Bratislava: 31. 3. 2005
Číslo: 4252/04-1.6/ml

ROZSAH HODNOTENIA
určený podľ
a § 12 zákona NR SR č
. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti „Stredisko zimných športov Biele
Kamene“.
__________________________________________________________________________
Navrhovateľ
, Združ
enie Biele Kamene, so sídlom v Snine, predložil Ministerstvu
životného prostredia SR v zmysle § 7 zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na ž
ivotné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺ
ňa
zákona NR SR č
. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ž
ivotné prostredie (ďalej len
„zákon“) zámer č
innosti „Stredisko zimných š
portov Biele Kamene“ na posúdenie podľ
a
zákona.
Ministerstvo ž
ivotného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) predlož
ilo zámer na
zaujatie stanoviska podľ
a § 8 ods. 1 zákona týmto zainteresovaným subjektom: 17
dotknutým orgánom, 4 prísluš
ným orgánom, 1 mestskému úradu, 6 obecným úradom
a povoľ
ujúcim úradom a ŠDÚ Bratislava.
Cieľ
om navrhovanej č
innosti bolo vybudovanie nového rekreač
no-športového
strediska v
6-tich strediskách. V stanoviskách k zámeru, ktoré MŽP SR od uvedených
subjektov obdržalo podľ
a § 8 ods. 5 zákona, sa vyskytlo niekoľ
ko zásadných pripomienok
k predlož
enej dokumentácii i k navrhovanej č
innosti. MŽP SR preto zvolalo prerokovanie
návrhu rozsahu hodnotenia dňa 18. 2. 2005 v Prešove, z ktorého vyplynuli pre navrhovateľ
a
také skutoč
nosti, ž
e po ich zvážení pristúpil k zredukovanému rozsahu navrhovanej č
innosti
(tri lokality), čo písomne oznámil listom zo dňa 7. 3. 2005.
Po preštudovaní predlož
eného zámeru, zohľ
adnení pripomienok z prerokovania
návrhu rozsahu hodnotenia a s prihliadnutím na doručené stanoviská MŽP SR v spolupráci
s prísluš
nými orgánmi, povoľ
ujúcimi orgánmi a po prerokovaní s navrhovateľ
om urč
uje
podľ
a § 12 ods. 2 a 3 zákona nasledovný rozsah hodnotenia:
1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE
Pre ďalš
ie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu navrhovanej č
innosti „Stredisko
zimných športov Biele Kamene“ sa určujú okrem nulového variantu (stav, ktorý by
nastal, ak by sa navrhovaná činnosťneuskutočnila) i varianty činnosti pre nasledovné
lokality:
- LC Johaneska
- LC Tarnovský potok
prípadne ich modifikácie po zohľ
adnení pripomienok zúčastnených subjektov,
- LC Príslop – podľ
a zámeru
Tieto strediská je potrebné posudzovaťvo vzájomnej priestorovej súvislosti.
Objekty infraštruktúry (napr. cesta, el. vedenia a pod.) a odlesnenie je predmetom
posudzovania len vtedy, keďspĺ
ňa kritériá podľ
a § 2 a prílohy č. 1 zákona.
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2. ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV
2.1. Všeobecné podmienky
2.1.1. Navrhovateľzabezpečí vypracovanie správy o hodnotení. Vzhľ
adom na povahu a
rozsah navrhovanej č
innosti a jej lokalizáciu je potrebné, aby správa o hodnotení obsahovala
rozpracovanie vš
etkých bodov uvedených v prílohe č
.3 zákona, primerane charakteru
navrhovanej činnosti.
2.1.2. Pre hodnotenie navrhovanej č
innosti sa nestanovuje č
asový harmonogram.
2.1.3. Navrhovateľdoručí MŽP SR, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, cca
32 ks kompletných vyhotovení správy o hodnotení a 1x minimálne textovú č
asťsprávy
o hodnotení na elektronickom nosič
i (MŽP SR si vyhradzuje upresniťkonečný počet
dokumentácií).
