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„Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA“
- zaslanie záverečného stanoviska

V súlade s ustanovením 37 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) Vám zasielame záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti
„Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA“, ktorej navrhovatel‘omje ANDROMEDA INVEST s.r.o.

Podľa 37 ods. 1 zákona je záverečne stanovisko rozhodnutie, záväzne pre d‘alšfe povol‘ovacie konanie. Jeho právo
platnosťou vzniká oprávnenie navrhovateľa podať návrh na začatie povol‘ovacieho konania k navrhovanej činnosti
vo variante odsúhlasenej príslušným orgánom v záverečnom stanovisku.

Podl‘a 37 ods. 7 zákona je dotknutá obec povinná zverejniť záverečné stanovisko v lehote do troch dní od jeho
doručenia v mieste obvyklým spósobom a oznámit‘, kde a kedy je možné do záverečného stanoviska nahliadnuť,
robit‘ z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Platnost‘ záverečného stanoviska k činnosti je sedem rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoptatnosti. Záverečné
stanovisko nestráca platnosť, ak sa počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podl‘a
osobitných predpisov.

Navrhovateľje podľa 38 ods.1 zákona povinný zabezpečiť súlad ním predkladaného návrhu na začatie povol‘ova
cieho konania k navrhovanej činnosti so záverečným stanoviskom a jeho podmienkami.

Ak povoľujúci orgán zistí nesúlad návrhu na začatie povol‘ovacieho konania k navrhovanej činnosti so zákonom
alebo s rozhodnutiami vydanými podľa zákona, alebo sjeho podmienkami, vydá o tom záväzne stanovisko, v ktorom
túto skutočnosť uvedie a zároveň poučí navrhovateľa o povinnosti uvedenej v 38 ods.! zákona.

Ďalej upozorňujeme povol‘ujúci orgán, že okresný úrad je podľa zákona dotknutým orgánom v konaní, v ktorom sa
rozhoduje o povolení činnosti podľa osobitných predpisov posudzovanej podľa zákona.

Povoľujúci orgán musí zaslat‘ rozhodnutie o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov, ktorému
predchádzalo posudzovanie podl‘a zákona, príslušnému orgánu a rezortnému
orgánu; zároveň vhodným spósobom zverejní rozhodnutie, a to ešte pred nadobudnutím jeho právoplatnosti.
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I BYTOVÝ KOMPLEX S POLYFUNKCIOU ANDROMEDA I

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO
(Číslo OU-KE-OSZP3-202 1/003297)

vydané Okresným úradom Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, 041 26 Košice (ďalej aj ako len
„okresný úrad“) podl‘a zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (d‘alej len „zákon“).

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI

1. Názov
ANDROMEDA INVEST, s. r. o.

2. Identifikačné číslo
51878054

3. Sídlo
Južná trieda 5, 04001 Košice

II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
1. Názov

Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA

2. Účel
Učelom navrhovanej činnosti v zist‘ovacom konaní bob vybudovanie obytného súboru, ktorý
pozostáva z 3 blokov (A,B,C) pozdlž Wuppertálskej ulice v Košiciach na Sídlisku KW. Každý blok
pozostáva z dvoch sekcii a to viacpodlažnej (8 nadzemných podlaží (NP), 6 NP) a malopodlažnej
(4+1 NP). Obidve sekcie sú osadené na dvojpodlažnej podzemnej garáži. Garáže blokov B, C sú
prístupné obojsmernou rampou priamo z obslužnej komunikácie.
Bytový komplex Andromeda je navrhovaný ako súbor viacpodlažných obytných budov, ktoré
búdu tvorit‘ samostatné dilatačné celky.
Učelom navrhovanej činnosti (variant 1) v I. etape je vybudovanie obytného súboru, ktorý
pozostáva z 3 blokov (A,B,C) pozdlž Wuppertálskej ulice v Košiciach na Sfdlisku KyP. Každý
blok pozostáva z dvoch sekcii a to viacpodlažnej (8 NP, 6 NP) a malopodlažnej (4+1 NP). Obidve
sekcie sú osadené na dvojpodlažnej podzemnej garáži. Garáže blokov B,C sú prístupné
obojsmemou rampou priamo z obslužnej komunikácie.
Prvý blok A, SO 01 má viacpodlažnú sekciu pozostávajúcu z obytnej (12 NP) a administratfvnej
veže (8 NP). Na prízemiach sekcii sú navrhované priestory pre občiansku vybavenosf. Ostatné
podbažia sú určené pre bývanie v bytoch róznych veľkostí. Komplex je dotvorený ďalšfmi
funkciami najmä športovo-rekreačnou v časti pozemku priľahlého údolia.
Učelom navrhovanej činnosti (variant 1) v II. etape je pokračovanie stavby bytového komplexu,
ktorý pozostáva z 2 blokov (D, E) pozdlž Wuppertálskej ulice v Košiciach na sfdlisku KVP. Každý
blok pozostáva z dvoch sekcii a to viacpodlažnej /8 NP,7 NP! a malopodlažnej /4+1 NP!. Obidve
sekcie sú osadené na dvojpodlažnej podzemnej garáži. Garáže dvoch blokov sú prístupné
obojsmernou rampou priamo z obslužnej komunikácie.

Na prízemiach sekcii sú navrhované priestory pre občiansku vybavenosť. Ostatné podlažia sú
určené pre bývanie v bytoch róznych veľkostí. Komplex je dotvorený ďalšími funkciami, najmä
športovo-rekreačnou v časti pozemku priľahlého údolia.
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Bytový komplex ANDROMEDA je dopravne napojený z dvoch srnerov prostredníctvorn
Wuppertálskej ulice. Z juhu sa obslužná komunikácia napája na Moskovskú triedu a zo severu na
Triedu KyP. Statická doprava je doplnená exteriérovými státiami, celkovo je k dispozícii až 447 p.
rn., Z toho 419 vnútomých p. m. a 28 vonkajších p. m. pre účely parkovania obyvatel‘ov mimo
bytového komplexu ANDROMEDA. V bytovom komplexe je navrhovaných 7 parkovacích miest
naviac.
Okresný úrad Košice rozhodnutím v zist‘ovacom konaní č. OU-KE-OSZP3-2020/007 177 zo dňa
06.03 .2020 rozhodol, že stavba sa bude posudzovať podľa zákona.

3. Užfvatel‘
Užívateľmi jednotlivých objektov bytovej výstavby budú majitelia príslušných bytových
nehnutel‘ností, kancelárie budú ponúknuté primáme na predaj alebo do prenájmu.

4. Umíestnenie (katastrálne územie, parcelné číslo)
Predmetná stavba sa podl‘a územnosprávneho členenia Slovenskej republiky nachádza v Košickom
kraji, v okrese Košice II.
Kraj: Košický kraj
Okres: Košice II
Obec: MC Sídlisko KVP
Katastrátne územie: Grunt
Parcelné číslo: 3755/826 (vedené na LV ako zastavaná plocha a nádvoria)

5. Termín začatia a ukončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti
Podl‘a Správy o hodnotení sa mal termín začatia výstavby a ukončenia navrhovanej činnosti
realizovat‘ v nasiedujúcich termínoch:
• začiatok výstavby: 03/202 1
• ukončenie výstavby: 10/2022 (po etapách ABC a DE)
• ukončenie činnosti: v dokumentácii Správy o hodnotení činnost‘ nič je časovo ohraničená.

6. Stručný opis technického a technologického riešenia
Podstatná čast‘ pozemku par. Č. 3755/826 sa nachádza v lokalite, ktorá je platným územným plánorn
ÚPN HSA Košice definovaná ako plochy polyfunkčnej zástavby, pozostávajúcej Z plóch
športovorekreačného vyššieho vybavenia, obytnej plochy málopodlažnej a viacpodlažnej zástavby.
JZ cíp, minimálna čast‘ pozemku, je v zmysie UPN HSA Košice určený pre potyfunkčnú zástavbu, -

plochy športovorekreačného vyššieho vybavenia a mestského a nadmestského občianskeho
vybavenia, SV cíp, nepatrná čast‘ pozemku, je určená pre plochy verejnej zelene. Regulatívy pre
usporiadanie územia UPN FISA Košice ustanovujú v danom území ponechat‘ 40 % - tný podjel
zeiene z pozemku. V I.etape výstavby je z ceikovej riešenej plochy pozemku vyhradených pre
zeleň 6 957 m t.j. 40,9 % a prč plochy športovísk 3 774 m t.j. 22,2 % . V II. etape výstavby je
z celkovej riešenej plochy pozemku vyhradených pre zeleň 4 602,4 m2 t.j. 42,8 % a pre
športoviská je to 20 % t.j. 2 152, 4 m2, čím sú požiadavky na urbanistické plošné ukazovatele
spinené.

Navrhovatel‘ vytvorí aj polyfunkčné partery budov pozdÍž Wuppertáiskej ulice, ktoré vytvorí živú
promenádu, riešenú so sadovými úpravami. Na strechách garáží je navrhovaná eXtenzívna strešná
záhrada s hrúbkou substrátu 10 - 15 cm, nad nosnými piliermi sa navýši hrúbka substrátu tak, aby
bola možná výsadba aj vzrasttejšej zelene. K elirninovaniu pohi‘adovo hluchých stien múrov
podzemných podlaží objektov smerom do údolia budú riešené krajinársko architektonicky
prisypaním (násypmi, terénnymi úpravami). V rniestach, kde to technicky nie je možné sa na
pohl‘adových stenách navrhne popínavá zeleň.
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Na území vyčlenenom stavbou sa nachádza v zmysle MUSES Košice interakčný prvok IP 41 Zeleň
na Wuppertálskej ulici (Zeleň na Wuppertálskej ulici (MZ (mestská zeleň), NDV (nelesná
drevinová vegetácia), plocha 4,69 ha. Veľká plocha ruderalizovaných lúčnych porastov so
solitérnou a skupinovou NDV, na rozhraní Sídliska KVP a rodinnými domami nad Popradskou
ulicou, medzi Wuppertálskou ulicou a Topásovou ulicou, s perspektívou vybudovania kvalitnej
parkovej zelene, vid‘ grafická príloha Č. 3 Správy o hodnotenf.

Súčasné predkladané varianty
Navrhovaná činnost‘ (variant 1) v I. etape predpokladá vybudovanie obytného súboru, ktorý
pozostáva z 3 blokov (A,B,C) pozdlž Wuppertálskej ulice v Košiciach na sfdlisku KVP. Každý blok
pozostáva z dvoch sekcii a to viacpodlažnej (8 NP, 6 NP) a malopodlažnej (4+1 NP). Obidve sekcie
sú osadené na dvojpodlažnej podzemnej garáži. Garáže blokov B,C sú prístupné obojsmemou
rampou priamo z obslužnej komunikácie.
V II. etape sa predpokladá pokračovanie stavby bytového komplexu, ktorý pozostáva z 2 blokov (D,
E) pozdlž Wuppertálskej ulice v Košiciach na sídlisku KyP. Každý blok pozostáva z dvoch sekcii a
to viacpodlažnej /8 NP, 7 NP! a malopodlažnej /4+1 NP!. Obidve sekcie sú osadené na
dvojpodlažnej podzemnej garáži. Garáže stále dvoch blokov sú prístupné obojsmemou rampou
priamo z obslužnej komunikácie.
Na prízemiach sekcii sú navrhované priestory pre občiansku vybavenosť. Ostatné podlažia sú
určené pre bývanie v bytoch róznych vel‘kostí. Bytový komplex ANDROMEDA je dotvorený
d‘alšími funkciami, najmä športovo-rekreačnou v časti pozemku pril‘ahlého údolia.

Súčasný stav ‚

Dotknuté územie je svahovité, pozemok je nepravidelného pozdlžneho pódorysu. Výraznejšie je
svahovaný v smere západlvýchod, mieme zo severu na juh. Z východnej strany je pozemok
lemovaný údolím Cičkovského jarku - miestneho potoka, ktorý ho oddeľuje od neďalekej lokality
individuálnej bytovej výstavby. Zo západnej strany ho vymedzuje Wuppertálska ulica a
vysokopodlažná zástavba Sídliska KyP. Z južnej strany je parcela ukončená miestnou obslužnou
komunikáciou dopravne napájajúcou areál tenisového komplexu a mostom Moskovskej triedy
štvorprúdovou komunikáciou dopravne napájajúcou Sídlisko KVP. Zo severu parcela ohraničená
nieje a plynulé údolie pokračuje až po cestnú komunikáciu - Triedu KVP.

Navrhovaný stav
Bytový komplex ANDROMEDA je navrhovaný ako súbor viacpodlažných obytných budov, ktoré
budú tvorit‘ samostatné dilatačné celky.
Prvý blok A, SO 01 má viacpodlažnú sekciu pozostávajúcu z obytnej (12 NP) a administratívnej
veže (8 NP). Na prízemiach sekcii sú navrhované priestory pre občiansku vybavenosf. Ostatné
podlažia sú určené pre bývanie v bytoch róznych veľkostí. Komplex je dotvorený ďalšími
funkciami najmä športovo-rekreačnou na časti pozemku priľahlého údolia.

ÚDAJE O STAVBE - I. ETAPA:

Plochapozen*u 100,0% 17.004m2

Zastavaná plocha 37,3% 6.341 m2

z toho zeleň na garáži 9,5% 1.619 m2

Plocha zelene 40,9% 6.957 m2

z toho plocha zelene športovísk 20,1% 3.414 m2

Spevnené plochy a komunikácie 2 1,8% 3.706 m2

z toho spevnené plochy športovísk 2,1% 360 m2

I Dflfl4 r‘ď\(\ ‘)I7 I‘4 ‘) 1‘)ť7A47
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Plochy pre šport spolu 22,2% 3.774 m2

Stavba 1. etapy je členená na stavebné objekty:

SO 01, A 5002, B S003, C Spolu

počet bytov celkom 1 1 1 51 61 223

počet bytov nad 60m2 50 20 21 90

počet bytov pod 60rn2 61 31 40 133

počet apartmánov 3 9 O 12

plocha bytov rn2 6703,6 3190,0 3613,1 13 507

úžitkováplochabytov rn2 6605,7 3092,2 3549,1 13247

plocha apartmánov m2 14 1,0 363,0 0,0 504

počet polyfunkcií 5,0 2,0 2,0 9

počet admin. priestorov 16,0 0,0 0,0 16

plocha polyfunkcie m2 899,0 230,0 300,0 1 429

úžitková plocha polyfunkcie m2 5 14,0 110,0 167,0 791

plocha adrnin. priestorov i2 1511,0 1 511

úžitková plocha admin. priestorov m2 869,0 869

plocha bytových skladov tn2 4 13,0 130,0 195,5

plocha komunikácií m2 163 5,7 564,0 593,5 2 793

plocha terás m2 766,4 532,5 530,8 1 830

technické zázemie m2 123,5 35,0 35,0 194

celkový počet parkovacích miest 225,0 110,0 112,0 447

počet vnútorných parkovacích miest 197,0 110,0 112,0 419

počet vonkajších parkovacích rniest 28,0 0,0 0,0 28

SO 01 Polyfunkčný blok A
SO 01.01 Výšková sekcia
SO 01.02 Polyfunkčná sekcia
SO 01.03 Uskakovaná sekcia
SO 01.04 Spevnené plochy a komunikácie
SO 01.05 Sadové úpravy, ihriská
SO 01.06 Prípojka MN
SO 01.07 Prípojka slaboprúdu — S. Telekom
SO 01.08 Horúcovodná prípojka
SO 01.09 Prípojka vody
SO 01.10 Kanalizačnáprípojka
SO 01.11 Dažd‘ová kanalizácia, vsakovacie objekty

SO 02 Polyfunkčný blok B
SO 02.01 Výšková sekcia
SO 02.03 Uskakovaná sekcia
SO 02.04 Spevnené plochy a komunikácie
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SO 02.05 Sadové úpravy, ihriská
SO 02.06 Prípojka NN
SO 02.07 Prfpojka slaboprúdu — S. Telekom
SO 02.0$ Horúcovodná prípojka
SO 02.09 Prípojka vody
SO 02.10 Kanalizačná prípojka
SO 02.11 Dažd‘ová kanalizácia, vsakovacie objekty

SO 03 Polyfunkčný blok C
SO 03.01 Výšková sekcia
SO 03.03 Uskakovaná sekcia
SO 03.04 Spevnené plochy a komunikácie
SO 03.05 Sadové úpravy, ihriská
SO 03.06 Prfpojka NN
SO 03.07 Prípojka slaboprúdu — S. Telekom
SO 03.08 Horúcovodná prípojka
SO 03.09 Prípojka vody
SO 03.10 Kanalizačná prfpojka
SO 03.11 Dažd‘ová kanalizácia, vsakovacie objekty
SO 04 VN prípojka a Trafostanica
SO 05 Sadové Úpravy, ihriská
SO 05.01 Promenáda
SO 05.02 Udolie
SO 06 Rekonštrukcia križovatky Wuppertálska-Moldavská

ZÁKLADNÉ UDAJE O STAVBE - II. ETAPA:

Plocha pozemku 100,0% 10.761 m2

Zastavaná plocha 31,2% 3.357 m2

z toho zeleň na garáži 12,2% 1.310,3 m2

Plocha zelene 42,8% 4.602,3 m2

z toho plocha zelene športovfsk 20,0% 2.152,4 m2

Spevnené plochy a komunikácie 26,0% 2.801,7 m2

z toho spevnené plochy športovísk 0,0% O

Plochy pre šport spolu 0,0% 2.152,4 m2

SO O1,Blok D S002, Blok E Spolu

počet bytov celkom 66 96 162

počet bytov nad 60m2 22 34 56

počet bytov pod 60m2 44 62 106

počet apartmánov O 2 2

plochabytovm2 3887,0 5715,5 9603

úžitková plocha bykw m2 3813,6 5625,2 9 439

plocha apartmánov m2 0,0 35,0 35

počet polyfunkcif 2 2 4

IrndnO Iit Pflfl1flflfl 917R f1 9 19R717 I ; I‘
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počet admin. priestorov O O O

plocha polyfunkcie rn2 300,0 300,0 600

úžitková plocha polyfunkcie m2 227,0 167,0 394

plocha bytových skladov m2 195,5 270,5 466

plocha komunikácií m2 623,5 851,5 1475

plocha terás 1T12 5 67,3 833,9 1401

technické zázemie m2 35,0 35,0 70

celkový počet parkovacích rniest 131 103 234

počet vnútorných parkovacích miest 1 15 103 218

počet vonkajších parkovacích miest 16 O 16

Stavba II. etapy je členená na stavebné objekty:

SO 01 Polyfunkčný blok D
SO 01.01 Výšková sekcia
SO 01.02 Polyfunkčná sekcia
SO 01.03 Uskakovaná sekcia
SO 01.04 Spevnené plochy a kornunikácie
SO 01.05 Sadové úpravy, ihriská
SO 01.06 Prípojka MN
SO 01.07 Prípojka slaboprúdu — S. Telekom
SO 01.08 Horúcovodná prípojka
SO 01.09 Prípojka vody
SO 01.10 Kanatizačná prípojka
SO 01.11 Dažd‘ová kanalizácia, vsakovacie objek

SO 02 Polyfunkčný blok E
SO 02.0 1 Výšková sekcia, pozemné garáže
SO 02.03 Uskakovaná sekcia
SO 02.04 Spevnené plochy a kornunikácie
SO 02.05 Sadové úpravy, ihriská
SO 02.06 Prípojka MN
SO 02.07 Prípojka slaboprúdu — S. Telekom
SO 02.08 Horúcovodná prípojka
SO 02.09 Prípojka vody
SO 02.10 Kanalizačná prípojka
SO 02.11 Dažd‘ová kanatizácia, vsakovacie objekty

Bilancie I. a II. etapa

spolu I. etapa II. etapa
% m2 0,o m2 m2

Plocha 100 27765 100 17004 100 10761
pozemku
Zastavaná 34,9 9 698 37,3 6 341 31,2 3 357
plocha
Z toho zeleň 10,5 2 929,3 8,5 1 619 12,2 1 3 10,3
na garáži
Plocha zelene 41,6 1 1 559,3 40,9 6 957 42,8 4 602,3
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Z toho plocha 20,0 S 566,4 20,1 3 414 20,0 2 152,4
zelene
športovísk
Spevnené 23,4 6 507,7 21,8 3 706 26,0 2 801,7
plochy
a komunikácie
Z toho 1,3 360 2,1 360 0,0 O
spevnené
plochy
športovísk
Plochy pre 21,3 5 926,4 22,2 3 774 20,0 2 152,4
šport spolu

Dané územie sa nachádza aj v ochrannom pásme letiska a z tohto aspektu je Dopravným úradom
dané základné výškové obmedzenie stavieb a zaňadení do 350 m n. m. Riešené územie leží vo
výškovej úrovni cca od 3 10 až do 3 15 m fl. m. Navrhovaflé objekty daflej podmienke výškového
obmedzenia vyhovujú.

