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OU-PU-OSZP-2017/001680-11/ZK2, A 10                                                                          Púchov 15. novembra 2017 

Vyb. Ing. Jana Hasprová 

 

 

 

                                                                    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 oznámenia o zmene  navrhovanej 

činnosti „Povrchové úpravy terénu v bývalom dobývacom priestore Beluša I.“, ktoré 

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 

 

                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.       

  

      Predložené  oznámenie o zmene navrhovanej činnosti  rieši terénne úpravy pozemku p. č. 

KN-C 3833/4 v  k. ú. Beluša o rozlohe 16 720 m
2
, ktorý bol vyňatý z dobývacieho priestoru 

Beluša I. a je v súčasnosti vedený v kultúre ostatná plocha.  

     V predkladanej zmene sa oproti pôvodnému zámeru navrhovanej činnosti ukončeného  

v zisťovacom konaní rozhodnutím Okresného úradu Púchov, odboru starostlivosti o životné 

prostredie č.j. OÚ-PU-OSZP 2016/001388-18, ZK5 zo dňa 30.09.2016 so záverom, že 

predmetná činnosť sa nebude ďalej posudzovať podľa zákona EIA  sa zvýši hrúbka ukladaného  

inertného materiálu  v  južnej vyťaženej kazete  o  2,14 m  oproti pôvodnému zámeru, pričom po 

realizácii navrhovanej zmeny bude celková výška navezeného materiálu vo vyťaženej kazete 

7,72 m. Plošná výmera terénnych úprav ani umiestnenie  sa oproti pôvodnému zámeru nemení.  

      Množstvo výkopového materiálu uloženého na p. č. KN-C 3833/4 v  k. ú. Beluša  vzrastie 

o 142 000 t a bude po zmene  navrhovanej činnosti s celkovým objemom 297 000 t.  

 

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

realizovať je definované ako ťažobné a  dobývacie priestory. Vlastníkom vyššie uvedeného 

pozemku, na ktorom sa budú vykonávať povrchové úpravy terénu je navrhovateľ. Dopravne je plocha 

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

komunikáciou   na  št. cestu  II/507.      

       Zo stanovísk dotknutých orgánov a dotknutých obcí doručených k oznámeniu o zmene 

navrhovanej činnosti vyplynuli nasledovné požiadavky, ktoré bude potrebné zohľadniť pri 

povolení činnosti podľa osobitných predpisov: 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

Štefánikova 820, 020 01 Púchov  

 

Štefánikova 820, 020 01 Púchov  

 

http://www.minv.sk/
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- navrhovateľ je povinný rešpektovať všetky pripomienky dotknutých orgánov 

a dotknutých obcí, ktoré  sú uvedené v  rozhodnutí zo zisťovacieho konania tunajšieho 

úradu vydaného pod č. j. OU-PU-OSZP 2016/001388 -18, ZK5  zo dňa 30. septembra 

2016  

- navrhovateľ je povinný  požiadať Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné 

prostredie – úsek štátnej správy v  odpadovom hospodárstva o zmenu súhlasu na 

využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu  

- zabezpečiť monitoring kvality podzemných vôd z jestvujúcej studne slúžiacej ako zdroj 

pitnej vody v rozsahu: sledované ukazovatele - NEL-IR, teplota vody, pH, konduktivita, 

rozpustený kyslík, odber a  analýzu vzoriek vykonať akreditovaným laboratóriom v čase 

pred začatím zasypávania  bývalej ťažobnej jamy a následne v intervale 2 x ročne 

- v prípade zistenia zhoršenia kvality podzemných vôd vykonať primerané opatrenia za   

účelom dosiahnutia dobrého stavu vôd,  a  o výsledkoch 1 x ročne informovať tunajší 

úrad  formou vyhodnocovacej správy   

-  návrh biologickej rekultivácie po ukončení  zavážania  južnej ťažobnej kazety  je nutné 

predložiť orgánu ochrany prírody na odsúhlasenie ešte pred vydaním rozhodnutia 

o zmene terénnych úprav územne príslušným stavebným úradom  

-  súčasťou žiadosti na vydanie rozhodnutia/udelenia súhlasu na využívanie odpadov na 

povrchovú úpravu terénu podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch  je vyžadovaný aj 

odborný posudok. 

