
     
 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

Litovelská 1218, 024 01  Kysucké Nové Mesto 

OU-KM-OSZP-2019/000578 -012                                   Kysucké Nové Mesto  27.08.2019 

 

 

 

ROZHODNUTIE 

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ 

 

 

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako 

príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon EIA“), po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 2 a ods. 11 zákona 

EIA, pre zámer navrhovanej činnosti „Rozšírenie cintorína Budatínska Lehota“, ktorý 

predložil navrhovateľ, Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké 

Nové Mesto, IČO 00 314 099 po ukončení zisťovacieho konania vydáva toto rozhodnutie: 

Navrhovaná činnosť „Rozšírenie cintorína Budatínska Lehota“, uvedená v 

predloženom zámere navrhovateľa Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94, 024 

01 Kysucké Nové Mesto, IČO 00 314 099  spracovateľom ENVICONSULT, spol. s. r. o., 

Obežná 7, 010 08 Žilina, predmetom ktorej je rozšírenie cintorína Budatínska Lehota 

 

sa nebude posudzovať 

 

 

podľa zákona EIA. Pre uvedenú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho 

konania podľa osobitných predpisov. 

 

V návrhu na začatie povoľovacieho konania podľa § 3 písm. h) zákona o posudzovaní v 

súlade s týmto rozhodnutím bude potrebné preukázať splnenie týchto podmienok: 

 

- deklarovať vhodnosť územia pre rozšírenie cintorína hydrogeologickým prieskumom 

spoločnosťou oprávnenou na takýto druh činnosti ešte pred realizáciou stavebného zámeru 
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Odôvodnenie 

 

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, na základe 

žiadosti navrhovateľa, Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké 

Nové Mesto, IČO 00 314 099,  doručenej dňa 09. júla 2019 začal správne konanie podľa § 18 

ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona EIA vo veci „Rozšírenie cintorína 

Budatínska Lehota “.  

Predložený zámer navrhovanej činnosti svojimi parametrami je zaradený podľa prílohy 

č. 8 zákona EIA kategórie č. 9 Infraštruktúra, položka č. 17 Krematória a cintoríny, časť B 

zisťovacie konanie, prahová hodnota bez limitu podľa čoho podlieha zisťovaciemu konaniu.  

Navrhovaná činnosť je situovaná v k. ú. Budatínska Lehota na parcelách KN-C  1191, 

1192, 1193, 1194, 1195, 11797/1, 1198.   

Zámer je vypracovaný v jednom variante. Navrhovateľ požiadal listom doručeným  11. 

júna 2019 Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa 

§ 22 ods. 6 zákona  EIA o upustenie od požiadavky variantného riešenia zámeru. Okresný úrad 

Kysucké Nové Mesto odbor starostlivosti o životné prostredie listom číslo OU-KM-OSZP-

2019/000552-002 z 20.  júna 2019 tejto žiadosti vyhovel. 

Mesto Kysucké Nové Mesto- mestská časť Budatínska  Lehota  v krátkom časovom 

období dosiahne naplnenie kapacity hrobových miest na prevádzkovanom cintoríne v mestskej 

časti a z hľadiska zabezpečenia služieb obyvateľstvu je potrebné jeho rozšírenie o plochu, 

nadväzujúcu na jestvujúci cintorín z juhozápadnej strany.  

 

V rámci mesta Kysucké Nové Mesto sa predmetná lokalita nachádza v jeho 

juhovýchodnej časti. Samotná lokalita je súčasťou miestnej časti Budatínska Lehota. Súčasný 

cintorín je lokalizovaný v okrajovej časti Budatínskej Lehoty v jej juhozápadnej časti. 

Rozšírenie nadväzuje rovnakým smerom na súčasný cintorín. Okolie lokality tvorí orná pôda, 

ktorej časť v súčasnosti slúži na pasenie hospodárskych zvierat, zvyšok na pestovanie 

zemiakov, alebo iných plodín vo vlastníctve súkromných osôb. Najbližšia zástavba sa nachádza 

cca 57 m od severovýchodného okraja rozšírenia cintorína. 