DOPRAVNÉ PRIPOJENIE
Bytový komplex ANDROMEDA je dopravne napojeiiý z dvoch smerov prostredníctvom
Wuppertálskej utice. Z juhu sa obslužná komunikácia napája ria Moskovskú tňedu a zo severu na
Triedu KyP. Trieda KVP je zbemou komunikáciou Sídliska KVP s cca 30 tisíc obyvatel‘mi,
funkčnej tňedy Bi, súčast‘ou západného obchvatu mesta, s priamym napojením na cestu 1116 ESS
E57 1 v MUK Cervený Rak, vzdialenej od križovatky Trieda KVP — Wuppertálska cca 3,5 km.
Priemerná denná intenzita automobilovej dopravy na Triedu KVP v profile križovatke
Wuppertálska je cca 14 tisíc voz./24 h, resp. 1 350 voz./šp. h, s podielom nákladných vozidiel
a autobusov cca 8 %. Moskovská trieda — zberná komunikácia Sídliska KVP v smere do centra,
fmkčnej triedy B2. Priememá denná intenzita automobilovej dopravy na Moskovskej v profile
križovatka Wuppertálska je cca 13 000 voz./24 h, resp. 1.340 voz./špičková hodina, s podielom
nákladných vozidiel a autobusov cca 8 %.
Jednotlivé garáže blokov budú sprístupnené obojsmemými rampami a na dvoch podlažiach.
Statická doprava je doplnená exteriérovými parkoviskamí. Celkovo pre obidve etapy (1+11) je k
dispozícii až 681 parkovacích miest + 44 exteriérových parkovacích miest. V celom komplexe je
navrhovaných 17 parkovacích miest naviac. Parkovacie plochy budú koncipované tak, aby
exteriérové parkovacie miesta slúžili ako kompenzácia za záber existujúcich parkovacích ptóch
vybudovaním vjazdov na pozemok navrhovateľa tak, aby slúžili pre potreby obyvateľov
Wuppertálskej ulice.
V ďalšom stupni PD bude koncepčne doplnená sieť cyklochodníkov a chodnfkov, ktorá bude
nadväzovat na eXistujúcu a plánovanú infraštruktúm pre cyklistov a pešie tahy aj mimo riešeného
územia, s písomným odporúčaním pre Mesto Košice a MC Sidlisko KyP, s cieľom docielif
fungovanie lokality ako celku v súlade 50 Stratégiou rozvoja dopravy mesta Košice - príloha 06 tak,
aby tieto komunikácie plnili dopravnú aj športovo rekreačnú funkciu.
Samotné usporiadanie prístupových komunikácif vychádza zo základného predpokladu
na minimálny zásah do riešeného územia. Z dóvodu nárastu intenzity na komunikácii
sprístupňujúcej vjazd do podzemnej garáže sa komunikácia k tenisovým kurtom rozšíri v úseku
medzi vjazdom do garáží a napojením na Wuppertálsku ulicu vo funkčnej triede C3-miestne
obslužné komunikácie (MO 6,5/3 0) so zohľadnením navrhovanej svetelne riadenej kňžovatky
v zmysle príslušných techiiických noriem.
Pre funkčnost‘ križovatiek Moskovská — Wuppertálska a Trieda KW — Wuppertálska, ktoré sú
základnými bodmi napojenia Bytového komplexu Andromeda na nadradený komunikačný systém,
je potrebné v roku 2023 (predpokladaný termín uvedenia investfcie do užívania) zabezpečiť obe
križovatky cestnou svetelnou signalizáciou.

JrndnÝlkt P0fl1-COO217R 11 9 19RR7t17
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Dopravno-inžinierske posúdenie (DIP) bob prílohou k zámeru navrhovanej činnosti (pozn
www.envinoportal.sk!eia/detail/bytovy-komplex-s-polyfunkciou-andromeda).

Navrhovaným riešením bytového komplexu ANDROMEDA dójde k vybudovaniu obytného
súboru, ktorý pozostáva z 3 blokov (A,B,C) v I. etape a z 2 blokov (D,E) v 2. etape, pozdlž
Wuppertálskej ulice v Košiciach na Sídlisku KVP spotu so 681 parkovacími miestami. Komplex
bude dotvorený ďalšírni funkciami najmä športovo-rekreačnou na časti pozemku pniľahlého údolia,
pričom sa zabezpečí revitalizácia a rekultivácia na kvalitatívne vyššiu úroveň zelene. V celom údolí
bude zeleň zachovaná tak, aby nadväzovala v rámci zostatku interakčného prvku na biokoridor na
východnej strane a vytvorením peších t‘ahov oStane celý pozemok pnístupný širokej verejnosti bez
oplotenia, aby sa včlenil do eiistujúcej zástavby s pridanou hodnotou parkového charakteru.
Navrhovatel‘ vytvorí aj nové línie zelene a to; alej stromov na Wuppertálskej ulici, novú doplnkovú
výsadbu drevín na celom pozemku a plochy reprezentačnej zelene v parteni a polootvorených átriách
ako aj zelené strechy s oddychovými zónami na objektoch garáží.

Doplňujúce informácie
Predpokladané investičné náklady (I. a II. etapa) predstavujú cca 38 mil. €.
V prípade nulového variantu sa nepredpokladajú žiadne náklady.

Zoznam dotknutých obci
Mesto Košice
Košice Ii - MČ Sídlisko KVP

Dotknutý sarnosprávny kraj
Košický samosprávny kraj.
Dotknutý orgán

- Ohesný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie,
- Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach,
- Okresné niaditel‘stvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach,
- Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
- Mesto Košice - Správa komunikácií Košice,
- Letecký úrad SR, oddelenie Ochrany pásiem letísk a LPZ

Povol‘ujúci orgán
- Mesto Košice, pracovisko Košice —Západ,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie

Druh požadovaného povolenia podl‘a osobitných predpisov
V zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov;

- podl‘a ustanovenia 32 bude potrebné pred umiestením stavby získat‘ územné
rozhodnutie, ktorým stavebný úrad vymedzí územie na navrhovaný účel a určí podrnienky,
ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, ako aj súlad s ciel‘mi a zámermi
územného plánovania - uvedeným územným rozhodnutím bude v zmysle 39 a rozhodnutie
o umiestnení stavby, ktoré určí stavebný pozernok a umiestnenie stavby na ňom, ako aj
vymedzí podrnienky na umiestnenie stavby a požiadavky na súvisiacu projektovú
dokumentáciu,
- podľa ustanovenia 55 bude stavba podliehat‘ stavebnému povoleniu, v ktorom stavebný
úrad v zrnysle 66 vymedzí záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby za účelom
zabezpečenia záujmov spoločnosti pni výstavbe a pri užívaní stavby, komplexnosti stavby,
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ako aj dodržania všeobecných technických požiadaviek na výstavbu požiadaviek z
technických noriem a požiadaviek určených dotknutých orgánov,
- podľa ustanovenia 76 ods. 1 bude užívanie stavby, ktorá vyžadovala stavebné povolenie

podmienené zfskaním kolaudačného rozhodnutia.

V zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady ě.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších
zákonov (ďalej len „vodný zákon“) potreba budovania vnútomej vodovodnej a kanalizačnej siete
vyžaduje získanie povolenia vydaného príslušným orgánom štátnej vodnej správy (* 26).
Na vypúšt‘anie dažd‘ových vód do podzemných vód (vsaky) je potrebné povolenie orgánu štátnej
vodnej správy podl‘a 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona.
Na čerpanie podzemných vód počas zakladania stavby je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej
správy podľa * 21 ods. 1 písm. g) vodného zákona na ich čerpanie a následné vypúšfanie (vsaky).

V zmysle zákona č. 79/20 15 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) v rámci bytového komplexu a príslušnej
občianskej vybavenosti bude potrebné ňešif nakladanie so vzniknutým komunálnym odpadom
podl‘a 81 Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.

V zmysle 47 a 48 zákona č. 543/2002 o ochrane prfrody a krajiny v znenf neskorších predpisov
(d‘alej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) bude potrebný súhlas orgánu ochrany prírody na
výrub drevín a zabezpečenie náhradnej výsadby.

Rezortný orgán
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Vyjadrenie o vplyvoch zámeru presahujúcich štátne hranice
Navrhovaná činnost‘ nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúce štátne hranice
a nenaplňuje podmienky „Stvrtej častí“ zákona a kritéňá, uvedené v prulohách č. 13 a Č. 14
citovaného zákona.

III. POPIS PRIEBEHU POSUDZOVANIA

1. Vypracovanie a rozoslanie správy o hodnotení
Pre navrhovanú činnost‘ bol v septembri 2019 vypracovaný zámer v jednom realizačnom variante
a vo variante O (prípad, kedy by sa navrhovaná činnosť nerealizovala). Pre navrhovanú činnosť bob
Okresným úradom Košice v zist‘ovacom konaní vydané rozhodnutie Č. OU-KE-OSZP3-
2020/007 177 zo dňa 6.3.2020, že navrhovaná činnosť sa bude posudzovať pre celý bytový komplex
ANDROMEDA podl‘a zákona. Na základe rozhodnutia Okresného úradu Košice č. OU-KE
OSZP3/2020/007 177 zo dňa 13.10.2020 podľa príslušných ustanovení zákona bol určený rozsah
hodnotenia pre vypracovanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti „Bytový komplex s
polyfünkciou ANDROMEDA“. Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu zmien navrhovanej
činnosti sa v rozsahu hodnotenia určil okrem nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa
navrhovaná činnosf neuskutočnila) i variant 1 uvedený v zámere.
Spracovaná dokumentácia Správy o hodnotení bola na príslušný orgán navrhovateľom doručená
dňa 15.02.2021.
Dokumentácia Správy o hodnotení má 156 strán textu, obsahuje 10 textových príboh, 5 mapových
a grafických príloh.

2. Zverejnenie správy o hodnotenf
Okresný úrad zaslal dokumentáciu Správy o hodnotení (dokumentácia Správy o hodnotení bola
navrhovatel‘om na príslušný orgán doručená dňa 15.02.202 1 podľa 31 ods. 6 zákona) listom Č.
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OU-KE-OSZP3-2021/003297-055 zo dňa 18.02.2021 na zaujatie stanoviska rczortnému orgánu,
povot‘ujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci.
Rozdel‘ovník k číslu OU-KE-OSZP3-202 1/003297-055:

- Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie Slobody 6, 810 05
Bratislava-Staré Mesto

- Združenie domových samospráv, Rovniankova 1 4, 850 OO Bratislava 5
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiamická 4, 040 O 1

Košice 1
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice, Ipel‘ská, KE 1/1, 040 1 1 Košice 11
- Mestská čast‘ Košice - Sídlisko KyP, Trieda KVP 3 132/t, 040 23 Košice 23
- SOP SR, RCOP Prešov, Švábska 4, 080 05 Prešov 5
- Urad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - mestská

čast‘ Staré Mesto
- Mesto Košice, referát dopravy, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
- Mesto Košice, referát šsú pre miestne a účelové komunikácie, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
- Okresný úrad Košice, odbor starosti. o žp, odd. žp a vybraných zložiek žp, Komenského 52,

041 26 Košice 1
- Okresný úrad Košice, odbor krIzového riadenia, Komenského 0/5 2, 041 26 Košice 1
- Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozeniných komunikácií, Komenského 52, 041

26 Košice 1
- Dopravný úrad, Letisko M.R.Stefánika 1, 823 05 Bratislava 216
- Mesto Košice, stav, úrad, referát pracov. Ke - západ, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
- Vladimír Nerodotík, Wuppertálska 1382/49, 040 23 Košice 23
- Eduard Fedorko, Wuppertálska 1363/1, 040 23 Košice 23
- Dana Fedorková, Wuppertálska 1363/1, 040 23 Košice 23
- Ivan Trefný, Wuppertálska 1406/17, 040 23 Košice 23
- Ing. Renáta Sedláková, Wuppertálska 1373/2, 040 23 Košice 23
- Mgr. Mário Sedlák, Wuppertálska 1373/2, 040 23 Košice 23
- Jana Vašková, Wuppertálska 1404/29, 040 23 Košice 23
- Ladistav Vaško, Wuppertálska 1404/29, 040 23 Košice 23
- Marián Koszoru, Húskova 1282/3, 040 23 Košice 23
- RNDr. Dana Gui‘ašiová, Topásová 1785/4, 040 11 Košice 11
- Brigitta Szaboová, Wuppertálska 7, 040 23 Košice 23
- Iveta Fuj áková, Wuppertálska 1, 040 23 Košice 23
- Mgr. Pavol Popovec, Cottbuská 4, 040 23 Košice 23
- Anna Vargová, Wuppertálska 1, 040 23 Košice 23
- Stefan Varga, Wuppertálska 1, 040 23 Košice 23

V predmetnom liste dotknutým orgánom bola uvedená požiadavka, že ich pisomné stanovisko k
Správe o hodnotení podl‘a 35 ods. 1 zákona je potrebné doručit‘ na adresu: Okresný úrad Košice,
odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia, Komenského 52, 040 01 Košice a elektronicky na e-mail zuzana.tesarcikova@minv.sk
do 30 dní od jej doručenia. Nechýbala ani informácia, že podľa 35 ods. 4 zákona stanoviská
doručené po uplynutí stanovenej lehoty nemusí príslušný orgán prihliadat‘. List obsahoval
informáciu podľa 33 ods. 1 zákona pre rezortný orgán a dotknutý orgán a pre účastnikov konania
o zverejneni Správy o hodnotení predmetnej činnosti na webovom sídle ministerstva na adrese:
https://www.enviroportal.sk!sk/eia/detail/bytovy-kompiex-s-polyfunkciou-andromeda

Dotknutej obci Mestu Košice (Mestský úrad, odd. výstavby, investícií, stav, úradu a žp, referát žp
a energetiky, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice) a Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP, Trieda KVP
3132/1, 040 23 Košice 23 bota dokumentácia Správa o hodnotení navrhovanej činnosti „Bytový
komplex s polyfunkciou ANDROMEDA“ prísiušným orgánom zaslaná listom č. OU-KE-OSZP3-
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2021/003297-054 zo dňa 18.02.2021 na vyjadrenie. V liste bola uvedená povinnost dotknutej obce
podľa 34 zákona, aby ako dotknutá obec informovala verejnost‘ do 3 pracovných dní od doručenia
správy o hodnotení činnosti podl‘a 33 ods. 1 o jej doručení a zároveň zverejnila všeobecne
zrozumitel‘né záverečné zbrnutie počas 30 dní na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle, ak ho
má Zriadené a oznámila, kde a kedy možno do správy o hodnotení činnosti nahliadnuť, robiť Z nej
výpisy, odpisy alebo na vlastně náklady vyhotoviť kópie.
V liste boli zároveň uvedené požiadavky vyptývajúce zo zákona pre dotknutú obec:
- žiadame Vás, aby ste informovali verejnosf v akej lehote a kde móže podávaf pripomienky k
správe O hodnotení činnosti.
- správa o hodnotení činnosti musí byt‘ verejnosti sprístupnená najmenej po dobu 30 dní od
zverejnenia informácie o jej doručení.
- zároveň Vás upozorňujeme, že dotknutá obec podl‘a 34 ods. 2 zákona má zabezpečiť do
uplynutia doby vystavenia všeobecne zroZumitel‘ného záverečného zhrnutia po dohode a v
spolupráci s navrhovateľom verejné prerokovanie navrhovanej činnosti. Termín a miesto konania
verejného prerokovania je povinná dotknutá obec oznámit‘ verejnosti najneskór desať pracovných
dní pred jeho konaním a prizvat naň príslušný orgán, rezortný orgán a dotknuté orgány.
- d‘alej má dotknutá obec v spolupráci s navrhovateľom za povinnost vyhotovit o verejnom
prerokovanf záznam a doručit‘ ho príslušnému orgánu do desiatich pracovných dní od verejného
prerokovania.
- Vaše písomné stanovisko k správe o hodnotení podľa * .35 ods. 1 zákona žiadame doručit na
adresu: Okresného úradu Košice, Komenského 52, 041 26 Košice, odbor starostlivosti o životné
prostredie a elektronicky na e-mail zuzana.tesarcikovaminv.sk, do 30 dni od jej doručenia.
Verejnost‘ móže doručit‘ písomné stanovisko príslušnému orgánu najneskór do 30 dní odo dňa
zverejnenia záverečného zhmutia podl‘a 34 ods. 1 zákona.
- podl‘a 35 ods. 4 na stanoviská doručené po uplynutí stanovenej lehoty nemusí príslušný orgán
prihliadaf.

Dokumentácia Správy o hodnotení navrhovanej činnosti „Bytový komplex s polyf.rnkciou
ANDROMEDA“ bola zároveň zverejnená na webovom sídle MZP SR www.enviroportal.sk.

