ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej
správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 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 predpisov, ako
správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona NR SR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 56
písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z.o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodol podľa § 29 zákona NR SR č.
24/2006 Z. z.o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona NR SR č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho
konania k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie verejného cintorína v obci
Staškov“, navrhovateľa obec Staškov, Jozefa Krónera 588, 023 53 Staškov, IČO: 00314293, takto:
Zmena navrhovanej činnosti „Rozšírenie verejného cintorína v obci Staškov“, uvedená
v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti, ktorá sa bude realizovať v katastrálnom
území obce Staškov, na parcelách reg. KN-C 3453, 3454, 3444/1, 3443/1, 3442/1, 3440/1 a KNE 4000, 3998, 3999, 4001/1, 4001/2
sa nebude posudzovať
podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa určujú nasledovné
podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné
prostredie:

V prípade potreby udržiavať potrebnú vlhkosť povrchu staveniska cintorína, dopravných trás a
prašných materiálov, ak nie sú zabezpečené iným spôsobom.

Odôvodnenie
Úkony pred vydaním rozhodnutia
Navrhovateľ obec Staškov, Jozefa Krónera 588, 023 53 Staškov, IČO: 00314293 (ďalej len
„navrhovateľ“), doručil dňa 1. 10. 2021 na Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné
prostredie (ďalej len „OÚ Čadca“) podľa § 18 ods. 2 písm. d) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona
NR SR 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 o posudzovaní vplyvov“)
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie verejného cintorína v obci Staškov“,

vypracované podľa prílohy č. 8a k zákonu o posudzovaní vplyvov (ďalej len „oznámenie o zmene
navrhovanej činnosti“).
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracovala spoločnosť ENGOM, s.r.o., Žilina
v septembri 2021.
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 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 predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako
príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 56 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov,
upovedomilo podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku všetkých známych účastníkom konania, že
dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 správneho poriadku,
správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti
na životné prostredie.
Podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov, ak ide o navrhovanú činnosť
uvedenú v § 18 ods. 2, písm. d) zákona o posudzovaní vplyvov je navrhovateľ povinný pred
začatím povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti doručiť príslušnému orgánu písomne a
elektronicky oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracované podľa prílohy č. 8a, ak má byť
predmetom zisťovacieho konania zmena navrhovanej činnosti.
Podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní vplyvov, predmetom zisťovacieho konania o
posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo zmeny navrhovanej činnosti (ďalej len
„zisťovacie konanie“) musí byť každá zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti B
zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné
prostredie, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie.
OÚ Čadca dňa 4.10. 2021 zverejnil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 6
zákona o posudzovaní vplyvov a informáciu pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní
vplyvov na webovom sídle ministerstva https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/-rozsirenieverejneho-cintorina-v-obci-staskov- a úradnej tabuli a zároveň zaslal listom č. OU-CA-OSZP2021/011757-002, zo dňa 4.10. 2021 žiadosť o stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej
činnosti povoľujúcemu orgánu (Obec Staškov), dotknutému orgánu (Okresný úrad Čadca, odbor
starostlivosti o životné prostredie; Okresný úrad Čadca, odbor pozemkový a lesný; Okresný úrad
Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemkových komunikácií; Okresný úrad Čadca, odbor krízového
riadenia, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci; Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Čadci; Žilinský samosprávny kraj; Ministerstvo zdravotníctva
SR, Krajský pamiatkový úrad Žilina, Okresný úrad Žilina, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia kraja) a listom č. OU-CA-OSZP-2021/011757-003, zo dňa 5.10. 2021
dotknutej obci.
Obec Staškov ako dotknutá obec informovala verejnosť podľa § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní
vplyvov o oznámení o zmene navrhovanej činnosti na svojej úradnej tabuli dňa 11.10.2021 do
22.10.2021 a zároveň oznámila, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť.

Vyjadrenia k podkladom pre vydanie rozhodnutia

Stručný popis súčasného stavu

V obci Staškov sa nachádza jedno prevádzkované verejné pohrebisko s domom smútku, ktorého
kapacita v krátkom časovom období dosiahne naplnenie hrobových miest a z hľadiska
zabezpečenia služieb obyvateľstvu je potrebné riešiť výber vhodných lokalít pre nové verejné
pohrebisko alebo rozšírenie kapacity hrobových miest na existujúcom cintoríne.
Obec Staškov v rámci projektovej a povoľovacej prípravy rozhodla o rozšírenia verejného
pohrebiska v centrálnej časti obce Staškov.
Popis zmeny navrhovanej činnosti
Obec Staškov pripravuje na pozemkoch p. č. 3453, 3454, 3444/1, 3443/1, 3442/1, 3440/1, 4000,
3998, 3999, 4001/1, 4001/2, ktoré sú situované v kontakte s areálom verejného cintorína Staškov
rozšírenie kapacity hrobových miest pre ukladanie ľudských pozostatkov.
Rozšírenie je možné severným a juhozápadným smerom o plochu 4064 m2, ktorá umožní rozšíriť
cintorín o kapacitu 270 hrobových miest.
Rozšírenie verejného cintorína tvorí:
- prístupová účelová komunikácia v časti rozšírenia verejného cintorína v dĺžke 35 m s technickým
riešením zodpovedajúcim príslušným technickým normám,
- chodníky v dĺžke 420 m s technickým riešením zodpovedajúcim príslušným technickým normám,
- mobiliár: lavičky na oddych - 25 ks, smetné koše – 10 ks, okrasné tuje – 200 ks,
- osvetlenia rozšírenej časti cintorína - 12 stĺpov so svietidlami,
- sadové úpravy (výsadba dekoratívnych pietnych drevín).
Verejný cintorín je sprístupnený existujúcou miestnou komunikáciou, ktorá vyhovuje
navrhovanému rozšíreniu kapacity hrobových miest.
Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti
Lokalizácia záujmového územia podľa územno-správneho členenia Slovenskej republiky:
VÚC:
Žilinsky kraj
Okres:
Žilina
Obec:
Staškov
Situovanie záujmového územia podľa Katastra nehnuteľností Slovenskej republiky:
Katastrálne územie:
Staškov