 

Lokalita pre rozšírenie cintorína priamo nadväzuje na jestvujúci cintorín, ktorý 

kapacitne prestáva byť vyhovujúci. Ročne sa podľa údajov mestského úradu uskutoční 9 

pohrebov. Súčasný stav plochy cintorína tak postačuje na maximálne 1 rok. Výhodou lokality 

rozšírenia je priama nadväznosť na jestvujúci cintorín a tým vybudovaná infraštruktúra, ktorá 

je potrebná pre danú veľkosť cintorína. 

 

Rozšírením jestvujúceho cintorína vznikne kapacita pre ďalších 272 hrobových miest 

na pochovávanie. V prípade využitia pre hrobové miesta sa vytvorí kapacitný priestor na 

ďalších cca 30 rokov. Súčasťou rozšírenia cintorína je vybudovanie prístupovej komunikácie a 

parkovacej plochy pre 24 vozidiel.  

 

Ako príjazdová komunikácia bude využívaná súčasná miestna komunikácia cez miestnu 

časť Budatínska Lehota na ktorú vyústi plánovaná obslužná komunikácia k rozšírenej ploche 

cintorína. 
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Požiadavky na vstupy 

 

 

Pôda 

 Rozšírenie cintorína sa bude realizovať na ploche, ktorá je evidovaná ako 

poľnohospodárska pôda, resp. v priestore prístupovej komunikácie (219 m2) ako zastavaná 

plocha a nádvorie. Celkový záber posudzovanej činnosti bude cca 2 525 m2, z čoho na samotný 

cintorín pripadá 1 525 m2. Pri odňatí poľnohospodárskej pôdy postupovať v zmysle nariadenia 

vlády SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy. 

 

Nároky na zastavané územia  

 Z titulu rozšírenia cintorína nedôjde k asanácií žiadnych objektov. 

 

Voda 

 Potreby na vodu sa sústredia najmä na polievanie výzdoby hrobov zo strany 

návštevníkov cintorína. Zdrojom vody je jestvujúca prípojka vody v centrálnej časti 

existujúceho cintorína. Množstvo potrebnej vody bude špecifikovaný vo vyšších stupňoch 

dokumentácie. Technologická voda - pre prevádzku cintorína nie je potrebná. 

 

Ostatné suroviny a energetické zdroje 

 Nároky na elektrickú energiu, plyn a teplo nie sú. 

 

Dopravná a iná infraštruktúra 

 Rozšírenie cintorína nemá nároky na úpravu nadradeného dopravného riešenia. Južným 

okrajom cintorína bude vybudovaná prístupová komunikácia, ktorá bude smerovať k novému 

vstupu do rozšírenej časti z juhozápadného okraja pozemku. V južnej časti popri prístupovej 

komunikácii bude vybudovaná nová parkovacia plocha pre 24 vozidiel. 

 

Údaje o výstupoch 

 

Zdroje znečistenia ovzdušia  

 
Stavba rozšírenia cintorína bude vplývať na ovzdušie iba vo fáze stavebných prác. Počas 

výstavby budú vplývať na okolité ovzdušie stavebné mechanizmy a motorové vozidlá jednak 

výfukovými plynmi zo spaľovania motorovej nafty, emisiami prepravovanej zeminy a tiež 

emisiami prachu pohybom vozidiel po komunikáciách. Tieto vplyvy budú najvýraznejšie v 

okolí najbližších rodinných domov. Vzhľadom na rozsah stavebných prác považujeme tieto 

vplyvy za minimálne. Tieto vplyvy sa budú eliminovať používaním vozidiel a motorov v 

dobrom technickom stave a s pravidelnými emisnými kontrolami. Emisie z pohybu dopravných 

prostriedkov sa môžu obmedzovať pravidelným čistením kolies vozidiel od nánosov blata a 

čistením komunikácií a udržiavaním v bezprašnom stave polievaním v letných mesiacoch. 