 

Odôvodnenie: 

 

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

doručil dňa  03. 10. 2017  Okresnému  úradu Púchov, odboru starostlivosti o životné prostredie  

podľa  § 18 ods. 2 písm. d) a § 29 ods.1 písm. b) zákona EIA oznámenie o zmene   navrhovanej 

činnosti: „Povrchové úpravy terénu v bývalom dobývacom priestore Beluša I.“    

vypracovaný   spracovateľom:   Ing.  Jánom    Palajom, ENEX  trade   s.r.o.,  Zlatovská  1962, 

019 05 Trenčín, IČO  45 600 198.                                                             

     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 

oznámenia o zmene vyššie uvedenej  navrhovanej činnosti začal správne konanie v predmetnej  

veci  a listom č. j. OU-PU-OSZP 2017/001680-2/HJ  zo dňa 09. 10. 2017  oznámil v súlade s § 

29 ods. 6 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 § 24 ods.1 písm. a)  zákona EIA zverejnil na svojom 

webovom sídle informáciu pre verejnosť o oznámenia o zmene 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 zatrávnenie a výsadbu nelesných drevín.   

     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, 
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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 južnej kazety vhodným 

inertným materiálom (výkopové zeminy a kamenivo), čím vytvorí podmienky pre obnovenie 

trvalého trávnatého porastu s výsadbou drevín, čím  v budúcnosti umožní prípadné rekreačno - 

relaxačné využitie územia.  

     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").                                                                        

     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 pieskovcami kamenitými a balvanovitými suťami  

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 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 sa zároveň 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.   
     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 

nedôslednom zhodnotení vplyvov takejto činnosti môže dochádzať k nežiadúcemu záberu 
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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 tiež 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 vplyvy vytvorením priestoru pre rekreačno - relaxačné aktivity 

a tým aj nepriamo zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva.  
       

     V súčasnosti realizovaná činnosť terénnych úprav bola posúdená v zisťovacom konaní podľa 

zákona EIA  v roku  2016  s  určením podmienok  realizácie navrhovanej činnosti  zahrnutými v  

rozhodnutí  tunajšieho úradu zo zisťovacieho konania č.j. OÚ–PU-OSZP 2016/001388-18, ZK5 

zo dňa 30.09.2016  ukončeného so záverom, že predmetná činnosť sa nebude ďalej posudzovať 

podľa zákona EIA. 

 

     Realizáciou terénnych úprav dochádza k postupnému zániku biotopu v južnej kazete avšak  

negatívne dopady  nebudú natoľko významné, že dôjde k úplnému zániku populácií druhov 

zistených na sledovanej lokalite, nakoľko boli  vykonané  technické a organizačné opatrenia na 

elimináciu negatívnych dopadov na vodný biotop  vytvorením prepojenia do severnej vyťaženej 

kazety ako úniková cesta pre plazy, obojživelníky a ryby. Tiež je v severnej kazete umelo 

vytvorená  náhradná hlinitá stena, ktorá slúži ako náhradné hniezdisko pre brehule. Hodnotný 

biotop severnej kazety s mokraďou s vhodnými podmienkami pre reprodukciu obojživelníkov 

(trvalá monitorovacia plochaTML_BufoViri_004) ostane zachovaný bez zásahu. Nepredpokladá 

sa, že predmetný  mokraďový biotop bude ovplyvnený realizáciou činnosti v  pôvodnom rozsahu 

terénnych úprav, a preto sa nepredpokladá  jeho ovplyvnenie ani  zmenou navrhovanej  činnosti. 

     Po ukončení biologickej rekultivácie južnej kazety bude pôvodný biotop stojatých vôd úplne 

nahradený lúčnym biotopom a biotopom nelesnej drevitej vegetácie. Podrobnejšie bude druhová 

skladba drevín použitých biologickej rekultivácii upresnená v koordinácii s orgánom ochrany 

prírody pri  zmene rozhodnutia  o povolení terénnych úprav. 

