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PRÍL.9

OBSAH A ŠTRUKTÚRA ZÁMERU 

I. Základné údaje o navrhovateľovi 

1. Názov (meno). 
 
2. Identifikačné číslo. 
 
3. Sídlo. 
 
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa. 
 
5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie. 
 
II. Základné údaje o navrhovanej činnosti 

1. Názov. 
 
2. Účel. 
 
3. Užívateľ. 
 
4. Charakter navrhovanej činnosti (nová činnosť, zmena činnosti a podobne). 
 
5. Umiestnenie navrhovanej činnosti (kraj, okres, obec, katastrálne územie, parcelné číslo). 
 
6. Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti (mierka 1: 50 000). 
 
7. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti. 
 
8. Stručný opis technického a technologického riešenia. 
 
9. Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite (jej pozitíva a negatíva). 
 
10. Celkové náklady (orientačné). 
 
11. Dotknutá obec. 
 
12. Dotknutý samosprávny kraj. 
 
13. Dotknuté orgány. 
 
14. Povoľujúci orgán. 
 
15. Rezortný orgán. 
 
16. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov. 
 
17. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice. 
 
III. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia 

1. Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti]. 
 
2. Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria. 
 
3. Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické hodnoty územia. 
 
4. Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia. 
 
IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia a o možnostiach opatrení na ich zmiernenie 

1. Požiadavky na vstupy (napr. záber pôdy, spotreba vody, ostatné surovinové a energetické zdroje, dopravná a iná infraštruktúra, nároky na pracovné sily, iné nároky). 
 
2. Údaje o výstupoch (napr. zdroje znečistenia ovzdušia, odpadové vody, iné odpady, zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu, iné očakávané vplyvy, napríklad vyvolané investície). 
 
3. Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie. 
 
4. Hodnotenie zdravotných rizík. 
 
5. Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti]. 
 
6. Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia. 
 
7. Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice. 
 
8. Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia v dotknutom území (so zreteľom na druh, formu a stupeň existujúcej ochrany prírody, prírodných zdrojov, kultúrnych pamiatok). 
 
9. Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti. 
 
10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie. 
 
11. Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala. 
 
12. Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi. 
 
13. Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších okruhov problémov. 
 
V. Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho variantu (vrátane porovnania s nulovým variantom) 

1. Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu. 
 
2. Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované varianty. 
 
3. Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu. 
 
VI. Mapová a iná obrazová dokumentácia 

VII. Doplňujúce informácie k zámeru 

1. Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre zámer, a zoznam hlavných použitých materiálov. 
 
2. Zoznam vyjadrení a stanovísk vyžiadaných k navrhovanej činnosti pred vypracovaním zámeru. 
 
3. Ďalšie doplňujúce informácie o doterajšom postupe prípravy navrhovanej činnosti a posudzovaní jej predpokladaných vplyvov na životné prostredie. 
 
VIII. Miesto a dátum vypracovania zámeru 

IX. Potvrdenie správnosti údajov 

1. Spracovatelia zámeru. 
 
2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom (pečiatkou) spracovateľa zámeru a podpisom (pečiatkou) oprávneného zástupcu navrhovateľa.

