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R o z h o d n u t i e 
      

     Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“) ako  

miestne  a  vecne   príslušný  orgán  štátnej  správy  podľa   §5  ods. 1  zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. 

o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších zákonov a v súlade  s § 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“) a podľa § 46 a 47 zákona č.  71/1967 Zb. o správnom konaní  v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva podľa § 29 ods. 2  a  11 zákona EIA, na základe 

predloženého zámeru navrhovanej činnosti  „Povrchové úpravy terénu v bývalom dobývacom 

priestore Beluša I.“, ktorý predložil navrhovateľ: Sestav s.r.o, J.L. Bellu 34/809, 019 01 Ilava,  IČO 

36 014 559,  po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie: 

      Navrhovaná činnosť: „Povrchové úpravy terénu v bývalom dobývacom priestore Beluša I.“, je 

zaradená podľa prílohy č. 8 zákona EIA v kapitole 9. Infraštruktúra  pol. 12 zneškodňovanie odpadov 

(nezahrnuté v pol. 1-5 a 7).– časť B zisťovacie konanie bez  limitu.  

 

      Predložený zámer navrhuje terénne úpravy pozemku p. č. KN-C 3833/4 v  k. ú. Beluša, ktorý bol 

vyňatý z dobývacieho priestoru Beluša I. a je v súčasnosti vedený v kultúre ostatná plocha. Po 

terénnych úpravách zavezením výkopovou zeminou bude slúžiť na športovo – rekreačné využitie.     

     Zámer je spracovaný v dvoch variantoch, prvý variant uvažuje so zavezením dvoch kaziet 

s celkovou  rozlohou 44 920 m
2
 výkopovou zeminou v objeme 295 000 m

3
 z líniových stavieb 

realizovaných regióne.  

      V druhom variante sú zohľadnené záujmy ochrany prírody, preto severná kazeta s výskytom 

chránených druhov obojživelníkov a vtákov sa ponecháva bez zásahu a navrhuje zasypanie len južnej 

kazety s celkovou výmerou 16 720 m
2 

 zavezením výkopovou zeminou v objeme 95 000 m
3
. Podľa 

platného Územného plánu obce Beluša územie, v ktorom sa predmetná činnosť má realizovať je 

definované ako ťažobné a dobývacie priestory. Vlastníkom pozemku je navrhovateľ, dopravne je plocha 

bývalého dobývacieho priestoru prístupná z areálu štrkovne Lednické Rovne, ktorý je napojený účelovou 

komunikáciou   na  št. cestu  II/507      

 

                  s a  n e b u d e  ď a l e j  p o s u d z o v a ť  

podľa zákona o EIA. 

Odôvodnenie:  

     Navrhovateľ: Sestav s.r.o, so sídlom J.L. Bellu 34/809, 019 01 Ilava,  IČO 36 014 559  doručil dňa  

21. 07. 2016  Okresnému  úradu Púchov, odboru starostlivosti o životné prostredie  podľa  § 22 

ods. 1  zákona EIA zámer  navrhovanej činnosti: „Povrchové úpravy terénu v bývalom dobývacom 
priestore Beluša I.“    vypracovaný   spracovateľom:   Ing.  Jánom    Palajom, ENEX  trade   s.r.o.,   
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Zlatovská  1962, 019 05 Trenčín, IČO  45 600 198, ktorý bol  vypracovaný v dvoch variantoch a  

nulového variantu  tzn. variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa zámer nerealizoval.                                                             

     Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek posudzovania vplyvov na 

životné prostredie   ako  príslušný  orgán  štátnej  správy posudzovania vplyvov na životné prostredie  

v zmysle § 56 písm. b)   a  v  súlade  s § 18 ods. 2 písm. b) zákona EIA    a § 18 ods. 3 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov po doručení zámeru vyššie uvedenej  

navrhovanej činnosti začal správne konanie v predmetnej  veci  a listom č. j. OU-PU-OSZP 

2016/001388-2/HJ  zo dňa 01. 08. 2016  oznámil v súlade s § 23 ods. 1 zákona EIA dotknutej obci, 

dotknutým orgánom a povoľujúcemu orgánu termín na uplatnenie svojich pripomienok k vyššie 

uvedenej  navrhovanej činnosti. 

     Zároveň tunajší úrad v súlade s § 23 ods.1  zákona EIA zverejnil na svojom webovom sídle 

informáciu pre verejnosť o  doručení zámeru predmetnej navrhovanej činnosti. Počas doby 

zverejnenia informácie na úradnej tabuli  dotknutých obcí nebola zo strany verejnosti uplatnená 

žiadna pripomienka.   

     Cieľom terénnych úprav pozemku   p. č.. KN - C 3833/4   v  k. ú. Beluša   je  dosiahnuť stav,   

ktorý   umožní ďalšie využitie pozemku   na hospodárske účely a športovo-rekreačné  využitie.  Pre 

potreby dobývania ložiska štrkov bol predmetný pozemok  vyňatý  z   pozemkového pôdneho fondu a 

súčasnosti je  vedený  v  kultúre  ostatná plocha.   

 

     Dielčia  likvidácia  dobývacieho   priestoru   bola    povolená   rozhodnutím Obvodného banského  

úradu v Prievidzi  č. j. 976-2320/2013 zo dňa 10. 9. 2013. 