3. Prerokovanie správy o hodnotení s verejnost‘ou
Mesto Košice na základe listu č. OU-KE-OSZP3-202 1/003 297 doručenom na Magistrát mesta
Košice dňa 23.02.2021, ktorým príslušný orgán Mestu Košice ako dotknutej obci zaslal správu o
hodnotení dokumentácie „Bytový komplex s polyfbnkciou ANDROMEDA“, navrhovatet‘a
ANDROMEDA INVEST s.r.o., Južná trieda 5, 040 01 Košice, v zmysle zákona informovalo
o doručenej dokumentácii verejnosf v mieste obvyklým spósobom. Pozvánka na verejné
prerokovanie (VP) bola zverejnená na úradnej tabuli Mesta Košice a tiež na webovom sídle mesta
Košice www.kosice.sk dňa 06.05.202 1 po dobu 30 dní podľa zákona. Verejné prerokovanie (VP)
správy o hodnotení „Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA“ bob zvolané v zmysle
zákona pozvánkou č. MK!A1202 1/05015 zo dňa 06.05.2021.
Mesto Košice v spolupráci s navrhovateľom ANDROMEDA INVEST s.r.o., Južná trieda 5, 040 01
Košice, informovali verejnost o konaní verejného prerokovania (dátum, miesto konania, čas —jedná
sa o posunutý termín vzhl‘adom na skutočnosti súvisiace s vyhlásením mimoriadnej
situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID
19, kedy sa verejné prerokovanie správy o hodnotení uskutočnf len ak je konanie v súlade
s opatreniami podl‘a osobitného predpisu v zmysle 5 ods.4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov a znení zákona
č.172/2011 Z. z.
Verejné prerokovanie správy o hodnotení dokumentácie „Bytový komplex s polyfůnkciou
ANDROMEDA“ sa uskutočnilo dňa 20.05.202 1 o 14.00 hod. v budove Magistrátu Mesta Košice
(MMK), Tr. SNP 48/A, Košice v zasadačke D-310 na 3. poschodí.
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V zmyste záznamu z verejného prerokovania posudzovanej činnosti — Správa o hodnotení „Bytový
komplex s potyfunkciou ANDROMEDA“ prebehlo verejné prerokovanie podľa nasledovného
programu:

1. Otvorenie
2. Odsúhlasenie programu, vysvetlenie ciel‘ov a oboznámenic o možnosti podania pripomienok
3. Iifonácia o hodnotení vplyvov posudzovanej činnosti na životné prostredie
4. Diskusia, záver

Verejné prerokovanie otvorila zástupkyňa Oddelenia dopravy a životného prostredia Magistrátu
mesta Košice, referátu životného prostredia a energetiky I.ňg. Mária Kottferová, ktorá privítala
prítonrných zástupcov navrhovatel‘a a ostatných prítomných (vid‘ prezenčná listina) a oboznámila
ich S programom verejného prerokovania. Správa o hodnotení predmetnej činnosti bota
vypracovaná v zrnysle zákona, na verejnom prerokovaní v rnene navrhovatel‘a prezentoval
Z ekologického hl‘adiska základné atribúty posudzovanej činnosti spracovateľ správy o hodnotení
— ing. Jarmila Kočišová, PhD., vedúca riešitel‘ského kolektívu. Spracovatel‘ a riešitel‘ Správy
O hodnotení stručne predstavil chronológiu krokov v procese hodnotenia podľa zákona (upustenie
od variantného riešenia, zárner činnosti, Správa o hodnotenf) a tiež predmet, náplň a cide
navrhovanej činnosti. Spracovatel‘ sumarizoval vplyvy stavby na jednotlivé zložky životného
prostredia najmä na dopravu, hluk, ovzdušie a vplyv na obyvatel‘ov z hl‘adiska hlukovej zát‘aže, na
vodný režim v území a klimatické zrneny pričom tu boli zahrnuté i výstupy o výrube drevin
v nevyhnutnom počte a dendrologický prieskum územia.
- Všetky parcely na plánovanej ploche sú vo vlastníctve investora.
- Zámer stavby je spracovaný v jednom variante.
- V dokumentácii sú posúdené všetky možné vplyvy na zložky životného prostredia v etape
prípravy ako aj v etape prevádzky v zmysle požiadaviek príslušnej legislatívy s návrhom na
realizáciu opatrení na minimalizovanie ich negatívnych účinkov. Spracovatel‘ predstavil hlavné
identiťikované negatívne vplyvy na životné prostredie.
RNDr. Peter Burda kompteine informoval prítomných o biotických zložkách životného prostredia
posudzovaného územia a predstavil všetky vykonané štúdie zamerané na monitoring
a mapovanie negatívnych javov v území — dendrologické hodnotenie, mapovanie inváznych druhov
rastlín, rozptylová štúdia, svetlotechnický posudok, dopravno-inžinierske posúdenie, hluková
štúdia. RNDr. Burda svoje hodnotenie doplnil o aktualizovanú fotodokumentáciu zo širšieho aj
užšieho posudzovaného územia. Spomenul tiež zaradenie dotknutej plochy do mestského
a regionálneho územného systému ekologickej stability (MUSES mesta Košice, 2013). Ing.
Kottferová doplnila skutočnost‘ o informáciu genézy tvorby MUSES pre mesto Košice od r. 1994
a postupné zrušenie tzv. „zelených“ VZN mesta Košice.
V rámci diskusie odznelo nasledovné:

• p. Vaško — ako budú riešené klimatizačné a mé technické zariadenia ako zdroje hluku, aby sa
nestali neznesitel‘nými pre obyvatel‘ov okolia. Ing. Kacej ho oboznámil, že v prvej etape
výstavby budú zariadenia tohto typu umiestnené na 8. nadzemnom podlaží a budú obohnané
akustickou stenou, bude spracovaná hluková štúdia v kontexte tienenia a svetelných pomerov
bude taktiež spracovaná štúdia.

• Pani Vašková — sa informuje — ako a kade bude počas výstavby premávat‘ t‘ažká technika.
Odpoved‘ navrhovatel‘a: áno počas výstavby budú musiet‘ obyvatelia strpiet‘ negatívne
súvislosti vyvolané výstavbou.

• Pani Vašková — spochybnila dopravno-kapacitné posúdenie križovatky, výjazd
v Wuppertálskej ulice je už teraz st‘ažený a zahltený, nárast počtu áut, parkovacích miest na
počet bytových jednotiek, obyvatel‘ov preto čaká katastrofátny dopravný trend až dopravný
kolaps. Ing. Rodziňák (projektant) reagoval, že to bude posudzované a projektované ako
kornpleiné riešenie tohto dopravného uzla. Bude to predovšetkým riešené a schvaľované
v d‘alších stupňoch povol‘ovacieho procesu.



Strana 1 3 záverečného stanoviska

. P. Nerodolík - akceptuje stavbu ako takú aj s pozitívami, ale nie v tomto území a nie v tejto
lokalite, postupuje sa podľa zlého starého UPN, ktorý je aj v súčasnosti plalnou
úzenmoplánovacou dokumentáciou.

Vcrejnost‘ oslovila zástupcu MU MC Košice — Sídlisko KVP o zaujatie stanoviska
k posudzovanej stavbe — ktorý sa vyjadril — že mestská časť nesúhlasí so stavbou v tomto území, ale
že investor splnil všetky námietky a požiadavky vznesené ku stavbe v stupni posudzovania
predloženého zámeru činnosti.

Záznam z verejného prerokovania zapfsala RNDr. Tešliarová Z., Oddelenie dopravy a životného
prostredia MMK v spolupráci s navrhovatel‘om. Súhlas so záznamom z verejného prerokovania
svojím podpisom vyjadrili Ing. Mária Kottferová, vedúca referátu životného prostredia a energetiky
Mesta Košice a za navrhovateľa podpisom zo dňa 25.5.2021 Ing. Miroslav Kacej — oprávnený
zástupca.

Súčasfou záznamu z verejného prerokovania navrhovanej činnosti „Bytový komplex s
polyfunkciou ANDROMEDA“ je aj prezenčná listina z verejného prerokovania Správy o hodnotení
s dátumom konania 20.05.2021, kde sú okrem zástupcov navrhovateľa podpísaní aj zástupcovia
dotknutej obce a zúčastnených dotknutých orgánov a dotknutej verejnosti podľa prezenčnej listiny
(celkom bob 15 účastnfkov verejného prerokovania — zástupcov dotknutej obce, dotknutých
orgánov a navrhovateľa). Zo strany verejností sa verejného prerokovania zúčastnili traja
zástupcovia.
Záznam z verejného prerokovania bol na príslušný orgán doručený dňa 31.05.2021.

4. Stanoviská, pripomienky a odborné posudky predložené k Správe o hodnotení
Podľa 35 ods. 1 zákona boti v zákonom stanovenej lehote 30 dní na príslušný orgán doručené
nasledovné stanoviská:

Ministerstvo dopravy a vjstavby Stovenskel republiky, Odbor stratégie dopravy
(list č. 17257/2021/OSD/3 1861 zo dňa 15.03.2021)
V liste dotknutého orgánu Odboru stratégie dopravy, Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV
SR) k správe o hodnotení Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA sa uvádza: MDV SR
konštatuje, že požiadavky uvedené v stanovisku č. 30350/2019/IDP/84449 zo dňa
22.10.2019 sú rešpektované a zapracované do predmetnej správy o hodnotení navrhovanej
činnosti. Pripomienky uvedené v stanovisku žiada MDV SR dodržať v plnom rozsahu aj
v ďalšfch stupňoch projektovej prípravy dokumentácie. Predloženú Správu ohodnotení
činnosti „Bytový komplex s potyfunkciou ANDROMEDA“ beňe MDV SR na vedomie a nemá
k nej žiadne pripomienky.

Vyhodnotenie — stanovisko dotknutého orgánu je bez technických pripomienok a bez pripomienok
k obsahu správy o hodnotení s tým, že ako dotknutý orgán požaduje pripomienky uvedená
v stanovisku MDV SR Č. 30350/2019,‘IDP/84449 zo dňa 22.10.2019 dodržat‘ vptnorn
rozsahu aj v d‘atších stupňoch projektovej prípravy dokurnentácie. Uvedená požiadavka sa
akceptuje a je zapracovaná do časti VI. „ZA VERY“, kapitoly „ Opatrenia na znziernenie
nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej Činnosti na Životná prostredie“ tohto
záverečného stanoviska.

Mesto Košice — Majiistrát Mesta Košice, Oddelenie dopravy, stavebnáho úradu a životnáho
prostredia, referát životnáho prostredia a energetiky
(list Č. MK/A!2021/05015 zo dňa 23 .03.2021)
V stanovisku k správe o hodnotenf „Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA“ dotknutá
obec okrem mého uvádza, že Mesto Košice v zmysle zákona informovalo o doručení zámeru
navrhovanej činnosti verejnost‘ v mieste obvyklým spósobom a to verejným oznamom na úradnej
tabuli Mesta Košice a zverejnením oznamu o doručení zámeru navrhovanej čimiosti na webovom
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sídle mesta www.kosice.sk (od 23.02.2021 do 23.04.2021). V d‘alšej časti stanoviska dotknutej
obce sú uvedené vybrané parametre navrhovanej činnosti ako aj úzernia, na ktorej má byt‘ obytný
kornpei itmiestnený. V stanovisku je uvedené vyjadrenie Oddelenia Utvar hlavného architekta
Mesta Košice, ktoré vo svojorn vyjadrení Č. MKJC/2021!00014 zo dňa 15.O3.2O2 ku správe o
hodnotení konštatuj e nasledovné:
- V minulosti sme sa opakovane vyjadrovali k architektonickej štúdii aj projektovej dokumentácii
pre územně rozhodnutie Bytového komplexu Andromeda, v ktorých sme konštatovali funkčný
súlad projektovej dokumentácie s UPN-HSA. Z našich posledných stanovísk k obom stupňorn
projektovej dokumentácie vyplývali konkrétne požiadavky na splnenie, aby boto možné vydat‘
kladné stanovisko. V stanoviskách sme požadovali, aby žiadatel‘ upravenú dokumentáciu so
Zapracovanými pripomienkami opätovne predložil URA na posúdenie. Do dnešného dňa
neevidujeme novú žiadost‘. Predložená Správa o hodnotení nepredkladá nové, či upravené
infonrtácie. o ktoré sme v našich stanoviskách č. MKIC/2019/00717-4 a MK‘C/2019/00717-8
žiadali. Pre účely vyjadrenia k Správe o hodnotení je však možné nad‘alej konštatovat‘, že zámer
výstavby komplexu Andromeda nie je v rozpore s UPN-HSA.
V stanovisku dotknutej obce je d‘atej venovaná pozornost‘ skutočnosti, že (citujem); „MUSES mesta
Košice (2013, SAZP Prešov) vyčleňuje na dotkriutej parcele významný interakčný prvok (d‘alej aj
ako Jen „1P“) zeene — jeden z troch prvkov kostry ekologickej stability (biocentrum, biokoridor a
interakčný prvok) pod názvorn Zeleň na Wuppertálskej ulici. Jedná sa o veľkú plochu lúčnych
porastov so skupinovou drevinou vegetáciou s perspektívou vybudovania kvalitnejšej parkovej
zelene. Ekostabilizačným opatrením navrhovaným pre tento interakčný prvok je zachovat‘ plochy
zelene. Autor Správy o hodnotení v prulohe 10 uvádza (ako odpoved‘ pre SOP SR), že uvedený IP
bol zaradený do MUSES mesta Košice v r. 2013 nedopatrením, k čomu spracovatel‘ Správy o
hodnotení dospel analýzou vzniku IP a právnym aspektom uplatňovania reštrikcií voči
vlastníckemu vzt‘ahu a druhu pozemku (zastavané územie - vedene v KN) a tiež autor dospel k
záveru, že zat‘aženie//únosnost‘ navrhovanej činnosti zlepší reálne pomery v území. Dovolíme si
vyjadriť názor, že dotknutý IP bol vyčlenený a zaradený do MUSES tímom špecialistov -

spracovateľov odbornej organizácie SAŽP Banská Bystrica, tvorenej okrem mého zoológorn,
botanikom, kraj inárom, vodárom, odpadárom atd‘. Podotýkarne, že predmetný IP zaraduj do územia
po dvojročnom (min. dve vegetačné obdobia) terénnom prieskurne a monitoringu územia priamo v
teréne. Poukazujeme tým na chybnú interpretáciu autora Správy o hodnotení výstupov z MUSES
mesta Košice vzhl‘adom na jeho tvrdenie, že kolektiv autorov prevzal začlenenie IP do MUS ES z
urbanistickej štúdie „Mestská zeleň Košice vd‘aka tornu, že zhodou okolností sa tento projekt
realizoval súbežne s MUSES v r. 2013. Náš názor umocňuje fakt, že tento IP je vo všetkých
odborných podkladoch strategických dokurnentoch mesta evidovaný ako zelená plocha, teda
územie s eXistujúcou zeleňou. Autor Správy o hodnotení tiež uvádza na str. 87, že údaje o parcele č.
3755/826 v k.ú. Grunt 3 ju uvádzajú ako zastavané úzernie (údaje listu vlastníctva z výpisu KN) ‚

ale napriek tornu je parcela zároveň v mapovej aplikácii GISPLAN-u mesta Košice vyznačená
zelenou farbou. Záver autora Správy o hodnotení - jedná sa o nekritické prevzatie GIS podkladov
LIS s verifikovanými údajmi katastra nehnutel‘nosti. Pre vysvetlenie - citácia definície MUSES -

miestny územný systém ekologickej stability sa spracováva na úrovni katastra alebo katastrov obce
a predstavuje podklad pre tvorbu úzenmých plánov, pre projekty pozemkových úprav a pre
posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Preto je IP vyznačený v MUSES „zelenou,, farbou, v
MUSES nie je vedený ako „zastavané územie“, to je podklad z výpisu katastra nehnuteľností.
MUSES ako dokumentácia ochrany prírody a krajiny nerieši ekologicky vzácne územia na úroveň
vlastníckych vzt‘ahov, ale definuje plochy na úrovni napr. katastrálnych území. MUSES vyčtenil v
tomto území tento IP v r. 2013, pričom v tomto období nebol vlastníkom tejto „zastavanej plochy“
stičasný navrhovatel‘, súčasný vlastník ju kúpil v stave, ako bola definovaná v čase tvorby MUSES.
Je pravda, že stále platí eXistujúci UPN HSA Košice, nakoľko tvorba a spracovanie nového UPN
HSA Košice ešte nic je ukončená a platná t.j., územnoplánovací podklad, ktorým je MUSES, sa
zatial‘ neprernietol do nových UPN podkladov.
Na vedl‘ajšom území budúceho staveniska je na ploche vyčlenený aj eXistujúci mestský biokoridor
Cičkovského jarku - biokoridor rnestský regionálneho významu pod č. II, ktorý prepája údolie
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Čičkovského potoka s mými priestorovo prepojenými súbormi cenných ekosystémov na území
mesta Košice. Navrhovaným režimom do budúcnosti je biokoridor nezmenšovaf ale naopak —

rekonštruovaf ho a doplňat‘ o vzrastlé dreviny.
Súčasťou Správy o hodnotení sú spracované a doplnené rozptylová štúdia, hydrogeologický
posudok, vplyv činnosti na zmenu klímy, mapovanie inváznych druhov rastlín, dendrologický
posudok, vyhodnotenie stanovísk k zámeru (prílohy 1 . až 10.). Obsahom Správy o hodnotení nie je
Všeobecne zrozumiteľné záverečné zbrnutie (prfloha 1 .) ani Vyhodnotenie plnenia požiadaviek
Rozsahu hodnotenia (prfloha 9.). Vo všeobecnosti sa dá zbrnúf, že závery z posudkov konštatujú,
že veličiny z posúdených štúdií neprekračujú limitné hodnoty platnej príslušnej legislatívy, resp. sú
uvedené navrhované opatrenia na zmiemenie negatívnych vplyvov sledovaných účinkov na
jednotlivé zložky životného prostredia. Znečistenie ovzdušia v blízkom okolí je relatfvne vysoké v
dósledku blízkosti frekventovanej dopravnej cesty na Moskovskej ulici a aj Trieda KyP. Nakol‘ko v
rámci navrhovanej činnosti evidentne dójde k nárastu statickej aj mobilnej dopravy a hlukového
zaťaženia územia, navrhujeme okrem adekvátnej náhradnej výsadby (navrhovaný je len nevyhnutný
výrub vzrastlej zelene) oveľa mohutnejšiu doplňujúcu výsadbu vzrastlých drevín ako aj takú
výsadbu, ktorá bude predstavovať význaniné ekostabilizačné opatrenie na posilnenie funkcie
protihlukovej bariéry pre ochranu územia.
Vzhľadom na umiestnenie územia v eXistujúcom W územného systému ekologickej stability a v
priľahlom susediacom mestskom regionálnom biokoridore, nová funkcia v posudzovanej lokalite
svojou hmotou zastavanosti takmer celého IP nesmie eliminovaf funkciu územia na potenciálne
zvyšovanie ekologickej stability územia ako aj zvyšujúcu kvalitu bývania. Preto Mesto Košice v
prípade realizácie projektu, žiada o dodržanie nasledovných podmienok:
- V celom údolí zachovat‘ zeleň tak, aby nadväzovala v rámci zostatku EP na biokoridor na
východnej strane a včlenit‘ ju do eXistujúcej zástavby. Navrhovatel‘ musí garantovat splnenie
požiadavky revitalizácie a rekultivácie územia na kvalitatívne vyššiu úroveň zelene.
- Okrem parkovej zelene, zelených striech a doplnkovej výsadby zelene vytvorit kvalitné nové línie
zelene a zelené koridory s dórazom najmä na posilnenie (revitalizácia biokoridoru) a skvalitnenie
eiistujúceho biokoridoru občasného potoka.
- Ciastočná degradácia a redukcia interakčného prvku musí byt‘ násobne nahradená projektom
reálne založenej — vysadenej novej zelene a vzrastlej dreviiinej etáže
- Dopracovat‘ a opätovne predložit PD na zaujatie stanoviska Oddeleniu útvar hlavného architekta
Mesta Košice v zmysle záverov ich vyjadrení pre ANDROMEDU INVEST s.r.o., č.j.
MKIC/2019/00717-4 a MKIC/2019/007Y7-8 zo dňa 10.01.2020, z ktorých vyplývali konkrétne
požiadavky na splnenie pre navrhovateľa. Do dnešného dna Oddelenie UHA mesta Košice
neeviduje novú žiadost‘.“
V závere stanoviska dotknutej obce je uvedená informácia, že podľa 34 ods. 2 zákona sa
uskutočni verejné prerokovanie navrhovanej činnosti podl‘a 65 g ods. 2 zákona, ktoré pňpraví
dotknutá obec v spolupráci s navrhovatel‘om. Verejné prerokovanie sa uskutoční v najbližšom
možnom termíne, ktorý bude v súlade s opatreniami podľa osobitného predpisu * 34. Z verejného
prerokovania sa vyhotoví záznamu, z ktorého vyplynú všetky relevantné výsledné atňbúty ako
podklad pre vydanie rozhodnutia príslušného správneho orgánu.

