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Autosalón KIA Michalovce
- zverejnenie Rozhodnutia zo zisťovacieho konania

Mesto Michalovce, ako dotknutá obec, v súlade s 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z.
z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o posudzovaní “)

informuje verejnosť,

o Rozhodnutí č. OU-Ml-OSZP-2017/012449-17, zo dňa 23. 10. 2017, ktorým Okresný úrad
Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, rozhodol že, návrh navrhovateľa:
MOTOR — CAR Michalovce, s. r. o., Močarianska 1451/3, 071 01 Michalovce, IČO: 36584 231,
k navrhovanej činnosti: „Autosalón KIA Michalovce“

sa nebude d‘alej posudzovať.

‚
MESTO MCHALOVCE

MEST3KťÚRI.%D ‚ kJ

OD6OR () Ing. Anna Mrazova
11OPRCC‘TRED4 vedúca odboru V, ŽP a MR

Príloha:
- rozhodnutie Č. OU-MI-OSZP-2017ĺ012449-17, zo dňa 23. 10. 2017
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OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

MěNámestje slobody 1, 071 01 Michalovce

Michalovce. 23.10.2017
Číslo: OU-MI-OSZP“201 7/012449-J 7
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‘ROZHODNUTIERi.peiioniiny
—__ ZO ZISTOVACIEHO KONANIA

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán
štátnej správy 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 56 zákona č.
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších noviel (d‘alej len „zákon o posudzovaní‘) posúdil podl‘a
ustanovení 3 písm. c) zákona o posudzovaní v spojení s ustanoveniami * 18 až 29 tohto
zákona zárner navrhovatel‘a MOTOR — CAR Michalovce, s.r.o., Močarianska 1451/3, 071 01
Michalovce. IČO: 36 584 231 k navrhovanej činnosti: „Autosalón KIA Michalovce“, a takto

rozhodol:

Návrh navrhovatel‘a MOTOR— CAR Michalovce, s.r.o., Močarianska 1451/3, 071 01
Michalovce, IČo: 36 584 231 k navrhovanej činnosti: „Autosalón KIA Michalovce“

sa nebude d‘alej posudzovat‘.

Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podl‘a osobitných predpisov.
Zo stanovísk doručených k zámeru navrhovanej činnosti a z opatrení navrhnutých

v zámere navrhovanej činnosti vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu
k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zobl‘adnif v procese konunia o povolení činnosti
podl‘a osobitných predpisov:

a) budovanie parkovacích miest a komunikácií je potrebné navrhnúť v súlade s
príslušnými normami STN technickými predpismi; v maiimálnej možnej miere
používať materiály zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou,

b) na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s
veFkou koninou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia,

c) začleniť stavbu do územia sadovníckymi úpravami v podobe nových zelených plóch,
ktoré zároveň prispejú k zvýšeniu ekologickej stability územia a ktoré hudú mat‘
charakter lokálneho parčíku vhodného prc daný typ územia a funkeiu lokálnych
prirodzených vsakov,

d) zabezpečíť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby,
e) dbať o ochranu podzemných a povrchových vód a zabránit‘ nežiaducernu úniku

nebezpečných látok do pódy, podzemných a povrchových vód,
f) v prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk hudú

odvádzané do verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom
(vsakovacou šachtou. vsakovacím vrtom) do podzemných vód, je potrebné tieto vody
prečistiť v odlučovači ropných látok,
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g) zapracovať opatrema Adaptačnej stratégie SR spolu s ich vyhodnotením clo
projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie.

h) hydraulickým výpočtom preukázat dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie a
ostatných vodných stavieb.

i) realizáciou zárneru nenarušíť eXistujúce odtokové pernery v území.
j) zaoberaf sa požiadavkarni dotknutej verejnosti a ich riešenie spolu so spósobom

zapracovania do zárncru zahmúť do projektovej dokumentácie pre úzernné a stavebné
konanie,

k) projektovú clokumentáciu pre stavebné konanie SO 02 — SO 07 žiadarne predložiť na
vyjadrenie podl‘a 28 zákona č. 364/2004 Z. Z. o vodách a o zmene zákona SNR Č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení
neskorších predpisov,

1) v d‘alšom stupni dokumentácie k autosalónu KIA zctövodniť predpokladaný vznik
odpadu 160109 dielce obsahujúce PCB počas preváclzky alebo od toho upustit‘.

m) kapitola Doprava je vypracovaná nedostatočne, žiadarne doplnit celkové riešenie
dopravnej situácie s prehl‘adnou mapovou prílohou - napojenie areálovej kornunikácie
s vjazdorn/výjazdom na eXistujúce cesty a nasleclovné napojenie na cesty vyššej triecly
(s pomenovaním príslušných komunikácií) so zakreslenými parkovacími miestami;

n) rešpektovat‘ ochranné pásma prislúchajúcich ciest v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o
pozernných komunikáciách (cestný zákon). v znení neskorších predpisov;

o) vyjadrenie správcov dotknutých komunikácií, ich požiadavky žiadame zohl‘adnit a
rešpektovať v pinem rozsahu;

p) v celorn texte žiadarne opravit‘ označenie cesty I. triedy;
q) hudovanie parkovacích miest je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými normami

STN a technickými predpismi:
r) na str. 15, v kapitole II. 16. Rezoi-tný orgán, žiadarne opravit Ministerstvo dopravy a

výstavby Slovenskej republiky;
s) upozorňujeme na chybné označenie ciest 111. triedy (IIJ!50229, II1!š0222, 111/050218)

v predloženom zámere navrhovanej činnosti. Rozhodnutím MDV SR o usporiadaní
cestnej siete, účinným od 06. 05. 2015, sa v cestnej sieti prečíslovali cesty III. triedy 2
na území SR novými štvorcifernými číslami. Rozhodnutie spolu s prevodníkom čísel
sú zverejnené na stránke www.ssc.sk.