 

     Rozhodnutím Obvodného banského úradu v Prievidzi č. j.1250-3121/2013 zo dňa 13. 12.2013 bola 

časť, ktorá je predmetom terénnych úprav  vyňatá z dobývacieho priestoru, celková plocha tejto časti 

je 68 600 m
2
. Na uvedenej ploche sa nachádzajú 2 ťažobné kazety, severná o výmere 28 200 m

2
 a 

južná o výmere 16 720 m
2
. Tieto 2 kazety oddeľuje ponechaná hrádza štrkopieskov. Predmetná časť 

pozemku nemá v súčasnosti žiadne využitie. V mieste dobývania je povrch terénu znížený až na 

hladinu podzemnej vody. Na dne ťažobných kaziet sa miestami nachádzajú vodné plochy, ktoré v 

južnej kazete dosahujú hĺbku do 1,2 m za  danej situácie   vlastník pozemku  nemá vhodné využitie  

pre predmetné plochy, preto  navrhovateľ plánuje obnoviť dotknuté územie  tak, že vyplní vyťažené 

priestory úplne alebo čiastočne vhodným inertným materiálom (výkopové zeminy a kamenivo), čím 

vytvorí podmienky pre obnovenie trvalého trávnatého porastu, prípadne v budúcnosti umožní 

rekreačno - relaxačné využitie územia.  
 

 

Variant  č. 1  

Vo variante   č. 1 sa   predpokladá  vyplnenie obidvoch kaziet s rozlohou   44  920 m
2
.  Severná  

kazeta o výmere 28 200 m
2
 a dobývacej výške 7,13 m  a  južná kazeta o výmere 16 720 m

2
  a 

dobývanej výške 5,58 m sa vyplnia vhodným inertným materiálom pričom  celkové množstvo 

použitého materiálu nepresiahne 295 000 m
3
,  čo  predstavuje  cca 470 000 ton  výkopového materiálu.  

 

 

Variant č. 2 

Vo variante č. 1 úprava terénu spočíva v tom, že sa vhodným materiálom vyplní len menšia južná 

kazeta o výmere 16 720 m
2
 a dobývanej výške 5,58 m, pričom celkové množstvo použitého materiálu 

nepresiahne 95 000 m
3
, čo predstavuje cca 155 000 ton výkopového materiálu.   

 

Pri povrchovej úprave terénu sa plánuje využitie len inertných odpadov s katalógovým číslom 17 05 04 
- zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 a 17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 

05 05,  ktoré sú zaradené do kategórie  O - ostatný odpad, v zmysle vyhlášky MŽP SR Č. 365/2015 Z. 

z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej len "Katalóg odpadov"). 
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V rámci plánu povrchovej úpravy terénu budú vyplnené terénne depresie zeminou a kamenivom 
pochádzajúcou najmä z výkopových prác pri výstavbe líniových stavieb (kanalizácie, dopravné stavby) 

v okolitých obciach a priľahlom regióne, ktoré bude realizovať samotná spoločnosť SESTAV ale aj 

iné stavebné firmy.  

 
Významným  zdrojom materiálu by mala byť menej hodnotná rúbanina  z výstavby tunelov na 

železničnej trati Púchov - Žilina  tvorená  zo silne zvetraných ílovcov  a pieskovcov  nevhodných  na 

stavebné účely.  

Pri vstupe do areálu budú odpady skontrolované, či zodpovedajú deklarovanému zaradeniu, a 
odvážené. V rámci možností budú oddeľované odpady s prevahou hlín, ktoré budú použité ako 

vegetačná vrstva a odpady s prevahou kameniva, ktoré budú slúžiť ako výplň ťažobných kaziet. 

Ukladanie odpadov s prevahou kameniva v spodnej časti kaziet, umožní vytvoriť podobnú štruktúru 

ako bola pôvodná a tiež zabezpečí drénovanie zrážkových vôd do podložia. Počas ukladania bude 
materiál zhutňovaný pomocou buldozéra.  Využitie odpadov na terénne úpravy bolo tiež zhodnotené 

odborným posudkom, v ktorom sa konštatuje, že inertné odpady navrhnuté v pláne povrchových úprav 

sú vhodné na povrchové úpravy terénu a nedôjde k negatívnemu vplyvu na životné prostredie.  
     Do záujmového územia, v ktorom je umiestnená navrhovaná činnosti  nezasahujú žiadne chránené 

územia, resp. ich ochranné pásma. Na predmetnej lokalite sa nevyskytujú žiadne vyhlásené ani 

navrhované veľkoplošné a maloplošné chránené územia ani územia európskej sústavy chránených 

území NATURA 2000. Ide o územie v ktorom platí I. stupeň územnej ochrany s výskytom 

chránených druhov rastlín a živočíchov potvrdených zoologickým a botanickým prieskumom.  

 

      Samotné štrkoviská sú antropogénne vzniknuté vodné telesá. Postupná sukcesia sa prejavuje 
zarastaním vodnej hladiny najmä v severnej kazete. V južnej kazete nie sú porasty zatiaľ na vodnej 

ploche vyvinuté. Brehy štrkovísk sú porastené len lokálne formou vŕbovo-topoľového náletu vo veku 

max. 3 rokov.  

       V priamom kontakte so sledovanými ťažobnými kazetami sa nachádzajú štrkoviská v lepšom 
ekologickom stave. Tieto môžu slúžiť ako vhodné refúgium pre populácie druhov zistených na 

sledovanej lokalite. V prípade využitia len južnej kazety podľa variantu č. 2 zostanú prírodné biotopy 

v ostatných častiach  zachované.  

       Významným pozitívnym vplyvom predmetných terénnych úprav je vytvorenie priestoru na 
uskladnenie prebytkov inertných materiálov vznikajúcich pri realizácii veľkých infraštruktúrnych 

projektov v regióne (obnova kanalizácií, rekonštrukcia železničných tratí). Pri rozsahu realizovaných 

projektov vzniká zvýšená potreba ukladania väčších množstiev materiálu a mnohé lokality, ktoré sú 

využívané na ukladanie takéhoto materiálu, nie sú dôsledne legislatívne ošetrené. Pri nedôslednom 
zhodnotení vplyvov takejto činnosti môže dochádzať k nežiadúcemu záberu poľnohospodárskej pôdy, 

vytváraniu bariér pre prúdenie povrchovej vody a zvyšovaniu rizika potenciálnych zosuvov, keď nie je 

úložisko vhodne upravené alebo neboli dodržané technologické postupy.  