Vyhodnotenie — stanovisko dotknutej obce kpredloženej správe o hodnotení sa konštatuje, že v
minutosti sa dotknutá obec opakovane vyjadrovala k architektonickej štúdii aj pro]ektovej
dokumentácii pre územné rozhodnutie Bytového komplexu Andromeda, vo vyjadreniach bol
konštatovaný funkčný súlad pro]ektovej dokumentácie s UPN-HSA. Z posledných stcnovísk
dotknutej obce k obom stupňom projektovej dokumentácie vyplývati konkrétne požiadavky na
sptnenie, aby bob možné vydat‘ kladné stanovisko.
V stanoviskách dotknutá obec požadovala, aby žiadatet upravenú dokumentáciu so
zapracovanými pripomienkami opütovne predtožU UHA na posúdenie, avšak dotknutá obec do
dnešného dňa neeviduje novú žiadosť Požiadavky dotknutej obce sa akceptujú a sú zapracované do
časti VI. „ZA VERY“, kapitoly „ Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vptyvov jednotlivých
variantov navrhovanej činnosti na životnéprostredie“ tohto záverečného stanoviska.
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Štátna ochrana prírody Stovenskel repztbtiky — Rej‘ionátne centrum ochrany prírody v Prešove
(cl‘ctlej ten „ŠOP SR “)

(list č. RCOP PV/233-OO1/2021zo dňa 19.03.202 1)
Po stručnom zhmutí údajov o navrhovanej činnosti v úvodnej časti stanoviska dotknutá odborná
organizácia ochrany prírody v d‘alšej časti stanoviska popisuje hodnotenie dotknutého územia
Z hl‘adiska ochrany prírody:
- V dotknutom území platí prvý stupeň ochrany prírody podl‘a zákona o ocbrane prírody a krajiny.
- chránené územia národnej siete a európskej sústavy chránených území Natura 2000 sa
V dotknutom území nenachádzajú.
- najbližšie chránené vtáčie územie SKCHVUO36 Volovské vrchy je vzdialené cca 2 400 rn, vo
vzdialenosti 5 300 m leží územie európskeho významu SKUEVO328 Stredné Pohornádie. Tieto
územia však navrhovanou činnost‘ou ovplyvnené nebudú.
- biotopy európskeho a národného významu v riešenom území nic sú evidované.
- 1)OdI‘a schváleného Miestneho územného systému ekologickej stability (MUSES) lokalita leží na
ploche IP Zeleň na Wuppertálskej ulici — ide o vel‘kú plochu rnderalizovaných lúčnych porastov so
solitérnou a skupinovou NDV, na rozhraní sídliska KVP a rodinnými domami nad Popradskou
ulicou, medzi Wuppertálskou a Topásovou ulicou, s perspektívou vybudovania kvalitnej parkovej
zetene. Dalej sú v stanovisku SOP SR popísané opatrenia na ploche interakčného prvku.
- podľa Aktualizovaného R-USES Košice okresov I-W sa v záujmovom území nachádza mokrad‘
Cičky.
- podl‘a platnej úzenirtoplánovacej dokumentácie sa navrhovaná činnost‘ nachádza v lokalite, kde sú
navrhované plochy funkčnej zástavby, ktorá by mala pozostávat‘ z obytných plóch viacpodlažnej
zástavby, resp. obytných plóch málopodlažnej zástavby, z plöch pre verejné priestory námestia
a plöch športovorekreačného vyššieho vybavenia. Regulatívy pre usporiadanie územia stanovujú
ponechat‘ v danorn území 40 % podiel zelene.
Vecné pripomienky v stanovisku ŠOP SR k predloženej Správe o hodnotení:
- kapitola 11.7.: povinnost‘ odstraňovat‘ invázne rastliny (dreviny) sa okrem javorovca jaseňolistého
vzt‘ahuje aj na beztvarec krovitý,
- kapitola C.I1.: charakteristika reálnej vegetácie, resp. vegetačných pomerov založená na mapovaní
výskytu inváznych druhov rastlín z 3. decembra 2020 je pre charakteristiku súčasného stavu
vegetácie (i pre tvrdenie k výskytu chránených druhov rastlín) nedostačujúce vzht‘adom na d‘alšie
hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti na biotu i prvky USES,
- SOP SR sa nestotožňuje s tvrdením, že sa v záujmovom území nenachádzajú mokrade
a mokrad‘né biotopy: definíciu rnokrade uvádza zákon o ochrane prírody a krajiny v 2 písm. g).
Podl‘a výsledkov mapovania mokradí do r. 2000 bola medzi významné mobade zaradená lokalita
Čičky — Košice mesto.
- ŠOP SR nespochybňuje výsledky mapovania inváznych drnhov rastlín uvedenú v Správe o
hodnotení, upozorňuje na skutočnost‘, že od 1.8.2019 je problematika inváznych druhov riešená
osobitnou Iegislatívou — zákon č. 150/20 19 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia
inváznych a nepóvodných druhov,
- ŠOP SR konštatuje, že špecifická požiadavka rozsahu hodnotenia OU-KE_OSZP/2020/007177 zo
dňa 13.10.2020 uvedená pod č. 2.2.6: Podrnbne vyhodnotit‘ vplyv na faunu aflónt. Vykonat‘
inventarizačn prieskurn biokoridoru regionátneho významu „ Cičkovský potok“ pre detailnejšie
zistenie ýskytu chránených dnthov živočíchov a rastUn... nebola podl‘a odbornej organizácie
sp[nená: predložená správa (príloha č. 8) podáva stručnú charakteristiku biokoridoru podl‘a
navrhnutých úsekov bez uvedenia konkrétneho druhového zloženia fauny a flóry a bez
vyhodnotenia vplyvu na faunu a flóru v záujmovom území navrhovanej činnosti, napr. aj vo vzt‘ahu
k migračným koridorom živočíchov a následnom navrhnutí konkrétnych opatrení na zmiernenie
identiťikovaných negatívnych vplyvov.
SOP SR sa v d‘alšej časti stanoviska zaoberá kapitolou 10. Uzemný systém ekologickej stability,
kde sa nestotožňuje so zisteniami a interpretáciami v texte uvedenorn v Správe o hodnotení:
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upozorňuje na legislatfvne zakotvenie prvkov ÚSES aj ich zapracovanfm do územných plánov. M
USES mesta Košice schválilo Mestské zastupiteľstvo v Košiciach dňa 16.12.2013, bob uverejnené
na webovej stránke mesta a stal sa záväzným dokumentom ochrany prírody. SOP SR sa
nestotožňuje S názorom, že nezapracovanie M-USES do Zmien a doplnkov UPN HSA Košice
znižuje váhu a dóležitosť tohto dokumentu. M-USES bol v januári 2018 zapracovaný do Konceptu
územného plánu mesta Košice, ktorýje v súčasnosti stále v procese schvaľovania.
V stanovisku je spomenutý aj protest prokurátora Okresnej prokuratúry Košice I, čj. Pd 83/12 8 zo
dňa

V závere svojho stanoviska ŠOP SR uvádza, že na základe vyššie uvedeného z hľadiska záujmov
ochrany prírody a krajiny považuje predloženú správu za nedostatočne vypracovanú a požaduje jej
dopracovanie v zmysle vyššie uvedených pripomienok. Dopracovanú správu, resp. jej príslušné
časti je potrebné predložit‘ na príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie.
Súčasne odborná organizácia konštatuje, že navrhovaná činnosť je situovaná do prvku miestneho
územného systému ekotogickej stability, ktorý móže byt‘ touto činnosťou ovplyvnený/ohrozený — aj
napriek tornu, že správa navrhuje doplnenie novou zeleňou, nebudú zachované plochy zelene
v súčasnom rozsahu aký navrhuje rozpracovaná územnoplánovacia dokumentácia v stupni koncept
— tá navrhuje na ploche interakčného prvku vybudovaním parku dobudovať nedostatočnú siet‘
mestských parkov.

Vyhodnotenie — stanovisko dotknutej odbornej organizácie obsahuje hodnotenia textu Správy o
hodnotenf najmä vo vzťahu k územnému systému ekologickej stability a poukazuje na niektoré
nezrovnalosti atebo nesptnenie požiadaWek vybraného bodu rozsahu hodnotenia biotopov afauny
aJlóty v zámerom dotknutej tokatite vplnom rozsahu, hodnotí zapracovanie USES do
územnoptánovacej dokumentácie.
Stanovisko a uvedené prtpomienky a požiadavky odbornej organizácie berieme na vedomie. Casť
požiadaviek sa akceptuje a sú zapracované do časti VI. „ZA VERV“, kapitoly „ Opatrenia na
zmiernenie nepriaznivých vptyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné
prostredie“ tohto záverečného stanoviska.

RNDr. Dana Gul‘ašiová, Topásová 4, 040 11 Košice
(list zo dňa 17.03.202 1)
V stanovisku k Správe o hodnotení navrhovanej činnosti „Bytového komplexu s polyfŮnkciou
ANDROMEDA“ RNDr. Guľašiová nesúhlasf s tvrdením v dokumente Vplyv navrhovanej
činnosti na zmenu klímy, tvoriacu prílohu Správy o hodnotení, že vplyv tejto masívnej výstavby
bude minimálny. Podľa RNDr. Guľašiovej sa ignorujú oveľa významnejšie a vplyvnejšie faktory
negatívne ovplyvňujúce najmä teplotu a vlhkost‘, ktorými sú mohutné budovy s nevhodnou
orientáciou, ktoré budú bránit‘ prevetrávaniu tohto územia a vzniknú aj veľké zastavané plochy
(príjazdové cesty, chodníky) — tvrdenia navrhovateľa (spracovatel‘a Správy o hodnotení) sú podl‘a
nej v rozpore s odporúčaniami v dokumente Stratégia adaptácie Slovenska na nepriaznivé důsledky
zmeny klímy (schválenom Vládou SR uzn. C. 148/2014). V ďalšej časti svojho stanoviska RNDr.
Dana Guľašiová spomína výskyt inváznych rastlín zmapovaných RNDr. Sitášovou (ide o prílohu
Správy o hodnotení), pňčom znehodnotenie pozemku rozšírenými inváznymi rastlinami dáva za
vinu navrhovatel‘ovi ako dósledok jeho nečinnosti. V stanovisku pani Guľašiová podotýka, že
plánovaná výstavba je v rozpore s Programom rozvoja mesta Košice 2015-2020 (2025), avšak
nekonkretizuje, s ktorými časfami tohto dokumentu. V závere stanoviska RNDr. Dana Guľašiová
vyslovuje otázku, kde je záruka, že navrhovatel‘ svoje proklamované opatrenia naozaj uskutoční.

Vyhodnotenie — stanovisko RNDr. Gul‘ašiovej obsahuje nesúhlas s tvrdením v dokumente, že vplyv
navrhovanej činnosti na zmenu klímy bude mininzálny a poukazuje aj na rozpor s odporúčaniami
v dokumente Stratégia adaptácie Slovenska na nepriaznivé dósledky zmeny klímy (schválenom
Vládou SR) bez konkretizácie, s ktoiými opatreniami zo Stratégie je v navrhovaných opatreniach
predložených Správou o hodnotení rozpor. Na jej otázku, kde je záruka, že navrhovatelia svoje
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proklamované opatrenia naozaj uskutočnia možno uviest‘ lim tol‘ko, že v cetom procese
schvat‘ovciizici, povoľovania a realizácie navrhovanej činnosti má povot‘ovací orgán v rukách
nástroje tegistatívneho cI?araktent, ktoré odávodnené požiadavky na ochranu životného prostredia
a elimináciu negatívnych vptyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie urnožňujú
zabezpečen/e leh reatizácie.
Stanovisko a uvedené pripornienky a požiadavky RNDr. Gul‘ašiovej berieme na vedornie. Cast‘
odövodnených požiadaviek sa akceptuje a sú zapracované do časti VI. „ ZA VERY“, kapitoly
‚‘ Opcttrenia na zmierne,zie nepriaznivých vptyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na
životnéprostredie “ tohto záverečného stanoviska.

5. Vypracovanie odborného posudku v zmysle 36 zákona (kto a kedy vypracoval odborný
posudok a jeho závery).
Za spracovatel‘a odborného posudku podl‘a 36 ods. 6 a 7 zákona bol okresným úradom Iistom
Č. OU-KE-OSZP3-2021!003297-060 zo dňa 27.05.2021 určený Ing. Peter Chomjak, Dumbierska 4,
080 01 Prešov, odborne spósobilá osoba pod]‘a 60 a 61 zákona, číslo oprávnenia MZP SR 84/96
— opy. Posudok a návrh Záverečného stanoviska bol spracovaný na základe preštudovania
predrnetnej dokurnentácie Správy o hodnotení doručenej na príslušný orgán, stanovísk
k dokumentácii správy ohodnotení vypracovaných príslušnými povol‘ujúcimi a dotknutými orgánmi
a dotknutou obcou, na základe konzultácif so spracovateľom dokumentácie posudzovania vplyvov
na životné prostredie, doplňujúcich údajov získaných konzultáciami s navrhovatel‘orn, na základe
terénnej obhliadky lokality navrhovanej činnosti, ako aj na základe štúdia d‘alších podkladových
materiálov I vlastných zistení, odborných poznatkov a doteraj šich dlhoročných praktických
skúseností spracovatel‘a odborného posudku v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Odborný posudok bol spracovaný podl‘a 36 ods. 4, 6, 7 a súvisiacich ustanovení zákona.
Podl‘a spracovatet‘a odborného posudku predložená dokumentácia správy o hodnotení navrhovanej
činnosti Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA bola spracovaná na základe rozhodnutia
okresného úradu č. OU-KE-SZP3/2020/007177 zo dňa 13.10.2020 podľa príslušných ustanovení
zákona, ktorýrn bol určený rozsah hodnotenia. Správa o hodnotení má štruktúru textu spracovanú
v členeni predpísanom Prílohou Č. 11 zákona. Správa o hodnoteni bola spracovaná v januári 202 L
Na základe určeného rozsahu hodnotenia je predrnetná správa o hodnotení spracovaná
vyhodnotenírn nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnost‘ neuskutočnila)
a variantu 1 uvedeného v zámere.
Vychádzajúc z výsledkov environrnentálneho hodnotenia spracovaného v predloženej správe o
hodnotení, stanovisk dotknutých orgánov a dotknutej obce, ako aj na základe zhodnotenia
navrhovaných opatrení na minimalizáciu predpokladaných negatívnych vplyvov na životné
prostredie spracovatel‘ odborného posudku odporúča realizáciu navrhovanej činnosti „Bytový
komplex s polyfunkciou ANDROMEDA“ situovanou v meste Košice, v k.ú. Košice II, v miestnej
časti Sídlisko KyP, v k.ú. Grunt na parcele číslo 3755/826 vedenej na LV ako zastavaná plocha
a nádvoria. Vzhl‘adorn na invariantnost‘ riešenia predloženého zámern na základe rozhodnutia
prislušného orgánu sa jeho realizácia odporúča podl‘a predloženého navrhovaného variantu 1
(variant predložený v zámere) riešenia spracovaného v predloženej dokumentácii správy o
hodnotení navrhovanej činnosti, pričom odborný posudok obsahuje opatrenia na zmiernenie
nepriaznivých vplyvov odporúčaného variantu navrhovanej činnosti na životné prostredie.

IV. KOMPLEXNÉ ZHODNOTENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA

Na základe získaných údajov, zdokumentovaných v posudzovanej dokumentácii Správy
o hodnotení navrhovanej činnosti „Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA“, ako aj
skúseností s prevádzkou obdobných zariadení, boli v dokumentácii správy o hodnotení následne
identiükované a vyhodnotené očakávané vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia:
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Vplyvy na obyvateľslvo
Podl‘a spracovatel‘a Správy o hodnotenf navrhovaná čirinosť by počas výstavby a prevádzky nemala
mať závažný negatívny vplyv na dotknuté obyvateľstvo ajeho zdravie.
Počas výstavby sa predpokladajú vplyvy na obyvateľstvo ako hluk a znečisťovanie ovzdušia. Počas
výstavby navrhovanej činnosti budú zdrojom znečistenia ovzdušia výkopové práce, resp. stavebná
mechanizácia, pomocou ktorej sa budú vykonávaf stavebné činnosti na jednotlivých navrhovaných
stavebných objektoch. Ide o bodové a plošné zdroje znečist‘ovania ovzdušia. Plošným zdrojom
znečistenia ovzdušia budú aj skládky sypkých mateňálov. Prístupové komunikácie, ktoré sa budú
využívat‘ počas výstavby navrhovanej činnosti budú predstavovat‘ lfniové zdroje znečistenia
ovzdušia. Doprava surovin a materiálov bude nepravidelná, časovo a početnostou obmedzená.
Intenzita dopravy, ktorá bude pochádzat‘ z dopravy spojenej s výstavbou navrhovaných objektov, sa
v súčasnosti nedá predikovať, nakoTko ešte nie je známy presný časový harmonogram výstavby,
materiálová bilancia a potreba pracovných sil. Uvedené zdroje znečistovania ovzdušia budú
predovšetkým zdrojom tuhých znečisťujúcich látok, oiidov dusíka a uhlíka a celkového
organického uhlíka. Množstvo emisif bude závisieť od počtu mechanizmov, pňebehu výstavby,
ročného obdobia, povetemostných podmienok a pod. Zvýšená prašnost‘ sa bude prejavovať najmä
vo vetemých dňoch a pri dlhšie trvajúcom období bez zrážok a to hlavne v období zemných a
výkopových prác. Cast‘ týchto vplyvov sa dá minimalizovat‘, pnp. celkom eliminovať vhodnými
organizačnými a technickými opatreniami.
Súčasne navýšenie dopravy na Wuppertálskej ulici, ktorá tvorí prístup do navrhovanej zóny
obytného komplexu móže ovplyvnif hlukovú situáciu v súčasnej zástavbe.
Na základe predikcie hluku z hlukovej štúdie v predmetnej oblasti je možné konštatovat‘, že po
výstavbe navrhovaného objektu „Andromeda - Bytový komplex na sídlisku KyP, Košice“ dójde
k navýšeniu hladin hluku na najbližších chránených bytových domoch rozsahu maximálne do 2,0
dB. Miera zvýšenia hladin je daná vzdiaienost‘ou okna obytnej miestnosti od osi komunikácie.
Uvedený nárast dopravného hluku je z hl‘adiska subj ektívneho vnímania sluchom nevýznamný.
Počas výstavby budú vytvorené nové pracovné miesta, čo možno hodnotif ako pozitívny, ale málo
významný vplyv dočasného charakteru. Negatívne vplyvy počas výstavby sa prejavia najmä
zvýšením prašnosti a hlukovej záfaže z dopravy. Tieto vplyvy sú málo významné, dočasného
charakteru.
Nosnou funkciou záujmového územia po realizácii bude funkcia bývania s dopinkovou funkciou
parkovania, tzn., že činnosti, ktoré výrazne nezaťažia životné prostredie. Realizáciou navrhovanej
činnosti je možné očakávat‘ lokáme vplyvy.
Z hľadiska sociáinych a ekonomických vpiyvov možno v súlade so Správou o hodnotení
konštatovat‘, že navrhovaná činnost‘ bude mat‘ pozitívny vplyv na sociálne a ekonomické aspekty.
Zvýši sa ponuka nových bytových jednotiek v MC Košice Sídlisko KyP, to prinesie nárast počtu
obyvateľov mesta, pričom navrhovaná činnosť prinesie zvýšené výnosy v podobe miestnych daní.
Okrem toho sa počíta aj s výstavbou účelových zaňadení občianskej a komerčnej vybavenosti, čo
vytvorí podmienky pre vytvorenie nových pracovných miest.

