odbor starostlivosti o životné prostredie
Palárikova 91, 022 01 Čadca

______________________________________________________________________________
Číslo spisu: OU-CA-OSZP-2022/004398-007

V Čadci, dňa 9.5. 2022

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 “ Zberný dvor mesta Krásno nad Kysucou
– doplnenie odpadov do súhlasu“, navrhovateľa mesto Krásno nad Kysucou, Ulica 1. mája
1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072 takto:
Zmena navrhovanej činnosti “ Zberný dvor mesta Krásno nad Kysucou – doplnenie odpadov
do súhlasu“, uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti, ktorá sa bude
realizovať v katastrálnom území mesta Krásno nad Kysucou, na parcelách reg. CKN 515/17,
515/86, 515/87
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 NR SR 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:
1. V suchom alebo veternom počasí vykonávať pravidelné kropenie drobného stavebného odpadu,
používaných komunikácii a manipulačných plôch zberného dvora, ak nie sú zabezpečené iným
spôsobom.
2. Zabezpečiť kontrolu zloženia a obsahu preberaného odpadu na zberný dvor povereným
pracovníkom.
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Odôvodnenie
Úkony pred vydaním rozhodnutia
Navrhovateľ mesto Krásno nad Kysucou, Ulica 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad
Kysucou, IČO: 00314072 (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 22.3. 2022 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 „Zberný dvor mesta
Krásno nad Kysucou – doplnenie odpadov do súhlasu“, vypracované podľa prílohy č. 8a k zákonu
o posudzovaní vplyvov (ďalej len „oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“).
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracovala spoločnosť OPŽP SK, s.r.o., Horná
Lehota 104, 027 41 Oravský Podzámok, dňa 17.3. 2022.
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 NR SR 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,
upovedomil 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 24.3. 2022 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/zberny-dvor-mesta-krasno-nad-kysucou-doplnenieodpadov-do-suhlasu) a úradnej tabuli a zároveň zaslal listom č. OU-CA-OSZP-2022/004398-002
zo dňa 24.3. 2022 žiadosť o stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti povoľujúcemu
orgánu, (Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie), dotknutému orgánu
(Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie; Okresný úrad Čadca, odbor
krízového riadenia; Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemkových komunikácií;
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci; Okresné riaditeľstvo Hasičského a
záchranného zboru v Čadci; Žilinský samosprávny kraj;) a dotknutej obci.
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Mesto Krásno nad Kysucou ako dotknutá obec informovala verejnosť podľa § 29 ods. 8 zákona
o posudzovaní vplyvov o oznámení o zmene navrhovanej činnosti na svojej úradnej tabuli dňa
29.3. 2022 do 13.4. 2022 a zároveň oznámila, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť.

Vyjadrenia k podkladom pre vydanie rozhodnutia
Stručný popis súčasného stavu
Existujúci zberný dvor je umiestnený na pozemku s parcelnými číslami 515/17, 515/86 a 515/87 v
k. ú. Krásno nad Kysucou. Predmetné parcely sú charakterizované ako zastavané plochy a
nádvoria. Areál dvora je zabezpečený proti vniknutiu nepovolených osôb oplotením,
uzamykateľnou bránou a kamerovým systémom. Zberný dvor pozostáva z nasledovných objektov:
prevádzková budova; murovaný sklad odpadov, v ktorom je vyčlenený priestor na
zhromažďovanie elektroodpadu a nebezpečných odpadov; sklad ostatných odpadov; spevnená –
manipulačná plocha; zberné nádoby určené na zhromažďovanie oddelene vyzbieranej zložky
odpadu spolu s uvedením kategórie, druhu odpadu a názvu odpadu podľa katalógu odpadu, pre
ktorý je určená; osobitne vyčlenený priestor alebo veľkokapacitné kontajnery pre: objemný odpad,
drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov spolu s
uvedením kategórie, druhu odpadu a názvu odpadu podľa Katalógu odpadu; skladovací priestor
pre odpad vhodný na prípravu na opätovné použitie. Súčasťou zberného dvore je váha na
zisťovanie množstva preberaných odpadov. Zberný dvor mesta slúži pre poplatníkov mesta Krásno
nad Kysucou.
Zoznam preberaných odpadov zaradených podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov:
Zber ostatných odpadov
Katalógové
číslo
20 01 01
20 01 02
20 01 03
20 01 10
20 01 11
20 01 25
20 01 38
20 01 39
20 02 01
20 03 07
20 03 08