     Realizácia navrhovanej zmeny vyvolá zvýšenie frekvencie dopravy po prístupových 
komunikáciách  a na št. ceste II/507.  Už v súčasnosti počas realizácie povolených 
terénnych úprav južnej kazety dochádza k zaťaženiu životného prostredia emisiami 
znečisťujúcich látok, hlukom a vibráciami, ktoré však je možné kvalifikovať ako dočasné a 
časovo obmedzené s lokálnym charakterom a dosahom len na najbližšie okolie. 
Navrhovaná zmena spôsobí, že popísané vplyvy budú pôsobiť v dlhšom časovom intervale 
v závislosti od celkovej doby realizácie činnosti  ale ich intenzita sa nezmení. Celkové  
investičné  náklady  na realizáciu predmetného  zámeru  počítajú  s čiastku cca 100 000,-  
EUR  s  predpokladaným termínom i  ukončenia činnosti - marec 2021.  

     V rámci zisťovacieho konania o zmene navrhovanej činnosti požiadal tunajší úrad  listom č. j. 

OU-PU-OSZP 2017/001680-2/HJ  zo dňa 09. 10. 2017  o zaujatie stanoviska rezortný orgán, 

dotknuté orgány, povoľujúci orgán a dotknuté obce, ktoré boli požiadané, aby informovali do 3  

 

pracovných dní od doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti  verejnosť spôsobom  

v mieste obvyklým a oznámili verejnosti, kedy a  kde je možné do oznámenia 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. 

      V zákonom stanovenom termíne doručili na okresný úrad svoje písomné stanoviská 

tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):  



5. strana k rozhodnutiu č.j. OU-PU-OSZP 2017/001680-11  

 

 

 

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

     Stanovisko orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia č.j.: OU-PU-OSZP-2017/001722-2/ZK5, 

zo dňa 17. 10. 2017, v ktorom sa uvádza: Predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 

rieši terénne úpravy pozemku p. č. KN-C 3833/4 v k. ú. Beluša o rozlohe 16 720 m
2
, ktorý bol 

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

      V predkladanej zmene sa oproti pôvodnému zámeru navrhovanej činnosti, ktorý bol v 

zisťovacom konaní rozhodnutím Okresného úradu Púchov, odboru starostlivosti o životné 

prostredie, č. j. OÚ-PU-OSZP-2016/001388-18, ZK5 zo dňa 30. 09. 2016 ukončený so záverom, 

že predmetná činnosť sa nebude ďalej posudzovať podľa zákona EIA sa zvýši hrúbka 

ukladaného materiálu v južnej vyťaženej kazete o 2,14 m oproti pôvodnému zámeru, pričom po 

realizácii navrhovanej zmeny bude výška navezeného materiálu 7,72 m. Plošná výmera ani 

umiestnenie terénnych úprav sa oproti pôvodnému zámeru nemení. Množstvo výkopového 

materiálu uloženého na vyššie uvedenom pozemku vzrastie o 142 000 t a bude po zmene 

navrhovanej činnosti s celkovým objemom 297 000 t. Podľa platného Územného plánu obce 

Beluša územie, v ktorom sa predmetná činnosť má realizovať je definované ako ťažobné a 

dobývacie priestory. 

        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. v platnom znení, vydáva 

podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení nasledovné stanovisko: 

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Povrchové úpravy terénu v bývalom 

dobývacom priestore Beluša I.“ nemáme pripomienky a vyjadrujeme názor, že sa nemá 

posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení. 

 

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

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

2016/001784-2/ZK5 zo dňa 25.10.2017:   

     Na základe elektronického podania zaevidovaného pod č.j. OU-PU-OSZP-2017/001784-1 ZK 

5 zo dňa 09. októbra 2017 ste požiadali úsek štátnej správy odpadového hospodárstva 

o stanovisko podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom podania je 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: „Povrchové úpravy terénu v dobývacom priestore 

Beluša I“, navrhovateľa SESTAV s. r.o. J.L. Bellu 34/809 Ilava. Predmetom zmeny je navýšenie  

hrúbky ukladaného materiálu v južnej kazete oproti pôvodnému zámeru, pričom  množstvo  

výkopového materiálu vzrastie o 142 000 t  a bude po zmene navrhovanej činnosti s celkovým 

objemom 297 000 t. 