Parcelné čísla pozemkov KN

(register C): 3453, 3454, 3444/1, 3443/1, 3442/1, 3440/1

Druh pozemku:

orná pôda

Parcelné čísla pozemkov KN (register E):

4000, 3998, 3999

Druh pozemku:

orná pôda

Parcelné čísla pozemkov KN (register E):

4001/1, 4001/2

Druh pozemku:

trvalý trávnatý porast

Navrhovaná zmena je situovaná v južnej časti obce Staškov (k. ú. Staškov) a tvorí prechod medzi
poľnohospodársky využívanou krajinou a zastavanou časťou obce Staškov.

Požiadavky zmeny navrhovanej činnosti na vstupy
Záber krajinného priestoru
Záujmové územie sa nachádza v južnej časti obce Staškov (k. ú. Staškov) a tvorí prechod medzi
poľnohospodársky využívanou krajinou a zastavanou časťou obce Staškov. Územie pre
navrhované rozšírenie cintorína pozostáva z poľnohospodársky extenzívne obhospodarovanej
pôdy (TTP) a ornej pôdy. V území dominujú agroekosystémy a v malej miere urbánne
geoekosystémy. Krajinný priestor je funkčne využívaný pre účely poľnohospodárskej výroby

a pochovávanie ľudských pozostatkov na verejnom cintoríne Staškov. Hlavné sídelné územie obce
je situované v údolí Kysuce vo vzdialenosti od 200 do 600 m m S až SZ smerom od záujmového
územia. Najbližšie obydlia (6 rodinných domov) sa nachádzajú východným až JV smerom od
areálu cintorína vo vzdialenosti cca 50 až 100 m.
Navrhované umiestnenie a technické riešenie rozšírenia cintorína v podstatnej miere vychádza
z daných prírodných a priestorových podmienok. Navrhovaná činnosť predstavuje v širšom
krajinnom priestore rozšírenie existujúceho krajinného prvku (nadväznosť na existujúci areál
cintorína v obci Staškov), ktorý dotvára sekundárnu krajinnú štruktúru daného územia. Rozšírenie
areálu verejného cintorína spôsobuje nový záber krajinného priestoru, ktorý z hľadiska využitia
územia vhodný pre pochovávanie ľudských pozostatkov.
Záber poľnohospodárskej pôdy
Rozšírenie areálu cintorína v obci Staškov je navrhované v území, ktoré sa nachádza na
poľnohospodárskom pôdnom fonde a výstavba si vyžiada trvalý záber poľnohospodárskych
pozemkov p. č. 3453, 3454, 3444/1, 3443/1, 3442/1, 3440/1, 4000, 3998, 3999, 4001/1, 4001/2,
ktoré sú situované mimo hranice zastavaného územia obce. Požiadavky na trvalý záber
poľnohospodárskeho pôdneho fondu predstavuje cca 0,4064 ha.
Chránené územia, chránené stromy a pamiatky
Navrhovaná činnosť svojim situovaním v krajine nezasahuje do chránených území vyhlásených
podľa
zákona
č.
543/2002
Z.
z.
o
ochrane
prírody
a
krajiny.
Výrub drevín
Územie rozšírenia cintorína tvorí poľnohospodárska pôda s trávnym porastom bez výskytu drevín.
Rozšírenie verejného cintorína v obci Staškov si nevyžaduje výrub drevín.
Ochranné pásma
Obec Staškov nemá podľa § 15 ods. 7 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve všeobecne
záväzným nariadením ustanovené ochranné pásmo pohrebiska.
Zvláštne a osobitné opatrenia počas výstavby v dotyku s inžinierskymi sieťami, revíznymi
šachtami a ostatnými objektmi a zariadeniami budú spresnené v samostatných projektových
riešeniach ďalšieho stupňa projektovej prípravy (napr. problematika polohy dočasných objektov
navrhovaného zariadenia staveniska voči ochranným pásmam týchto zariadení a pod.).
Elektrická energia
Existujúci verejný cintorín (Dom smútku) je pripojený na el. rozvodnú sieť.
V rámci zariadenia staveniska sa neuvažuje s výstavbou dočasnej el. prípojky. Zváranie el.
oblúkom bude zabezpečené z existujúcich el. rozvodov.
Vykurovanie
Vzhľadom na charakter navrhovanej stavby sa zásobovanie teplom nevyžaduje.
Nároky na dopravu a inú infraštruktúru
Dopravne je územie navrhované na rozšírenie cintorína v obci Staškov napojené na miestne
komunikácie a štátnu cestu č. II/487.
Požiadavky na pracovné sily
Predpokladaný počet zamestnancov počas výstavby je 5 pracovníkov.
Statická doprava
Rozšírenie cintrorína si nevyžaduje navýšenie stojísk pre parkovanie motorových vozidiel.
Pre statickú dopravu budú využívané existujúce stojiská pred verejným cintorínom a pred blízkym
kostolom.
Údaje o výstupoch zmeny navrhovanej činnosti
Emisie do ovzdušia
V etape stavebných prác sa očakáva znečistenie ovzdušia emisiami z mobilných zdrojov
(dopravných mechanizmov), zvýšenie sekundárnej prašnosti v dôsledku nakladania a prevozu
materiálov. Výstavba jednotlivých objektov v areáli cintorína (výstavba oplotenia, úprava
komunikácii a spevnených plôch, doplnenie osvetlenia, drobná architektúra) bude sprevádzaná