Ako pozitívny dopad možno zhodnotiť obnovu pôvodného reliéfu, porastu a charakteru územia do 
stavu pred ťažbou, ktoré bude slúžiť ako náhrada za plochy zasiahnuté rozširovaním ťažby štrkov v 

lokalite juhozápadne od záujmového územia. Z dlhodobého hľadiska bude mať realizácia zámeru aj 

pozitívne socio-ekonomické vplyvy vytvorením priestoru pre rekreačno - relaxačné aktivity a 

nepriamo zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva.  
      Celkové  investičné  náklady   na realizáciu predmetného  zámeru  počítajú  s čiastku cca 100 000,-  

EUR  s  predpokladaným termínom začatia  činnosti  9/2016  a ukončením  3/ 2020.  

       V rámci zisťovacieho konania tunajší úrad požiadal listom č. j. OU-PU-OSZP 2016/001388-2/HJ  

zo dňa 01. 08. 2016   o zaujatie stanoviska rezortný orgán, dotknuté orgány, povoľujúci orgán a 

dotknuté obce, ktoré boli požiadané, aby informovali do 3 pracovných dní od doručenia zámeru 

verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a oznámili verejnosti, kedy a  kde je možné do zámeru 

nahliadnuť.   

 

      Tunajší úrad upozornil všetkých zainteresovaných, že podľa § 23 ods. 4 zákona EIA, ak v uvedenej 

lehote nebude písomné stanovisko doručené bude považované za súhlasné. 
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     V zákonom stanovenom termíne doručili na okresný úrad svoje písomné stanoviská tieto 

subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):  

 

1.  Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie: 

     Stanovisko orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia č.j.: OU-PU-OSZP-2016/001465-2/ZK1,10 zo 

dňa 12. 08. 2016, v ktorom sa uvádza:  

     Predmetom zámeru sú úpravy terénu a rekultivácia bývalého dobývacieho priestoru Beluša I, 

štrkoviska Lednické Rovne. Spoločnosť SESTAV s.r.o., Ilava plánuje obnoviť územie dotknuté ťažbou 

štrkov a to tak, že vyplní vyťažené priestory vhodným inertným materiálom, čím vytvorí podmienky 

pre obnovenie trvalého trávnatého porastu, prípadne v budúcnosti umožní rekreačno-relaxačné využitie 

územia. Spoločnosť zamýšľa pri uvedenej činnosti využiť vhodnú výkopovú zeminu a kamenivo 

pochádzajúce z výkopových a stavebných prác v priľahlom regióne.  

     Počas realizácie dôjde k časovo obmedzenému a prevažne lokálnemu zaťaženiu ovzdušia: emisiami zo 

spaľovacích motorov nákladných automobilov a techniky určenej na úpravu a hutnenie zásypového 

materiálu, zvýšenou prašnosťou súvisiacou s dopravou a manipuláciou s materiálom. Pri realizácii 

navrhovanej činnosti sa nepredpokladá vznik emisií znečisťujúcich látok v takej miere, ktorá by výrazným 

spôsobom ovplyvnila kvalitu ovzdušia v širšom okolí skúmanej lokality. Realizácia Variantu č. 1 vyvolá 

zvýšenú tvorbu emisií v dlhšom časovom intervale ako realizácia Variantu č. 2. Činnosť je navrhovaná tak, 

aby v maximálnej možnej miere eliminovala vplyvy na ovzdušie a jej vplyv v celkovom kontexte možno 

charakterizovať v obidvoch variantoch ako málo významný. Zápach a iné výstupy: Počas realizácie nebude 

lokalita zdrojom zápachu a iných výstupov. 

- Vplyvy na ovzdušie: Prírastok emisií z automobilovej dopravy v dotknutom území vzhľadom na 

frekvenciu nebude tak významný, aby výrazne ovplyvnil kvalitu jeho ovzdušia v porovnaní so 

súčasným stavom. Realizácia Variantu č. 1 vyvolá zvýšenú tvorbu emisií v dlhšom časovom intervale 

ako realizácia Variantu č. 2. Vplyv činnosti v celkovom kontexte možno v obidvoch variantoch 

charakterizovať ako málo významný až zanedbateľný. 

- Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované varianty: V podstate sú 

vplyvy jednotlivých variantov veľmi podobné, líšia sa najmä z časového hľadiska - doby potrebnej na 

realizáciu. Rozhodujúcim kritériom sa stáva rozsah navrhovanej činnosti a jej vzťah k okolitému prostrediu a 

dopad na jestvujúce biotopy. Ako vhodnejší sa ukazuje Variant č. 2. V prípade Variantu č. 2 úprava terénu 

spočíva v tom, že sa vhodným materiálom vyplní len menšia južná kazeta o výmere 16 720 m
2
.  

- Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu: Z komplexného hľadiska možno hodnotiť vplyvy počas 

realizácie Variantu č. 2 ako negatívne, krátkodobé, dočasné, ale málo významné, ktoré je možné 

minimalizovať až eliminovať vhodnými technickými a organizačnými opatrenia. Pri realizácii bude 

okolie zaťažené najmä prachom, exhalátmi, zvýšeným hlukom a vibráciami. Negatívne vplyvy počas 

realizácie budú mať charakter nárazový a časovo obmedzený a neprekročia rámce stanovené právnymi 

predpismi v oblasti ochrany životného prostredia. Popísané vplyvy predstavujú z objektívneho hľadiska 

málo významné riziko ohrozenia životného prostredia a zdravia obyvateľov. Z uvedeného hľadiska je 

možné konštatovať, že popisovaná činnosť v rozsahu Variantu č. 2 nebude mať taký vplyv, ktorý by 

vytvoril preťaženú lokalitu, t.j. takú, kde sa koncentrujú nepriaznivé účinky aktivít s dopadom na 

zdravie obyvateľstva, alebo zložky životného prostredia. 