2.2. Špecifické požiadavky
Zo stanovísk doručených k predmetnému zámeru vyplynula potreba v správe o
hodnotení podrobnejš
ie rozpracovaťnasledovné okruhy otázok súvisiacich s navrhovanou
činnosť
ou :
1. uviesťpredpokladaný č
asový harmonogram výstavby;
2. graficky vyznač
iť plochy lesných porastov plánované na výrub a vyňatie z LPF
a charakterizovaťtypy lesných porastov nachádzajúcich sa v dotknutom území;
3. vytipovaťplochy, kde sa plánujú zriaďovaťstavebné dvory, depónie a kadiaľmajú viesť
k nim prístupové cesty;
4. do grafickej časti znázorniťvedenie kanalizač
ných a vodovodných sietí;
5. posúdiťvplyv navrhovanej činnosti (napr. najmä odlesnenie, odbery vody, výstavba,
rieš
enie zneš
kodňovania splaškových odpadových vôd, atď.) na priaznivý stav biotopov
európskeho významu a biotopov druhov európskeho významu, ktoré sú predmetom
ochrany v SKUEV0209 Morské oko. Posúdenie je potrebné vykonaťpodľ
a kritérií
hodnotenia priaznivého stavu zachovania (najmä biotop: š
truktúra, typické druhy biotopu,
negatívne ovplyvnenia; biotopy druhov: populácia, stav biotopu, negatívne ovplyvnenia
podľ
a § 5 zákona č. 543/2002 Z. z.). Metodiku hodnotenia priaznivého stavu a
konzultácie spracovateľ
ovi na požiadanie poskytne pracovisko Štátnej ochrany prírody,
COPK Banská Bystrica a pracovisko Štátnej ochrany prírody Správa CHKO Vihorlat;
6. do grafickej časti zakresliťhranice vojenského obvodu Valaškovce;
7. v grafickej
č
asti uviesť mapu lesných typov, a podrobnú mapu so zakreslením
navrhovaných objektov;
8. vyčísliťspoločenskú hodnotu chránených rastlín, živoč
íchov ako aj biotopov európskeho
významu a biotopov národného významu podľ
a § 95 zákona č. 543/2002 Z. z. podľ
a
vykonávacej vyhlášky MŽP č. 24/2003 Z. z., ktoré budú navrhovanou č
innosť
ou
zlikvidované alebo negatívne zasiahnuté, najmä vo vzť
ahu k § 12 písm. g) zákona č.
543/2002 Z. z;
9. stanoviťúnosnosťstrediska z hľ
adiska počtu návš
tevníkov;
10. nezasahovaťvýstavbou do VO Valaš
kovce;
11. zhodnotiťvplyv navrhovanej činnosti na lokality prameňov zdrojov vody na pitné účely
a ich ochranných pásiem (v prípade ich výskytu);
12. zhodnotiťvplyv prípadného odlesnenia na vodný rež
im v dotknutej oblasti;
13. zhodnotiťvplyv fragmentácie lesa na zmeny lesa (napr. erózia, presvetlenie, vetrové
koridory, vznik kalamít a pod.);
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14. na základe hydrometeorologických zistení posúdiťsmery prevládajúcich vetrov v danom
území;
15. podrobnejš
ie zdokumentovaťhlukové vplyvy na obydlia a prírodu;
16. popísaťklimatologické podmienky v danej oblasti v súvislosti so zameraním strediska
Biele Kamene;
17. overiťhydrologickú bilanciu prietokov v zimnom období;
18. podrobnejš
ie zhodnotiťvplyv výstavby a prevádzky na vodné toky;
19. uviesťmiesta , kde môž
e dôjsťk znečisteniu povrchových vôd počas výstavby;
20. stanoviťzásady protipovodňového opatrenia v dotknutom území;
21. návrhy úprav lesných ciest vypracovaťv spolupráci s vlastníkmi a už
ívateľ
mi lesných
pozemkov;