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

v odpadovom hospodárstve, ako dotknutý orgán podľa § 29 ods. 9 č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

uvádzame nasledovné: 

- upozorňujeme navrhovateľa, že je potrebné požiadať o zmenu súhlasu 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-2017/001717-2/ZK5  zo 

dňa 26. 10. 2016  v zmysle § 29 ods. 9)  zákona  EIA.    

        Listom zaevidovaným na tunajšom úrade dňa 11. októbra 2017 bolo Okresnému úradu 

Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušnému orgánu štátnej vodnej správy 

zaslané oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Povrchové úpravy terénu v bývalom 

dobývacom priestore Beluša I.“. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo podané 
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navrhovateľom SESTAV s.r.o., J.L. Bellu 34/809, 019 01 Ilava IČO: 36014559.  Oznámenie 

o zmene navrhovanej činnosti bolo vypracované spracovateľom Ing. Ján Palaj, ENEX 

consulting, s.r.o. Školská 66, 019 05 Trenčín.  

      Zmena navrhovanej činnosti rieši na pozemku KN-C č. 3833/4 k. ú. Beluša, v bývalom 

dobývacom priestore v jeho južnej kazete o výmere 16 720 m
2 

zvýšenie hrúbky ukladaného 

materiálu oproti pôvodnému projektu  o 2,14 m na celkovo 7,72 m, čím sa zmení aj celkové 

množstvo ukladaného materiálu zo 155 000 ton na 297 000 ton pri objeme 129 078 m
3
. Použitým 

materiálom bude najmä rúbanina  tvorená silne zvetralými ílovcami, pieskovcami kamenitými 

a balvanovitými suťami - materiál z výstavby tunela Diel pri Nimnici na železničnej trati  

Púchov – Žilina. Materiál je priebežne hutnený buldozérom. Plošná výmera terénnych úprav ani 

umiestnenie sa oproti pôvodnému zámeru nemení. Predpokladaný termín realizácie: do marec 

2021.  

         Stavba sa nenachádza v ochrannom pásme vodárenských zdrojov slúžiacich pre hromadné 

zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a nenachádza sa v chránenej vodohospodárskej oblasti. 

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.. Na zasypávanie odkrytých podzemných vôd bolo tunajším úradom, ako 

príslušným orgánom štátnej vodnej správy vydaný súhlas v zmysle § 23 ods. 1/ písm. c) vodného 

zákona pod č.j. OU-PU-OSZP-2016/001959-6/ZB1 A-20 zo dňa 16. decembra 2017.      

    

          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. 

Navrhovateľ je povinný rešpektovať: 

- 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.  

- S obsahom „Plánom preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku 

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

"havarijný plán") oboznamovať všetkých, ktorí budú vykonávať posudzovanú činnosť - 

úpravu terénu, pracovisko vybaviť špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na 

zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou.    

- Zabezpečiť monitoring kvality podzemných vôd z jestvujúcej studne slúžiacej ako zdroj pitnej 

vody v rozsahu: 

 sledované ukazovatele: NEL-IR, teplota vody, pH, konduktivita, rozpustený kyslík,    

 odber a analýzu vykonať akreditovaným laboratóriom v čase pred začatím zasypávania    

bývalej ťažobnej jamy a následne v intervale 2 x ročne, 

 v prípade zistenia zhoršenia kvality podzemných vôd vykonať primerané opatrenia za   

účelom dosiahnutia dobrého stavu vôd,   
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         a o výsledkoch, formou vyhodnocovacej správy priebežne oboznamovať tunajší úrad, 

v intervale 1 roka.  

- Dodržať všeobecné ustanovenia vodného zákona.   