 

Odpadové vody  

 

V rámci rozšírenia cintorína sa počíta s produkciou dažďových odpadových vôd zo 

spevnených plôch parkoviska v južnej časti rozšírenej plochy cintorína. Tieto vody budú 

odvádzané do vsaku po prečistení v odlučovači ropných látok. Množstvo dažďových 

odpadových vôd bude známe v rámci projektovej prípravy. 
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Odpady 

 

V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, 

vzniknú pri výstavbe a prevádzke posudzovanej činnosti druhy odpadov, zaradené do kategórie 

nebezpečných odpadov (N) a ostatných odpadov (O).  

Nakladanie s odpadmi sa musí riadiť platnou právnou úpravou na úseku odpadového 

hospodárstva (zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace predpisy), ktorá hlavné 

ciele, limity a hierarchiu v odpadovom hospodárstve uvádza v §-6 zákona 79/2015 Z. z. o 

odpadoch. V zásade sa požaduje predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich množstvo, ako 

i odpady pripravovať na opätovné použitie, odpady recyklovať, zhodnocovať (aj energeticky). 

Zneškodňovanie odpadov spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné 

prostredie je možné vtedy, ak sa nedá použiť iný, vhodnejší spôsob nakladania s odpadmi. Z 

uvedeného vyplýva, že zneškodňovanie odpadov skládkovaním prípadne spaľovaním bez 

využitia energie by mal byť posledný spôsob, ako sa bude s odpadmi nakladať. Komunálny 

odpad (200301) bude zhromažďovaný v kontajneroch na KO a zneškodňovaný v súlade so 

všeobecne záväzným nariadením mesta Kysucké Nové Mesto. Okrem komunálneho odpadu sa 

budú oddelene zbierať aj zložky komunálneho odpadu papier, sklo, plasty, obaly z kovov podľa 

VZN mesta Kysucké Nové Mesto. 

 

Hluk a vibrácie  

 

Počas stavebných prác predpokladáme zvýšenú hladinu hluku v dôsledku stavebných 

práca pohybu stavebných strojov a mechanizmov. Ovplyvnené hlukom budú predovšetkým 

najbližšie rodinné domy. Zvýšená hluková záťaž bude viazaná iba na dennú dobu 

a maximálne niekoľko týždňov. 

 

Zdroj žiarenia, tepla a zápachu 

 

Charakter a zameranie navrhovanej činnosti nie je zdrojom žiarenia ani zápachu do 

vonkajšieho prostredia. 

 

 

  Zverejnenie zámeru 

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti 

o životné prostredie rozoslal zámer k navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie 

stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci 

listom z 16. júla 2019 a zároveň zverejnil na webovom sídle ministerstva: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-cintorina-budatinska-lehota-a Okresného 

úradu Kysucké Nové Mesto oznámenie o predložení zámeru. 

 V zákonom stanovenom termíne doručili na Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor 

starostlivosti o životné prostredie svoje písomné stanoviská tieto subjekty: 

1.  Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci listom číslo .: ORHZ-

CA2-2019/000194-002 doručeným 05. augusta 2019 – po preštudovaní zámeru „Rozšírenie 

cintorína Budatínska Lehota“ na pozemku č. KN 1191-1198 v k. ú. Budatínska Lehota 

z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné 

prostredie.  

 

2. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie  

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-cintorina-budatinska-lehota-a


Strana 5 z 9 rozhodnutia OU-KM-OSZP- 000578- 012 

 

 

a) úsek štátnej správy ochrany ovzdušia,  list  číslo OU-KM-OSZP-2019/000607-002               

doručený 26. júla 2019 – nepožaduje predložený zámer posudzovať podľa zákona č. 

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

niektorých zákonov. 

b) úsek štátnej vodnej správy, list číslo OU-KM-OSZP-2019/000636-002 doručený 26. 

júla 2019 vydáva stanovisko:  

 

 Z hľadiska vodoochranárskych záujmov predložený zámer nebude mať zvýšené 

negatívne vplyvy na kvalitu povrchových a podzemných vôd ale aj ostatných zložiek 

životného prostredia, preto predložený zámer doporučujeme na realizáciu. 