Vplyvy na dopravnú situáciu
Správa o hodnotení v častí vplyvy navrhovanej činnosti sa osobitne vplyvom na dopravnú situáciu
nezaoberá. Pre Správu o hodnotení bob ako samostatná príloha spracované Dopravno - inžinierske
posúdenie dopravného napojenia Bytového komplexu Andromeda Košice - Sídlisko KyP, ulica
Wuppertálska na nadradený komunikačný systém (PT 1NZ1NIER1NG, s.r.o., Košice, spracovateľ
Ing. Pavel Titl, jún 2019), kde sa v závere uvádza nasledovné:
- Podľa platnej legislativy — STN 73 611 0/Z2 a TP č. 102/2016 (MDVaRR SR) vychádza v čase
rannej aj poobedňajšej dopravnej špičky križovatka Moskovská — tr. KVP — Wuppertálska už v roku
2019 s požiadavkou na svetelnú signalizáciu, z dövodu dosíahnutia funkčnej úrovne dopravy
križovatky na vedľajšej ceste F /l‘avé odbočenie z prepojenia Wuppertálska — tr.KVP do
Moskovskej smer Toryská/. Z tohto dóvodu je nutné minimálne do roku 2023 — uvedenia funkcií
Bytového komplexu Andromeda do užívania /byty, administratíva, služby, obchody/ — v tejto
križovatke zriadit‘ cestnú svetelnú signalizáciu.
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Kapacitné posúdenie križovatky Moskovská — Wuppertálska v roku 2023 s funkčnou úrovňou
dopravy na vedl‘ajšej ceste F vykazuje v rannej špičke priernemé čakanie 16,5 s/voz, v križovatke
ostane stát‘ celkovo 2 1% vozidiel. V poobedňajšej špičke tak isto s funkčnou úrovňou dopravy na
vedl‘ajšej ceste F vykazuje priememé čakanie 14,5 s/voz, v križovatke ostane stát‘ celkovo 22 %
vozidiel.
Kapacitně posúdenie križovatky tr. KVP — Wuppertálska v roku 2019 dosahuje funkčnú úroveň
dopravy na vedľajšej ceste v rannej špičke stupeň C, v poobedňajšej B.
V roku 2023 v raimej špičke dosiahne funkčnú úroveň F, priemerné čakanie 22,5 s/voz, v
križovatke ostane stát‘ celkovo 23% vozidiet. V poobedňajšej špičke dosiahne križovatka na
vedl‘ajšej komunikácii funkčnú úroveň E, v roku 2033 aj poobede dosiahne funkčnú úroveň F,
priemerné čakanie 13,6 s/voz, v luižovatke ostane stát‘ 7% vozidiel.
Pre funkčnost‘ križovatiek Moskovská — Wuppertálska a tr. KVP — Wuppertálska, ktoré sú
základnými bodmi napojenia Bytového komptexu Andromeda na nadradený komunikačný systém,
je potrebné v roku 2023 (predpokladaný termín uvedenia investície do užívania) zabezpečit‘ obe
cestnou svetelnou signalizáciou.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické
procesy
Pri zachovaní technologických postupov, najmä postupov pri nakladaní s odpadom, ako sú popísarié
v Správe o hodnotenf, nepredpokladáme negatívne ovplyvnenie horninového prostredia v dósledku
posudzovanej činnosti. Vzhl‘adom na budúce využitie územia sú navrhnuté riešenia na ochranu
podzemných vöd a horninového prostredia na dostatočnej technickej úrovni a zabezpečia
dostatočnú úroveň ochrany.
Samotné územie predmetnej lokality je svahovité budované striedaním ílovitých a štrkovitých
sedimentov. Z hl‘adiska zakladania obj ektov je územie hodnotené ako zložité, preto je potrebné
realizovat‘ podrobný inžinierskogeologický prieskum ako aj radónový prieskum pre jednotlivé
projektové objekty.
Navrhovaná činnost‘ neprichádza do styku so žiadnou významnou geologickou lokalitou,
nepredpokladáme preto žiadne vplyvy na tieto zložky životného prostredia. V dotknutom území ani
v jeho okolí sa nenachádza žiadne t‘ažené ani výhl‘adové ložisko nerastných surovín. Správa o
hodnotení predpokladá nulové vplyvy.

Vplyvy na ovzctttšie a miestntt klín,,,
Spracovatel‘ Správy o hodnotení charakterizuje vplyv navrhovanej čiiinosti na ovzdušie ako málo
významný až zanedbatel‘ný. Zdrojom znečist‘ovania ovzdušia súvisiacim s realizáciou zámeru bude
najmä prevádzka motorových vozidiel v dobe výstavby zvýšenou prašnost‘ou, výfukovými plynmi
zo strojnej mechanizácie a dopravných prostriedkov. Prašnost‘ sa dá znižovat‘ pravidelným čistením
motorových vozidiel, čistením vozoviek a postrekorn prašných komunikačných plóch a skládok
materiátov. Technický stav motorových vozidiel podlieha pravidelným kontrolám v Staniciach
technickej kontroly. Produkcia emisií z navrhovaného objektu nepredstavuje riziko poškodenia
zdravia l‘udí. Prírastok emisií z automobilovej dopravy v dotknutom území nebude tak významný,
aby výrazne ovplyvnil kvalitu jeho ovzdušia nad rámce dané legislativou. Tento predpoklad bol
overený rozptylovou štúdiou. Objekty bytových komplexov s polyfunkciou budú horúcovodnými
(HV) prípojkami napojené na centrálny zdroj tepla. Vykurovanie bytov bude systémom
nízkoteploteného podlahového vykurovania s teplotným spádom (40/35° C), v kúpel‘niach bude
elektrický rebríkový radiátor. Vplyv činnosti v celkovom kontexte spracovatel‘ Správy o hodnotení
charakterizuje ako málo významný až zanedbatel‘ný.

Vplyvy na vodné pomery
Podl‘a Správy o hodnotení vplyv navrhovanej činnosti na podzemné vody z hl‘adiska množstva,
stavu a prietokov nenastane, nakol‘ko činnost‘ nezasahuje do horninového prostredia a teda ani do
hydrogeologického kolektora.
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Na základe známych hydrogeologických pomerov a údajov o súčasnom stave podzemných vód sa
nepredpokladá ovplyvnenie podzemných ani povrchových vód v důsledku navrhovanej činnosti.
Posudzovaný objekt sa nenachádza v cbránenej vodohospodárskej oblasti, ani v ochrannom pásme
vodárenského zdroja. Vypúšfanie odpadových vód do verejnej kanalizácie upravuje vodný zákon
a zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení
zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v siefových odvetviach v znení neskoršfch predpisov.
Odkanalizovanie areálu “Bytový komplex s polyfunkciou Andromeda“ je navrhnuté delenou
kanalizáciou. Splaškové odpadové vody (SOV) z objektov areálu budú zaústené do verejnej
kanalizácie novo navrhovanou areálovou kanalizáciou. Vody z povrchového odtoku (VPO) -

dažďové odpadové vody (DOV) so stňech, terás, ciest, chodníkov a spevnených plóch budú
zaústené do novonavrhovaných vsakovacích objektov — VPO z parkovísk a príjazdovej cesty budú
pred zaústením do vsakovacieho objektu prečistené v dvoch odlučovačoch ORL. Dažďové vody z
komunikácif a parkovísk budú odvádzané cez uličné vpusty do kanalizačných prípojok a budú
odvádzané do ORL a následne do dažd‘ovej kanalizácie. Dažd‘ové vody z parkovacích plóch budú
čistené v odlučovači ropných látok — ORL. Odlučovač bude s koalescenčným a sorbčným filtrom a
automatickým uzáverom, kalovou nádržou pre plochy s koncentráciou ropných látok na vstupe do
1000 mg/l. Koncentrácia ropných látok (NEL) na výstupe z ORL bude 0,1 mg/l NEL. Na základe
hydrogeologických štúdií a meraní sa doporučuje na vsakovanie prečistených DOV v množstve cca
39,511/sec vytvorif hoňzontálny vsakovací drén z prefabrikovaných blokov Wavin Q-Bic.

Vplyvy na půdu
Navrhovanou činnost‘ou nedochádza k záberu pol‘ndhospodárskej půdy, ani nebude mať d‘alšie
priame či nepriame vplyvy na poľnohospodársku půdu alebo lesné pozemky.
Výkopová zemina vznikajúca pri realizácii stavby bude použitá v rámci terénnych úprav. Zemina z
výkopov pre položenie inžinierskych sjetí bude použitá na spätný zásyp. Prevádzka je navrhnutá
tak, aby v maiimálnej možnej miere eliminovala možnosť kontaminácie horninového prostredia.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy
Posudzované územie leží v človekom intenzívne využívanej urbanizovanej krajine s výrazným
podielom zastavaných plóch a v kontakte s eXistujúcimi významnými komunikačnými koridormi.
Už tento fakt naznačuje, že biota záujmového územia je do značnej miery ovplyvnená a
determinovaná zásahrni človeka v minulosti i v súčasnosti. Póvodná vegetácia záujmového územia
sa na dotknutých plochách nezachovala a v území je zastúpená len vegetácia človekom vytvorená
atebo značne ovptyvnená.
Po výstavbe navrhovaných objektov v území dominanciu prevezmú parkovo upravené plochy
s poloprírodnou štruktúrou a dosadbou ekologicky vhodných drevín a trávnobylinných porastov.
Vzhľadom na vzdiatenost‘ významnejších prírodných ekosystémov od lokality zámeru nie je
predpoklad priameho negatívneho ovplyvnenia genofondu a biodiverzity ani v širšom záujmovom
území. V bezprostrednej blízkosti sa nachádza biokoridor Cičkovského potoka, atakovaný
inváznymi druhmi, ktoré sa rozŠirujú aj z riešeného územia.
Zoocenózy tečúcich a stojatých vód v posudzovanom území sa neuvažujú vzhľadom na charakter
vodného toku a jeho okolia. Vlhšie zatienené prostredie je vhodným prostredím pre viacero druhov
bezstavovcov, prípadne obojživelníkov, nachádza sa však na okraji hodnoteného záujmového
územia bez potenciálneho zásahu a vplyvu navrhovanej činnosti. Súčasne je však v kontakte
s rozsiahlou plochou inváznych druhov zlatobyle a pohánkovca, pri likvidácii ktorých, v zmysle
predpisov, může dójst‘ ku ovplyvneniu tejto biocenózy.
Zoocenózy antropicky podmienených biotopov
Tieto v posudzovanom území predstavujú zoocenózy sfdiel a mestskej zelene a zahrňujú druhy,
žijúce predovšetkým v ľudských sídlach a ich najbližšom okolí, v obytných a mých stavbách, v
záhradách, v parkoch, na mderalizovaných plochách a pod. Tieto druhy sú zvyknuté na vyrušovanie
a prispůsobené pre prežitie aj v podmienkach prebiehajúcej výstavby objektov. Po ukončení
výstavby sa vracajú a osídľujú nové štruktúry.
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Vptyvy nct biotu v riešenom území hodnotí Správa o hodnotení ako iizcuto ýznanzné, dlhodobé,
tokátl?eho cl?arakteFu.

Vplyvy na krajinu — štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz
Využitie územia je v súlade s územným plánorn mesta Košice. Realizáciou výstavbu komplexu
ANDROMEDA sa zmení priarno dotknuté územie na plochy zastavané jednotlivými stavebnými
objektrni, plochy ciest, parkovísk, a sadovnicky upravené plochy. Vizuálne zmeny nastanú v
pohl‘adoch na dotknuté územie aj širšie územie. Krajinný obraz v dotknutom území sa zmenh.
Výstavbou sa pre nových obyvatel‘ov otvoria nové vizuálne pásma, pre obyvatel‘ov nižších podlaží
jestvujúcich bytových domov sa zníži prvé vizuálne pásmo, jeho nahradenie vizuálne kvalitným
parterorn, flapomóže zrniernit‘ tento rnierny diskomfort.
Vplyvy na ktajkzu hodnotí Správa o hodnotení ako významné, dthodobé, toká/ne/zo charakteru.

Vplyvy na biodiverzitu a chránené územia a ich ochranné pásma
Biodiverzita alebo biologická diverzitaje rozmanitost‘ živočíšnych alebo rastlinných druhov.
Správa o hodnotení uvádza, že realizócia investičného zámeru bztde mat‘ minimálny vplyv na
genofond a biodiverzitit územ/a vzhtidom na synantropné, ruderati2ované prostredie. Dójde
k záberu plöch, ktoré v súčasnosti z hl‘adiska biodiverzity nemajú podstatný význam. Zabraté budú
len plochy ruderálnej vegetácie, ktorá nepatrí k význanmým biotopom. Nic je predpoklad ani
priameho či nepriameho negatívneho ovplyvnenia genofondu a biodiverzity širšieho záujmového
územia, ani genofondových ptóch.
V území neboli zistené vzácne alebo chránené druhy, ktoré sa skór zdržujú alebo sú viazané na
prirodzené alebo prírode blízke biotopy. Stavovce, ktoré v súčasnosti obývajú dané územie, sú
dostatočne rnobilné, aby v prípade ohrozenia dokázali opustit‘ priestor (napr. vtáky) a po skončení
vplyvov sa sem vrátili. Najbližšia významnejšia štmktúra je lokálneho významu a predstavujú ju
brehové porasty s ekotonom.
Genofondovo významné lokality sú od posudzovaného územia vzdialené a vzhl‘adom na charakter
bariérových efektov nie je predpoktad významnejšej interakcie, resp. migrácie.
Navrhovaná činnost‘ neovplyvní ani priamo a ani nepriarno územ/a, ktoré sú v záujme ochrany
prírody. Všetky chránené územia a územia Natura 2000 — územia európskeho významu
a chránené vtáčie územia, ako aj ostatné národne alebo medzinárodne významné lokality sa
nachádzajú vo väčšej vzdialenosti od dotknutého územia — prírodne hodnotné lokality ktoré
požívajú ochranu v zrnyste zákona o ochrane prírody a krajiny sú v prípade navrhovanej činnosti vo
väčšej vzdialenosti od lokalizácie zámeru. Realizácia zámeru chránené územ/a ani nepriamo
význainne neOvptyv]?í.
Na ploche lokality sa nenachádza žiadny význanlný biotop v zmysle vyhlášky MZP SR č.
170/202 1 Z. Z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov.

Vplyvy na územný systém ekologickej stability
Riešené územie výstavby v I. a II. etape, je reprezentované parcelou vo vlastníctve navrhovatel‘a
a záujmové územie je reprezentované okolitým, organicky nadväzujúcim priestorom, ktorý tvorí
interakčný prvok a príslušná čast‘ biokoridoru Čičkovský potok, ohraničená zástavbou ako KBV,
RD, záhradkárskou osadou, a mestskými komunikáciami.
Biokoridor nesplňa parametre regionálneho biokoridoru, v časti záujmového územia, je však
zodpovedajúcim prvkom MUSES, aj ked‘ nesúvislým z pohľadu líniovej interakcie. S riešeným
územím nesusedí priamo, ale cez d‘alšie pozemky. Jeho potenciátne ohrozenie je počas výstavby
najrnä zhoršením čistoty ovzdušia prašnost‘ou a čiastočne hlukorn mechanizácie, Na jeho trase,
dokonca v blízkosti sú podstatne vážnejšie ohrozenia funkčnosti, čo je dokladované v prílohách,
ako výstavba navrhovanej činnosti.
Ptocha interakčného prvku je ruderalizovaná s inváznymi druhrni a v rozptyle porastená drevinami
a skupinami krov, pretína ju niekoľko vyšliapaných peších trás, pretože slúži ako rozptylový
priestor pre obyvatel‘ov blízkeho obytného súboru.
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Podľa spracovatel‘a Správa ohodnotení interakčný prvok evidovaný v katastri nebnutel‘ností ako
zastavané územie sa do MUSES dostal na základe pochybných záverov prenesením z mého
neschváleného materiálu. Jeho hodnota, ako interakčného prvku je minimálna. Tieto závery
preukazuje aj podrobný prieskum územia, ktorý sa nachádza v prílohách.
Podobne ako u vegetácie, je výskyt póvodných živočíšnych spoločenstiev výrazne ovplyvnený
antropogénnou činnost‘ou a pnspósobili sa synantropnému spósobu života, v území sa viažu najmä
na ekotonové pásmo brehových porastov, vlastnú plochu osídl‘ujú len v malej miere, slúži prevažne
ako potravný biotop.
P,odľa Správa o hodnotenf nieje predpoklad ani priameho, či nepriameho negatívneho ovplyvnenia
USES, tzv. biokoridoru, nakot‘ko 1P4] nieje možné považovat‘ za relevantnú plochu.

Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme
Siršie dotknuté územie má v súčasnosti typický antropogénny charakter s intenzívnym využívaním.
V kraj lne dotknutého územia ajeho okolia sa nachádzajú človekom vytvorené alebo modifikované
prvky - štruktúra sídelného typu s prevládajúcou obytnou funkciou a s rozvojom dopravnej
a technickej infraštruktúry. Realizáciou navrhovanej činnosti sa zintenzívni urbanizácia územia,
rozšíri zastavané územie a zvýši využívanie územia. Tieto vplyvy sú významné a trvalé.