Názov druhu odpadu
papier a lepenka
sklo
viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky
(kompozity na báze lepenky)
šatstvo
textílie
jedlé oleje a tuky
drevo iné ako uvedené v 20 01 37
plasty
biologicky rozložiteľný odpad
objemný odpad
drobný stavebný odpad

Kategória
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

4
Zber elektroodpadov z domácností
Katalógové
číslo
20 01 21
20 01 23
20 01 35
20 01 36

Kategória
Názov druhu odpadu
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

N
N
N
O

Zber odpadov s obsahom škodlivých látok
Katalógové
číslo
20 01 26

Názov druhu odpadu
oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

Kategória
N

Popis zmeny navrhovanej činnosti
Zmeny na zbernom dvore, týkajúce sa odpadu podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou
sa ustanovuje Katalóg odpadov mení:
Kovy – doplnenie zoznamu
Katalógové
číslo
20 01 04
20 01 40
20 01 40 01
20 01 40 02
20 01 40 03
20 01 40 04
20 01 40 05
20 01 40 06
20 01 40 07

Názov druhu odpadu

Kategória

obaly z kovu
kovy
meď, bronz, mosadz
hliník
olovo
zinok
železo a oceľ
cín
zmiešané kovy

O
O
O
O
O
O
O
O
O

Elektroodpad - navýšenie kapacity
Katalógové
číslo
20 01 21
20 01 23
20 01 35
20 01 36

Názov druhu odpadu

Kategória

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

N
N
N
O
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Batérie a akumulátory – navýšenie kapacity
Katalógové
číslo
20 01 33
20 01 34

Názov druhu odpadu

Kategória

batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06
N
03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
O

Nebezpečný odpad – doplnenie zoznamu a navýšenie kapacity
Katalógové
číslo
20 01 05
20 01 26
20 01 27

Názov druhu odpadu

Kategória

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo
kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych N
tlakových nádob
oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
N
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné
N
látky

Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti
Lokalizácia záujmového územia podľa územno-správneho členenia Slovenskej republiky:
VÚC:
Žilinsky kraj
Okres:
Žilina
Mesto:
Krásno nad Kysucou
Situovanie záujmového územia podľa Katastra nehnuteľností Slovenskej republiky:
Katastrálne územie: Krásno nad Kysucou
Parcelné čísla pozemkov KN (register C):
515/17, 515/86 a 515/87.
Súlad s územnoplánovacou dokumentáciou
Zberný dvor sa nachádza v priemyselnej zóne Juh – Južná výrobná zóna, na ploche, ktorá je v
územnom pláne mesta definovaná ako plochy výroby, skladov a technického vybavenia.
Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov:
- súhlas na prevádzkovanie zberného dvora podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Požiadavky zmeny navrhovanej činnosti na vstupy
Záber poľnohospodárskej pôdy
Plocha, na ktorej je zriadený zberný dvor sa nachádza v meste Krásno nad Kysucou v katastrálnom
území Krásno nad Kysucou, na pozemku s parcelnými číslami 515/17, 515/86 a 515/87. Parcely
sú vedené ako zastavané plochy a nádvoria. Pozemok má mesto Krásno nad Kysucou vo svojom
vlastníctve. V posudzovanej lokalite nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy ani lesného
pôdneho fondu, nakoľko sa činnosť realizuje už v existujúcej vybudovanej prevádzke.
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Nároky na zastavané územie
Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti v zbernom dvore nedôjde k zmenám nárokov na
zastavané územie. Pri zmene nie sú nároky na zastavané územie, pretože zberný dvor je existujúca
a fungujúca prevádzka. Parcely, na ktorých sa nachádza zberný dvor sú charakterizované ako
zastavané plochy a nádvoria.
Voda
Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti v zbernom dvore nedôjde k zmenám nárokov na vodu.
Nároky na vodu zostávajú nezmenné. Posudzovaná prevádzka využíva existujúce sociálne a
hygienické zariadenie, ktoré sa nachádzajú v prevádzkovej budove. Prevádzková budova je
napojená na verejný vodovod. Technológia zberu a zhromažďovanie odpadov nemá nároky na
potrebu technologickej vody.
Zdroje energie
Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti v zbernom dvore nedôjde k zmenám nárokov na zdroje
energie. Prevádzka je existujúca a fungujúca a je napojená na elektrickú prípojku. Nároky na
zdroje energie zostávajú nezmenné.
Dopravná infraštruktúra
Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti v zbernom dvore nedôjde k zmenám dopravnej
infraštruktúry. Prístupová cesta je vybudovaná a bude sa využívať aj naďalej. Príjazdová cesta do
zberného dvora je vybudovaná a funkčná.
Nároky na pracovné sily
Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti v zbernom dvore nedôjde k zmenám nárokov na
pracovné sily pre činnosť zberu odpadov. Zberný dvor je existujúca a fungujúca prevádzka, kde
pracuje 1 zamestnanec.
Odpady vstupujúce do zariadenia podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov:
Katalógové číslo