 

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutý orgán štátnej správy 

ochrany ovzdušia podľa § 3 písm. p) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení zákonov v platnom znení a podľa § 26 ods. 4 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v 

platnom znení, vydáva stanovisko podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení: 

K zámeru: „Povrchové úpravy terénu v bývalom dobývacom priestore Beluša I.“ nemáme pripomienky 

a  vyjadrujeme názor, že nemá byť posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení. 
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2.  Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie: 

     Stanovisko orgánu štátnej správy  v  odpadovom  hospodárstve  č.j.: OU-PU-OSZP-2016/ 001528-

2/ZK1,10 zo dňa 19.08.2016:   

     Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy v odpadovom 

hospodárstve, ako dotknutý orgán podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a podľa § 29 ods. 9 

zákona dáva súhlasné stanovisko k predloženému zámeru a zároveň upozorňuje navrhovateľa :             

1. Na terénne úpravy použiť len taký odpad ako je uvedené v dokumentácii predloženej tunajšiemu 

úradu na vyjadrenie. 

2. Práce vykonať v rozsahu uvedenom v predloženom zámere. 

3. Terénne úpravy vykonávať tak, aby nedošlo k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie 

a k poškodzovaniu hmotného majetku. 

4. Požiadať tunajší úrad o udelenie súhlasu  podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona č. 79/2015 Z.z. 

o odpadoch na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu. 

 

3.  Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie: 

     Stanovisko  orgánu  štátnej  vodnej   správy  č. j. : OU – PU -OSZP-2016/001444 - 2/ZK1,10 zo 

dňa 30. 08. 2016  v zmysle § 23 ods. 4)  zákona  EIA.    

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 5 ods. (1) zákona č. 

525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v  zmysle 71 ods. (1) a § 61 písm. (a) zákona č. 

364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov (vodný zákon) v platnom znení z hľadiska ochrany vodných pomerov s predloženým 

zámerom o zmene navrhovanej činnosti „Povrchové úpravy terénu v bývalom dobývacom 

priestore Beluša I.“ s ú h l a s í. 

 

Uvádzame: Stavba sa nenachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti a ani v ochrannom pásme 

vodárenských zdrojov slúžiacich pre hromadné zásobovanie pitnou vodou. Najbližšie ochranné pásmo 

vodárenského zdroja sa nachádza cca 1,7 km JZ od záujmového územia. Jedná sa o vodárenský zdroj 

HLR-4 Horovce, ktorý je v správe Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.. Vzhľadom k tomu, že 

ťažba bola ukončená tesne pod hladinou podzemnej vody, ukladanie materiálu v priestore vyťaženého 

ložiska môže mať vplyv na režim, prúdenie podzemnej vody a jej chemizmus, preto je potrebné.  

- V spodnej časti ťažobnej kazety ukladať materiál s prevahou kameniva. 

- O odpadoch použitých na úpravu terénu viesť evidenciu: dátum, množstvo odpadu, lokalita 

vývozu – názov stavby, evidenčné číslo vozidla.  

- Zásypové práce vykonávať mechanizmami  a dopravnými prostriedkami v dobrom technickom 

stave.   

- V žiadnom prípade neparkovať, neopravovať dopravné prostriedky na území upravovanej 

ťažobnej kazety, respektíve v jej blízkosti a ani nevytvárať v blízkosti dotknutého územia trvalé 

alebo dočasné uskladňovanie znečisťujúcich látok alebo obzvlášť znečisťujúcich látok.  

- Vypracovať „Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku 

znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len "havarijný 

plán"), oboznámiť s ním všetkých, ktorí budú vykonávať posudzovanú činnosť - úpravu terénu, 

taktiež  vybaviť pracovisko špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie 

úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou.    

- Zabezpečiť monitoring kvality podzemných vôd či už na vybudovaných jestvujúcich vrtoch, resp. 

novo navrhnutých vrtoch.  

- Dodržať všeobecné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších 

predpisov.  
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      Z hľadiska vodohospodárskych záujmov uprednostňujeme variant č. 2 a navrhovanú činnosť 

nežiadame ďalej posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

4.  Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie: 

     Stanovisko orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny č.j.: OU-PU-OSZP-2016/001458 -

2/ZK1,10 zo dňa 30.08.2016 

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek ochrany prírody a krajiny po 

oboznámení sa s textom vyššie uvedeného zámeru zistil, že predložený zámer navrhuje terénne úpravy 

pozemku p. č. KN-C 3833/4 v  k. ú. Beluša, ktorý bol vyňatý z dobývacieho priestoru Beluša I. a v je 

súčasnosti vedený v  kultúre ostatná plocha. Po terénnych úpravách zavezením výkopovou zeminou 

bude slúžiť na športovo – rekreačné využitie. Zámer je spracovaný v dvoch variantoch, prvý variant 

uvažuje so zavezením dvoch kaziet s rozlohou 44 920 m
2
 výkopovou zeminou v objeme 295 000 m

3
 z 

 líniových stavieb realizovaných regióne. V druhom variante sú zohľadnené záujmy ochrany prírody, 

preto severná kazeta s výskytom chránených druhov obojživelníkov a vtákov sa ponecháva bez zásahu 

a navrhuje zasypanie len južnej kazety s celkovou výmerou 16 720 m
2 

 zavezením výkopovou zeminou 

v objeme 95 000 m
3
. Podľa platného Územného plánu obce Beluša územie, v ktorom sa predmetná 

činnosť má realizovať je definované ako ťažobné a dobývacie priestory. Navrhovaná činnosť – 

povrchové úpravy terénu sa bude realizovať, v území s I. stupňom územnej ochrany /voľná krajina/,   

predmetná parcela nie je súčasťou sústavy Natura 2000 a ani národnej sústavy chránených území  

avšak podľa platného R - ÚSES-u okresu  Považská Bystrica a Púchov v  tesnej blízkosti  prechádza 

Nadregionálny biokoridor č. II – rieka Váh. 