oDÓVODNENIE

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán
štátnej správy, na základe žiadosti navrhovatel‘a MOTOR CAR Michalovce, s.r.o.,
Močarianska 1451/3, 071 01 Michalovce, ICO: 3658423, doručenej úradu dňa 06.09.2017,
začal správne konanie podl‘a ustanovení I 8 ods. 2 písm. h) zákona o posuclzovaní vo veci
posúdenia zámeni navrhovanej činnosti „Azttosalón Kfl Micha/ovce

Projektová clokumentácia rieši novostavbu autosalónu na predaj automobilov, predaj
náhradných dielov automohilo‘ a na záručný a pozáručný servis. Navrhuje sa budova
kompaktná a dvojpodlažná. Objekt bude situovaný na parcelách č. 5479/7, 5479/10, 5479/25,
5479/28 v k. ú. Michalovce. Hmota objektu bude rozdelená do troch základných častí —

-ýsta‘i-io_prcdajiá časť (plocha pre automobily v prednej časti. čakací priestor, toalety pre
zákazníkov a kancelárie v zadnej časti), administratívno-skladovacia čast (na I .NP priestory
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dvojpodlažného skladu so samostatným schodiskom, nočný príjem náhradných dielov, predaj
náhradných dielov, denná miestnost pre zamestnancov, miestnost‘ pre upratovačku, poklaclňa
a schodisko. na 2.NP sú toalety personálu, archív, kancelária riaditel‘a. zasadačka, kotolňa,
šatňa a hygiena pre zamestnancov servisu) a servisný priestor (7 servisných miest, sklad
olejov, sklad nebezpečných odpadov, interaktívny prfjem). Zo severozápadnej strany bude
vstup pre automobily do autoumyvárky pre ničné umývanie áut, z ktorého bude pristupná
miestnost pre obsluhu autoumyvárky. Objekt bude napojený na verejné inžinierske siete
novonavrhovanými prípojkami. Priestory autoservisu budú vykurované zemným plynom
prostredníctvom ústredného vykurovania.

Podl‘a ustanovení 23 ods. I zákona o posudzovaní príslušný orgán do 7 pracovných
dní od dornčenia zárneru podl‘a 22 zašle zárner

a) povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a rezortnétrnt orgánu
b) zverejní bezodkladne na wehovom sídle ministerstva.

Podl‘a ustanovení 23 ods. 3 zákona o posudzovaní dotknutá obec do troch pracovných
dní po doručení zámew informuje verejnost na svojom webovorn sídle, ak ho má zriadené,
a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kde a kedy možno do oznámenia
o zámere navrhovanej činnosti nahliadnut, v akej lehote móže verejnosť zasielat pripomienky
a miesto, kde sa móžu pripomienky podávat, pričom zabezpečí sprfstupnenie zámeni
navrhovanej činnosti pre verejnosf najmenej 21 pracovní dní od zverejnenia uvedených
informácií.

Podl‘a ustanovení 23 ods. 4 zákona o posudzovaní rezortný orgán, povol‘ujúci orgán,
dotknutý orgán a dotknutá obec móžu doručit príslušnému orgánu písomné stanoviská
k zámeru navrhovanej činnosti do 21 dní od jeho dornčenia; ak sa nedoRtčí písomné
stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné. Verejnost móže doručit‘
príslušnému orgánu písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činností do 21 dní od
zverejnenia uvedených infonriácií podl‘a odseku 3; písomné stanovisko sa považuje za
doručené, aj ked‘ bob v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Okresný úrad v sútade s 23 ods. 1 zákona o posudzovaní listom č. OU-MI-OSZP
2017/O 12449-2 zo dňa 11.09.2017 zaslal predmctné oznámenie o vypracovaní zámeni
navrhovanej činnosti, do siedmich pracovných dní po je obdížaní, dotknutým orgánom,
povol‘ujúcernu orgánu a rezortnému orgánu (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej reptibliky) a Iistom Č. OU-M1-OSZP-2017/012449-3 Zo dňa 11.09.2017
dotknutej obci. Okresný úrad zverejnil uvedený zámer navrhovanej činnosti na webovom
sídle ministerstva: httm/ĺwww.enviroportaLsk/Sk SK/cia/detail/autosalon-kia-michalovce

Okresný úrad posúdit vyššie uvedený záiner •‚Autosalón KIA Míc/za/ovce‘ z hI‘adiska
povahy a rozsahu zámeru navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti
a významu oČakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvatel‘ov, pričom vzal do
úvahy súčasný stav životného prostredia V dotknutom území a doručené stanoviská k zámeru.

Pri posudzovanf sa použili aj kritériá pre rozhodovanie pod!‘a Prílohy Č. 10 k zákonu
o posudzovaní (transpozícia prflohy Č. III Smernice 201 l,‘92/EU o posudzovaní vplyvov
určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

V zákonorn stanovenom termíne doručili na OU OSZP svoje písomné stanoviská tieto
subjekty:
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1. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie
slobody 1, 071 01 Michalovce
Císlo listu: OU-NII-OSZP-201 7/012449-6
Zo dňa: 26.t)9.2017

K uvedenému zámeru o navrhovanej činnosti „Autosalón KIA Michalovce“ v rámci
zisťovacieho konania nemáme námietky a z pohľadu jednotlivých štátnycb správ zaujímarne
nasledovné stanovisko:

Z hľadiska záujmov štátnei vodnel správy:
Po preštudovaní predloženej dokumentácie dáva orgán štátnej vodnej správy OU

Michalovce pod]‘a 23, ods. 4 zákona nasledovné stanovisko k predloženérnu zámeru:
— z hľadiska ochrany kvality podzemných vód a povrchových vöd súhlasíme

s realizáciou predmetného zámeru bez posudzovania podl‘a zákona,
— projektovú dokurnentáciu pre stavebné konanie SO 02 — SO 07 žiadame

prectložiť na vyjadrenie podl‘a * 28 zákona č. 36412004 Z. z. o vodách
a o zmene zákona SNR Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) v znení neskoršfch predpisov.