zvýšenou prašnosťou a emisiami zo spaľovacích motorov stavebnej mechanizácie. Obdobie
negatívneho pôsobenia týchto činiteľov bude obmedzené výstavby, kedy sa budú vykonávať
zemné práce a zakladanie stavebných objektov. Negatívne sprievodné javy stavebnej činnosti
v území majú priestorové a časové ohraničenie a vzhľadom na vzdialenosti od obytných sídiel nie
je predpoklad ich významného negatívneho pôsobenia na obyvateľstvo.
Rozšírenie existujúceho verejného cintorína v obci Staškov neprináša do územia zdroje
znečisťovania ovzdušia a samotné prevádzkovanie cintorína nepôsobí na kvalitu ovzdušia.
Sekundárne sa predpokladá malé zvýšenie imisí v ovzduší vplyvom mechanizmov
v prípade údržby areálu cintorína, čo bude mať z hľadiska časového pôsobenia krátkodobý
charakter.
Zdrojom znečisťujúcich látok z mobilných zdrojov znečisťovania ovzdušia budú:
- automobilová technika (znečisťujúce látky NOx, CO, VOC, sekundárne TZL).
Prevádzkovanie cintorína zvýši znečistenie vonkajšieho ovzdušia veľmi malou mierou.
Emisie do vôd
Technologický postup pri výstavbe objektov rozšírenia cintorína nekladie osobitné nároky na
potrebu vody. Potrebu technologickej vody bude zabezpečovať dodávateľ stavebných prác
samostatne v priestore mimo dotknutého územia (výroba betónových zmesí a pod.). Počas
výstavby stavebných objektov bude zhotoviteľ stavby povinný zabezpečiť dočasné šatne
a hygienické zariadenia (mobilné bunky alebo využitie sociálnych zariadení v Dome smútku) pre
pracovníkov s pravidelným odvozom splaškových odpadových vôd do čistiarne odpadových vôd.
Samotná prevádzka cintorína nebude produkovať odpadové vody. Potencionálne znečistenie
povrchových a podzemných vôd môže nastať v prípade havarijného úniku ropných látok
z mechanizácie, ktorá bude vykonávať údržbu areálu cintorína. Z uvedeného dôvodu bude potrebné
klásť zvýšený dôraz na technický stav mechanizácie, ktorá bude určená k údržbe cintorína. Na
základe požiadaviek zákona č. 131/2010 Z. z., § 19 o pohrebníctve je z hydrogeologického
hľadiska posudzované územie vhodné pre rozšírenie existujúceho cintorína, a to vzhľadom na
hydrogeologické vlastnosti prítomných zemín, neprítomnosť súvislej hladiny podzemnej vody
v profile pochovávania ako aj pod ním Hydogeologický posudok PROGEO 64/2021/HG.
Odpadové hospodárstvo
Počas výstavby sa predpokladá vznik najmä ostatných druhov odpadov zo stavebnej činnosti,
pričom spôsob nakladania s týmito odpadmi musí byť zosúladený s platnými právnymi predpismi
v oblasti odpadového hospodárstva. Za odpadové hospodárstvo v priebehu výstavby bude
zodpovedať dodávateľ stavby, ktorý bude plniť všetky povinnosti pôvodcu odpadov.
Očakáva sa produkcia odpadov kategórie: ostatný – O, a v malej miere nebezpečný – N podľa
vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. o kategorizácii odpadov – Katalóg odpadov.
Prehľad produkovaných odpadov pri výstavbe
150101 Obaly z papiera a lepenky – O: 0,15 t,
150102 Obaly z plastov – O: 0,10 t,
150104 Obaly z kovu – O: 0,20 t,
150110 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo kontamin. nebezp. látkami N: 0,02 t
170107 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 170106
(neobsahujúce nebezpečné látky) - O: 0,40 t,
170201 Drevo - O: 0,30 t,
170203 Plasty - O: 0,05 t,
170405 Železo a oceľ - O: 0,50 t,
170506 Výkopová zemina iná ako uvedená v 170505 - O: 12,0 t.