      Biomonitoringom, ktorý je súčasťou predkladaného zámeru, bola na predmetnej lokalite zistená 

prítomnosť 4 druhov obojživelníkov a plazov, 32 druhov vtákov a 42 druhov rastlín.   

Z vtákov je ako zaujímavý hodnotený výskyt hniezdenia brehule riečnej (Riparia riparia) viazanej na 

kolmé brehy. V severnej ťažobnej kazete bol zaznamenaný výskyt chráneného druhu Myriophyllum 

verticillatum. Bol tu identifikovaný biotop Vo2 – Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody 

s vegetáciou plávajúcich a ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition. 

Mokraď je významnou reprodukčnou lokalitou obojživelníkov, ktorým charakter tejto mokrade 

vyhovuje Rybám tieto podmienky nevyhovujú, preto sú tu znášky obojživelníkov pred nimi 

lepšie chránené. Táto mokraď je  veľmi významnou reprodukčnou lokalitou širokého spektra 

obojživelníkov a to rosničky zelenej, ropuchy zelenej, skokana štíhleho, skokana krátkonohého 

a skokana rapotavého. Optimálne podmienky na reprodukciu tu nachádza metapopulácia 

ropuchy zelenej (Bufo viridis). Tento druh nebol zistený v žiadnych iných mokradiach okresov 

Púchov a Považská Bystrica. Pre tento druh žiab je limitujúca hĺbka vody - druh vyhľadáva k 

reprodukcii práve plytké stojaté vody. Z tohto dôvodu je tu založená trvalá monitorovacia lokalita 

(TML_BufoViri_004), ktorá je monitorovaná v pravidelných intervaloch, v zmysle platnej metodiky. 

Z plazov je tu zaznamenaný výskyt užovky obojkovej (Natrix natrix). 

Okrem spomínanej brehule riečnej bol na ploche zistený aj hniezdny výskyt kulíka riečneho, kalužiaka 

riečneho, rybárika riečneho a strnádky trstinovej. Potravné teritóriá tu majú aj ďalšie vtáčie druhy: 

volavka popolavá, kačica divá, bučiačik močiarny, labuť hrbozobá, čajka smejivá, rybárik riečny, 

kormorán veľký. 

     Vzhľadom ku skutočnosti, že variant č.1 predpokladá vyplnenie obidvoch ťažobných kaziet 

inertným odpadom a variant č. 2 navrhuje terénne úpravy len v južnej kazete je z hľadiska ochrany 

prírody a krajiny prijateľnejší. 

       Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek ochrany prírody a krajiny 

v súlade s § 23 ods. 4 zákona ako dotknutý orgán požaduje na základe odborného vyjadrenia ŠOP SR, 

S-CHKO Strážovské vrchy  č. CHKOSV/327/16  zo dňa 23. 08. 2016  k vyššie uvedenej navrhovanej 

činnosti, aby boli rešpektované nasledovné pripomienky:   

  

- pred zazemňovaním južnej kazety vytvoriť bezbariérový migračný koridor, ktorý umožní 

prepojenia medzi severnou a južnou kazetou s  prierezom lichobežníkového tvaru so šírkou  
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základne 5 m  zosvahovaným na obidve strany, výška vodnej hladiny v mieste prepojenia 

minimálne 1 m pre možnosť úniku vodných živočíchov z priestoru upravovanej kazety,  

vybudovanie prepojenia zrealizovať v termíne do 28.02.2017 

  

 zazemňovacie práce je nutné realizovať postupným navážaním z južnej strany kazety smerom na 

sever 

 na privážanie kameniva a zeminy využívať existujúce prístupové komunikácie 

 

 vybudovanie náhradného hniezdiska pre brehule riečne v hlinitom svahu severnej kazety na 

mieste určenom pracovníkmi CHKO Strážovské vrchy, sklon steny minimálne 80 stupňov, s 

termínom realizácie do 28.02.2017 

 

 vykonanie technických opatrení – zošikmenie pôvodnej hniezdnej steny, sklon 45 stupňov, 

na zamedzenie hniezdenia brehule riečnej v jarnom období r.2017 na pôvodnej lokalite v 

termíne do 28.02.2017, z dôvodu zániku hniezdnej steny po zavezení južnej kazety 

 

 uloženie veľkých kameňov pri vstupe na cestnú komunikáciu okolo severnej kazety z dôvodu 

zamedzenia prejazdu nákladných áut, prípadne na zabránenie nelegálneho vývozu smetí do 

predmetnej lokality, v termíne do 31.12.2016 
 

 informovať všetky dotknuté subjekty, ktoré budú inertný odpad vyvážať do predmetného priestoru 

o opatreniach na elimináciu negatívnych vplyvov na chránené druhy rastlín a živočíchov  

 

 počas vegetačného obdobia 2017 - 2020  zrealizovať odstránenie  inváznych druhov  rastlín 

zistených pri biomonitoringu (Solidago gigantea, Fallopia sp.) z pozemku vo vlastníctve 

navrhovateľa  

 

 zavážanie južnej ťažobnej kazety je možné realizovať  celoročne vzhľadom ku skutočnosti, že 

navážanie výkopových zemín a kameniva bude vykonávané   nepravidelných intervaloch    v 

priebehu rokov 2017  až  2020 podľa  harmonogramu prác   regionálnych infraštruktúrnych 

stavieb/ obecné kanalizácie, vodovody, rekonštrukcia železnice a pod. /, ktorých termíny realizácie 

nie sú v súčasnosti ešte známe   

 

 

Za predpokladu realizácie variantu č. 2  a akceptovania všetkých vyššie uvedených požiadaviek, 

ktorými budú minimalizované zásahy do prírodného prostredia predmetnú navrhovanú činnosť 

nežiadame ďalej posudzovať podľa zákona.  