Názov odpadu

kategória

20 01 01
20 01 02

papier a lepenka
sklo
viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky
(kompozity na báze lepenky)
šatstvo
textílie
jedlé oleje a tuky
drevo iné ako uvedené v 20 01 37
plasty
biologicky rozložiteľný odpad
objemný odpad
drobný stavebný odpad
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
vyradené
zariadenia
obsahujúce
chlórfluórované
uhľovodíky
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako
uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné
časti
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako
uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

O
O

20 01 03
20 01 10
20 01 11
20 01 25
20 01 38
20 01 39
20 02 01
20 03 07
20 03 08
20 01 21
20 01 23
20 01 35
20 01 36

O
O
O
O
O
O
O
O
O
N
N
N
O

7
20 01 33
20 01 34
20 01 05
20 01 26
20 01 27
20 01 04
20 01 40
20 01 40 01
20 01 40 02
20 01 40 03
20 01 40 04
20 01 40 05
20 01 40 06
20 01 40 07

batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo
16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce
tieto batérie
batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo
kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych
tlakových nádob
oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce
nebezpečné látky
obaly z kovu
kovy
meď, bronz, mosadz
hliník
olovo
zinok
železo a oceľ
cín
zmiešané kovy

N
O
N
N
N
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Údaje o výstupoch zmeny navrhovanej činnosti
Ovzdušie
Vznik emisií sa nepredpokladá. Nie je predpoklad úniku škodlivín do ovzdušia. Zberný dvor
vyvoláva určitý stupeň prašnosti pri manipulácii s odpadmi a pri dopravnej premávke. Navrhovaná
prevádzka však neovplyvní znečistenie ovzdušia nad prípustnú mieru a tým ani zdravotný stav
obyvateľstva mesta Krásno nad Kysucou a ani širšieho okolia.
Odpady
Odpady podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:, ktoré
môžu vznikať počas prevádzkovania zariadenia:
Druh
Názov odpadu
Kategóri Zhodnotenie
Zneškodnenie
odpadu
a odpadu
D1 uloženie na
N
skládku
15 02 02 absorbenty
odpadov
R4 recyklácia alebo
žiarivky a iný odpad obsahujúci
N
spätné
získavanie 20 01 21
ortuť
kovov
O
R12 úprava odpadov 20 03 01 Zmesový komunálny odpad
Zdroje hluku vibrácií
Počas prevádzky zariadenia sa neočakáva zvýšená hladina hluku. Hluk môže vznikať z dôvodu
manipulačnej činnosti s odpadmi a pri dopravnej premávke používaných automobilov. Tieto zdroje
však neovplyvnia významným spôsobom kvalitu života v meste, nakoľko sa jedná o existujúcu
prevádzku. Zberný dvor sa nachádza v priemyselnej zóne Juh – Južná výrobná zóna, na ploche,
ktorá je v územnom pláne mesta definovaná ako plochy výroby, skladov a technického vybavenia.
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Zdroje žiarenia, tepla a zápachu
Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti v zbernom dvore nedôjde k zmenám nárokov na zdroje
žiarenia, tepla a zápachu.
V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na
jednotlivé zložky životného prostredia vyhodnotené nasledovne:
Priamy vplyv na životné prostredie
Ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala, nebolo by možné zberať doplnené odpady, ktoré budú
do zberného dvora prijaté a ostal by nezmenený stav. V rámci prevádzkovania zariadenia sa
nepredpokladá priamy vplyv ani pôsobenie negatívnych vplyvov na životné prostredie.
Realizáciou hodnotenej činnosti sa dotknutá lokalita nezmení.
Činnosťou zariadenia nedôjde k záberu poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Realizácia činnosti
významne neovplyvní súčasný krajinný obraz. Vzdialenosť významných prírodných ekosystémov
od lokality zámeru je dostatočná, preto nie je predpoklad priameho negatívneho ovplyvnenia
genofondu a biodiverzity širšieho záujmového územia súvisiaceho s činnosťou navrhovaného
zariadenia.
Nepriamy vplyv na životné prostredie