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky
Na dotknutom území sa nenachádzajú objekty zapísané v Státnom zozname pamiatok, preto
realizácia činnosti v akomkol‘vek rozsahu bude mat‘ nulový vplyv na pamiatkovo chránené objekty.

Vplyvy na archeologické náleziská
Na dotknutom území sa nenachádzajú archeologické náleziská, preto realizácia v akomkoľvek
rozsahu bude mat‘ nulový vplyv na archeologické náleziská.

Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality
V lokalite navrhovanej činnosti sa nenachádzajú paleontologické náleziská ani významné
geologické lokality preto realizácia činnosti v akomkol‘vek rozsahu bude mať nulový vplyv na
paleontologické náleziská a významné geologické lokality.

Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy
Správa o hodnotení konštatuje, že navrhovaná činnosf nijako neovplyvní miestue kultúme hodnoty
nehmotnej povahy.

mé vplyvy
Možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti súvisia s prípadnými haváriami alebo inak
neštandardnými stavmi počas výstavby a prevádzky. Väčšinu potenciálnych rizik je možné
minimalizovat‘ dodržiavaním platných právnych predpisov, noňem, prevádzkových, požiamych a
havarijných plánov.
So zreteľom na druh, formu a stupeň eXistujúcej ochrany prírody, prírodných zdrojov a kultúmych
pamiatok, ako aj na základe výsledkov skúmania predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na
jednotlivé zložky životného prostredia, neboli identifikované žiadne mé súvislosti s navrhovanou
činnost‘ou, ktoré by mohli byt‘ viazané na stav životného prostredia v dotknutom území.

Priestorová syntéza vplyvov činnosti v území
Prevádzkou zariadenia, ktorá bola podrobne opísaná v jednotlivých častiach Správy o hodnotení, sa
neočakávajú žiadne významné vplyvy - resp. negatívne vplyvy na životné prostredie.
Z priestorového hľadiska sa jednotlivé vplyvy hodnotia podl‘a ich dosahu a rozsahu územia
zasiahnutého daným vplyvom. Móže íst‘ o vplyvy presahujúce hranice Slovenskej republiky, cez
celoštátne, regionálne až po vplyvy lokálne obmedzené, ďalej vplyvy bodové, líniové alebo plošné.
Celkovo je potrebné všetky vplyvy vyvolané realizáciou navrhovanej činnosti hodnotif v kontexte
mesta Košice.
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Navrhovaná výstavba predstavuje komplex vplyvov a dopadov od negatívnych (záber plóch,
ernisie, doprava) až po pozitívne (socio-ekonornická oblast‘, zamestnanost‘). Negatívne vplyvy sú
obmedzené len na samotné záujmové úzernie (zvýšenie urbanizácie územia), prípadne rnöžu
zasahovat‘ aj mimo areálu (ernisie znečist‘ujúcich látok (ZL) a hluku, doprava), ale prakticky
nepresahujú katastrálne územie mesta Košice a rnajú lokálny charakter. V prípade pozitívnych
efektov sa dá hovoriť o širšorn dopade, ale ani tieto nepresiahnu za hranice obcí priarno susediacich
S mestom Košice.
Predpokladané vplyvy predstavujú málo významné riziko ohrozenia životného prostredia a zdravia
obyvatel‘ov. Za najzávažnejší negatívny dopad navrhovanej činnosti možno označit‘ zastavanie
územia, pretože ide o zmenu trvalú. Dalšie pozitívne aj negatívne vplyvy možno charakterizovat‘
ako malé (zamestnanost‘), resp. zanedbateľné (emisie ZL a hluku). Negatívne vplyvy navrhovanej
zmeny majú len lokálny charakter a prejavia sa len v rámci areálu pričom neprekročia rámce
stanovené právnymi predpismi v oblasti ochrany životného prostredia. Ciastočne budú mat‘ len
charakter potenciálneho ohrozenia životného prostredia.

Dopravný hluk na blízkych cestných komunikáciách v zmysle vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z. z.
bude dostatočne eliminovaný prvkami obvodového plášt‘a a za predpokladu akceptovania
odporúčaní uvedených v akustickej štúdii. V tejto časti realizácie výstavby bude možné po uzavretí
stavebných otvorov všetky práce realizovat‘ v trojzmennej prevádzke za predpokladu výluky
hlučných činnosti.
V areáli sa nepredpokladá inštalácia zariadení, ktoré by mohli byt‘ zdrojom vibrácií,
elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia s negatfvnym dopadom naobyvatel‘stvo.
Priame vplyvy a zdravotné riziká budú znášat‘ len pracovníci priamo zúčastnení navýstavbe.
Z hl‘adiska obyvatel‘stva realizáciu zámeru možno hodnotit‘ pozitfvne, nakol‘ko sa vytvorí niekol‘ko
nových ponúk pracovných miest a služieb. Vhodnými stavebnými a vegetačnými úpravami sa
vytvorí esteticky pósobivý prvok, čo pozitívne ovplyvní krajinný obraz lokality.
Rozhodujúce možné negatíve pösobenie prevádzky na obyvatel‘stvo je nepriame prostredníctvom
znečistenia ovzdušia, vznikom a nakladaním s odpadrni a hlukom z autornobilov.
Odpad bude triedený. Zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie odpadov zabezpečí správca objektu v
spolupráci s prevádzkovateľrni zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov na
zmluvnom základe. Bezprostredné okolie zapustených kontajnerov na komunálny odpad bude
navrhnuté ako spevnená plocha.
Pri dodržaní zásad bezpečného a hospodárneho nakladania s odpadmi v zmyste platnej legislatívy
nic je predpoklad negatívnych vplyvov.
V rámci stavby bude v riešenom území realizovaná výsadba areálovej zelene. Riešenie sadových
úprav je koncepčne podobné už navrhnutým plochám v okolí.
Súčasná štruktúra krajiny priamo dotknutého záujmového územia a aj jeho širšieho okolia
predstavuje sune antropogénne pozmenenú krajinu. Realizácia zámem tým neovplyvní charakter
daného územia z hľadiska funkčného aj estetického zásadne.
Z hl‘adiska estetiky realizácia zámeru významne čiastočne ovplyvní obraz lokality a jej celkové
vnímanie pri akomkol‘vek uhle pohl‘adu v danom priestore.
Etapa prevádzky znamená zmenu vo využívaní lokality. V etape prevádzky, vzhl‘adom na rozsah
činnosti, možno očakávat‘ mierne vplyvy na klimatické pornery vlastného riešeného územia.
Lokálne zmeny mikroklimatických pornerov súvisia so zmenami pornem zastúpenia spevnených
plöch, budov a zelene. Lokáme sa zrnení prúdenie vzduchu, ktoré bude ovptyvnené prekážkami
stavieb. Zvýši sa teplota vzduchu jednak nepriarnym vplyvom zdrojov, ktoré budú predstavovat‘
hlavne vlastné stavebné objekty ale aj spevnené plochy cesty, ktoré sa prehrievajú rýchlejšie ako
rastlý terén. Priebeh klimatických charakteristík však bude oproti súčasnérnu stavu vyrovnanejší,
najmä z hl‘adiska nernenného prostredia. Vzhľadom k tornu, že odvod dažd‘ových vód bude
kanalizačným systémorn, zníži sa výpar a tým vlhkost‘ vzduchu.
Zmena klimatických charakteristík bude obrnedzená teritoriálne na hodnotený priestor a význarnne
neovplyvní širšie záujmové úzernie.
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Podl‘a odborného odhadu hodnoty imisných prírastkov zo súvisiacej dopravy budú pod stanovenýmí
limitnými hodnotami. Imisné prfrastky plynných škodlivin zo súvisiacej nákladnej automobilovej
dopravy je možné považovat‘ za zanedbatel‘né. Realitou však zostáva zvýšené zafaženie emisiami z
dopravy, ktoré je v lokalite už v súčasnosti.
Z hľadiska kvality ovzdušia budú objekty v území emitovať znečisťujúce látky do ovzdušia
predovšetkým v dösledku pohybu automobilov a prípadne čirmosti náhradných zdrojov elektriny.
Prevádzkovateľ objektu bude plnif povirmosti prevádzkovatel‘a zdroja znečisťovania ovzdušia v
zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a súvisiacich predpisov. Pri dodržanf legislatfvnych
podmienok bude prfspevok k znečisteniu ovzdušia okolia nfzky. Výška vypúštania znečist‘ujúcich
látok musí zabezpečovaf ich dostatočný rozptyl v atmosfére. Najvyššie hodnoty koncentrácie
znečist‘ujúcich látok v okolí budú nižšie ako sú príslušné imisně limity.
Prevádzkovateľ objektu bude rešpektovať v reálnom čase platnú legislatívu v oblasti ochrany
ovzdušia.
Vody z povrchového odtoku - dažďové vody zo strechy budovy budú odvedené podtlakovou
kanalizáciou a následne zaústené do vsakovacích objektov, ktoré majú zabezpečit‘ zadržiavanie
dažd‘ovej vody.
Vody z povrchového odtoku (VPO) - dažďové odpadové vody (DOV) so striech, terás, ciest,
chodníkov a spevnených plóch budú zaústené do novonavrhovaných vsakovacích objektov — VPO z
parkovísk a príjazdovej cesty budú pred zaústením do vsakovacieho objektu prečistené v dvoch
odlučovačoch ropných látok (ORL) KLk 5 1/ s.
Dažd‘ové vody z kornunikácií a parkovfsk budú odvádzané cez uličně vpusty do kanalizačných
prfpojok a budú odvádzané do ORL a následne do dažd‘ovej kanalizácie. Dažďové vody z
parkovacích plóch budú čistené v odlučovači ropných látok — ORL. Odlučovač bude s
koalescenčným a sorbčným filtrom a automatickým uzáverorn, kalovou nádržou pre plochy s
koncentráciou ropných látok na vstupe do 1000 mg/I. Koncentrácia nepoláme extrahovateľných látok
(NEL) na výstupe z ORL bude 0,1 mg/l NEL.
Vypúšt‘anie odpadových vád do verejnej kanalizácie upravuje vodný zákon a zákonom Č.
442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení
zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v siet‘ových odvetviach a v znení neskoršfch predpisov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
Výstavba si nevyžiada záber poľnohospodárskej pódy. Výstavba nebude mať ani ďalšie priame či
nepriame vplyvy na pödu.
Posudzované územie leží v človekom intenzívne využívanej kraj me v dotyku s eXistujúcimi
významnými komunikačnýrni koridormi. Už tento fakt naznačuje, že biota záujmového úzernia je do
značnej miery ovplyvnená a determinovaná zásahmi človeka v minulosti i súčasnosti. Póvodná
vegetácia záujmového územiaje do značnej miery zmenená už v súčasnosti.
Cičky — mokraď a súčasne genofondová plocha o póvodnej výmere 1,5 -2 ha predstavovala rnalú
zdrž vody a pril‘ahlé rnokrade na Cičkovskom potoku je vzdialená od záujmového územia 500 m od
riešeného územia 650 rn, bol by reálny predpoklad šírenia biotickej aktivity aj do priestoru
záujmového územia a pňslúchajúcej časti biokoridoru. Koryto toku však v tomto úseku prechádza
vnútri záhradkárskej osady cez vzájomne oplotené pozemky, často svojpomocne upravené, bez
akýchkol‘vek brehových porastov, je dóvodná pochybnosť o inak nepochybne pozitívnom vplyve
tejto mokrade a genofondovej plochy v prípade odstránenia, alebo zmiemenia tohto bariérového
efektu.
Realizácia zámem nebude mat‘ priamy vplyv na genofond a biodiverzitu územia. Biotopy
európskeho a národného významu v ňešenorn a záujmovom území nie sú evidované.

Komplexné posúdenie očakávaných vplyvov z hl‘adiska ich významnosti a leh porovnanie
s platnými právnymi predpismi

Výstavba bytového‘ komplexu sa bude realizovat‘ na základe projektovej dokumentácie v zmysle
zákona č. 50/1976 Zb. o úzernnom plánovaní a stavebnorn poňadku (stavebného zákona) v znení
neskorších predpisov. Uzemné rozhodnutie móže byt‘ vydané len v súlade s platnou

Jradný list POOl -COO.21 76.137.2.12667417 List l5I



Strana 2 6 záverečného stanoviska

územnoplánovacou dokumentáciou - Úzernnýrn plánom mesta Košice. Dokumentácia stavby,
vrátan technoIogickj dokumentácie, na základe ktorej sa bude zámer realizovat‘, bude obsahovat‘
všetky požiadavky na prijatie takých opatrení, aby sa zmiemili možné nepríaznivé vplyvy.
Pri posudzovaní vplyvov bola vykonaná základná identifikácia relatfvnych priamych a
nepriainych vplyvov, charakterizoval sa zdroj vplyvu, t. j. miesto a fáza vplyvu, bol určený druh
vplyvu, jeho vet‘kost‘ a plošný rozsah. Opísané boli hlavne tie zložky životného prostredia, ktoré
budú predpokladaným vplyvom najviac ovplyvnené, bota určená environmentálna významnost‘
vplyvu a v konečnom kroku opis dósledku zmeny sledovanej zložky na celkový charakter životného
prostredia dotknutého územia, resp. širšieho regiónu.
Priame vplyvy a riziká budú znášat‘ len pracovníci priamo zúčastnení na výstavbe. Všetky práce
rnusia byt‘ zrealizované v súlade s STN a príslušných bezpečnostných predpisov. Bezpečnost‘ a
ochrana zdravia pracujúcich i verejný záujern vyžaduje, aby v návrhu zemných konštrukcií bob
dbané na ustanovenia o bezpečnej realizácii zemných konštrukcií a prác uvedených v STN 73 3050
Zemné práce.
Pri hodnotení vplyvov na životné prostredie vychádzame zo skutočnosti, že navrhovaná činnost‘
bude situovaná v antropogénne zmenenom prostredí už s eXistujúcimi negatívnymi vpbyvmi
jestvujúcich stavieb na jednotlivé zložky životného prostredia.
Dominantný podiel na znečist‘ovaní ovzdušia v Košiciach a okolí má t‘ažký priemysel najma
metalurgia a na znečistení sa podieľajú aj energetické zdroje a automobilová doprava. Dominantný
podiel na zvýšenej hlukovej zát‘aži má súčasná automobilová a kamiónová doprava. Nové priame
negatívne vplyvy novej činnosti nevzniknú.
Ciel‘om navrhovanej činnosti bude zabezpečenie najúčinnejšej ochrany životného prostredia. Ani
jeden z uvedených vplyvov nepredstavuje významný vplyv, ktorý by zasiahol rozsiahlu čast‘
územia. Všetky vplyvy je možné organizačno - technickými prostriedkami zminimalizovat‘ resp.
zredukovat‘ na najnižšiu možnú micru.
Priame zdravotné riziká vznikajú v etape výstavby len v súvislosti s vlastiiou stavebnou činnost‘ou.
Jedná sa predovšetkým o nebezpečie úrazu pri doprave a manipulácii s materiálom, pri stavebných,
najmä výškových prácach, pri práci s elektrickými zariadeniami, a pod. Tieto riziká je možné
eliminovat‘ Jen pracovnou disciplínou a dodržiavaním zásad ochrany zdravia pri práci. Vzhl‘adom
k tornu, že realizácia investičného zámeru bude len vo vyhradenom priestore, nemöžu vzniknút‘
reálne zdravotné riziká ani mé dósledky na obyvateľstvo.
Pri prevádzke, údržbe a oprave zariadení a rozvodov je potrebné dodržat‘ ustanovenia príslušných
noriem a bezpečnostných predpisov a vyhlášok pre rozvody jednotlivých médií.
Vyššie popísané vplyvy nepredstavujú významné riziko pre jednotlivé zložky životného prostredia
a pre zdravic obyvateľov dotknutej obytnej zóny.
Z dopravno — inžinierskeho posúdenia vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- kapacitné posúdenie križovatky Moskovská — Wuppertálska v roku 2023 s funkčnou úrovňou
dopravy na vedl‘ajšej ceste F vykazuje v rannej špičke priememé čakanie 16,5 s/voz, v križovatke
ostane stát‘ celkovo 21% vozidiet. V poobedňajšej špičke tak isto s funkčnou úrovňou dopravy na
vedl‘ajšej ceste F vykazuje priememé čakanie 14,5 s/voz, v križovatke ostane stát‘ celkovo 22 %
vozidiel.
- kapacitné posúdenie križovatky friedy KVP — Wuppertálska v roku 2019 dosahuje funkčnú
úroveň dopravy na vedl‘ajšej ceste v rannej špičke stupeň C, v poobedňajšej B.
V roku 2023 v rannej špičke dosiahne funkčnú úroveň F, priememé čakanie 22,5 s/voz, v
križovatke ostane stát‘ celkovo 23% vozidiel. V poobedňajšej špičke dosiahne križovatka na
vedl‘ajšej komunikácii funkčnú úroveň E, v roku 2033 aj poobede dosiahne funkčnú úroveň F,
priernerné čakanie 13,6 s/voz, v križovatke ostane stát‘ 17% vozidiel.
Pre funkčnost‘ križovatiek Moskovská — Wuppertátska a tr. KVP — Wuppertálska, ktoré sú
základnými bodmi napoj enia Bytového komplexu Andromeda na nadradený komunikačný systém,
je potrebné v roku 2023 (predpokladaný termín uvedenia investície do užívania) zabezpečit‘ obe
cestnou svetelnou signalizáciou.
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Najvýznamnejším prínosom realizácie zámeru je vytvorenie nových ponúk zamestnania, bytov a
služieb. Z hl‘adiska scenérie sa vytvorí esteticky pósobivý prvok v mestskom prostredí, čo pozitívne
ovplyvní krajinný obraz lokality.
Pozitívne vplyvy navrhovanej činnosti sa prejavia predovšetkým v socio-ekonomickej oblasti.
Vytvorenfm nových obytných jednotiek a pozemkov pre výstavbu sa rozšíri ponuka možností
bývania a celkovo zvýši kvalita bytového fondu na území mesta. Zároveň sa vytvoňa podmienky
pre tvorbu nových pracovných miest vo sfére obchodu a služieb v záujmovom území.
Vzhl‘adom na skutočnost‘, že prevádzka objektov bude predstavovat‘ akceptovateľný zdroj
znečist‘ovania ovzdušia, povrchových a podzemných vöd, nebude ani rozsah negatívnych dopadov
na biotu významný.
Stavba komplexu móže byt‘ pozitívnym prmnosom v mestskom prostredí z hľadiska estetického a
krajinotvorného. Z hľadiska estetiky realizácia zámeru ovplyvní krajinu novým vzhľadom
pozemnými stavbami.

Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územno-plánovacou dokumentáciou
Správa o hodnotení konštatuje, že z územnoplánovacieho hľadiska sa jedná o dlhodobo
stabilizované územie s jednoznačne vymedzenou urbanistickou funkciou. Nosným t‘ažiskom
navrhovanej činnosti je funkcia bývania so zázemím s dopinkovou funkciou občianskej vybavenosti
a parkovaním. Ide o činnosti, ktoré výrazne nezat‘ažia životné prostredie. Navrhovaná činnost‘ sa
nachádza v priestore určeným platným územným plánom mesta Košice. Urbanistický návrh
komplexu spočíva v snahe umiestnit‘ hmoty komplexu správne medzi jestvujúce štruktúry sídliska a
zelené pril‘ahlé údolie s ned‘alekou zástavbou rodinných domov pň splnení všetkých podmienok
zadania investora a regulatívov plánu HSA Košice. ‚

Navrhovaná činnost‘ je v súlade s Komplexným návrhom — ZaD UPN HSA Košice, územie
definované ak polyfunkčná zástavba, pozostávajúca z plóch športovo rekreačného vyššieho
vybavenia, obytnej plochy málopodlažnej zástavby a obytnej plochy viacpodlažnej zástavby.
Regulatívy pre usporiadanie územia HSA Košice ustanovujú v danom území ponechať 40 % podiel
zelene z pozemku. U polyfunkčných plóch musí byt‘ podiet druhej funkcie minimálne 20 % a tretej
funkcie minimálne 20 % z celkovej plochy lokality. Zároveň regulatívy určujú vytváranie
podmienok pre zadržiavanie dažd‘ovej vody na zastavanom území mesta (vsakovaním,
zachytávaním v nádržiach, jazierkach, využívaním pre úžitkové účely).
Navrhované riešenie plne rešpektuje funkčné a priestorové využitie dotknutého územia s dodržaním
stanovených limitov a cieľov využitia územia v nadväznosti na technickú a dopravnú infraštruktúru
a v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou. V susednom okolí sa nachádzajú bytové
domy - bloky sídliska KVP s 9. NP. Daná obytná zóna (sídlisko KW) je plne vybavená
občianskym zázemím — obchody, služby, reštaurácie, školy, škólky, ibriská aj so svojou verejnou
zónou. ‚

Podľa akmálneho UPN — HSA Košice je podstatná časf pozemku p. č. 3755/826, k.ú. Grunt
v lokalite určená pre plochy potyfunkčnej zástavby, pozostávajúcej z plóch športovo rekreačného
vyššieho vybavenia, obytných plóch málopodlažnej a viacpodlažnej zástavby. Danú funkčnú náplň
z UPN HSA Košice návrh „ANDROMEDA“ rešpektuje a dodržiava.

Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice
Navrhovaná činnosť nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúce štátne hranice
a nenaplňuje podmienky „Stvrtej časti“ zákona a kritériá, uvedené v prílohách č. 13 a Č. 14 zákona.

Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa činnosť nerealizovala
Súčasný stav krajiny širšieho okolia posudzovanej lokality je ovplyvnený stresovými faktormi
súvisiacimi s osídlením, priemyslom, poľnohospodárstvom, tvorbou odpadov a dopravou. Tieto sa
prejavujú nielen ako bodové, liniové, či plošné zdroje znečistenia, ale aj ako lfniové bariéry vo
vzt‘ahu k migrácii živočíchov. Napriek zníženiu priemyselnej výroby, zmene technológií, zlepšeniu
technickej štruktúry dopravných prostriedkov je i naďalej jedným z najvýraznejších
environmentálnych problémov riešeného územia tvorba odpadov, znečistenie povrchových vód a
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kvalita ovzdušia. Záujmové územie je poznačené antropogénnymi vplyvmi. Plochy pozemkov
uvažované na výstavbu sú v súčasnosti evidované ako zastavaná plocha a nádvorie. Širšie zázemie
riešeného územia v súčasnosti vyplňajú obytné úzernia — ucelené stabilizované obytné územia.
Riešené územie z hl‘adiska konfigurácie terénu možno charakterizovat‘ ako č‘enité a svažité, so
značným teréimylri prevýšenírn. Tcrénne podmienky územia a jeho orientácia ku svetových stranám
sú jedným z deterrninantov pre návrh dopravno-prevádzkového rišenia, riešenia technickej
vybavenosti, lokalizácie zástavby a jej organizácie. Navrhovaná činnost‘ rešpektuje podmienky
úzernnoplánovacej dokumentácie. V nulovom variante, teda v prípade, keď by sa navrhovaná
činnost‘ nerealizovala, zostala by predmetná lokalita krátky čas bez zmeny využívania.
Súčasné druhové a priestorové zloženie bioty je výsledkom dlhodobých selektívnych procesov. Jej
terajŠí stav je priarnyrn odrazom antropogénneho pósobenia na území. Posudzované územie je
urbanizované a póvodná vegetácia sune pozmenená. Na základe posúdenia biokoridoru
Cičkovského potoka, Správa o hodnotení biokoridor Cičkovského potoka označuje ako
diskontinuátny a nesúvislý, pričom hlavnou príčinou sú nevysporiadané vtastnícke vzt‘ahy.
Priestor vyčlenený na výstavbu navrhovaného obytného súboru Andromeda nachádzaj úceho sa
medzi ul. Wuppertálska a Cičkovskýrn potokorn v mestskej časti KVP predstavuje značne
zruderalizovaný lúčny porast, kde sa vyskytujú aj eXpanzívne a invázne sa šíriace botanické.
Na posudzovanom území bol zaznamenaný výskyt dmhov ako: zlatobyľ kanadská (Sotidago
canctclensis), pohánkovec japonský (Fat/opici japonica), pohánkovec český (Fattopia bohernica),
javorovec jaseňolistý (Negttndo aceroides), beztvarec krovitý (Amorpha fruticosa).

• zlatobyl‘ kanadská (Sotidago cctnaclensis), vyskytuje sa líniovo v kontakte s brehovým
porastom Cičkovského potoka v širokom páse cca 3-5 m a niekde tvori súčast‘ bylinného
podrastu brehového porastu po celej dlžke záujmového úzernia a tak isto aj bodovo na
posudzovanej ploche.

• pohánkovec japonský (Fattopia japonica) — vyskytuje sa spolu s pohánkovcorn českým
(Fat/opia bohenziccz) v záujmovom území ptošne na ploche cca 150 m2 pri chodníku za
tenisovou halou smerom na Moskovskú triedu. Porast je tak isto na kontakte s brehovým
porastorn Cičkovského potoka.

• javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides) vyskytuje sa bodovo v brehovom poraste
Cičkovského potoka.

• beztvarec krovitý (Anzorphct fntticosa) vyskytuje sa líniovo pri Čičkovskom potoku za
tenisovým areálom na ploche cca 30 m2.

Na území sa vyskytujú aj d‘alšie nepóvodné druhy rastlín, ktoré síce neboli zaradené do
legislatívnych zoznamov inváznych druhov, ale napriek tornu sa na našom území správajú
invazívne alebo majú potenciál stat‘ sa inváznymi, t. j. tiež majú negatívny vplyv na póvodné druhy
a biotopy. Tieto druhy sú zaraďované do tzv. vedeckých zoznamov a z röznych dóvodov zatial‘
neboli zaradené do legislatívnych zoznamov.
Vitalita a dynamika rastu populácií hlavne zlatobyte a pohánkovcov je vel‘ká a preto v prípade
nerealizácie zámeru by dočasne lokalita zostala v súčasnorn stave s negatívnym dopadom na okolité
biotopy, najmä biokoridor Cičkovského potoka.
V prípade nerealizácie zámeru by dočasne lokalita ostala v súčasnom stave. Nerealizáciou
navrhovanej činnosti nedójde k reprofilácii riešeného územia a využitiu jeho funkčného a
priestorového potenciálu. V území nedöjde k vytvoreniu nových plóch bývania a občianskej
vybavenosti. Funkčný potenciál riešeného územia v zmysle územného plánu bude aj d‘alej
nevyužitý.
Ak by sa projekt nerealizoval, nedošlo by ani k vytvoreniu nových pracovných príležitostí.

V. CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA
NAVRhOVANÉ CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA, ÚZEMIA EURÓPSKEHO VÝZNAMU
ALEBO SÚVISLÚ EURÓPSKU SÚSTAVU CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ (NATURA 2000)

Hodnotená činnost‘ nezasahuje žiadne územie sústavy NATURA 2000.
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Všetky chránené územia a územia Natura 2000 — územia európskeho významu a chránené
vtáčie územia, ako aj ostatně národne alebo medzinárodne významné lokality sa nachádzajú vo
väčšej vzdialenosti od dotknutého územia — prírodne hodnotné lokality, ktoré požívajú ochranu
V zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny sú v prípade navrhovanej činnosti vo väčšej
vzdialenosti od lokalizácie zámeru. Realizácia zámeru chránené územia ani nepňamo významne
neovplyvní.
Na plochc lokality sa nenachádza žiadny významný biotop v zmysle vyhlášky MŽP SR Č. 170/2021
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znenf neskoršich
predpisov
Na ploche ňešeného územia sa nenachádzajú chránené ani inak vzácne druhy drevfn. Taktiež na
jeho ploche nie je zaznamenaný výskyt vzácnych, resp. kriticky ohrozených rastlinných taXónov
alebo vzácnych a kriticky obrozených druhov drevín.
Realizáciou navrhovanej činnosti nebudú lokality biocentier, genofondových plóch a migračných
koridorov živočíchov v širšom okolí navrhovanej činnosti narušené.
Riešené územie nezasahuje do žiadneho chráneného vtáčieho územia a územia európskeho
významu tvoriaceho sústavu chránených území Natura 2000. Vzhľadom na umiestnenie
navrhovanej činnosti voči prvkom územného systému ekologickej stability (d‘alej len „USES“)
nebude mat‘ výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti priamy vplyv na prvky USES, jej realizácia
si však vyžiada čiastočný zásah do interakčného prvku USES na miestnej úrovni. V dokumentácii
správy o hodnotení sú navrhnuté opatrenia na minimalizáciu tohto negatívneho vplyvu na
interakčný prvok USES na miestnej úrovni.

VI. ROZHODNUTIE VO VECI

1. Záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti (súhlasf, nesúhlasí)

Okresný úrad na základe výsledku procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné
prostredie vykonaného podľa zákona, pri ktorom sa zvážil stav využitia územia a únosnosť
prírodného prostredia, význam očakávaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie,
chránené územia a zdravie obyvatel‘stva z hl‘adiska ich pravdepodobnosti, rozsahu a trvania, miesta
vykonávania navrhovanej činnosti, po vyhodnotení predložených stanovísk a pripomienok,
výsledku verejného prerokovania a záverov odborného posudku a za súčasného stavu poznania

súhlasí

s realizáciou navrhovanej činnosti za podmienok podľa kapitoly VI.3 záverečného stanoviska.

2. Odsúhlasený variant
Navrhovaná činnost bola okrem nulového variantu posudzovaná len v jednom variante realizácie
navrhovanej činnosti, s ktorým okresný úrad súhlasí.

3. Opatrenia a podmienky na prípravu, reahzáciu a prfpadne na ukončenie navrhovanej
činnosti alebo jej zmeny, ak je spojené s Iikvidáciou, sanáciou alebo rekultiváciou vrátane
opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne nepriaznivých vplyvov navrbovanej činnosti
alebo jej zmeny.

Okresný úrad súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti za nasledujúcich podmienok:
1. Dopracovat‘ a opätovne predložiť projektovú dokumentáciu na zaujatie stanoviska Oddeleniu

útvar hlavného architekta mesta Košice v zmysle záverov ich vyjadrení pre ANDROMEDU
]NVEST s.r.o., č.j. MKJC/2019/00717-4 a MK‘C/2019/00717-8 zo dňa 10.01.2020, z ktorých
vyplývali konkrétne požiadavky na splnenie pre navrhovateľa.

2. V celom údolí Cičkovského jarku zachovat‘ zeleň tak, aby nadväzovala v rámci zostatku
interakčného prvku na biokoridor na východnej strane a včlenit‘ ju do eXistujúcej zástavby.
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Navrhovatel‘ musí garantovat‘ splnenie požiadavky revitalizácie a rekultivácie územia na
kvalitatívne vyššiu úroveň zetene.

3. Okrem parkovej zelene, zelených striech a doplnkovej výsadby zelene vytvorit‘ kvalitně nové
línie zelene a zelené koridory s dórazom najmä na posilnenie (revitahzácia biokoridoru) a
skvalitnenie eiistujúceho biokoridoru občasného potoka.

4. Čiastočná degradácia a redukcia interakčného prvku musí byt‘ násobne nahradená projektorn
reálne založenej — vysadenej novej zelene a vzrastlej drevinnej etáže. Odporúča sa aspoň 60%
pokryvnost‘ plochy interakčného prvku stromami, používat‘ autochtórme a hlboko koreniace
dreviny.

5. Dodržat‘ v plnorn rozsahu pripomienky uvedené v stanovisku MDV SR Č.
30350/2019/IDP/84449 zo dňa 22.10.2019 aj v d‘alších stupňoch projektovej prfpravy
dokurnentácie.

6. Nakol‘ko v rámci navrhovanej Čirmosti evidentne dójde k nárastu statickej aj mobilnej dopravy a
hlukového zafaženia územia, je potrebné navrhnút‘ okrem adekvátnej náhradnej výsadby
(navrhovaný je len nevyhnutný výrub vzrastlej zetene) oveľa mohutnejšiu doplňujúcu výsadbu
vzrastlých drevín ako aj takú výsadbu, ktorá bude predstavovat‘ významné ekostabüizačné
opatrenie na posinenie funkcie protihlukovej bariéry pre ochranu územia.

7. Vsakovanie zrážkovej vody navrhnút‘ a zabezpečit‘ tak, aby vsakovaná voda nedotovala odlučnú
a šmykovú plochu evidovaného frontálneho stabilizovaného zosuvu Č. 58703 na ploche
navrhovanej výstavby bytového komplexu.

8. Pred výstavbou je potrebné realizovat‘ podrobný inžinierskogeologický prieskum, ako aj
radónový prieskum pre jednotlivé projektované objekty.

9. Nakol‘ko na riešenom území stavby bytového komplexu sa rnóžu nachádzaf doteraz neznáme
archeologické nálezy, ich prípadný výskyt je potrebné nahlásit‘ na Krajský pamiatkový úrad
Košice, ktorý v spolupráci s príslušným stavebným úradom podl‘a 41 ods. 4 zákona č. 49/2002
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov určí podmienky ich ochrany počas
stavebných prác a zabezpečí ich ochranu.

10. Nároky na dočasné zábery pödy spresnit‘ v projektovej dokumentácii stavby pre územné
rozhodnutie.

11. Pri strete s existuj úcimi siet‘ami verejného vodovodu a verejnej kanalizácie zabezpečit‘ ich
ochranu.

12. Pri manipulácii s nebezpečnými látkami je navrhovatel‘ povinný plnit‘ ustanovenia 39
vodného zákona a vyhl. č. 200/20 12 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní 50

znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho
zhoršenia vöd.

13. Všetky časti zariadenia na zachytávanie a čistenie zrážkových a odpadových vód pravidelne
kontrolovat‘ a udržiavat‘ v prevádzky schopnom stave.

14. Na výrub drevín je potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany prírody podľa 47 ods. 3
zákona o ochrane prírody a krajiny.

15. V odóvodnených prípadoch výrub drevín písonine oznámit‘ orgánu ochrany prírody najmenej 15
dní pred jeho uskutočnením ( 47 ods. 7 a súvisiace ustanovenia zákona o ochrane prírody a
krajiny. Výrub drevín vykonávat‘ v mimovegetačnom a mimohniezdnom období.

16. Zabezpečit‘, aby zeleň v tesnej blízkosti riešeného územia bola počas výstavby rešpektovaná v
plnom rozsahu (výkopové práce v blízkosti drevín je potrebné vykonat‘ citlivo, poškodené
dreviny ošetrit‘ a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskör zasypat‘);

17. K problematike odpadov a spósobu nakladania s nimi vyžiadať v d‘alšom stupni projektovej
dokumentácie vyj adrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v súlade s 99 ods. 1
písm. b) zákona o odpadoch.

18. Počas výstavby bytového komplexu zmluvne zabezpečit‘ a realizovat‘ pravidelný odvoz
nebezpečných, ostatných a komunálnych odpadov prostredníctvom oprávnených finem. Pri
zaobchádzaní s nebezpečnými látkami postupovat‘ tak, aby nedochádzalo ku znečist‘ovaniu
jednotlivých zložiek životného prostredia. Všetky priestory, v ktorých budú dočasne



Strana 3 1 záverečného stanoviska

zhromažd‘ované odpady, zabezpečit‘ pred znehodnotením alebo odcudzením odpadov, alebo
pred mým neoprávneným použitím odpadov. Stavbu zabezpečif havaňjnou súpravou na
zachytenie prípadného úniku nebezpečných látok (vapex, perlit, lopaty, vrecia, sudy a pod.).

19. Počas výstavby a prevádzky bytového komplexu ANDROMEDA zabezpečit‘, aby nedochádzalo
k zmiešavaniu jednotlivých druhov nebezpečných odpadov. Odpady, s ktorými sa bude
nakladat‘ zaraďovať podľa Katalógu odpadov a viesf predpísanú evidenciu. Nebezpečné odpady
skladovaf iba v určených kontajnerových nádržiach a manipulovaf s nimi zásadne na
vyhradených spevnených izolovaných plochách v príslušnom sklade so zabezpečenou podlahou.
Každý nebezpečný odpad musí byt‘ označený identifikačným listom nebezpečného odpadu, kde
sú uvedené opatrenia v prípade havarijného stavu.

20. Komunálny odpad separovat‘ a ukladat‘ do zbemých nádob zodpovedajúcich systému zberu
v meste Košice a nakladat‘ s týmto v súlade so súvisiacimi predpismi.

21. Zmluvne zabezpečit‘ pravidelný odvoz nebezpečných, ostatných a komunálnych odpadov
prostredníctvom oprávnených fiňem.

22. Zhotoviteľ stavby je povinný vykonaf všetky potrebné organizačně a technické opatrenia, aby
zabránil úniku znečist‘ujúcich látok do prostTedia. Zhotovitel‘ musí zabránif úniku ropných
produktov, palIv, maziv a róznych chemikálií a ďalších nebezpečných látok pri preprave,
skladovaní a ich použití. Prašnost‘ eliminovat‘ nápravnými opatreniami, najmä kropením
v suchých obdobiach.

23. Trasovanie staveniskovej dopravy zosúladiť s dotknutou obcou;
24. Počas výstavby sledovat‘ úroveň prašnosti a zabezpečit‘ maximálne zníženie prašnosti v

urbanizovanom prostredí počas výstavby navrhovanej činnosti najmä kropením staveniska
počas výkopových prác a kapotovanim zariadeňf ňa manipuláciu so sypkými materiálmi,
oplachtením stavby pri realizácii prašných stavebných činností a pod.