Prehľad produkovaných odpadov počas prevádzky
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O,
20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady O.
Hluk
K ovplyvňovaniu dotknutého územia zvýšenou hladinou hluku počas výstavby bude dochádzať
predovšetkým pri zemných prácach, stavebných prácach, doprave materiálov a konštrukcií.
Z hľadiska pôsobenia sa jedná sa o hluk krátkodobý, neperiodický.
Vzhľadom na umiestnenie jednotlivých stavenísk predstavujú stavebné práce zvýšenie úrovne
hladiny hluku a je predpoklad, že ich pôsobenie zasiahne najbližšie rodinné domy situované JV
smerom od areálu cintorína vo vzdialenosti cca 50 až 100 m.
Prevádzkovanie cintorína nie je spojená s produkciou hluku. Zvýšená úroveň hluku v okolí
cintorína sa bude vyskytovať len v čase údržby cintorína, kde zdrojom hluku budú dopravné
mechanizmy (odvoz odpadov a pod.).
Zdroje hluku:
 automobilová doprava (príjazdová komunikácia),
 mechanizácia vykonávajúca údržbu cintorína.
Navrhovaná činnosť neprispieva k trvalému zvýšeniu úrovne hluku v dotknutom území.
Žiarenia a iné fyzikálne polia
Výstavba a prevádzka cintorína nebude zdrojom rádioaktívneho alebo elektromagnetického
žiarenia.
Vibrácie
Výstavba a prevádzka cintorína nebude zdrojom vibrácií.
Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti
1. Priame vplyvy
Vplyvy na abiotický komplex krajiny
Horninové prostredie, pôda a geomorfologické pomery
Pri výstavbe rozšírenia cintorína sa nepredpokladá negatívne ovplyvnenie geomorfologických
pomerov. Vlastná príprava územia začne skrývkou humusového horizontu poľnohospodárskej
pôdy určenej na trvalé odňatie z PPF a zabezpečením prístupových komunikácií k plochám
rezervovaným pre zariadenie staveniska. V rámci realizácie výkopových prác dôjde k presunu
určitej časti hmôt. Narušenie horninového prostredia bude zodpovedať hĺbke zakladania
jednotlivých stavebných objektov. Prebytočná výkopová zemina, vznikajúca pri realizácii stavby
a základov bude využitá na terénne úpravy v mieste stavby. Skrývka humusového horizontu
poľnohospodárskej pôdy bude využitá podľa rozhodnutia pozemkového úradu. Znečistenie pôdy
v priebehu stavebných prác môže byť spôsobené predovšetkým havarijným únikom
prevádzkových kvapalín z dopravných a stavebných mechanizmov. V dokumentácii stavby musí
byť stanovený spôsob riešenia týchto situácií tak, aby nedošlo k znečisteniu pôdy ani horninového
prostredia.
Po ukončení stavebnej činnosti nebude dochádzať k žiadnym vplyvom na horninové prostredie a
pôdu. Odvedenie vôd z povrchového odtoku zo spevnených chodníkov je riešený voľne do terénu.
Kontaminácia vôd z povrchového odtoku znečisťujúcimi látkami nie je vzhľadom na charakter
činnosti pravdepodobná.
Podľa záverov Hydogeologického posudku PROGEO 64/2021/HG hydrogeologická hodnota
popisovaných sedimentov je nízka a pórovitá priepustnosť minimálna. Koeficient filtrácie určený
z krivky zrnitosti z odobranej vzorky metódou Mallet-Pacquant bol stanovený na hodnotu ˂ 1 x

10-7 m.s-2, t.j. vzhľadom na jej infiltračné schopnosti je zemina charakterizovaná ako málo
priepustná. Počas výkopu sond nedošlo k narazeniu súvislej hladiny podzemnej vody.
Ovzdušie
V etape výstavby sa očakáva zhoršenie kvality ovzdušia v dotknutom území a jeho blízkom okolí.
Zvýšená intenzita dopravy a stavebná činnosť zapríčinia zvýšenie sekundárnej prašnosti
s následkom zvýšenie znečistenia ovzdušia tuhými znečisťujúcimi látkami. K eliminácii týchto
nepriaznivých javov sú v kapitole Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti
navrhnuté opatrenia.
Navrhovaná činnosť vzhľadom na svoj účel neprináša do dotknutého územia nové stacionárne
zdroje znečisťovania ovzdušia.
Prevádzka cintorína zvýši znečistenie ovzdušia v území obce nevýznamnou mierou emisiami
z obslužnej dopravy.
Vzhľadom na predpokladanú intenzitu dopravy súvisiacu s dopravnou obsluhou verejného
cintorína, ale najmä vzhľadom na trasovanie miestnej komunikácie k cintorínu v porovnaní so
súčasnosťou bude prírastok produkcie emisií z automobilovej dopravy v dotknutom území
minimálny.
Podzemná a povrchová voda
Podľa záverov Hydogeologického posudku PROGEO 64/2021/HG hydrogeologická hodnota
popisovaných sedimentov je nízka a pórovitá priepustnosť minimálna. Koeficient filtrácie určený
z krivky zrnitosti z odobranej vzorky metódou Mallet-Pacquant bol stanovený na hodnotu ˂ 1 x
10-7 m.s-2, t.j. vzhľadom na jej infiltračné schopnosti je zemina charakterizovaná ako málo
priepustná. Počas výkopu sond nedošlo k narazeniu súvislej hladiny podzemnej vody.
Pri bežnom režime vykonávania stavebných prác nie je predpoklad nepriaznivého vplyvu na
kvalitu podzemných vôd.
Z hľadiska ohrozenia kvality podzemných a povrchových vôd v období stavebných prác
pripadajú do úvahy nasledovné zdroje kontaminácie:
- havarijné úniky prevádzkových kvapalín zo stavebných mechanizmov pri výstavbe.
V dokumentácii stavby musí byť stanovený spôsob riešenia týchto situácií tak, aby nedošlo
k znečisteniu pôdy ani horninového prostredia.
Prevádzka cintorína nebude mať nepriaznivý vplyv na kvalitu povrchových vôd. Odvedenie vôd
z povrchového odtoku zo spevnených chodníkov je riešený voľne do terénu. Kontaminácia vôd
z povrchového odtoku znečisťujúcimi látkami nie je vzhľadoma na charakter činnosti
pravdepodobná.
Podľa záverov Hydogeologického posudku PROGEO 64/2021/HG hydrogeologická hodnota
popisovaných sedimentov je nízka a pórovitá priepustnosť minimálna. Koeficient filtrácie určený
z krivky zrnitosti z odobranej vzorky metódou Mallet-Pacquant bol stanovený na hodnotu ˂ 1 x
10-7 m.s-2, t.j. vzhľadom na jej infiltračné schopnosti je zemina charakterizovaná ako málo
priepustná. Počas výkopu sond nedošlo k narazeniu súvislej hladiny podzemnej vody.
Z uvedeného možno predpokladať, že pochovávanie – ukladanie ľudských pozostatkov nebude
mať negatívny vplyv na kvalitu podzemnej vody.
Vplyvy na biotický komplex krajiny
Vplyv na genofond a biodiverzitu
Záujmové územie sa nachádza v južnej časti obce Staškov (k. ú. Staškov) a tvorí prechod medzi
poľnohospodársky využívanou krajinou a zastavanou časťou obce Staškov.
Územie pre navrhované rozšírenie cintorína pozostáva z poľnohospodársky extenzívne
obhospodarovanej pôdy (TTP, orná pôda). V území dominujú agroekosystémy a v malej miere
urbánne geoekosystémy. Prirodzené spoločenstvá majú väčšie zastúpenie len v okolí bezmenného
vodného toku vo vzdialenosti cca 60 m východne od záujmového územia.
Krajinný priestor je funkčne využívaný pre účely poľnohospodárskej výroby.
Na záujmovom území sa vyskytujú biotopy:

- pasienky,
- antropogénny biotop (cintorín, prístupová cesta).
Z ekologického hľadiska na podstatnej časti záujmového územia a jeho blízkom okolí prevládajú
indikačné taxóny polo prírodného biotopu pasienky, druhy synantropné, prípadne druhy
rozptýlenej krovitej a stromovej vegetácie so širokou ekologickou valenciou. Historický vznik polo
prírodného biotopu trvalých trávnych porastov je výsledkom dlhodobého pasenia a sekundárnej
sukcesie po jeho ukončení.
Výsledkom dlhotrvajúcej antropickej deteriorizácie sú tiež chudobné živočíšne spoločenstvá so
zastúpením druhov bez významnejšieho sosiekologického statusu. Hodnotnou časťou prírodného
prostredia v okolí záujmového územia je neregulovaný bezmenný vodný tok so zachovanými
brehovými porastmi, ktorý je vzdialený cca 60 m východne od areálu cintorína.
V období výstavby, predovšetkým počas realizácie terénnych úprav v záujmovom území sa
predpokladá najväčší rozsah priamych zásahov do biotického komplexu krajiny. Zásadný dopad
na biotopy predstavujú činnosti:
- odstránenie vegetačného krytu,
- odstránenie humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy,
- zemné práce.
Na plochách, ktoré budú zastavané (základové konštrukcie, chodníky) bude likvidácia rastlinstva
trvalá. O tieto zábery sa zmenší plocha súčasných biotopov (nové biotopy vzniknú po realizácii
sadových úprav).
Na plochách dočasného záberu bude vegetačný kryt obnovený.
Ťažisko vplyvov na živočíchy sa prejaví počas výstavby. Priamy dopad budú mať zemné práce pri
terénnych úpravách. V čase výstavby rozšírenia cintorína budú rušené jedince niektorých druhov,
najmä bezstavovcov prípadne drobné zemné cicavce viazané na plošne najviac zastúpený biotop
pasienku.
Celkovo možno vplyv hodnotiť ako dočasný, pokiaľ bude realizovaný vo vhodnom období
nepredpokladá sa, že sa trvalo zníži biodiverzita v území alebo početnosť a vývoj populácií.
Vplyvy na zoocenózu možno definovať predovšetkým ako rušenie hlukom, ktorý sa bude
prejavovať v čase výstavby a menej počas prevádzkovania verejného cintorína. Vzhľadom k tomu,
že v priestore dotknutom rušivými vplyvmi sa vyskytujú druhy synantropné viazané na
urbanizované prostredie sídiel, dočasné pôsobenie rušivých vplyvov nebude mať za následok
trvalý ústup vyskytujúcich sa druhov. Prevádzku cintorína možno považovať vo vzťahu
k potenciálnemu ovplyvneniu populácií živočíchov na širšie územie za málo významné.
Vplyvy na socioekonomický komplex krajiny
Krajinná štruktúra a vzhľad krajiny
V sekundárnej krajinnej štruktúre dotknutého územia dôjde rozšírením cintorína k zvýšeniu
podielu zastavaných plôch v extraviláne sídelného útvaru, záberu extenzívne využívanej
poľnohospodárskej pôdy a čiastočne k záberu biotopu pasienka. Nová zástavba hmotovo dopĺňa
krajinný priestor a dotvára urbanistickú štruktúru, ktorá zohľadňuje limity, ako aj funkčnú náplň
a zároveň sa snaží organizovať územie tak, aby bola v riešení zabezpečená jasná hierarchia
komunikácií a priestorov, ako aj dobrá a čitateľná orientácia v území.
Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k doplneniu funkčného využitia územia pre obec Staškov,
pričom sa rozšíri kapacita priestorov cintorína s využitím funkčného potenciálu dotknutého
krajinného priestoru.
Z hľadiska lokálnych aspektov scenérie krajiny je možné očakávať zmenu oproti súčasnému stavu,
keď dôjde k priestorovo väčšiemu záberu krajinného priestoru pre areál verejného cintorína.
Priestorové limity objektov v záujmovom území stanovuje povoľujúci orgán a pri ich dodržaní nie
je predpoklad vzniku negatívnych vplyvov na vzhľad krajiny.