Počas navýšenia odpadov do existujúceho zberného dvora sa nepredpokladá nepriamy vplyv na
životné prostredie. Činnosťou zberného dvora nedôjde k záberu poľnohospodárskeho pôdneho
fondu ani lesného pôdneho fondu. Posudzovaný zberný dvor je existujúca a vybudovaná
prevádzka.
Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické
pomery
Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na horninové prostredie. Vzhľadom na vyššie uvedené
nedôjde k narušeniu horninového prostredia ani geomorfologických pomerov. Geodynamické javy
ani výskyt nerastných surovín neboli v predmetnom území identifikované.
Vplyvy na ovzdušie a klimatické pomery
Zdrojom znečisťujúcich látok posudzovaného zámeru je doprava na príjazdovej komunikácii k
objektu. Vplyvy sú lokálne a dočasné, nepredpokladá sa zhoršenie kvality ovzdušia. Posudzovaná
posudzovanej činnosti vytvárajú dostatočné predpoklady pre zamedzenie únikov všetkých
nebezpečných látok a to aj v prípade možnej havárie pri nakladaní s nimi.
Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy
Realizácia a prevádzka posudzovanej činnosti nebude mať negatívny vplyv na živočíšstvo, flóru
ani ich biotopy. Fauna a flóra nemá v dotknutom území priaznivé podmienky pre svoju existenciu.
činnosť kvalitu ovzdušia v hodnotenej lokalite nezmení, resp. iba v malej miere. Realizácia zámeru
nebude mať významný vplyv na mezoklimatické ani mikroklimatické pomery v danej lokalite.
Vplyvy na vodné pomery a pôdu
Rozšírenie zberu odpadov do zberného dvora nebude mať negatívny dopad na žiadny vodný tok a
ani nevyvolá osobitné vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu.
Pôda bola v súvislosti s predchádzajúcou výstavbou prakticky odstránená. Zvyšky, ktoré sa v
území nachádzajú sú antropogénne pozmenené. Posudzovaná činnosť nebude mať podstatný vplyv
na pôdu, nedôjde k jej plošnému odťaženiu či kontaminácii. Technológia a technické riešenie
V okolitom území je fauna a flóra relatívne chudobná. Nachádzajú sa tu iba antropogénne biotopy,
ktoré majú z hľadiska ochrany prírody malý význam.
Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz
K zmene využívania krajiny v dotknutom území dôjde iba v minimálnej miere. Nezmení sa
charakter pozemku, na ktorom je realizovaná činnosť. Architektúra zodpovedá funkčnému využitiu
objektov.
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Vplyvy na ÚSES, urbánny komplex a využívanie zeme
Realizácia navrhovanej činnosti nemá priamy ani nepriamy vplyvy na prvky regionálneho ani
miestneho ÚSES, stavba nezasahuje do žiadneho z prvkov ÚSES. Realizácia navrhovanej činnosti
nemá priamy ani nepriamy vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme.
Vplyvy na kultúrne, historické pamiatky a archeologické, paleontologické náleziská a významné
geologické lokality
Na území dotknutom realizáciou zámeru nie sú identifikované archeologické nálezy.
Nepredpokladá sa priamy vplyv zámeru na pamiatkovo chránené objekty .
Vplyvy na chránené územia
Realizácia zámeru nenaruší záujmy ochrany prírody a krajiny. V dotknutom území, kde sa
nachádza zberný dvor sa nenachádza žiadne chránené územie prírody a krajiny. Chránené územia
prírody v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov, navrhované územia európskeho významu a chránené vtáčie územie sú mimo dosahu
aktivít spojených s realizáciou popisovanej činnosti.
Hodnotená činnosť nebude vykonávaná v chránenom území a ani nezasahuje do chránených
území. Navrhovaná činnosť neohrozí kvalitu vodných zdrojov, pretože zberný dvor sa nachádza v
priemyselnej zóne Juh – Južná výrobná zóna, na ploche, ktorá je v územnom pláne mesta
definovaná ako plochy výroby, skladov a technického vybavenia. Taktiež musia byť dodržiavané
požiadavky v zmysle platnej legislatívy odpadového a vodného hospodárstva.
Vplyvy na krajinu a krajinný obraz