Toto stanovisko slúži pre účely d‘alšieho konania mými orgánmni Štátnej správy poctl‘a
osobitných predpisov. Nenahrádza povolenie ani súhlas a nic je rozhodnutím podl‘a predpisov
o správnorn konaní.

Z hl‘adiska záujmov štátnej správy ochrany ovzdušia:
Tunajší orgán ochrany ovzdušia podl‘a 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z.

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov vydáva k predmetnému zámeru nasledovné stanovisko:

Okresný úrad Michalovce. Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
ochrany ovzdušia na základe predloženej PD predmetnej stavby konštatuje, že súčasťou
navrhovanej stavby „Autosalón KIA Michalovce“ bude nový zdroj tepla:

— kondenzačný plynový kotol VIESSMANN VITOGAS 100 na zemný plyn
S menovitým tepelným príkonom do 52 kW situovaný na 2.NP v miestnosti
koto lňa.

Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
ochrany ovzdušia zrnysle platnej legislativy na úseku ochrany ovzdušia konštatuje, že vyššie
uvedený zdroj tepla bude malým zdrojom znečisťovania ovzdušia. V zmysle vyššie
uvedeného na umiestnenie, povolenie a na užívanie malého zdroja znečist‘ovania ovzdušia
z hl‘adiska záujrnov štátnej správy ochrany ovzdušia je potrehný súhlas príslušného orgánu
ochrany ovzdušia, ktorým je mesto Michalovce (sáhlas orgánit ochrany ov.dztšici podľa 17
ods. 1 písni. ct) zákona Č. 13772010 Z. z. o ovzduší v znení zákona Č. 3182012 Z. z. zákona Č.
180‘2013 Z.: a zákona Č. 3502015 Z.:).

Navrhovatel‘ požiadal o upustenie od požiadavky variantného riešenia navrhovanej
činnosti. Okresný úrad Michalovce. odbor starostlivosti o životné prostredie na základe
žiadosti upustil od požiadavky variantnébo riešenia navrhovanej činnosti. Na základe
uvedeného je píedkladaný zámer vypracovaný v jednom variante (realizačný variant —

navrhovaná činnost‘) a porovnávaný s nulovým variantom (variant stavu, ktorý by nastal. ak
by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila.

Tunajší orgán ochrany ovzdušia k zámeru o navrhovanej činnosti „Autosalón KIA
Michalovce“ nemá žiadne pripomienky z hľadiska záujmov Štátnej správy ochrany ovzdušia.

Tunajši orgán ochrany ovzdušia V zmysle vyšŠie uvedeného odporúča ukončit‘ proces
posudzovania vplyvov na životné prostredie v štádiu zist‘ovacieho konania, a teda
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neposudzovať navrhovanú činnosť podl‘a zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Z hľadiska záujmov štátnej správy v odpadovom hospodárstve:
K predmetnému zámeru Okresný úrad Michalovce. Odbor starostlivosti o životné

prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, ako dotknutý orgán podl‘a 23 ods. 4
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnenf
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dáva toto s t a n o v I s k 0:

S realizáciou predmetného zámeru súhlasíme s nasledujúcou pripomienkou:
— v ďalšom stupni dokumentácie k autosalónu KIA zdövodniť predpokladaný vznik

odpadu 160109 dielce obsahujúce PCB počas prevádzky alebo od toho upustiť.

Z hl‘adiska záujmov štátnej správy ochrany prírody a krajiny:
Po preštudovaní predložených podkladov a porovnaní zámeni predkladatel‘a so

záujmami štátnej ochrany prírody možno konštatovať, že záujmová lokalita sa nachádza
v území s prvým stupňom ochrany podl‘a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prfrody
a krajiny, a zároveň nie je súčasťou území Natura 2000.

K predloženému Zámeru „Autosalón KIA Michalovce“ z hl‘adiska štátnej správy
ochrany prírody a krajiny nemáme pripomienky.

Na základe vyššie uvedeného posudzovaný zámer, z pohľadu štátnej správy ochrany
prírody a krajiny, nemusí byť posudzovaný podl‘a zákona NR SR Č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Upozorňujeme na plnenie povinnosti v zmyste 4 ods.l zákona NR SR č.543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny, že: „každý pri vykonávaní činností, ktoré móžu ohroziť, poškodiť
alebo zničiť živočíchy alebo ich biotopy, je povinný postupovaf tak, aby nedochádzalo k ich
zhytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu“.

Toto stanovisko slúži pre účely d‘alšieho konania mými orgánmi štátnej správy podl‘a
osobitných predpisov. Nenahrádza vyjadrenia ani súhlasy mých orgánov.

V zmysle 81 ods. 2 písm. a) zákona o OPaK sa na predrnetné stanovisko nevzťahujú
predpisy o správnom konaní.