Funkčné využitie územia
Záujmové územie pre rozšírenie verejného cintorína je v súčasnosti funkčne využívané pre
poľnohospodársku prvovýrobu. Z hľadiska priestorového usporiadania a funkčného využívania
územia v širšom krajinnom priestore záujmové územie vytvára predpoklady pre rozšírenie
existujúceho cintorína, bez významného negatívneho dopadu na funkčné využívanie
poľnohospodárskej krajiny s dodržaním väzieb na jestvujúcu urbanistickú a architektonickú
štruktúru.
Navrhovaný rozsah zástavby – rozšírenia cintorína významne negatívne nezasiahne do
priestorového členenia krajiny vidieckeho typu.
Obyvateľstvo
Rozšírenie verejného cintorína v obci Staškov, ktorý je dlhodobo využívaný pre pochovávanie
ľudských pozostatkov prinesie pre túto časť územia len okrajovo krátkodobé nepriaznivé faktory
(etapa výstavby) v oblastiach:
- kvalita životného prostredia (prašnosť, hlučnosť, exhaláty zo stavebných mechanizmov),
- doprava (zvýšenie intenzity dopravy).
Pôsobenie krátkodobých priaznivých faktory v oblastiach:
- sociálno-ekonomická (dočasné pracovné príležitosti).
Nepriaznivé faktory sa v okrajovo prejavia na ovplyvňovaní pohody obyvateľov žijúcich v šiestich
rodinných domoch vzdialených cca 50 až 100 m od cintorína v smere na východ až juhovýchod.
Počet obyvateľov ovplyvnených účinkami navrhovanej činnosti je určený situovaním rodinných
domov v kontakte s rozšírením areálu cintorína. Vplyv výstavby bude krátkodobý a možno ho
minimalizovať použitím vhodnej technológie a stavebných postupov, čo bude zohľadnené v rámci
prípravy vlastného projektu stavby a jej organizácie. Počas výkopových a betonárskych prác bude
stavba obsluhovaná z prístupovej obslužnej miestnej komunikácie. Stavebný dvor bude
umiestnený na pozemku investora v areáli cintorína.
V čase prevádzkovania cintorína budú v dotknutom území prevládať priaznivé faktory pre
obyvateľov v oblasti služieb obyvateľstvu.
Zdravotné riziká počas bežnej prevádzky cintorína neboli identifikované. Činnosti vykonávané na
verejnom cintoríne sa riadia prevádzkovým poriadkom pohrebiska a pri ich dodržiavaní nie sú
predpoklady na vznik negatívnych javov. Narušenie pohody a kvality života v dotknutom území
navrhovanej činnosti sa nepredpokladá i vzhľadom na povahu navrhovanej činnosti a vzdialenosť
najbližších obytných domov a existujúci charakter využívania územia.
Sociálna infraštruktúra a služby
Rozšírenie verejného cintorína a jeho prevádzka ovplyvňuje sociálnu infraštruktúru vo význame
ponuky služieb obyvateľstvu.
Infraštruktúra
Záujmové územie navrhované na rozšírenie cintorína v obci Staškov je vybavené potrebnou
technickou infraštruktúrou a v časti rozšírenia hrobových miest bude doplnené príslušnou
technickou vybavenosťou, chodníkmi a oplotením.
Doprava
Zvýšená intenzita dopravy v čase výstavby – rozšírenia cintorína v obci Staškov bude mať za
následok priťaženie miestnej komunikácie k stavenisku. Prejazdnosť verejných komunikácií a
súvisiacich chodníkov v kontakte so záujmovým územím bude v plnej miere zabezpečené (napr.
dopravným značením, položením premosťujúcich konštrukcií a lávok, navrhovanou etapizáciou
prác, odklonom peších chodcov a pod.). Samotné výkopy budú označené v zmysle STN. Systém
dopravy k cintorínu vychádza z požiadavky na zabezpečenie prístupu k samotnému areálu cintorína
a prístupu pre odvoz komunálneho odpadu, vjazd a výjazd zdravotnej a požiarnej techniky.
Vjazd a výjazd z areálu cintorína je napojený miestnymi komunikáciami na cestu č. II/487.
Chránené územia a ekologicky významné segmenty krajiny
V záujmovom území sa podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom
znení uplatňuje prvý stupeň ochrany. Na ploche určenej k realizácii stavby sa nenachádzajú

