlá s optimálnym 

využitím daného územia, čo zodpovedá minimálne jedno parkovacie miesto pre jednu bytovú 

jednotku. Odstavné parkovacie stojiská sú riešené v zmysle STN 73 6056 Odstavné 

a parkovacie plochy cestných vozidiel. Navrhované odstavné stojiská pre osobné motorové 

vozidlá sú navrhnuté ako spevnené trávnaté vodopriepustné plochy z betónových 

zatrávňovacích tvárnic z dôvodu zachytávania dažďových vôd v území za účelom zníženia 

negatívnych vplyvov na mestskú klímu. 
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Prístupové komunikácie budú výškovo nadväzovať na existujúce asfaltové vstupy do 

jednotlivých vchodov bytového domu, plocha komunikácie bude vyspádovaná 1,5 % spádom 

smerom k parkovacím plochám zo zatrávňovacích panelov. 

Komunikácie pre peších búdu od zelene oddelené parkovým betónovým obrubníkom, 

v mieste priechodu pre chodcov budú vyhotovené bezbariérovou úpravou pre plynulý 

priechod osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu, doplnené o dlažbu pre slepcov. 

Detské ihrisko je navrhované pri objekte SO – 04 Parkovisko súp. č. 798/19, 798/21, 

798/23. 

Riešené územie sa nachádza v katastrálnom území mesta Poprad a je ohraničené 

bytovou a občianskou výstavbou. Riešené územie je vymedzené súbežnou prístupovou 

komunikáciou na ul. Banícka, ktorá vedie poza obytné domy súp. č. 794/1 až súp. č. 800/29. 

Parkovacie plochy budú dopravne napojené na miestnu komunikáciu na ul. Banícka, 

parkovacie plochy SO – 01 Parkovisko súp. č. 794/1, 794/3, budú dopravne napojené na ul. 

Okružnú po vnútroblokovej prístupovej komunikácii medzi objektom Strednej odbornej školy 

ul. Okružná a existujúcim bytovým domov p. č. 856. 

V súvislosti s realizáciou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá nutnosť preložiek 

jednotlivých inžinierskych sietí. Uloženie jestvujúcich sietí sa bude v maximálnej miere 

rešpektovať, ako aj požiadavky správcov sietí k prácam v ochranných pásmach ich vedení. 

Obmedzenie existujúcich bytových domov sa nepredpokladá. 

V stavbou dotknutej lokalite sa nenachádzajú biotopy európskeho ani národného 

významu a nevyskytujú sa v ňom chránené druhy živočíchov ani rastlín. Z dôvodu realizácie 

parkovacích plôch bude nutný výrub 17 kusov stromov a 13 m2 krovín. Projekt pre realizáciu 

navrhovanej činnosti bude riešiť aj náhradnú výsadbu zelene.  

Navrhovaná činnosť bude realizovaná v území, na ktoré sa vzťahuje prvý stupeň 

ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov, v ktorom sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny. Lokalita 

navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadneho chráneného územia európskej sústavy 

chránených území (Natura 2000), ani do územia zaradeného do zoznamu Ramsarského 

dohovoru o mokradiach. Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na veľkoplošné a maloplošné 

chránené územia a ich ochranné pásma ani na územia patriace do súvislej európskej sústavy 

chránených území (Natura 2000). Navrhovaná činnosť priamo nezasahuje do žiadneho 

z prvkov územného systému ekologickej stability a vzhľadom na jej charakter nenaruší 

funkčnosť žiadneho prvku územného systému ekologickej stability.  

Pozemky, na ktorých má byť navrhovaná činnosť realizovaná, sú v katastri 

nehnuteľností evidované ako ostatná plocha a zastavaná plocha a nádvorie. Realizáciou 

navrhovanej činnosti nevzniknú žiadne nároky na záber poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy.  

Vzhľadom na charakter a umiestnenie navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú 

nepriaznivé vplyvy na pôdu, na geologické a geomorfologické pomery, nerastné suroviny ani 

na geodynamické javy. Potenciálnym rizikom znečistenia pôdy, či horninového prostredia 

môže byť len náhodná havarijná situácia, ktorej však možno účinne predísť dôsledným 

dodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy.  

Zrážkové vody zo spevnených plôch a komunikácií budú odvádzané do zelených plôch 

územia. Navrhovanou činnosťou nebudú vznikať technologické alebo splaškové odpadové 

vody. 
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Navrhovaná činnosť nebude zasahovať do žiadneho ochranného pásma vodárenského 

zdroja, ani do chránenej vodohospodárskej oblasti. Realizáciou navrhovanej činnosti sa 

nepredpokladá nepriaznivé ovplyvnenie režimu, kvality, fyzikálno-chemických vlastností 

povrchových ani podzemných vôd. 

V etape výstavby treba počítať s prašnosťou a zvýšenými hladinami hluku a vibrácií 

spôsobených prevádzkou nákladnej a stavebnej techniky. Tieto vplyvy budú krátkodobého 

charakteru a nebudú mať významný negatívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva. 

Expozície hluku a vibrácií počas výstavby môžu mať negatívny vplyv na pohodu a kvalitu 

života obyvateľov, prevádzka navrhovanej činnosti však bude mať na pohodu a kvalitu života 

obyvateľov pozitívny vplyv v podobe vybudovaných parkovacích miest a ďalších 

doplnkových funkcií. 

Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti sa výskyt žiarenia a ani iných fyzikálnych 

polí nepredpokladá, navrhovanou činnosťou nebudú produkované škodlivé látky, ktoré by 

ohrozovali zdravie obyvateľov. Navrhovaná činnosť nebude zdrojom tepla alebo zápachu. 

Územie sa nenachádza v pásme pamiatkovej ochrany. Navrhovaná činnosť nebude mať 

negatívny vplyv na kultúrne hodnoty územia, kultúrne a historické pamiatky, paleontologické 

a archeologické náleziská, či významné geologické lokality a kultúrne hodnoty nehmotnej 

povahy. V prípade, že by pri zemných prácach došlo k odkrytiu nepredpokladaného nálezu, 

bude potrebné postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 

pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.   

Navrhovaná činnosť vzhľadom na svoj charakter a umiestnenie nebude mať vplyv 

presahujúci štátne hranice.  

Vzhľadom na charakter, rozsah a umiestnenie navrhovanej činnosti sa nepredpokladá jej 

negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia, obyvateľstvo, historicky, kultúrne 

alebo archeologicky významné oblasti, urbánny komplex, využívanie zeme, únosnosť 

prírodného prostredia, územný systém ekologickej stability, biodiverzitu, ani sa 

nepredpokladajú významné negatívne kumulatívne a synergické vplyvy. Koncepcia rozvoja 

riešenej lokality spočíva v prehĺbení priestorového a funkčného využitia územia vybudovaním 

nových parkovacích plôch pre osobné motorové vozidlá, kde sú na to vhodné podmienky 

z hľadiska urbanizmu, životného prostredia a technických podmienok. Vzhľadom k tomu, že 

pri jednotlivých bytových domoch už parkujú osobné automobily vlastníkov bytov, 

nepredstavuje realizácia parkovacích plôch nový zásah do prostredia, ktorý by mal negatívny 

vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľov. 

V konaní o podnete neboli identifikované také vplyvy navrhovanej činnosti, ktoré by 

realizáciou navrhovanej činnosti znamenali spoločensky neprijateľné riziko vážneho 

poškodenia alebo ohrozenia životného prostredia oproti súčasnému stavu, ani sa 

nepredpokladá, že by navrhovaná činnosť mohla zaťažiť územie nad prípustnú mieru. 

MŽP SR taktiež v súvislosti s podaným podnetom uvádza, že parkovacie plochy budú 

zrealizované zo zatrávňovacích betónových tvárnic a nejde o viacpodlažné parkovisko, ako 

v prípade viacpodlažného parkoviska na sídlisku Juh II v Poprade, kde malo byť 

vybudovaných 109 stojísk, ktoré dáva podávateľ podnetu ako príklad uprednostnenia 

ekonomicky lacného riešenia na úkor kvality a na úkor environmentálnej hodnoty územia 

dotvoreného vhodnými opatreniami (napríklad ako sú zelené strechy, zelené fasády, sadové 

úpravy, vodozádržné opatrenia, dažďové záhrady). Nakoľko v rámci navrhovanej činnosti ide 

o realizáciu pozemných parkovacích plôch s doplnkovými funkciami (komunikácie pre peších, 
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detské ihrisko, sadové úpravy, lavičky, koše, stojan na bicykel), považuje MŽP SR argumenty 

podaného podnetu za neopodstatnené.  

Tvrdenie podávateľa podnetu, že „mesto Poprad si zrejme myslí, že jeho vlastní 

obyvatelia si nezaslúžia kvalitu, ktorá je všade inde už bežná“, sa nezhoduje s jeho konaním 

a predložením podnetu, nakoľko predmetom navrhovanej činnosti je skvalitniť parkovacie 

možnosti vlastníkov bytov pred ich obytnými domami. 

Realizácia navrhovanej činnosti (parkoviská, verejné osvetlenie, detské ihrisko, 

komunikácie pre peších, osadenie lavičiek, košov a stojanu na bicykel) prispeje ku 

skvalitneniu života obyvateľov uvedenej lokality, zabezpečeniu organizovaného parkovania 

a obnoveniu zelene novou výsadbou. 

MŽP SR na základe preskúmania a posúdenia predloženého podnetu, doručených 

stanovísk k podnetu v zmysle § 19 ods. 5 písm. e) zákona o posudzovaní vplyvov a na základe 

zhodnotenia stavu životného prostredia a celkovej úrovne ochrany životného prostredia 

v záujmovom území usúdilo, že realizácia navrhovanej činnosti svojím umiestením, rozsahom 

a technickým riešením, nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej 

miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov a ani kumulovane s ostatnými 

činnosťami v území sa nepredpokladajú také vplyvy, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať 

podľa zákona o posudzovaní vplyvov, preto MŽP SR rozhodlo tak, ako je uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

Poučenie:  

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku na 

MŽP SR v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia 

rozhodnutia účastníkovi konania.  

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny 

súdny poriadok po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú. 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Miklasová 

poverená vykonávaním funkcie 

riaditeľa odboru 
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Doručuje sa (elektronicky): 

1. Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad 

2. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava 

3. Mesto Vysoké Tatry, oddelenie územného plánovania, výstavby, životného prostredia 

a dopravy, Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry 

4. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, 810 05 

Bratislava 

5. Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

6. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 

058 44 Poprad 

7. Okresný úrad Poprad, odbor krízového riadenia, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 

Poprad 

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 97 

Poprad 

9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade, Huszova 4430/4, 058 01 

Poprad 

10. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 

832 47 Bratislava 

11. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 
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