Záver:
Zárner svojimi parametrami je možné zaradit‘ podl‘a prílohy č. 8 do kapitoly Č. 9

„Infřaštruktúra“ položka č. 16 „Projekty rozvoja obci vrátane a) pozemných stavieb alebo ich
súborov (kompleiov). ak nie sú uvedené v mých položkách tejto prílohy, b) statickej dopravy,
s limitom pre zisťovacie konanie od 100 do 500 stojísk. a od 500 stojísk povinné hodnotenie.
c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené
v písmenách a) a h) s limitom pre zisfovacie konanie v zastavanom území od 10 000 m2
podlahovej plochy, mimo zastaveného územia od I 000 m2 podlahovej plochy. Vzhl‘adom na
to, že predložený zámer o navrhovanej činnosti ‚Autosalón KIA Miehalrn‘ee‘ neovplyvní
negatívne jednotlivé zložky životného prostredia ajeho kvalitu v dotknutom území aje
v súlade s koncepčnými zámermi starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad
Michalovce. Odbor starostlivosti o životné prostredie nemá k predloženému zámeru o
navrhovanej činnosti ‚ A zuosalon KIA Michalovce pripomienky.

Toto stanovisko slúži pre účely d‘alšieho konania mými orgánmi Štátnej správy podl‘a
osobitných predpisov. Nenahrádza výjadrenia ani súhlasv mých orgánov.
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2. Okresné riaditcľstvo hasičského a záchranného zboru v Nlichalovciach, F.
Kráľa 21, 071 01 Michalovce
Císlo listu: ORIIZ-MI1 -877-001/2017
Zo dňa: 20.09.2017 doručený: 28.09.2017
Okresné riaditel‘stvo Hasičského a záchranného zboru v Michatovciach obdralo dňa

27.03.2017 zárner k stavbe „Atttosutó,z Kfl Micha/ovce“. PodFa * 23 ods. 4 zákona NR SR Č.
24‘2006 Z. z. o posuclzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektotých
zákonov v znení neskorších predpisov k uvedenému zámeru nemáme pripomienky.

3. Košický samosprávny kraj, Úrad KSK, Námestie Maratónu micru 1, f)42 66
Košice
Cfslo listu: 4423/2017/ORRUPZP/28606
Zo dňa: 29.09.2017 doručený: 05.10.2f)17
Pri minimálnom zásahu do životného prostredia a prehodnotení vplyvov celej

navrhovanej činnosti na ovzdušie, povrchové vody, podzemné vody, pódu, za dodržania
všetkých limitov v súlade s platnou Iegislatívou v ochrane vód, ochrane ovzdušia ako aj
zosúladenie s legislatívnou O nakladaní s odpadmi, bezpodmienečnej realizácie opatrení na
zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti na životné prostredie a súladu s územným plánom
mesta Michalovce súhlasíme s predloženým variantorn zámeru a ukončením posudzovania
činnosti v zist‘ovacom konaní.

4. Regionálny úrad verejného zdravotnfctva so sídlom v Michalovciach, S.
Chalupku 5, 071 01 Michalovce
Císlo listu: 2017/004655
Zo dňa: 25.09.2017 doručeni: 27.09.2017
PC) preštudovaní zámeru o navrhovanej činnosti „Autosalón KIA Micliatrn‘ce“

navrhovatel‘a MOTOR — CAR Michalovce, s.r.o., Močarianska 145 1/3, 071 01 Michalovce.
ICO: 36 584 231 podl‘a 3 ods. 3 písm. a) zákona NR SR Č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a 23 ods. 4 zák. č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
pmstredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších novici dávam toto
stanovisko: Nemáme námietky k zámeru o navrhovanej činnosti „Atttosalón KIA
Michalovce“, navrhovatel‘a MOTOR — CAR Michalovce, s.r.o., Močarianska 145 1/3, 071 01
Michalovce, IČO: 36 584 231 s tým, že predložený zámer o navrhovanej činnosti nemá byť
ďalej posudzovaný podl‘a zákona č. 24/2006 Z. z.

5. Ministerstvo dopravy a výstavby Sloveuskej republiky, Námestie slobody 6, 81()
05 Bratislava 15, P. O. BOX lOt)
Cís[o listu: 01076/20 17/SCDP1Q67282
Zo dňa: 29.09.20 17 doručený: 03.10.2f)17

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len MDV SR) V zmysle zákona č. 24!2006
Z. z. o posudzovaní vpiyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskoršich predpisov. k zúmeru „ Aurosctlón KIA Alic/za/ovce“. Vám zasiehime
stanovisko MDV SR.

Riešené územie sa nachádza v Košickom kraji, v okrese Michalovce, v obci
Michalovce, v k. ú. Michalovce. UčeIom realizáeie novostavby autosalónu je zámer predávat‘
nové motorové vozidlá vo zvýšenom komforte za účelom zvýšenia kvality predaja pre
spokojnosf klientov a zamestnancov a vvbudovanie nových skladovacích a kancelárskych
priestorov a priestorov pre záručný a pozáručný servis na Močarianskej ulici v Michalovciach.
Dopravné napojenie autosalónu je \jazdom a výjazdom na cestu č. íĺ19. Parkovanie
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zainestnancov a návštevníkov je riešcné v areáli objektu. Predpokladá sa vybudovat‘ 22
parkovacích stojísk.