ekologicky významné biotopy, resp. významné segmenty krajiny z hľadiska ochrany prírody.
Navrhovaná výstavba nezasahuje do žiadnych maloplošných chránených území. V území sa
nenachádza chránený strom podľa § 49 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v platnom znení.
Rozšírenie areálu cintorína nezasahuje do území, ktoré sú zahrnuté do národného zoznamu
chránených vtáčích území.
Rozšírenie areálu cintorína nezasahuje do území, ktoré sú zahrnuté do národného zoznamu území
európskeho významu.
Územný systém ekologickej stability
Na záujmovom území navrhovanej činnosti a v jej bezprostrednom okolí sa nenachádzajú prvky
územného systému ekologickej stability.
Miestny hydrický biokoridor bezmenného vodného toku sa nachádza v údolí osady Letovci na cca
60 m východným smerom od verejného cintorína, ktorý je ľavostranným prítokom vodného toku
Kysuca. Medzi vodným tokom a areálom cintorína sa nachádzajú poľnohospodárske pozemky,
rodinné domy so záhradami a miestna komunikácia. Ekosystémové služby vodného toku nebudú
navrhovanou činnosťou ovplyvnené.
Rekreácia a turizmus
Realizácia navrhovanej činnosti neovplyvní rekreačný potenciál dotknutého územia.
Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
V oblasti poľnohospodárstva predstavuje navrhované rozšírenie cintorína malo významný
negatívny vplyv v podobe úbytku poľnohospodárskej pôdy a úbytku v hospodárení na tejto pôde.
Vplyvy v oblasti lesného hospodárstva sa nepredpokladajú.
Priemysel
Vplyvy na priemyselnú výrobu sa nepredpokladajú.
2. Nepriame vplyvy
Navrhovaná činnosť vzhľadom na svoju povahu (poskytovanie služieb obyvateľstvu) a existujúcu
infraštruktúru v území nevyvolá nepriame vplyvy na životné prostredie.
Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice
Realizácia navrhovanej činnosti nebude vzhľadom na svoje umiestnenie a charakter produkovať
emisie alebo iné vplyvy, ktoré by prispievali k diaľkovému znečisteniu alebo cezhraničnému
negatívnemu vplyvu na zložky životného prostredia susedných štátov.
Rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec mohli podľa § 29 ods.
9 zákona o posudzovaní vplyvov doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k oznámeniu o
zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho doručenia. Ak sa nedoručí
písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné. Verejnosť môže
doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do
desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa odseku 8. Písomné
stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.
K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti boli podľa zákona o posudzovaní vplyvov doručené
na OÚ Čadca nasledujúce stanoviská (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):
1. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového
hospodárstva listom (elektronické podanie) č.j.: OU-CA-OSZP-2021/2933, zo dňa 7.10. 2021:
Z uvedeného dôvodu z hľadiska odpadového hospodárstva nemáme k dokumentu „Rozšírenie
verejného cintorína v obci Staškov“ k zmene navrhovanej činnosti žiadne pripomienky.

Vyjadrenie: Akceptuje sa.
Odôvodnenie: Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko bez
pripomienok. K potrebe posudzovania navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov
sa nevyjadril, príslušný orgán má tak za to, že nepožaduje ďalšie posudzovanie činnosti podľa
tohto zákona o posudzovaní vplyvov.
2. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy
(elektronické podanie) č.j.: OU-CA-OSZP-2021/012362-002, zo dňa 13.10. 2021:
Orgán štátnej vodnej správy s predloženým oznámením o mene navrhovanej činnosti z hľadiska
ochrany vôd a vodných pomerov súhlasí bez pripomienok a nepožaduje zámer ďalej posudzovať
v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Vyjadrenie: Akceptuje sa.
Odôvodnenie: Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko bez
pripomienok. Vo svojom stanovisku orgán štátnej vodnej správy nepožaduje ďalšie posudzovanie
činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov.
3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci listom (elektronické
podanie) č.j.: ORHZ-CA1-2021/000504-002, zo dňa 19.10. 2021:
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci ako dotknutý orgán podľa § 3 písm.
p) zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov po preštudovaní zámeru „Rozšírenie verejného cintorína v obci Staškov “ –
zaslanie zámeru o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá
vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie .
Vyjadrenie: Akceptuje sa.
Odôvodnenie: Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko bez
pripomienok. K potrebe posudzovania navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov
sa nevyjadril, príslušný orgán má tak za to, že nepožaduje ďalšie posudzovanie činnosti podľa
tohto zákona o posudzovaní vplyvov.
Svoje pripomienky neuplatnili v zákonom stanovenej lehote, ani do dňa vydania rozhodnutia
subjekty: Obec Staškov, Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany
ovzdušia, Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemkových komunikácií, Okresný úrad Čadca,
odbor krízového riadenia, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Žilinský
samosprávny kraj, Ministerstvo zdravotníctva SR, Krajský pamiatkový úrad Žilina, Okresný úrad Žilina,
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

V procese zisťovacieho konania doručil po zákonom stanovej lehote písomné stanovisko tento
subjekt:
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a
krajiny listom (písomné podanie) č.j.: OU-CA-OSZP-2021/012057-004, zo dňa 20.10. 2021:
Vzhľadom k tomu, že predloženou zmenou navrhovanej činnosti nebudú dotknuté záujmy ochrany
prírody, nemáme k predloženému oznámeniu žiadne pripomienky a teda nie je potrebné, aby
predložená zmena navrhovanej činnosti „Rozšírenie verejného cintorína v obci Staškov“ bola ďalej
posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyjadrenie: Akceptuje sa.
Odôvodnenie: Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko bez
pripomienok. Vo svojom stanovisku orgán ochrany prírody a krajiny nepožaduje ďalšie
posudzovanie činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