 

5.  Obec Beluša  - v liste č. 3522/2016 zo dňa 08.08.2016 oznámila tunajšiemu   úradu, že   oznámenie  

o doručení zámeru  bolo  vyvesené  dňa  08. 08. 2016  a  zvesené  30. 08. 2016. Verejnosť  bola 

poučená o tom, že svoje stanoviská k  navrhovanej činnosti môže posielať na Okresný úrad Púchov, 

odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov.          

 

6.  Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia  v liste č. OU-PU-OKR-2016/001433- 2 BCl, 

A10  zo dňa  17. 08. 2016   uvádza,  že  súhlasí so  zámerom : „Povrchové úpravy terénu v bývalom 

dobývacom priestore Beluša I.“ z hľadiska civilnej ochrany bez pripomienok.  

      

7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici  listom č.j. ORHZ-

PB1-804/2016 zo dňa 15.08.2016 konštatuje, že po preštudovaní zámeru navrhovanej činnosti:  
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„Povrchové úpravy terénu v bývalom dobývacom priestore Beluša I.“  z hľadiska ochrany pred 

požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.    

 

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, v záväznom 

stanovisku  č. A/2016/1620-2/HŽPaZ  zo dňa 12.08.2016 vyjadril názor, že súhlasí s návrhom  

žiadateľa, na vydanie záväzného stanoviska k zámeru: „Povrchové úpravy terénu v bývalom 

dobývacom priestore BELUŠA I.“ navrhovateľa SESTAV s.r.o., J.L. Bellu 34/809, 019 01 Ilava 

nakoľko podľa predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia 

samotná lokalita nie je v priamom kontakte s trvale obývaným územím Obcí Lednické Rovne a Beluša. 

Počas realizácie je možné očakávať negatívne vplyvy v dôsledku zvýšenej frekvencie dopravy na 

príjazdových komunikáciách, emisie z dopravy a hluk. Nepredpokladá sa, že emisie hluku priamo na 

lokalite by nadmieru obťažovali obyvateľov ( najbližšie umiestnený obytný dom je vo vzdialenosti 600 

m). 

Realizácia variantu č. 1 vyvolá zvýšené nároky v dlhšom časovom intervale ako variant č. 2. Celkovo 

možno hodnotiť vplyvy na obyvateľstvo v obidvoch variantoch ako negatívne ale zanedbateľné. Časť 

negatívnych vplyvov je možné minimalizovať navrhnutými technickými a organizačnými opatreniami. 

Po realizácii sa môžu prejaviť pozitívne socio – ekonomické vplyvy ako vytvorenie priestoru  pre 

rekreačno – relaxačné aktivity a nepriamo zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva . Upozorňujeme 

na skutočnosť, že juhozápadne od záujmového územia sa nachádza pásmo hygienickej ochrany II. 

stupňa vodárenského zdroja  HLR 4 Horovce, ktorý slúži na hromadné zásobovanie pitnou vodou.        

   

9. Obvodný banský úrad v Prievidzi  vo svojom liste č.953-2142/2016 konštatuje, že 

k predloženému zámeru „Povrchové úpravy terénu v bývalom dobývacom priestore BELUŠA I.“ 

navrhovateľa SESTAV s.r.o., J.L. Bellu 34/809, 019 01 Ilava na pozemku p.č. KN- C  3833/4 v k.ú. 

Beluša, ktorý sa nachádza v území v minulosti začleneného do chráneného ložiskového územia, resp. 

dobývacieho priestoru Beluša I.  nemá námietky.  

                                                                   

10. Obec Lednické Rovne ŽP a V 1297/2016/AG2-5/ Ing. Ko  zo dňa 31. 08. 2016  uvádza:  

Oznámenie o doručení zámeru: „Povrchové úpravy terénu v bývalom dobývacom priestore 
 

BELUŠA I.“ bolo zverejnené na úradnej tabuli obce v čase od 08.08.2016 do 30. 08.2016.  Zo strany 

verejnosti k predloženému zámeru neboli predložené žiadne pripomienky.  

Navrhované územie je dopravne prepojené s plochami našej obce v  k. ú. Hôrka, ktoré sú podľa 

územno – plánovacej dokumentácie obce navrhované na rekreačné účely.  

 

11. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej geologickej správy vo svojom stanovisku 

47567/2016 zo dňa 23. 08. 2016   uvádza, že vzhľadom na skutočnosť, že MŽP SR, sekcia geológie 

a prírodných zdrojov podľa zákona 569/2007  Z. z. o geologických prácach  v znení neskorších 

predpisov nemá kompetencie vydávať záväzné posudky, súhlasy, stanoviská, rozhodnutia alebo 

vyjadrenia podmieňujúce povolenie navrhovanej činnosti nie sme podľa § 3 písm. p) zákona  

dotknutým orgánom a k predmetnému zámeru nepredkladáme žiadne stanovisko.  

 

12. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva   vo svojom stanovisku  

č. j.  47733/2016 zo dňa  20. 09.2016 uvádza:  

Účelom navrhovanej činnosti sú úpravy terénu a rekultivácie bývalého dobývacieho priestoru Beluša 

I., štrkoviská Lednické Rovne. Navrhovateľ plánuje obnoviť územie dotknuté ťažbou štrkov a to tak, 

že vyplní vyťažené priestory vhodným inertným materiálom, čím sa vytvoria podmienky pre 

obnovenie trvalého trávnatého porastu, prípadne umožní využiť územie na rekreačné – relaxačné 

účely. 