 

c) úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-KM-OSZP-2019/000605-

002 doručený  06. augusta 2019: – s predloženým zámerom: „Rozšírenie cintorína 

Budatínska Lehota“ súhlasí bez pripomienok.   

Z hľadiska odpadového hospodárstva nie je potrebné realizovať vyšší stupeň hodnotenia    

v súlade s ustanoveniami v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

d) úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list číslo OU-KM-OSZP-2019/000604-

002 doručený 06. augusta 2019 : Z hľadiska ochrany prírody a krajiny sa navrhovaná 

činnosť nachádza v extraviláne obce, mimo zastavaného územia obce, kde platí I. stupeň 

ochrany (voľná krajina). Dotknuté územie nie je súčasťou žiadneho veľkoplošného ani 

maloplošného chráneného územia ani prvkov sústavy NATURA 2000. Do dotknutého 

územia nezasahuje žiadny z prvkov RÚSES-u. Nenachádza sa tu žiadna mokraď 

medzinárodného, národného, regionálneho ani lokálneho významu. V území nebol 

zaznamenaný trvalý výskyt chránených druhov rastlín, ohrozených druhov rastlín, 

chránených živočíchov, prioritných alebo ohrozených druhov živočíchov a biotopov.  

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny nie je potrebné realizovať vyšší stupeň hodnotenia 

a OÚ odporúča ukončiť proces EIA v zisťovacom konaní v súlade s ustanoveniami 

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

a doplnení niektorých zákonov. 

 

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci listom RH-2019/01313 doručeným 

02. augusta 2019:  

Najvýznamnejšie negatívne vplyvy sa očakávajú  počas stavebných prác a to z pohľadu                

zvýšenej prašnosti a hluku od stavebných mechanizmov na najbližšie obytné domy. Čo do 

rozsahu sa bude jednať o  maximálne niekoľkotýždňové práce. Samotná prevádzka 

nepredstavuje prakticky žiadne riziko. Zvýšená hluková záťaž   môže byť počas udržiavacích 

prác na cintoríne ( kosenie, čistenie a pod.), táto je hodnotená ako zanedbateľná čo do 

intenzity a časového rozsahu. Určitým rizikom môže byť prípadná kontaminácia pôdy, resp. 

podzemnej vody z hnilobných procesov ľudských ostatkov. Podmienkou je vykonania 

hydrogeologického prieskumu za účelom potvrdenia vhodnosti lokality pre umiestnenie 

cintorína. Spracovateľ zámeru túto problematiku rieši v časti návrhu opatrení.  

   Aspekty dôležité pre hygienické posúdenie: 

- riziko predstavuje prípadná kontaminácia pôdy , resp. podzemnej vody z hnilobných     

procesov ľudských ostatkov, podmienkou je vykonanie hydrogeologického prieskumu za 

účelom potvrdenia vhodnosti lokality pre umiestnenie cintorína ešte pred výstavbou 

rozšírenia cintorína v sídle Budatínska Lehota, 
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- potreba na vodu sa sústreďuje len na polievanie výzdoby hrobov zo strany návštevníkov 

cintorína, zdrojom vody je jestvujúca prípojka vody v centrálnej časti existujúceho cintorína, 

technologická voda pre prevádzku cintorína nie je potrebná, 

- rozšírenie cintorína nevyvolá požiadavku na nove pracovné miesta, 

- počas výstavby budú vplývať na okolité ovzdušie stavebné mechanizmy a motorové vozidlá 

jednak výfukovými plynmi zo spaľovania motorovej nafty, emisiami prepravovanej zeminy 

a tiež emisiami prachu pohybom vozidiel po komunikáciách, tieto vplyvy budú výraznejšie 

v okolí najbližších rodinných domov, vzhľadom na rozsah stavebných prác sú tieto vplyvy 

minimálne, 

- počas prevádzky zdrojom hluku môže byt' kosenie a úprava cintorína a náhrobkov, jedná 

sa o občasné zvýšenie emisii hluku v dotknutej lokalite, čo sa považuje za bezvýznamné 

vplyvy rušenia na obytnú zástavbu,  

- stavebný zámer nepredstavuje zdroj žiarenia ani zápachu  

- počas výstavby je potrebné dodržiavanie predpisov na manipuláciu s ropnými látkami, 