4. Požadovaný rozsah poprojektovej analýzy
Ten, kto realizuje navrhovanú činnosť je podľa * 39 ods. 1 zákona povinný zabezpečiť aj súlad
realizovania činnosti so zákonom, s rozhodnutiami vydanými podl‘a zákona a ich podmienkami, a to
počas celej prípravy, realizácie a ukončenia činnosti.
Ten, kto realizuje navrhovanú činnosf, ktorá bola predmetom posudzovania vplyvov podľa zákona,
je podľa 39 ods. 2 zákona povinný zabezpečif vykonávanie poprojektovej analýzy. Poprojektová
analýza pozostáva najmä Zo:
a) systematického sledovania a merania vplyvov navrhovanej činnosti;
b) kontroly plnenia a vyhodnocovania účinnosti požiadaviek uvedených v 39 ods. 1 zákona a v
povolení navrhovanej činnosti;
c) zabezpečenia odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe o hodnotení
so skutočným stavom.
Podľa 39 ods. 3 zákona rozsah a lehotu sledovania a vyhodnocovania podľa 39 ods. 2 zákona
určí povoľujúci orgán v súlade so záverečným stanoviskom k navrhovanej činnosti vydaným podľa

37 zákona.

Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti „Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA “,

jej rozsah, lokalitu jej umiestnenia a využfvanie lokality navrhovanej výstavby v súčasnosti, rozsah
a charakterjej predpokladaných vplyvov Správa o hodnotení navrhuje:
- v rozsahu hodnotenia bola stanovená podmienka zabezpečenia monitoringu, pokiaľ by to bob
potrebné na základe vykonaných prieskumov. Nakol‘ko neboli zistené druhy ani biotopy, ktoré by
monitoring vyžadovali, odporúča sa, resp. navrhuje len monitoring výskytu inváznych drnhov
rastlín. Tieto sú v území a okolí hojne zastúpené, preto po výstavbe sa móžu opäť navracat najmä
pokial‘ nová výsadba nebude dobre zapojená. Z uvedeného dóvodu sa navrhuje monitoring
všetkých druhov inváznych rastlfn a drevfn ĺx ročne vo vegetačnom období, s následnou
likvidáciou ich prípadného výskytu.

Irndn, Iif Pflfllrflfl 9f7 11 9 19PJ7z117 I IQI‘



Strana 32 záverečného stanoviska

V zložkách hornina a pöda sa podľa Správa o hodnotenf predpokladajú en potenciálne, časove
obmedzené negatívne vplyvy. Nakot‘ko sa stavba umiestňuje v území, ktoré je evidované ako
stabilizovaný zosuv, spracovatel‘ odborného posudku odporúča vykonávat‘ aj monitoring
svahových deformácií počas výstavby a v prvých rokoch po výstavbe bytového komplexu
ANDROMEDA: rnetóda monitorovania ajeho frekvencia sa určí po vykonaní plánovaného
podrobného inžinierskogeologického prieskumu.

V rámci environrnentálneho monitoringu výstavby sa odporúča sledovat‘ správnu realizáciu opatrení
na rninimalizáciu nepriaznivých vplyvov posudzovanej čiimosti, ktoré by mali vykonávat‘ príslušní
odborní špecialisti, špecializované organizácie a orgány štátnej správy, ako je to stanovené
legislatívou v danej oblasti. V tejto súvislosti je potrebné upozornit‘ na dodržiavanie podmienok
ochrany zdravia pri práci, požiarno-bezpečnostných predpisov a pod.

5. Rozhodnutie o akceptovaní alebo neakceptovaní predložených pfsomných stanovísk k
správe o hodnotenf doručených podl‘a 35 zákona vrátane odóvodnených písomných
pripomienok, ktoré boll doručené verejnost‘ou.

Celkovo bolí podl‘a 35 zákona na okresný úrad k Správe o hodnotení doručené štyri písomné
stanoviská od zástupcov dotknutých orgánov štátnej správy, sarnosprávnych orgánov, jedno
stanovisko verejnosti (pani Gul‘ašiová) ajeden záznam z verejného prerokovania.
Okresný úrad rozhodol o ich akceptovaní alebo neakceptovaní nasledovným spósobom;

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Odbor stratégie dopravy (list č.
17257/2021/OSD/31861, zo dňa 15.03.2021) — stanovisko obsahuje konštatovanie, že požiadavky
uvedené v stanovisku č. 30350/2019/IDP/84449 zo dňa 22.10.2019 sú rešpektované
a zapracované do predmetnej správy o hodnotení navrhovanej činnosti. Pripomienky
uvedené v stanovisku č. 30350/2019/IDP/84449 zo dňa 22.10.2019 žiada MDV SR
dodržat‘ v plnom rozsahu aj v d‘alších stupňoch projektovej prípravy dokumentácie.
Vyhodnotenie:
Uvedená požiadavka je zapracovaná v časti VI. „Rozhodnutie vo veci“ do kapitoly 3.

Opatrenia a podmienky na prípravu, realizáciu a prípadne na ukončenie navrhovanej
činnosti alebo jej zmeny, ak je spojené s likvidáciou, sanáciou alebo rekultiváciou vrátane
opatrenf na vylúčenie alebo zníženie významne nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti
alebo jej zmeny“ tohto záverečného stanoviska.

Mesto Košice — Magistrát mesta Košice, Oddelenie dopravy, stavebného úradu a životného
prostredia, referát životného prostredia a energetiky (list č. MKJAI2O2 1/05015, zo dňa 23.03.2021)
- stanovisko dotknutej obce k predloženej správe o hodnotení sa konštatuje, že v minulosti sa
dotknutá obec opakovane vyj adrovala k architektonickej štúdii aj projektovej dokumentácii pre
územné rozhodnutie Bytového komplexu Andromeda, vo vyj adreniach bol konštatovaný funkčný
súlad projektovej dokumentácie s UPN-HSA. Z postedných stanovísk dotknutej obce k oborn
stupňorn projektovej dokumentácie vyplývali konkrétne požiadavky na sptnenie, aby bob možné
vydat‘ kladné stanovisko. V stanoviskách dotknutá obec požadovala, aby žiadatel‘ upravenú
dokurnentáciu 50 Zapracovanými pripomienkami opätovne predložil UHA na posúdenie, avšak
dotknutá obec do dnešného dňa neeviduje novú žiadost‘.
Vyhodnotenie:
Požiadavky dotknutej obce sa akceptujú a sú zapracované v časti VI. „Rozhodriutie vo veď‘,
kapitoly 3. Opatrenia a podrnienky na prlravu, reaflzáciu a pr4rndne íia ukončenie
ncivrlzovanej činnosti ...“ tohto záverečného stanoviska.

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky — Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove (list
Č. RCOP PV/233-001/2021, zo dňa 19.03.2021) - stanovisko dotknutej odbomej organizácie rezortu
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životného prostredia obsahuje hodnotenia textu Správy o hodnotení najmä vo vzťahu k územnému
systému ekologickej stability a poukazuje na niektoré nezrovnalosti alebo nesplnenie požiadaviek
vybraného bodu rozsahu hodnotenia biotopov a fauny a flóry v zámerom dotknutej lokalite v plnom
rozsahu, hodnotí zapracovanie USES do územnoplánovacej dokumentácie. Stanovisko a uvedené
pripomienky a požiadavky odbornej organizácie sa berú na vedomie. Čast‘ požiadaviek sa akceptuje
a sú zapracované do časti VI. „Rozhodnutie vo veci“, kapitoly 3. „ Opatrenia upodntienky na
przoravu, reatizáciu aprt)xzdne na ukončenie navrhovanej činnosti ... “ tohto záverečného
stanoviska.

RNDr. Dana Gul‘ašiová, Topásová 4, 040 11 Košice (list zo dňa 17.03.2021) - stanovisko RNDr.
Guľašiovej obsahuje nesúhlas s tvrdením v dokumente, že vplyv navrhovanej čiimosti na zmenu
klímy bude minimálny a poukazuje aj na rozpor s odporúčaniami v dokumente Stratégia adaptácie
Slovenska na nepriaznivé dósledky zmeny klímy (schválenom Vládou SR) bez konkretizácie,
S ktorými opatreniami zo Stratégic je v navrhovaných opatreniach predložených správou
o hodnotení rozpor. Na jej otázku, kde je záruka, že navrhovatelia svoje proklamované opatrenia
naozaj uskutočnia možno uviest‘ iba toľko, že v celom procese schvaľovania, povoľovania
a realizácie navrhovanej čirmosti má povoľovací orgán v rukách nástroje legislatfvneho
i kontrolného charakteru, ktoré odóvodiiené požiadavky na ochranu životného prostredía
a elimináciu negatívnych vplyvov navrhovanej činnosti na životné umožňujú zabezpečenie ich
uplatnenia v procese realizácie navrhovanej činnosti.
Vyjadrenie:
Stanovisko a uvedené pripomienky a požiadavky RNDr. Guľašiovej sa berú na vedomie. Casf
požiadaviek sa akceptuje a sú zapracované v časti VI. „Rozhodnutie vo veci“, kapitoly 3.

Opatrenia ti podmienky na prtravu, reauizáciu ti prtjrndne na ukončenie navrhovanej činnosti
...“ tohto záverečného stanoviska.

VII. ODÓVODNENIE ZÁVEREČNÉHO STANOVISKA

1. Odóvodnenie rozhodnutia vo veci.
Záverečné stanovisko bob vypracované podl‘a * 37 zákona. Jeho podkladom sú najmä rozsah
hodnotenia obesného úradu č. OU-KE-SZP3/2020/007177 zo dňa 13.10.2020, Správa o hodnotení,
záznam z verejného prerokovania navrhovanej činnosti, stanoviská k správe o hodnotenf a odborný
posudok. Ďalšími podkladmi sú skutočnosti všeobecne známe, skutočnosti známe MŽP SR z jeho
úradnej činnosti a niektoré d‘alšie listiny.
Posúdené boli vplyvy navrhovanej činnosti na všetky relevantné zbožky životného prostredia.
Kompleine sú zhodnotené v kapitole IV. záverečného stanoviska. Ako vyplýva z tejto kapitoly,
neboli zistené také skutočnosti, ktoré by bránili realizácii navrhovanej činnosti. Pozitívne vplyvy sú
sústredené najmä v socioekonomickej oblasti, ale boli identifikované aj d‘alšie pozitfvne
ovplyvnené oblasti, ako biota alebo krajina ako celok. Negatívne vplyvy súvisia s niektorými
vsmpmi alebo výstupmi, ako sú hluk abebo emisie látok znečisťujúcich ovzdušie a zásah do
interakčného prvku M-USES. Tieto negatívne vplyvy sa svojou kvantitou alebo kvalitou
nevymykajú štandardom obvyklým pre tento typ navrhovaných činností a nepredpokladá sa, že by
spósobovali prekročenie limitov povolených podľa osobitných predpisov (hluk, kvalita ovzdušia,
svetelné pomery).
V procese posudzovania vplyvov boli preskúmané aj možné opatrenia na prevenciu, elimináciu,
minímalizáciu a kompenzáciu vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie, a to
nielen z hľadiska potláčania negatívnych vplyvov, ale aj z hl‘adiska podpory vplyvov pozitfvnych.
Relevantné a realizovateľné opatrenia sú uvedené v kapitole VI.3 záverečného stanoviska ako
podmienky súhlasu Okresného úradu Košice s realizáciou navrhovanej činnosti.
Pokiaľ ide o variantnost‘, tak navrhovaná čmnnosť bola okrem nulového variantu posudzovaná len v
jednom variante realizácie navrhovanej činnosti, s ktorým Okresný úrad súhlasf. Námietky voči
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tomuto variantu neboli zaznamenané ani v stanoviskách k správe o hodnotení, ani v odbornorn
posudku.

2. Odóvodnenie akceptovania alebo neakceptovania predložených písomných stanovísk k
Správe o hodnotení doručených podl‘a 35 zákona vrátane odóvodnených písomných
pripomíenok, ktoré bolí doručené dotknutou verejnost‘ou.
Odóvodnenie akceptovania alebo neakceptovania predložených písomných stanovísk k Správe O

hodnotení je uvedené pri rozhodnutí o akceptovaní alebo neakceptovaní predložených písornných
stanovísk k Správe o hodnotení vrátane odóvodnených písomných pripomienok, ktorých sa
odóvodnenie týka, v kapitole VI.5 záverečného stanoviska a zároveň sú pripomienky a stanoviská
vyhodnotené v kapitole 111.4

VIII. POTRVDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV
1. Meno spracovateľa záverečného stanoviska

Ing. Zuzana Tesarčíková
Fllavný radca
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a
vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, 041 26 Košice

2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu prfslušného orgánu,
pečiatka
JUDr. Henrieta Halászová
vedúca odboru
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice

3. Miesto a dáturn vydania záverečného stanoviska
Košice, 12.08.2021

IX. INFORMÁCIA PRE POVOrUJÚCI ORGÁN O DOTKNUTEJ VEREJNOSTI

Dotknutá verejnost‘ je podl‘a 3 písm. s) zákona verejnost‘, ktorá je dotknutá alebo pravdepodobne
dotknutá konanírn týkajúcim sa životného prostredia, alebo má záujem na takomto konaní; platí, že
mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia a splňajúca požiadavky
ustanovené v zákone má záujem na takom konaní.
Dotknutá verejnost‘ má podl‘a 24 ods. 2 zákona postavenie účastníka v konaniach uvedených v
tretej časti zákona a následne postavenie účastníka v povol‘ovacom konaní k navrhovanej činnosti,
ak uplatní postup podl‘a 24 ods. 3 alebo ods. 4 zákona, t. j. prejaví záujern na navrhovanej činnosti
a na konaní o jej povolení podaním odóvodneného písomiiého stanoviska k zámeru podl‘a 23 ods.
4 zákona, odóvodnených pripomienok k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti podľa 30 ods. 6
zákona, odövodneného písomného stanoviska k správe o hodnotení podľa 35 ods. 2 zákona, alebo
podanírn odvolania proti záverečnému stanovisku podl‘a 24 ods. 3 zákona, ak jej účast‘ v konaní
už nevyplýva z 14 správneho poriadku.

V procese posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti bola identifikovaná dotknutá verejnost‘:
- Združenie dornových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava;
- Vladimír Nerodolík, Wuppertálska 13 82/49, 040 23 Košice 23;
- Eduard Fedorko, Wuppertálska 1363/1, 040 23 Košice 23;
- Dana Fedorková, Wuppertálska 1363/1, 040 23 Košice 23;
- Ivan Trefný, Wuppertálska 1406/17, 040 23 Košice 23;
- Ing. Renáta Sedláková, Wuppertálska 1373/2, 040 23 Košice 23;
- Mgr. Mário Sedlák, Wuppertálska 1373/2, 040 23 Košice 23;
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- Jana Vašková, Wuppertálska 1404/29, 040 23 Košice 23;
- Ladislav Vaško, Wuppertálska 1404/29, 040 23 Košice 23;
- Marián Koszoru, Húskova 1282/3, 040 23 Košice 23;
- RNDr. Dana Gul‘ašiová, Topásová 1785/4, 040 1 1 Košice I 1;
- Brigitta Szaboová, Wuppertálska 7, 040 23 Košice 23;
- Iveta Fujáková, Wuppertálska 1, 040 23 Košice 23;
- Mgr. Pavol Popovec, Cottbuská 4, 040 23 Košice 23;
- Amia Vargová, Wuppertálska 1, 040 23 Košice 23;
- Stefan Varga, Wuppertálska 1, 040 23 Košice 23

X. POUČENIE O ODVOLANÍ

1. Údaj, čije záverečné stanovisko konečným rozhodnutím alebo či sa proti nemu možno
odvolat‘
Záverečné stanovisko je podľa 37 ods. 1 zákona rozhodnutie, ktoré je záväzné pre ďalšie
povoľovacie konanie. Právoplatnost‘ou záverečného stanoviska vzniká oprávnenie navrhovateľa
navrhovanej čhinosti, podat‘ návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti vo
variante odsúhlasenom príslušným orgánom v záverečnom stanovisku.
Proti tomuto záverečnému stanovisku je možné podat‘ odvolanie podl‘a 53 a 54 zákona č.
7 1/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Košice, odbor
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia. Verejnosf má podl‘a 24 ods. 4 zákona právo podať odvolanie proti záverečnému
stanovisku aj vtedy, ak nebola účastníkom konania o vydaní záverečného stanoviska.

2. V akej lehote, na ktorý orgán a kde možno podať odvolanie
Odvolanie možno podat‘ na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie,
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, 041 26
Košice v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia záverečného
stanoviska účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podl‘a 24 ods. 4 zákona sa za deň domčenia záverečného stanoviska
považuje pätnásty deň zverejnenia záverečného stanoviska prístušným orgánom podľa 37 ods. 6
zákona.

3. Údaj, či záverečné stanovisko možno preskúmat‘ súdom
Toto záverečné stanovisko je preskúmatel‘né súdom podl‘a zákona č. 162/20 15 Z. z. Správny súdny
poriadok po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú.

Doručuje sa (elektronicky);
- ANDROMEDA iNVEST s.r.o., Južná trieda5, 040 01 Košice;
- Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie Slobody 6, 810 05

Bratislava-Staré Mesto;
- Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 850 00 Bratislava 5;
- Obesné riaditel‘stvo Hasičského a záchrarmého zboru v Košiciach, Požiamická 4, 040 01

Košice 1;
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice, Ipel‘ská, KE 1/1, 040 11 Košice 11;
- Mestská čast‘ Košice - Sídlisko KyP, frieda KVP 3 132/1, 040 23 Košice 23;
- SOP SR, RCOP Prešov, Svábska 4, 080 05 Prešov 5;
- Urad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu miem 1, 042 66 Košice - mestská

čast‘ Staré Mesto;
- Mesto Košice, referát dopravy, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice;
- Mesto Košice, referát šsú pre miestne a účelové komunikácie, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice;
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- Okresný úrad Košice, odbor starosti. o žp, odd. žp a vybraných zložiek žp, Komenského 52,
041 26 Košice 1;

- Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 0/52, 041 26 Košice 1;
- Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 041

26 Košice 1;
- Dopravný úrad, Letisko M.R.Stefánika 1, 823 05 Bratislava 216;
- Mesto Košice, stav, úrad, referát pracov. Ke - západ, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice;
- Vladimír Nerodotík, Wuppertálska 1382/49, 040 23 Košice 23;
- Eduard Fedorko, Wuppertálska 1363/1, 040 23 Košice 23;
- Dana Fedorková, Wuppertálska 1363/1, 040 23 Košice 23;
- Ivan Trefný, Wuppertálska 1406/17, 040 23 Košice 23;
- ing. Renáta Sedláková, Wuppertálska 1373/2, 040 23 Košice 23;
- Mgr. Mário Sedlák, Wuppertálska 13 73/2, 040 23 Košice 23;
- Jana Vašková, Wuppertálska 1404/29, 040 23 Košice 23;
- Ladislav Vaško, Wuppertálska 1404/29, 040 23 Košice 23;
- Marián Koszoru, Húskova 1282/3, 040 23 Košice 23;
- RNDr. Dana Gul‘ašiová, Topásová 1785/4, 040 11 Košice 11;
- Brigitta Szaboová, Wuppertálska 7, 040 23 Košice 23;
- Iveta Fujáková, Wuppertálska 1, 040 23 Košice 23;
- Mgr. Pavol Popovec, Cottbuská 4, 040 23 Košice 23;
- Anna Vargová, Wuppertálska 1, 040 23 Košice 23;
- Stefan Varga, Wuppertálska 1, 040 23 Košice 23.