K predloženému zámeru navrhovanej činnosti uvádzame z hľadiska pôsobnosti odboru 

odpadového hospodárstva nasledovné pripomienky: 
 

 Pri povrchovej úprave terénu je možné využiť výlučne inertné odpady, s katalógovým číslom 

17 05 04 –   zemina  a kamenivo   iné  ako uvedené v 17 05 03 a 17 05 06 výkopová zemina iná  
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 ako uvedená v 17 05 05, ktoré sú zaradené do kategórie O – ostatný odpad, v zmysle vyhlášky 

Ministerstva životného prostredia   č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
 

 Navrhovateľa upozorňujeme na nový typ povolenia „súhlas na využívanie odpadov na 

povrchovú úpravu terénu“, ktorý udeľujú okresné úrady podľa § 97 ods. 1 písm. s) nového 

zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 

91/2016 Z. z. (ďalej len „zákon o odpadoch“). 
 

 Podrobnosti o odpadoch vhodných na využívanie na povrchovú úpravu terénu sú ustanovené v 

§ 20 vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 

(ďalej len „vyhláška“).  
 

 Náležitosti žiadosti o súhlas na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu sú ustanovené 

v § 39 predmetnej vyhlášky. 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva 

nemá námietky proti realizácii navrhovanej činnosti za podmienky dodržania ustanovení 

všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva. 

  

13. Zo strany verejnosti neboli na tunajší úrad v stanovenej lehote doručené žiadne pripomienky. 

 

Záver:  

     Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie v  rámci posúdenia predmetnej  

navrhovanej činnosti z  hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie, rozsahu a miesta jej 

vykonávania, najmä jej únosného zaťaženia a  ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, 

významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu 

s územnoplánovacou  dokumentáciou a  s  prihliadnutím na stanoviská doručené k navrhovanej 

činnosti doručené od zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti   

tohto rozhodnutia.                  

 

      Na základe výsledkov zisťovacieho konania, po zohľadnení jednotlivých doručených stanovísk 

a po vyhodnotení vplyvu navrhovanej činnosti dospel príslušný orgán posudzovania vplyvov na 

životné prostredie  k nasledovným záverom: 

 

 V rámci zisťovacieho konania neboli zistené také skutočnosti, ktoré by závažným spôsobom 

ohrozovali a  poškodzovali jednotlivé zložky životného prostredia v dotknutom území. 

V procese zisťovacieho konania neboli preukázané skutočnosti, ktoré by znamenali riziko 

vážneho poškodenia alebo ohrozenia životného prostredia, či zdravia obyvateľstva, prípadne by 

znemožňovali samotnú realizáciu predmetnej činnosti. Všetky vplyvy na životné prostredie  

resp. zdravie obyvateľstva v okolí dotknutého územia sa dajú eliminovať technickými 

opatreniami. Neboli teda zistené skutočnosti takého charakteru, ktoré by boli dôvodom na ďalšie 

posudzovanie navrhovanej činnosti. Z hľadiska záujmov štátnej správy ochrany vôd, štátnej 

správy ochrany prírody a krajiny  a štátnej správy verejného zdravia je výhodnejší variant č.2, 

pri ktorom dochádza k menšej záťaži jednotlivých zložiek životného prostredia,  a tým aj  

zdravia obyvateľstva.     

 

     Na základe vyššie uvedeného, ako aj s prihliadnutím na § 29 ods. 3 zákona s použitím kritérií pre 

zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10, tunajší úrad rozhodol, že predmetná  činnosti sa nebude ďalej 

posudzovať podľa zákona o EIA. 
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     Ak sa zistí, že skutočné vplyvy vyššie uvedenej navrhovanej činnosti  sú väčšie, ako sa uvádza 

v oznámení, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného 

vplyvu s vplyvom uvedeným v  oznámení a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení 

činnosti podľa osobitých predpisov. 

       

       Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli požiadavky vo 

vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť pri povolení činnosti podľa osobitných 

predpisov: 

 

Okresný úrad Púchov, štátna správa odpadového hospodárstva:  

- na terénne úpravy použiť len taký odpad ako je uvedené v dokumentácii predloženej tunajšiemu 

úradu na vyjadrenie. 

- práce vykonať v rozsahu uvedenom v predloženom zámere. 

- terénne úpravy vykonávať tak, aby nedošlo k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie 

a k poškodzovaniu hmotného majetku. 

- požiadať tunajší úrad o udelenie súhlasu  podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona č. 79/2015 Z.z. 

o odpadoch na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu 

 

Okresný úrad Púchov, štátna vodná správa:  

- v spodnej časti ťažobnej kazety ukladať materiál s prevahou kameniva 

- o odpadoch použitých na úpravu terénu je potrebné viesť evidenciu: dátum, množstvo odpadu, 

lokalita vývozu - názov stavby, evidenčné číslo vozidla  

- zásypové práce vykonávať mechanizmami  a dopravnými prostriedkami v dobrom technickom 

stave   

- v žiadnom prípade neparkovať, neopravovať dopravné prostriedky na území upravovanej ťažobnej 

kazety, respektíve v jej blízkosti a ani nevytvárať v blízkosti dotknutého územia trvalé alebo 

dočasné uskladňovanie znečisťujúcich látok alebo obzvlášť znečisťujúcich látok vypracovať „Plán 

preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do 

životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len "havarijný plán"), oboznámiť s ním 

všetkých, ktorí budú vykonávať posudzovanú činnosť - úpravu terénu,                                                                

- taktiež  vybaviť pracovisko špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie 

úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou.    