- počas prevádzky - pre každé hrobové miesto je potrebné zabezpečiť prístup k zdroju pitnej 

vody a prístupový chodník, zabezpečiť' miesta pre zhromažďovanie odpadu z hrobov, 

zabezpečiť zneškodňovanie odpadov v zmysle nariadení mesta Kysucké Nové Mesto, vo 

vegetačnom období pravidelne vykonávať kosenie trávnatých časti cintorína, v zimnom 

období podľa potreby zabezpečiť' odhŕňanie snehu, esteticky dotvoriť' priestor cintorína 

výsadbou stromovej, resp., krovinovej zelene s umiestnením lavičiek, 

Záver : S predloženým zámerom činnosti ,,Rozšírenie cintorína Budatínska Lehota", ktorého 

navrhovateľom je Mesto Kysucké Nové Mesto, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so 

sídlom v Čadci súhlasí , za predpokladu deklarovania vhodnosti územia pre rozšírenie 

cintorína hydrogeologickým prieskumom spoločnosťou oprávnenou na takýto druh činností 

ešte pred realizáciou zámeru. 

 

4. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a PK,  list číslo OU- ZA- OCDKP- 2019/     

    034455/2/SUB doručený dňa 8. augusta 2019:   

    Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vykonávajúci 

    pôsobnosť cestného správneho orgánu vzal predložený zámer na vedomie bez zásadných 

    pripomienok. 

 

5.  Mesto Kysucké Nové Mesto, list číslo MsÚ-1245/85272019-11: 

V zastúpení primátora Ing. Mariána Mihaldu súhlasí so zámerom rozšírenie cintorína        

v mestskej časti Budatínska Lehota. 

                                              

V stanovenej lehote neboli vznesené ďalšie pripomienky dotknutých orgánov a verejnosti. 

 

 

Vyhodnotenie 

 

Príslušný orgán vychádzal z komplexných výsledkov zisťovacieho konania a keďže 

dotknuté orgány a povoľujúce orgány nepoukázali na očakávané zhoršenie kvality zložiek 

životného prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia a vyslovili vo svojich 

stanoviskách názor, že odporúčajú ukončiť proces posudzovania v zisťovacom konaní.  

 

Pripomienky sú zahrnuté v podmienkach v návrhu na začatie povoľovacieho konania 

podľa § 3 písm. h) zákona EIA  uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. 
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Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude 

posudzovať podľa zákona EIA, čo tunajší úrad s ohľadom na výsledky zisťovacieho konania 

vydal, pričom prihliadal na kritériá stanovené zákonom EIA (§29 ods. 3 a príloha č. 10) a 

stanoviská doručené k zámeru. Účelom zákona EIA je získať odborný podklad na vydanie 

rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový 

priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného 

úradu. 

 

V stanovenej lehote neboli vznesené ďalšie pripomienky dotknutých orgánov. Svoje 

pripomienky neuplatnili ani do termínu vydania tohto rozhodnutia  písomné stanovisko 

Okresnému úradu Kysucké Nové Mesto, odboru starostlivosti o životné prostredie nedoručili: 

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor krízového riadenia,  Okresný úrad Žilina, 

pozemkový a lesný odbor, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Žilinský 

samosprávny kraj a v zákone stanovenej lehote.  

 

Dotknutá verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k predloženému zámeru nevyjadrila. 

 

Navrhovaná činnosti je na katastrálnom území Budatínska Lehota. Sú známe vplyvy na 

životné prostredie uvedeného územia. Navrhovaná činnosť nevyvolá nové vplyvy. Uvedená 

skutočnosť sa prejavila aj v stanoviskách od dotknutých subjektov, ktoré dali kladné stanoviská 

a nepožadovali ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti. Opatrenia pre túto zmenu 

navrhovanej činnosti sa ukladajú z dôvodu požiadaviek pripomienkujúcich subjektov. Písomné 

stanoviská od subjektov, ktoré ich nedoručili v termíne podľa § 29 ods. 9 zákona EIA, sa 

považujú za súhlasné. Opatrenia pre túto činnosť sa ukladajú a budú vyhodnotené v rámci 

povoľovacieho konania.  