Dotknuté územie je možné charakterizovať ako územie s nízkym stupňom ekologickej stability s
prevahou antropogénnych spoločenstiev za spoluúčasti viacerých primárnych stresových faktorov
a to najmä priemyselné využitie. K zmene využívania krajiny v dotknutom území dôjde iba v
minimálnej miere. Nezmení sa charakter pozemku, na ktorom bude realizovaná činnosť. Zberný
dvor je vybudovaný a využívaný. Architektúra zodpovedá funkčnému využitiu objektov.
Vplyvy na poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
Navrhovaná zmena činnosti nezasahuje do poľnohospodárskeho pôdneho fondu ani do lesného
pôdneho fondu.
Vplyvy na dopravu a infraštruktúru
Navrhovaná zmena činnosti výrazne neovplyvní dopravnú situáciu v hodnotenej lokalite. Intenzita
dopravy sa denne zvýši len minimálne na príjazdovej komunikácii.
Vplyvy na zdravotný stav obyvateľstva
Nepriaznivé vplyvy bude pociťovať minimálne množstvo obyvateľov, nakoľko touto činnosťou sa
zabezpečuje environmentálne nakladanie s odpadmi. Zberný dvor sa nachádza v priemyselnej zóne
Juh – Južná výrobná zóna, na ploche, ktorá je v územnom pláne mesta definovaná ako plochy
výroby, skladov a technického vybavenia. Prevádzka zberného dvora nie je zdrojom nadmerných
emisií, hluku, kontaminácie pôdy, vody, ovzdušia, nemá negatívny vplyv na obyvateľov ani
klientov. Prevádzkovanie zberného dvora sa prejaví pozitívne na životné prostredie - eliminuje sa
vznikanie čiernych skládok v meste a okolí. Zmenou činnosti sa nepredpokladá navýšenie hluku a
vibrácií, ktoré by mali významný vplyv na okolitú prírodu a obyvateľstvo.
Ostatné vplyvy
Pri navrhovanej zmene činnosti zberný dvor mesta Krásno nad Kysucou – doplnenie odpadov do
súhlasu sa nepredpokladajú a neočakávajú žiadne riziká, ktorých význam a vplyv by mohol vylúčiť
očakávané ciele, alebo vplyv, ktorý by mohol významnejšie negatívne ovplyvniť vlastnosti
dotknutého územia a podmienky života, keďže zberný dvor je existujúci a využívaný.
Vplyvy presahujúcich štátne hranice
Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv, ktorý by presiahol štátnu hranicu
Slovenskej republiky.
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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. Ministerstvo životného prostredia
SR, Sekcia obehového hospodárstva, odbor
odpadového hospodárstva, listom (elektronické podanie) č.j.: 19716/2022, 7124/2022-10.1,
zo dňa 4.4. 2022:
Na základe Vašej požiadavky si Vás dovoľujeme informovať, že z vecnej pôsobnosti odboru k
predloženému zámeru navrhovanej činnosti nemáme žiadne pripomienky.
Vyjadrenie: Berie sa na vedomie.
Odôvodenie: Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko bez
pripomienok. K potrebe posudzovania navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov
sa rezortný orgán 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 vodného hospodárstva
(elektronické podanie) č.j.: OU-CA-OSZP-2022/004627-002, zo dňa 30.3. 2022:
Nakoľko elektroodpady, batérie a akumulátory budú skladované v uzatvorenom sklade, zmena
navrhovanej činnosti nevyvolá osobitné vplyvy na povrchové a podzemné vody. Orgán štátnej
vodnej správy so zmenou 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: Berie sa na vedomie.
Odôvodenie: Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko bez
pripomienok. K potrebe posudzovania navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov
sa rezortný orgán 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: Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany ovzdušia, úsek
ochrany prírody a krajiny a úsek odpadového hospodárstva, Okresný úrad Čadca, odbor krízového
riadenia; Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemkových komunikácií; Regionálny úrad
verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v
Čadci; Žilinský samosprávny kraj a mesto Krásno nad Kysucou.
OÚ Čadca dôkladne preštudoval všetky, v zákonom o posudzovaní vplyvov stanovenom termíne