 

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

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

2017/001756-2 ZK 5, A-10 zo dňa 20.10.2017 

Okresnému úradu Púchov, odboru  starostlivosti  o  životné prostredie, úseku ochrany prírody 

a krajiny bolo 11.10.2017 doručené oznámenie o zmene navrhovanej  činnosti: „Povrchové 

úpravy terénu v bývalom dobývacom priestore Beluša I.“  ako  dotknutému orgánu  v zmysle 

§ 29 ods. 6  písm. a) zákona NR SR č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  

a  o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov / ďalej len „zákon“/.  

     Orgán ochrany prírody po oboznámení sa s textom vyššie uvedeného oznámenia o zmene 

navrhovanej činnosti  zistil,  že predložené oznámenie navrhuje oproti pôvodnému zámeru 

navrhovanej činnosti, ktorý bol v zisťovacom konaní rozhodnutím Okresného úradu Púchov, 

odboru starostlivosti o životné prostredie č.j. OÚ–PU-OSZP 2016/001388-18, ZK5 zo dňa 

30.09.2016  ukončený so záverom, že predmetná činnosť sa nebude ďalej posudzovať podľa 

zákona EIA  sa zvýši hrúbka ukladaného  materiálu  v  južnej vyťaženej kazete  o 2,14 m  oproti 

pôvodnému zámeru , pričom po realizácii navrhovanej zmeny bude výška navezeného materiálu 

7,72 m. Plošná výmera ani umiestnenie terénnych úprav sa  oproti  pôvodnému  zámeru nemení,  

množstvo výkopového materiálu uloženého na vyššie uvedenom pozemku vzrastie o 142 000 t a 

bude po zmene  navrhovanej činnosti s celkovým  objemom 297 000 t.  

     Navrhovaná zmena  – povrchové úpravy terénu v bývalom dobývacom priestore sa bude 

realizovať na pozemku  p. č. KN C  3833/4 v  k. ú. Beluša, 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 bol súčasťou  zámeru predmetnej navrhovanej činnosti  bola na 

predmetnej lokalite zistená prítomnosť 4 druhov obojživelníkov a plazov, 32 druhov vtákov a 42 

druhov rastlín.  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. 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. 

      

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

na základe vyššie uvedených skutočností  požaduje v súlade s § 29 ods. 9 zákona ako dotknutý 

orgán , aby pri realizácii terénnych úprav boli rešpektované nasledovné pripomienky:    

I. zazemňovacie práce je nutné realizovať postupným navážaním z južnej strany kazety 

smerom na sever, pričom na privážanie kameniva a zeminy sa budú využívať len existujúce 

prístupové komunikácie 

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

priestoru o opatreniach na elimináciu negatívnych vplyvov na chránené druhy rastlín 

a živočíchov 
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III. počas vegetačného obdobia 2018 - 2020  zrealizovať odstránenie  inváznych druhov  

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

vlastníctve navrhovateľa  

IV. 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  

V. návrh biologickej rekultivácie predmetnej  plochy je nutné predložiť orgánu ochrany prírody 

na odsúhlasenie ešte pred vydaním rozhodnutia o zmene terénnych úprav územne 

príslušným stavebným úradom.  

       Za predpokladu rešpektovania 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. 3726/2017/HOR  zo dňa 10.11.2017   oznámila tunajšiemu   úradu, 

že oznámenie  o zmene navrhovanej činnosti  bolo  vyvesené  dňa 20.10.2017 a zvesené 

31.10.2017 . Počas doby zverejnenia neboli zo strany občanov vznesené žiadne pripomienky ani 

návrhy.          