22. zdokumentovaťzáber poľ
nohospodárskej alebo lesnej pôdy popísaťa rieš
iťpodľ
a
zákona o ochrane poľ
nohospodárskeho pôdneho fondu a o ochrane lesného pôdneho
fondu v znení neskorších predpisov, vrátane terénneho posúdenia návrhov záberov LPF
príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva;
23. na verejné prerokovanie pripraviťvhodnú vizuálnu prezentáciu navrhovanej č
innosti
(napr. mapy, fotodokumentáciu, počítačovú simuláciu a pod.);
24. podrobnejš
ie rozpracovaťopatrenia na minimalizáciu identifikovaných vplyvov;
25. vyhodnotiť
, súlad alebo nesúlad navrhovanej činnosti s ÚPD obcí a s ÚPN VÚC
Preš
ovského samosprávneho kraja;
26. stanoviťzásady revitalizácie územia po stavebnej činnosti, príp. postup náhradného
zalesnenia;
27. navrhnúť konkrétne opatrenia na zmiernenie a minimalizáciu vplyvov navrhovanej
činnosti na priaznivý stav biotopov európskeho významu a biotopov druhov európskeho
významu podľ
a § 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny;
28. problémové okruhy z oblasti ochrany prírody a krajiny vopred prerokovaťso ŠOP CHKO
Vihorlat a s mimovládnymi organizáciami;
29. vyhodnotiťostatné opodstatnené pripomienky predložené k zámeru.
3. UPOZORNENIE
Podľ
a § 12 ods. 5 zákona je navrhovateľpovinný v spolupráci s dotknutou obcou bez
zbytoč
ného odkladu informovať vhodným spôsobom verejnosť o určenom rozsahu
hodnotenia.

Ing. Viera Husková
riaditeľ
ka odboru
posudzovania vplyvov na ŽP
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Doručuje sa:
1. Združenie Biele Kamene, Ing. Jozef Gajdoš, Strojárska 2060, 069 01 Snina
2. Mestský úrad Snina, 069 01 Snina
3. Obec Remetské Hámre, Obecný úrad, 072 41 Remetské Hámre
4. Obec Zemplínske Hámre, Obecný úrad, 067 77 Zemplínske Hámre
5. Obec Kolonica, Obecný úrad, 067 61 Kolonica
6. Obec Stakč
ín, Obecný úrad, 067 61 Stakčín
7. Obec Vyšná Rybnica, Obecný úrad, 072 41 Vyšná Rybnica
(pošta Remetské

Hámre)

8. Obec Valaškovce, Obecný úrad, 066 01 Valaškovce (pošta Humenné)
Na vedomie:
9. Ministerstvo š
kolstva SR , odbor š
portu, Stromová 1, 813 30 Bratislava
10. MŽP SR, odbor OPaK , Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
11. Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
12. Ministerstvo pôdohosp. SR, odbor štátnej správy lesného, hosp. a poľ
ovníctva
Dobrovič
ova 12, 812 66 Bratislava
13. Obvodný úrad životného prostredia, Kukorelliho 1 066 01 Humenné
14. ŠOP SR, Správa NP Poloniny, Partizánska ul. 1057, 069 01 Snina
15. ŠOP SR, Správa CHKO Vihorlat, Ul. Fraňa Krála 1, 071 01 Michalovce
16. ŠOP SR, Ing. Peter Urban, PhD., riaditeľCOPK, Lazovná 10, 974 00 Banská Bystrica
17. ENVING, s.r.o., RNDr. Anton Mocik, CSc., 090 41 Rakovčík č. 57
18. ŠDÚ , Klemensova 8, 813 36 Bratislava
19. Rastislav Mič
aník, VLK Východné Karpaty, P.O.BOX. 111, 066 01 Humenné
20. František Celkner, Ul. Hlavná 353/88, 066 77 Zemplínske Hámre
21. Obvodný lesný úrad Snina, Partizánska 1 057, Snina, 069 45
22. Krajský lesný úrad Prešov, Námestie mieru 2, Preš
ov, 081 64