 

- zabezpečiť monitoring kvality podzemných vôd či už na vybudovaných jestvujúcich vrtoch, resp. 

novo navrhnutých vrtoch.  

- dodržať všeobecné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších 

predpisov.  

 

Okresný úrad Púchov, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny:  

pred zazemňovaním južnej kazety vytvoriť bezbariérový migračný koridor, ktorý umožní 

prepojenia medzi severnou a južnou kazetou s  prierezom lichobežníkového tvaru so šírkou 

základne 5 m  zosvahovaným na obidve strany, výška vodnej hladiny v mieste prepojenia 

minimálne 1 m pre možnosť úniku vodných živočíchov z priestoru upravovanej kazety,  

vybudovanie prepojenia zrealizovať v termíne do 28.02.2017 
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 zazemňovacie práce je nutné realizovať postupným navážaním z južnej strany kazety smerom na 

sever 

 na privážanie kameniva a zeminy využívať existujúce prístupové komunikácie 

 

 vybudovanie náhradného hniezdiska pre brehule riečne v hlinitom svahu severnej kazety na 

mieste určenom pracovníkmi CHKO Strážovské vrchy, sklon steny minimálne 80 stupňov, s 

termínom realizácie do 28.02.2017 

                                                                       

 vykonanie technických opatrení – zošikmenie pôvodnej hniezdnej steny, sklon 45 stupňov, 

na zamedzenie hniezdenia brehule riečnej v jarnom období r.2017 na pôvodnej lokalite v 

termíne do 28.02.2017, z dôvodu zániku hniezdnej steny po zavezení južnej kazety 

 

 uloženie veľkých kameňov pri vstupe na cestnú komunikáciu okolo severnej kazety z dôvodu 

zamedzenia prejazdu nákladných áut, prípadne na zabránenie nelegálneho vývozu smetí do 

predmetnej lokality, v termíne do 31.12.2016 
 

 informovať všetky dotknuté subjekty, ktoré budú inertný odpad vyvážať do predmetného priestoru 

o opatreniach na elimináciu negatívnych vplyvov na chránené druhy rastlín a živočíchov  

 

 počas vegetačného obdobia 2017 - 2020  zrealizovať odstránenie  inváznych druhov  rastlín 

zistených pri biomonitoringu (Solidago gigantea, Fallopia sp.) z pozemku vo vlastníctve 

navrhovateľa  

 

 zavážanie južnej ťažobnej kazety je možné realizovať  celoročne vzhľadom ku skutočnosti, že 

navážanie výkopových zemín a kameniva bude vykonávané   nepravidelných intervaloch  v 

priebehu rokov 2017  až  2020 podľa  harmonogramu prác   regionálnych infraštruktúrnych 

stavieb/ obecné kanalizácie, vodovody, rekonštrukcia železnice a pod. /, ktorých termíny realizácie 

nie sú v súčasnosti ešte známe   

 

 

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva   vo svojom stanovisku  č.    

- pri povrchovej úprave terénu je možné využiť výlučne inertné odpady, s katalógovým číslom 17 

05 04 – zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 a 17 05 06 výkopová zemina iná ako 

uvedená v 17 05 05, ktoré sú zaradené do kategórie O – ostatný odpad, v zmysle vyhlášky 

Ministerstva životného prostredia   č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

-  súhlas na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu  udeľujú  okresné  úrady podľa § 97 

ods. 1 písm. s) nového zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení zákona č. 91/2016 Z. z. (ďalej len „zákon o odpadoch“). 

- podrobnosti o odpadoch  vhodných na využívanie na povrchovú úpravu terénu sú ustanovené v § 

20 vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 

(ďalej len „vyhláška“).  

- náležitosti žiadosti o súhlas na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu sú ustanovené v § 

39 predmetnej vyhlášky. 

Upozornenie: 

     Podľa § 29 ods. 16 zákona EIA dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť 

spôsobom v mieste obvyklým t. j. zverejnením na úradnej tabuli  na webovej stránke.    
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Poučenie: 

     Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Púchov, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov v lehote do 15 dní odo dňa 

doručenia tohto rozhodnutia.  

     Včas podané odvolanie má odkladný účinok. 

 

     

    Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok 

v znení neskorších predpisov po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí:   
1/ Obec Beluša, Farská 1045, 018 61 Beluša  

2/ Obec Lednické Rovne , Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne  

3/ Okresné riaditeľstvo záchranného a hasičského zboru Považská Bystrica 

4/ Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenských partizánov 1130/50,  P.B. 

5/ Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP- úsek ŠVS, OP, OH, ochrany ovzdušia 

6/ Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia  

7/ Ministerstvo ŽP SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava  

8/ Obvodný banský úrad v Prievidzi, Matice Slovenskej 10, 971 22 Prievidza 

9/ Okresný úrad Trenčín, OSZP, Hviezdoslavova 3, 911 05 Trenčín 

10/ Sestav s.r.o, J.L. Bellu 34/809, 019 01 Ilava 

 

 

 

 

                                                                                                             Ing. Iveta Kmošenová 

                                                                                                                      vedúca odboru 

 

 

 

 

 

 

Toto rozhodnutie je doručené verejnou vyhláškou, a preto  po dobu 15 dní bude vyvesené na úradnej 

tabuli Okresného úradu Púchov, Obce Beluša, Obce Lednické Rovne  a tiež zverejnené na webovej 

stránke Okresného úradu Púchov a Ministerstva životného prostredia SR.  

     

        Posledný deň vyvesenia rozhodnutia sa pokladá za deň doručenia verejnosti.   

 

 

 

Vyvesené dňa:.............................                   Zvesené dňa:............................................ 

 

 

 

Otlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:................................................................  



Tel.č.: 042 432 69 49                      e-mail:jana.hasprova@minv.sk 

 