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.
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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-2022/004398-006, zo dňa 19.4. 2022 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.
Súčasne im správny orgán zaslal aj kópie doručených stanovísk.
Do vydania rozhodnutia nikto z účastníkov konania neprejavil záujem oboznámiť sa so
stanoviskami doručenými príslušnému orgánu v rámci zisťovacieho konania ani s podkladmi
súvisiacimi so zmenou navrhovanej činnosti.
3. Odôvodnenie vydania rozhodnutia a úvahy, ktoré boli použité pri hodnotení kritérií pre
zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov
Ako už bolo vyššie v texte uvedené, zmena navrhovanej činnosti úzko súvisí s už existujúcim
zberným dvorom mesta Krásno nad Kysucou.
Predmetná činnosť nebola posudzovaná podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Účelom zmeny je rozšírenie preberaných vytriedených komunálnych odpadov – kovových
odpadov a nebezpečných odpadov od obyvateľov mesta v existujúcom zbernom dvore mesta
Krásno nad Kysucou a navýšenie kapacity zberu elektroodpadov z domácností a batérií a
akumulátorov. Objekty zberného dvora funkčne plnia celkový účel areálu zberného dvora, slúžia
ako technické vybavenie a technicko-skladové zázemie zberného dvora.
Navrhovaným zámerom nedochádza k zmene funkčného využitia v územnom pláne.
Na základe komplexného posúdenia očakávaných vplyvov, vrátane kumulatívnych a
synergických uvedených na v oznámení o zmene navrhovanej činnosti môžeme skonštatovať, že
vo všetkých sledovaných ukazovateľov je zmena navrhovanej činnosti hodnotená ako bez vplyvu
resp. bez významného vplyvu.
Realizáciou hodnotenej zmeny navrhovanej činnosti nedochádza k žiadnemu významnému
poškodeniu zložiek prírodného ani životného prostredia. Možnosti významného ovplyvnenia
kvality zložiek prostredia i kvality životného prostredia človeka nepredpokladáme. Zaťaženie
územia vplyvom realizácie navrhovanej zmeny sa nezvýši. Predpokladané vplyvy budú mať len
lokálny charakter. Vznik nových preťažených lokalít v dôsledku realizácie navrhovanej zmeny je
vzhľadom na súčasnú povahu daného priestoru nepredpokladáme. Realizáciou zmeny
navrhovanej činnosti oproti už zrealizovanej činnosti nedochádza k vytvoreniu žiadnych nových
vplyvov ani navýšeniu pôvodne identifikovaných a hodnotených vplyvov.
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Rozsah zmeny navrhovanej činnosti podľa Prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní vplyvov sa dotkne
týchto položiek:
Položka
Prílohy č. 8

podľa

Kapitola
9
Infraštruktúra,
Položka
č.
10:
Zhromažďovanie
odpadov
zo
železných kovov a z
neželezných kovov a
starých vozidiel časť B zisťovacie
konanie
(bez
limitu):
Kapitola
9
Infraštruktúra,
Položka č. 9: Stavby
zariadenia, objekty
a
priestory
na
nakladanie
s
nebezpečnými
odpadmi
od
kapacity 10 ton/rok
- časť B zisťovacie
konanie:

Pôvodná
navrhovaná
činnosť
(maximálna
kapacita)
0 t/rok

Po
zmene
navrhovanej
činnosti
(maximálna
kapacita)
200 t/rok

Rozdiel

9,5 t/rok

50 t/rok

+ 40,5 t/rok

+ 200 t/rok

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 v zákonom stanovenom termíne doručené
stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a podrobne sa zaoberal vyhodnotením a
zapracovaním všetkých pripomienok do tohto rozhodnutia. V rámci zisťovacieho konania nebolo
doručené stanovisko od verejnosti.
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OÚ Čadca vyhodnotil celkové environmentálne vplyvy uvedené v tomto rozhodnutí, 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.
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 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.

Ing. Viera Jurošková
vedúca odboru
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