 

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici v záväznom 

stanovisku  č. A/2017/02083-2/OPPL  zo dňa 20.10.2017 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 a netrvá na jeho doplnení  ani na jeho posudzovaní podľa zák. 24/2006 Z.z., nakoľko 

samotná lokalita nie je v kontakte s  trvale obývanými objektmi Nepredpokladá sa, že emisie 

hluku priamo na lokalite by nadmieru obťažovali obyvateľov ( najbližšie umiestnený obytný 

dom je vo vzdialenosti 600 m). Navrhovaná činnosť svojím charakterom nepredstavuje 

významné zaťaženie životného prostredia emisiami, hlukom, produkciou odpadových vôd, 

neprimeranými nárokmi na energie, vodu, dopravnú obslužnosť, ktoré by mohlo mať negatívny 

vplyv na zdravie ľudí. Celkovo možno hodnotiť vplyvy na obyvateľstvo ako negatívne ale 

zanedbateľné. Možno konštatovať, že sa významnou mierou nezvýši zaťaženie jednotlivých 

zložiek životného prostredia do takej miery, že by došlo k prekročeniu noriem kvality životného 

prostredia. Avšak 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.  

   

7. Obvodný banský úrad v Prievidzi  vo svojom liste č.1051-2465/2017 zo dňa 19.10.2017 

konštatuje, že k predloženej zmene navrhovanej činnosti „Povrchové úpravy terénu v bývalom 

dobývacom priestore BELUŠA I.“, ktorý sa nachádza v území v minulosti začleneného do 

chráneného ložiskového územia, resp. dobývacieho priestoru Beluša I. určeného navrhovateľovi   

nemá námietky.  

                                                                   

8. Obec Lednické Rovne ŽP a V 2053/2017/AG2-5/ Ku  zo dňa 30. 10. 2017  uvádza:  

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti : „Povrchové úpravy terénu v bývalom dobývacom 

priestore BELUŠA I.“ bolo  zverejnené na úradnej tabuli obce v čase od 17.10.2017 do  

30.10.2017. Zo strany verejnosti k predloženému oznámeniu neboli predložené žiadne 

pripomienky.  
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9. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia 

a odpadového hospodárstva  vo svojom stanovisku 45653/2017 zo dňa 17. 10. 2017   uvádza:  

Povrchové úpravy terénu v bývalom dobývacom priestore Beluša I.“. - Stanovisko 

odpadového hospodárstva k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti.  

      Účelom v predkladanej zmene sa oproti pôvodnému projektu navrhuje zvýšenie hrúbky 

ukladaného materiálu o 2,14 m na celkovo 7,72 m. Tým sa zmení aj celkové množstvo 

ukladaného materiálu na 297 000 t. Plošná výmera terénnych úprav ani umiestnenie sa oproti 

pôvodnému Zámeru nemení. 

 

Druhy odpadov, ktoré budú použité na povrchovú úpravu terénu: 

- 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedená v 17 05 03, kategórie O 

- 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, kategórie O 

 

Z hľadiska vecnej a odborovej pôsobnosti Vám predkladáme za odbor odpadového 

hospodárstva nasledovné: 

 Navrhovateľa upozorňujeme, že súčasťou žiadosti na vydanie rozhodnutia/udelenia 

súhlasu na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu podľa § 97 ods. 1 písm. s) 

zákona o odpadoch  je vyžadovaný aj odborný posudok. 

 Navrhovateľa ďalej upozorňujeme na skutočnosť, že pri realizácii zmene navrhovanej 

činnosti musí dodržiavať všetky platné právne predpisy odpadového hospodárstva a to 

najmä zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a vyhlášku MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona (ďalej len „vyhláška“). Náležitosti k žiadosti o súhlas na využívanie 

odpadov na povrchovú úpravu terénu sú uvedené v § 39 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. 

 

10. 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  zmeny 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.  
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 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 zmeny navrhovanej činnosti.  

 

 

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

kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10, tunajší úrad rozhodol, že predmetná  činnosti 

sa nebude ďalej posudzovať podľa zákona o EIA. 

     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. 

       

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 

obce.    

 

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 Správneho súdneho poriadku v znení 

neskorších predpisov po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

Doručí sa 

podľa rozdeľovníka 

                                                                                                             Ing. Iveta Kmošenová 

                                                                                                                          vedúca 

 

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

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

na webovom sídle 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:................................................................  
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Rozdeľovník: 

 

Rozhodnutie sa doručí:  
1/ Sestav s.r.o, J.L. Bellu 34/809, 019 01 Ilava 

Na vedomie: 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