OÚ Čadca dôkladne preštudoval všetky doručené stanoviská k oznámeniu o zmene
navrhovanej činnosti a podrobne sa zaoberal vyhodnotením a následným zapracovaním všetkých
pripomienok do tohto rozhodnutia, pričom vychádzal najmä z dostatočnej podrobnosti,
výpovednej hodnoty obsahu predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, s braním na
vedomie stupeň jej prípravy.
Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku je správny orgán povinný dať účastníkom konania
a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho
podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
OÚ Čadca listom zn.: OU-CA-OSZP-2021/011757-008, zo dňa 25.10.2021 oboznámil
účastníkov konania s tým, že v rámci zisťovacieho konania k oznámeniu o zmene navrhovanej
činnosti OÚ Čadca zhromaždil rozhodujúce podklady na vydanie rozhodnutia a ako účastníci
konania majú právo sa s podkladmi na vydanie rozhodnutia oboznámiť a následne sa k nim, ako
aj k spôsobu ich zistenia vyjadriť pred vydaním rozhodnutia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
Žiadny účastník konania nevyužil možnosť oboznámiť sa s podkladmi rozhodnutia v stanovenom
termíne ani nenavrhol doplnenie podkladov rozhodnutia pred jeho vydaním.
3. Odôvodnenie vydania rozhodnutia a úvahy, ktoré boli použité pri hodnotení kritérií pre
zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov
Rozšírenie cintorína zabezpečí potrebu hrobových miest pre obec Staškov. V socioekonomickej
oblasti bude prínosom zabezpečenie služieb obyvateľstvu miestnou samosprávou a zachovanie
kontinuity pohrebných služieb v obci bez veľkých investičných nákladov. Navrhované rozšírenie
cintorína v obci Staškov svojím určením a polohou i funkčnou náplňou spĺňa požiadavky
samosprávy s funkčným využitím: verejné pohrebisko. Priľahlé priestory, na ktorých je uvažované
s rozšírením pohrebiska (stavebnotechnické a zemné práce) poskytujú primerané priestorové
podmienky pre rozšírenie existujúceho cintorína Staškov. Územie je dopravne dobre
dosiahnuteľné z komunikácie cesty II. triedy č. 487 a miestnej komunikácie.
Rozšírenie je možné severným a juhozápadným smerom o plochu 4064 m2, ktorá umožní rozšíriť
cintorín o kapacitu 270 hrobových miest.
Existujúci cintorín v obci Staškov je prevádzkovaný na základe užívacieho povolenia vydaného
podľa v tom čase platných právnych predpisov. Navrhovaná činnosť nebola predmetom odborného
a verejného posudzovania podľa zákona o posudzovaní vplyvov.
Rozsah zmeny navrhovanej činnosti podľa Prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní vplyvov sa
dotkne:
Kapitola: 9. Infraštruktúra
Položka: 17. Krematória a cintoríny
Časť: Zisťovacie konanie – časť B
Prahová hodnota: Bez limitu
OÚ Čadca posúdil zmenu navrhovanej činnosti uvedenej z hľadiska povahy a rozsahu
zmeny navrhovanej činnosti, miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti a významu
očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný
stav životného prostredia v dotknutom území. Pri posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti z
hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle
ustanovení zákona použil OÚ Čadca kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona

o posudzovaní vplyvov, uvedené v prílohe č. 10 zákona, ktorá je transpozíciou prílohy č. III
Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na
životné prostredie.
OÚ Čadca dôkladne preštudoval všetky doručené stanoviská k oznámeniu o zmene
navrhovanej činnosti a podrobne sa zaoberal vyhodnotením a zapracovaním všetkých
pripomienok do tohto rozhodnutia. Prípadné vznesené požiadavky od orgánov štátnej správy OÚ
Čadca zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. V rámci zisťovacieho konania nebolo doručené
stanovisko od verejnosti.
OÚ Čadca vyhodnotil celkové environmentálne vplyvy uvedené v oznámení o zmene navrhovanej
činnosti, tak že vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva možno z hľadiska druhu
predpokladaného rozsahu a intenzity hodnotiť ako málo významné, pričom je ich možné
eliminovať za predpokladu dodržania podmienok uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Zmena navrhovanej činnosti nebude predstavovať podstatný nepriaznivý vplyv na životné
prostredie, ale porovnateľné zaťaženie prostredia s pôvodným stavom. Z hľadiska priestorového
usporiadania a funkčného využívania územia v širšom krajinnom priestore, záujmové územie
vytvára predpoklady pre rozšírenie existujúceho cintorína, bez významného negatívneho dopadu
na funkčné využívanie poľnohospodárskej krajiny s dodržaním väzieb na jestvujúcu urbanistickú
a architektonickú štruktúru.
OÚ Čadca na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených
stanovísk orgánov štátnej správy a samosprávy konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných
záväzných predpisov a vhodných technických a bezpečnostných opatrení, nebude zmena
navrhovanej činnosti predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere
mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zmenu navrhovanej činnosti je tak možné za predpokladu
plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.
Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec o
rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom
sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku na
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca, v
lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia rozhodnutia.
Verejnosť má podľa § 24 zákona právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak
nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takéhoto
odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa
§ 29 ods. 15 zákona. Verejnosť podaním odvolania môže prejaviť záujem na navrhovanej činnosti
a na konaní o jej povolení.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a
po nadobudnutí právoplatnosti.

Rozdeľovník (interný):
Na vedomie (elektronicky):
1. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie
- úsek ochrany ovzdušia
- úsek štátnej vodnej správy
- úsek odpadového hospodárstva
- úsek ochrany prírody a krajiny
2. Okresný úrad Čadca, odbor pozemkový a lesný;
3. Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemkových komunikácií;
4. Okresný úrad Čadca, odbor krízového riadenia,
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci;
6. Okresný úrad Žilina, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