V d‘alšom stupni prÍpravy zámeru „Atttosctlón KIA Michalovce“ žiada MDV SR
dokumentáciu zámeru doplnif o nasledovné časti:

— kapitola Doprava je vypracovaná ncdostatočne, žiadame doplníť celkové riešenie
dopravnej situácie s prehľaclnou mapovou prílohou - napoj enie areálovej
komunikácie s jazdom‘výjazdom na eXistujúce cesty a nasledovné napojenie na
cesty vyŠŠej triedy (s potuenovaním príslušných komunikácií) so zakreslenými
parkovacími rniestami:

— rešpektovať ochranné pásma prislúchajúcich ciest v zmysle zákona č. 135/196 I Zb.
o pozemnýcb komunikáciácb (cestný zákon), v znení neskorších predpisov;

— vyjadrenie správcov dotknutých komunikácií. ich požiadavky žiadame zohl‘adniť a
rešpektovať v plnom rozsahu;

— v celom texte žiadame opraviť označenie cesty I. triedy;
— hudovanie parkovacích miestje potrehné navrhnúť v súlade s príslušnýrni normami

STN a technickými predpismi;
— na str. 15, v kapitole II. 16. Rezortný orgán, žiadame opravit‘ Ministerstvo dopravy

a výstavby Slovenskej republiky;
— upozorňujeme na chybné označenie ciest lIL triedy (111/50229, 111/50222,

111/05021$) v predloženorn zámere navrhovanej činnosti. Rozhodnutím MDV SR
o usporiadaní cestnej siete, účinným od 06. 05. 2015, sa v cestnej sjeti prečíslovali
cesty III. triedy 2 na území SR novými štvorcifernými číslami. Rozhodnutie spolu s
prevodníkom čísel sú zverejnené na stránke www.ssc.sk.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky súhlasí s ukončením procesu
posudzovania vplyvov na životné prostredie zárneru „Autosalón KIA Michalovce“. v zrnysle
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po uskutočnení zisťovacieho konania, za
podmienky rešpektovania vyšŠie uvedených požiadaviek MDV SR.

6. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie
slobod 1, 071 Ot Michalovce
Císlo Jistu: OU-KE-OSZP1-2017/038701-2
Zo dňa: 29.09.2017 doručený: 06.10.2017

Na základe predloženého oznámenia o zámere Vám v ziuyste ust. 23 ods. 4 zákona o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (d‘alej len „zákon“) ako dotknutý orgán dávame nasledovné súhrnné
stanovisko za štátnu správu ochrany prfrody a krajiny, štátnu vodnú správu, štátnu správu
ochrany ovzdušia a štátnu správu odpadového hospodárstva:

Za úsek ochrany prírody a krajiny
Pozemok dotknutý navrhovanou činnost‘ou je nevyužívaný, zatrávnený bez

existuj úcich objektov a stromových porastov, pripravený na výstavbu. Posudzovaná lokalita
je umiestncná pri hlavnom tahu Košice — Michalovce — Vyšné Nemecké. Navrhovaná lokalita
sa nachádza V priemyselnej zóne vo východnej časti mesta Michalovce. Lokalita dotknutá
predloženým zámerom sa z hl‘adiska záujmov ochrany prírody a krajiny nenachádza v území
chránenom V zmysle zákona č. 543/20t)2 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskoršich
predpisov - t.j. nezasahuje do územia patriaceho do národnej sústavy chránených území ani
do európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Na základe tejto skutočnosti
súhlasíme s predloženýiu zámerom navrhovanej činnosti. nakol‘ko je predpoklad, že
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plánovaná navrhovaná činnosť nebude mat pravdepodobne významný negatívny vplyv na
zákonom chránené záUjmy ochrany prírody.

Za úsek štátnej vodnej správy
Navrhovaná stavba bude pozostávať Z nasledovných stavebných obj ektov

a prevádzkových súborov:
SO 01 — Autosalón
PS 01 - Technologické vybavenie servisu
CPS 01.02 - Elektroinštalácia, LAN
SO 02 — Spevnené plochy
SO 03 Vodovodná prípojka
SO 04 — Požiarny vodovod
SO 05 — Užitkový vodovod a vřtaná studňa
SO 06 — Kanalizačná prípojka
SO 07 — Dažd‘ová kanalizácia
SO 08 - NN prípojka
CPS 08.01 — NN prípojka — čast‘ elektro
SO 09 — Vonkajšie osvetlenie
SO 10— Plynová prípojka

K predloženému zámeru navrhovanej činnosti „Autosalón KIA Michalovce“ za úsek
štátnej vodnej správy nemáme pripomienky.

Zároveň uvádzame, že z hl‘adiska ochrany vodných pomernv je prfslušným orgánom
štátnej vodnej správy odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Michalovce.

Za úsek štátnej správy ochrany ovzdušía
Navrhovaná činnost rieši novostavbu autosalónu a vybudovanie nových skladovacích

a kancelárskych priestorov a priestorov pre záručný a pozáručný servis. Učelom realizácie
novostavby je predaj nových motorových vozidiel vo zvýšenom komforte. Počas výstavby
dójde k znečistovaniu ovzdušia v miestach vykonávania stavebných prác a v okolí
dopravných trás, najrná vplyvom zvýšenej prašnosti a vyššieho obsahu výfukových plynov z
nákladnej dopravy a stavebných mechanizmov. Projektová dokumentácia rieši vykurovanie
vlastnou kotolňou s nfzkoteplotným kotlom. Objekt bude zásobovaný teplom na báze
zemného plynu. V kotolni bude nainštalovaný kotol VIESSMANN VITOGAS 100 s
menovitým výkonom 48 kW, ktorý predstavuje malý zdroj znečistovania ovzdušia.
Povinnosti prevádzkovatel‘ov malých zdrojov znečistovania ovzdušia ustanovuje zákon č.
t37/201f) Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. Za úsek štátnej správy ochrany
ovzdušia k predloženému zámeni navrhovanej činnosti podl‘a 23 ods. 4 zákona nemáme
pripomíenky.