 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona sa vykonáva v 

predprojektovom štádiu. V rámci zámeru k navrhovanej činnosti boli podrobne 

zdokumentované vstupy a výstupy a predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti 

zodpovedajúce stupňu prípravy navrhovanej činnosti – posudzovaniu vplyvov na životné 

prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.  

 

Na základe vyššie uvedeného príslušný orgán dospel k záveru ukončiť posudzovanie 

vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie v štádiu zisťovacieho konania. Navrhovanú 

činnosť je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých stanovených požiadaviek 

odporučiť k realizácii. 

 

Záver 

 

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie posúdil 

navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania 

navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a to aj 

kumulatívnych, vrátane vplyvov na zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav 

životného prostredia v dotknutom území. 

Pri rozhodovaní o tom, či sa predložený zámer bude posudzovať podľa zákona, 

prihliadal na stanoviská dotknutých orgánov a stanoviská verejnosti  doručené k predmetnému 

zámeru a pri konečnom rozhodovaní primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie uvedené 

v prílohe č. 10 zákona.  Podľa predložených stanovísk dotknutých orgánov sa nepredpokladá 

negatívny vplyv na životné prostredie. 
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 Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru k navrhovanej činnosti, 

vyjadrení subjektov konania, zistenia stavbu z hľadiska zhodnotenia povahy a rozsahu 

navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného 

zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov 

na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a 

úrovne spracovania zámeru tunajší úrad konštatuje, navrhovaná činnosť neohrozuje ani 

neprimerane neobmedzuje práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené 

podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru k 

navrhovanej činnosti, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

V rámci zisťovacieho konania tunajší úrad nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť 

v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo 

ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov, ktoré by bolo 

potrebné posudzovať podľa zákona, a preto Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor 

starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

 

 Zo zhodnotenia predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti vykonanej v etape 

vypracovania zámeru  vyplýva, že sa nepredpokladajú také negatívne vplyvy, ktoré by mali za 

následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľov v záujmovom 

území, oproti existujúcemu stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona EIA. 

 

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné na základe 

preskúmania predloženého zámeru k navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, 

zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa 

zákona konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo obmedzené práva a 

oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov 

upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru k navrhovanej činnosti, a preto rozhodol tak, 

ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

 

 

Upozornenie 

 

 Podľa § 29 ods. 8 zákona EIA dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí 

verejnosť spôsobom v mieste obvyklým (webové sídlo, úradná tabuľa  a pod.).  

 

 Investor a povoľujúci orgán je povinný postupovať podľa § 38 zákona EIA 

 

 

 

Poučenie 

 

 Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Okresnom úrade 

Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 024 01 

Kysucké Nové Mesto v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia doručením písomného 

vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. 
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V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona EIA sa za deň doručenia rozhodnutia považuje 

15 deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona EIA. 

  

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný 

prostriedok. 

 

 

 

 

 

       

               Mgr. Ivana Čopková 

                                                                                                     vedúca odboru   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdeľovník 
 

1. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie,   

Litovelská 1218,  024 01  Kysucké Nové Mesto 

2. Okresný úrad Žilina, Pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 

Žilina 

3. Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37 

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Palárikova 1156, 022 01  

Čadca  

5. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 01  Žilina 

6. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor krízového riadenia,  Litovelská 1218,  024 

01  Kysucké Nové Mesto 

7. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v  Čadci,  A. Hlinku 4, 022 01 

Čadca 

8. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a PK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 

Žilina 

9.   Obec Rudina – stavebný úrad, Družstevná 1052/2, 02401 Kysucké Nové Mesto 

    10.   Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto 

    11.   Enviconsult spol.  s. r. o. , Obežná 7, 010 08 Žilina 