Za úsek štátnej správy odpadového hospodárstva
Spösob nakladania s nebezpečnými odpadmi pri výstavbe objektu a pri prevádzke

servisuje charakterizovaný v súlade so zneuím zákona č. 79ĺ20t5 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov V znení neskorších predpisov. Vychádzajúc z uvedeného, z
hl‘adiska štátnej správy odpadového hospodárstva, okresný úrad v zmysle 23 ods. 4 zákona
Č.: 24/2006 Z. z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako dotknutý orgán k realizácii zámeru
„Autosalón KIA Michalovce“ nemá pripomienky.

Záver:
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska štátnej

správy ochran prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, štátnej správy ochrany ovzdušia a
štátnej správy odpadového hospodárstva po preštudovaní predloženého zámeru navrhovanej
činnosti ‚Autosalón KIA Michalovce súhlasí s predloženým zárnerom bez pripomienok.
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Toto stanovisko dotknutého orgánu (Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP)
nenahrádza stanovisko ani rozhodnutie príslušného orgánu, ktorým je Okresný úrad
Michalovce.

7. Združenie domových samospráv, P. O. Box 218, 850 OO Bratislava
Císlo Jistu:
Zo dňa: 12.09.2017

Dňa 12.09.2017 bob tunajšiemu úradu doručené elektronickým podaním „V‘jctcti-cizie
v procese EL? k :áinerzt Autosalón KIA Michalovce“ od Združenia domových samospráv
v Bratislave ako od zástupcu dotknutej verejnosti.

1. Žiadarne podrobne rozpracovat‘ v teXtovej aj grafkkej časti dopravné napojenie,
ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacorn s navrhovanou činnosťou v súlade s
príslušnýrni normami STN a Technickými podmienkarni TP 09/2008 ‚ TP 10/2008.

2. Ziadamc doplniť dopravno — kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami
STN a metodikami (STN 73 6102. STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010,
Metodika dopravno-kapacitného posudzovanía vplyvov vel‘kých investičných projektov) pre
eXistujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohl‘adnif širšie
vzfahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a
aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcích sa vývojom dopravy v budúcnosti (20
rokov od uvedenia stavby do prevádzky).

3. Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby
príslušná zastávka hrornadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti.

4. Žiadame overif výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym
znením príslušnej normy STN 73 6110.

5. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáži pod
objektami stavieb a povrch územia upravený ako bokálny parčík, maiimálne pripúšťame
využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.

6. Podl‘a ustanovenia 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú,
spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a ccstnej politiky, s koncepciou
rozvoja dopravy a vzhl‘adorn na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných
komunikácií sa vykonáva podl‘a platných slovenských technických noriem, technických
predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na
zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016
schval‘uje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov.
projektantov a zhotovitel‘ov v róznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry.
Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle
Sbovenskej správy ciest - www.ssc.sk!sk!Technicke-predpisy-rezortu. ssc. Žiadame
rešpektovaf Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť 9 — Kryty chodníkov a
mých plóch z dlažby, Technické podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na
cestných koinunikáciách ako aj ostatně spomínané technické predpisy v plnom rozsahu.

7. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státi ako aj na ploché strechy a mé spevnené
vodorovné plochy požadujeme použitie retenčnej dlažby ‚ ktoré zabezpečia minimálne $0 ó
podiel priesakovej plochy preukázatel‘ne zadržania minimálne 8 I vody/m2 po dobu prvých 15
min. dažd‘a a znížia tepelné napátie v danom území, vid‘ infonriačný materiál Národnej
recyklačnej agentúry SR vww.samospravvdomov.or/fJes/retencnadlazba.pdf Tieto
materiály splňajú technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto
pripomienok.
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9. Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podl‘a 3 ods.3 až ods. 5 zákona
OPK č.543!2002 Z. z. a predtožíť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

10. Žiadame vyhodnotit‘ súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou
zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pódou, STN
83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávníky a ich zakladanie.

11. Žiadame dodržat ustanovcnia zákona č. 3642004 Z. z. o vodách (vodný zákon).
12. Ziadame dhať o ochranu podzemných a povrchových vód a zabránit‘ nežiaducemu

úníku škodlivých látok do pödy, podzemných a povrchových vód.
13. Žiadame detnovať najhližšiu eiistujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobýrn

pobytom osób v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy,
dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.

14. Výškovo aj funkčne zosúladit S okolitou najbližšou zástavboti.
15. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného

stavebného objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
16. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska hol realizovaný

park ako verejný rncstský park a vhodne začlenený do okolitého úzernia a vol‘ne prístupný zo
všetkých smerov.

17. Náhradnú výsadbu žiadame nešit výlučne výsadbou vzrastlých strornov v danej
lokalite. Nesúhlasíme s fbančnou náhradou spoločenskej hodnoty.

18. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame nešit‘ tak, aby prispievali
k zlepšovaniu lokálnej rnikroklímy ajej bilancie.

19. Žiadarne dósledne uplatňovat strategický dokument Slovenskej republiky
“Stratégie adaptácie Stovenskej repubtiky na nepriaznivé dósledky zrneny klímy“ schválený
uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorýcb uvádzame charakteristiku najdóležitejších
opatrení, ktoré navrhovatel‘ v zrnysle 3 ods. 5 zákona OPK Č. 543/2002 Z. z. povinný
zapracovať do projektovej dokurnentácie zámeru.

• Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej
stratégie: v sídlach mestského typu je vel‘ká koncentrácia povrchov, ktoré sa
prehrievajú a majú vel‘kú tepelnú kapacitu.
To spósobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty má
vplyv aj tepto uvol‘ňované z priemyselných procesov, spal‘ovacích rnotorov V

doprave a vykurnvania obytných budov. Spolu pósobenírn týchto faktorov sa nad
mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom sa otepl‘ujú vzduchové vrstvy a
spolu s prítomnostou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti
nad mestami oproti okolitej krajine. V ročnom pniemere predstavuje tento rozdiel
5 až 10 %. V dósledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj rnnožstvo zrážok. avšak z
dövodu, že v urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký
percentuálny podiel, je pnirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne
poznačený. Ĺlrhanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice
samotného sídla a móže zásaclne ncgatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie,
vrátane fhuny aj flóry v pril‘ahlom povodí.

• Opatrenia voči častejším a intenzívncjším vlnám horúčav: • Zabezpečit
zvyšovame podielu vegetácie a vodných prvkov V sídlach. osobitne v zastavaných
centrách iniest • Zabezpečit‘ a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania
stavieb. napríklad vhodnou onientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnĎ
izoláciu, tienením tnansparentných výplni otvorov Podporovat‘ a využívat
vegetáciu. svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre
Zabezpečit a podporovat: aby boli dopravné a energetické technológie, materiály
a infřaštruktúra prispósobené meniacin sa kliinatickýin podmienkam
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Zabezpečit prispósohenie výheru drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa
klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plóch zelene v sídle v
prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny

• Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchríc: Zahezpečiť
a podporovat implementáciu opatrení proti veternej erózii. napríklad výsadbu
vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran

• Opatrenia voči častcjšiernu výskytu sucha: Podporovať a zabezpečiť opátovné
využívanÍe dažďovej a odpadovej vody

• Opatrenia voči častejšiernu výskytu intenzívnych zrážok: • Zabezpečiť a
podporovat zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických
opatrení, navrhnutých ohl‘aduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej
infraštruktúry nepostačuj ú zabezpečit a podporovat zvýšenie infiltračnej kapacity
úzeinia diverzifikovanim štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným zastúpením
vsakovacích prvkov v extraviláne a minirnalizovaním podielu nepriepustných
povrchov a vytvárania nových nepriepustných plöch na urbanizovaných pódach v
intraviláne obcí • Zabezpečiť a podporovat zvyšovanie podielu vegetácie pre
zadržiavanie a infltráciu dažďových vód v sídlach, osobitne v zastavaných
centrách rniest Zabezpečit a podporovat renaturáciu a ochranu tokov a rnokradi

20. Alternatívou k bodorn 15 až 19 by bob realizácia zatrávnenej strechy (móžu byt
použité aj vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a strornoradie obkolesujúce pozemok.
Zatrávnená strccha pozitívne prispieva k mikwklimatickej hilancii a zároveň je prirodzenou
termoreguláciou. navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.

21. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj
vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle 3
ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z. z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia
v oblasti životného prostredia už do projektovej dokurnentácie. Spósob ako sa daná
problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovatel‘a, musí však splňat isté kvalitatívne aj
technicke parametre, viac k tejto terne napr hp !‘vv W k1

Vo vseobecnosti odporuame realizaciu tzv
dažd‘ových záhrad.

22. Statiku stavby žiadame overit nezávislým oponentským posudkom.
23. Vyhodnotit zárner vo vztahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území.

Požadujeme spracovat aktuálny geologický a hydrogeologický prieskuin a spracovaním
analýzy reálnych vptyvov a uvedené zistenia použit ako podklad pre spracovanie analýzy
vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.

24. Žiadame doložit hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažd‘ovej a
odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.

25. Ziadame overit návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych
intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preverit aj
všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným
plánom je döležité zohl‘adňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických
riešení, ale rovnako aj d‘alšie atribúty sociálnej a ohčianskej vybavenosti a charakteru územia
a navrhovaného zámeru.

26. Žiadarne dósledne dodržiavat zákon o odpadoch č.79ĺ20 Í 5 Z. z.
27. Žiadarne vyricšit a zabezpečit separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve

zabezpečit umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:

• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou.
• kovov označeného červenou fhrbou
• papiera označeného modrou fhrhou
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• skla označeného zelenou farbou
• plastov označeného žitou farbou
• bio-odpadu označeného hnedého farbou

28. Žíadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných
odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech
a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.

29. Žiadame spracovat‘ manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a
havárií

30. Žiadarne. aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných
priestorov v poclobe fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bob aj nehnutel‘né
umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.).
Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúmeho a ekonomického kapitálu nielen pre
danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj rnarketingovo.

31. Výher stvárnenia a aj konkrétneho autora diela podl‘a bodu 14 bude predmetom
obstarávania resp. súťaže, ktorá má splňať minimálne nasledovné charakteristiky: - otvorená
sútaž, o ktorej sa dozvie relevantný okruh potenciálnych autorov; - zverejnená na webstránke
projektu; - vo výberovej komisii bude zástupca investora, architekt spracúvajúci projektovú
dokurnentáciu, zástupca rnestskej aj miestnej samosprávy, zástupca zainteresovanej verejnosti
a predstavitel‘ akademickej umeleckej obce; - investor bude rešpcktovať výsledok tejto
súťaže; - dielo rešpektuje charakter a obsah stavby, priestoru v ktorom sa umiestni ako aj
charakter danej lokality.

32. Žiadame dósledne dodržiavať zákon o ochrane pol‘nohospodárskej pödy
č.220/2004 Z. z.

33. Žiadame overif bonitu zaberaných pol‘nohospodárskych pód a predložiť
odövoclnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu.

34. Žiadame overiť, že predložený zárner nie je situovaný na ornej póde najvyšŠej
kvality príslušného katastrálneho úzernia.

35. Vzhl‘adom na splnenie podmienok uvedených v 24 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.
z. je Združenie domových samospráv účastníkom d‘alšfch povol‘ovacích konaní (územné
konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby
sine ako známy účastník konania boli v zmysle 24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto
konaní písonme upozornení, aby sine si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie
domových samospráv zároveň konštatuje, že podl‘a 24 ods.2 zákona č.24!2006 móžu byť
jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu
a v zmysbe obsahu týchto pripomienok.

Ked‘že z niektorých pripomienok uvedených v predmetnom vyjadrení by mohla
vyplynút požiadavka na doplnenie zámeni, tunajší úrad listom číslo OU-MI-OSZP
2017/012449-7 zo dňa 14.09.2017 vyzval navrhovateb‘a o zaujatie písomného stanoviska
k jednotlivin bodom pripomienok Združenia domových samospráv Bratislava.

Navrhovatel‘ spracoval doplnenie zámeru, ktoré predložil tunajšiemu úradu dňa
2 1.09.2017. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie po
preštudovaní dopbnenia zárneru ako aj ostatných pripomienok podaných v zist‘ovacoin konaní,
tieto vyhodnotil a opodstatnené pripomienky zohl‘adnii v ohoznámení s podkladmi
rozhodnuti a.

Na základe uvedeného príslušný orgán oboznámil všetkých účastníkov konania
s podkladmi rozhodnutia listom číslo OU-MI-OSZP-2017ĺ012449-l4 zo dňa 09.b0..2017
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a stanovil lehotu na vyjadrenie k ním na 7 dní. V stanovenej lehote bob tunajšiemu úradu
doručené vyjadrenie od Zdwženia domových samospráv Bratislava nasledovné:

Zámer ako aj cloplňujúca informácía pomerne podrobnc a celkovo dostačujúco
zdóvodňuje zámer navrhovateľa. ktorý je v tomto smere dostatočne popísaný a zámer je
urobený s dostatočnou znalostou územia a jeho pomerov. Co sa týka pripomienok, ktorými
sme navrhovali dodatočné environmentálne opatrenia, tie navrhovatel‘ zváčša odmietol s
odvolanírn Sa na „optimalizáciu priestorď‘, či „účel a ciel‘a, ktoré sleduje navrhovateľ‘, avšak
pripúšťa, že táto otázka rnóže byť prehodnotená v ďalších povol‘ovacích stupňoch. Vzhl‘adorn
na uvedené navrhujeme vydat‘ rozhodnutie o d‘alšom neposudzovaní žiadame zahrnút do
podmienok rozhodnutia pod]‘a *29 ods.13 zákona ElA resp. *20a a *37 ods.5 zákona ElA v
zrnysle prílohy k zákonu ElA č. 12, bod VI.3 a hod VI.6 aj nasledovné podmienky:

a) budovanie parkovacích miest a komunikácií je potrebné navrhnúť v súlade s
príslušnými normami STN technickými predpismí; v maiirnálnej možnej rniere
používať materiály Zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou,

b) na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých
drevín s vel‘kou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie
státia,

c) začleniť stavbu do územia sadovníckymi úpravami v podobe nových zelených
plöch, ktoré zároveň prispejú k zvýšeniu ekologickej stability územia a ktoré
budú mat‘ charakter lokálneho parčíku vhodného pre daný typ úzernia a funkciu
lokálnych prirodzených vsakov,

d) zabezpečit‘ ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky
stavby,

e) dbat o ochranu podzemných a povrchových vód a zabránit nežiaducemu úniku
nebezpečných látok do pódy, podzemných a povrchových vód,

D v prfpade, že vody z povrchového odtoku (dažd‘ové vody) z parkovísk budú
odvádzané do verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektorn
(vsakovacou šachtou, vsakovacím vrtom) do podzemných vód, je potrebné tieto
vody prečistit v odlučovači ropných látok,

g) zapracovať opatrenia Adaptačnej stratégie SR spolu s ich vyhodnotením do
projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie,

h) hydraulickým výpočtom preukázat dostatočnú kapacitu a účinnost‘ ORL,
kanalizácie a ostatných vodných stavieb,

i) realizáciou zámeru nenarušit eXistujúce odtokové pomery v území,

j) zaoberat‘ sa požiadavkarni dotknutej verejnosti a ich riešenie spolu so spósobom
zapracovania do zámeru zahrnúť do projektovej dokumentácie pre územné a
stavebné konanie.

Na základe vyššie uvedeného Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné
prostredie po preštudovaní pripomienok podaných v zistovacorn konaní, tieto vyhodnotil
a opodstatnené pripomicnky zohl‘adnil vo výrokovej časti tohto rozhodnutia ako podmienky
pre rozpracovanie a zdokladovanie v d‘alších stupňoch povol‘ovacieho konania.

Na základe vyššie uvedeného rozhodol tunajší úrad tak, ako je to uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie: Podl‘a * 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto
rozhodnutí verejnost spósohom v mieste obvyklým.
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POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia odvolanie na

Okresný úrad Košice. odbor starostlivosti o životné prostredie prostredníctvom tunajšieho
úradu ( 53 a nas!. zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnorn konaní v znení neskorších noviel).

V prípade verejnosti podľa 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje
pátnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní poctl‘a 29 ods. 15
zákona.

Toto rozhodnutie je preskúmatel‘né súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

Ing. Marián ZOÍK
vedúci odbo i

Dt;ručt,je sa
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