
OKRESNÝ ÚRAD BYTČA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámok 104, 014 01  Bytča____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-BY-OSZP-2021/000943-011

Bytča
13. 12. 2021

Rozhodnutie
zo zisťovacieho konania

Výrok
Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle zákona
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, a § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) rozhodol
podľa § 29 odst. 2 zákona, na základe zámeru „Zberný dvor obce Kotešová“ ktorý predložil navrhovateľ, Obec
Kotešová, Kotešová 325, 013 61 Kotešová po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní zámeru činnosti podľa
§ 29 zákona a zákona 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov takto:

Navrhovaná činnosť „Zberný dvor obce Kotešová navrhovateľa Obec Kotešová, Kotešová 325, 013 61 Kotešová
IČO 00321 389 vypracovaná spracovateľom Ing. Tomášom Ďurišom, OPŽP SK, s.r.o., Horná Lehota 104, 027 41
Oravský Podzámok, ktorej účelom je povolenie na zber odpadov kategórie ostatný odpad – drobný stavebný odpad,
jedlé oleje a tuky, objemový odpad, kovy, biologicky rozložiteľný odpad a ktorá bude umiestnená v k. ú. Kotešová,
parcelné číslo KNC 572.
sa nebude posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Vzhľadom na charakter činnosti, informácie uvedené v zámere navrhovanej činnosti a doručené stanoviská sa
ukladajú nasledovné opatrenia:

a) Požiadať o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov v zmysle § 97 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon o odpadoch), pre druhy odpadov, ktoré sa
budú v zbernom dvore len zberať a odovzdávať oprávneným spracovateľom .
b) Vykonávať v suchom alebo veternom počasí pravidelné kropenie drobného stavebného odpadu a používaných
komunikácii a manipulačných plôch.
c) Dodržiavať počas prevádzky zberného dvora zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášku MZ SR
č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

Odôvodnenie
Navrhovateľ, Obec Kotešová, Kotešová 325, 013 61 Kotešová IČO 00321 389 predložil Okresnému úradu Bytča,
odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 13. 10. 2021 zámer „Zberný
dvor obce Kotešová“.

OU-BY-OSZP-2021/000943-0006185/2021



2 / 7

Zámer svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona, kapitoly č. 9 infraštruktúra, pol. č. 10 Zhromažďovanie
odpadov zo železných kovov a neželezných kovov - bez limitu podlieha zisťovaciemu konaniu zákona EIA, ktoré
Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal podľa § 29 zákona.
Na zisťovacie konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov, okrem osobitosti konania ustanovených v § 20 a 20a) zákona.
Správne konanie vo veci zistenia, či zámer podlieha posudzovaniu podľa zákona začalo predložením oznámenia na
tunajší úrad dňa 13. 10. 2021.
V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie rozoslal zámer podľa §
23 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej
obci.
Navrhovaná činnosť „Zberný dvor obce Kotešová je plánovaná v Žilinskom kraji, okres Bytča, obec Bytča, k.ú.
Kotešová, parcela č. KNC 572.

Stručný opis technického a technologického riešenia.

Zberný dvor bude slúžiť výlučne pre poplatníkov obce Kotešová na zber separovaných odpadov.
Plocha pozemku na ktorom má byť navrhovaná činnosť je spevnená a oplotená s uzamykateľnou bránou.
Urbanisticky je územie svojou exponovanou plochou, orientáciou, terénnym členením a komunikačným napojením
pre navrhovanú činnosť vhodné. Areál bude vybavený príslušnými kontajnermi na zber a zhromažďovanie
jednotlivých druhov odpadov. Súčasťou zberného dvora bude váha na váženie odpadov.

Zoznam ostatných odpadov ktoré budú predmetom zberu:

Katalógové číslo - Názov druhu odpadu - Kategória
20 01 04 - obaly z kovu - O
20 01 25 - jedlé oleje a tuky - O
20 01 40 - kovy - O
20 01 40 01 - meď, bronz, mosadz - O
20 01 40 02 - hliník - O
20 01 40 03 - olovo - O
20 01 40 04 - zinok - O
20 01 40 05 - železo a oceľ - O
20 01 40 06 - cín - O
20 01 40 07 - zmiešané kovy - O
20 02 01 - biologicky rozložiteľný odpad - O
20 03 07 - objemný odpad - O
20 03 08 - drobný stavebný odpad - O

Zber odpadov:
Odpad bude pri prijímaní vizuálne skontrolovaný s cieľom overenia jeho vlastností, odvážený a zaevidovaný podľa
Katalógu odpadov. Nevyhovujúci odpad nebude do zariadenia prijatý.
Odpady budú umiestňované predovšetkým v kontajneroch a v prípade potreby dočasne aj na spevnených plochách
na to určených. Odpady budú zhromažďované tak, aby nedochádzalo k ich úniku z posudzovaného areálu do okolia.
Po naplnení kontajnera budú odpady ihneď vyvážané oprávnenou organizáciou na následné spracovanie. Vyzbierané
odpady sa nebudú na zbernom dvore hromadiť.
Navrhovaná maximálna kapacita zberu pri ostatných odpadoch je 300 ton ročne.

Zámerom navrhovateľa je poskytnúť občanom obce Kotešová možnosť odovzdať odpady do zberného dvora, ktorý
spĺňa všetky náležitosti právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva s cieľom minimalizovať možné
negatívne účinky zberaných odpadov na životné prostredie, alebo zdravie ľudí.
Navrhovaná činnosť je predložená v jednovariantnom riešení. Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné
prostredie, na úseku štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie rozhodnutím č.: OU-BY-
OSZP-2021/000891-2/Koc zo dňa 21. 09. 2021 upustil od variantnosti riešenia.
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Zverejnenie zámeru
Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 23 ods.1 zaslal predmetný zámer dotknutým
subjektom listom zo dňa 21. 10. 2021, a zverejnil uvedený zámer na webovom sídle ministerstva na adrese : http://
www.enviroportal.sk, ako aj na webe okresného úradu Bytča: http://www.minv.sk/?okresny-urad-bytca.

Požiadavky na vstupy

Záber pôdy:
V posudzovanej lokalite nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy ani lesného pôdneho fondu, nakoľko sa činnosť
bude realizovať v priestore na existujúcich spevnených plochách.

Spotreba vody:
Posudzovaný areál zberného dvora je umiestnený v blízkosti budovy obecného úradu, ktorý je napojený na
vodovodnú prípojku. V prípade požiaru budú použité hasiace prístroje rozmiestnené podľa poplachových smerníc
a požiarneho plánu. Posudzovaná prevádzka je vybavená sociálnymi a hygienickými zariadeniami, ktoré sa
nachádzajú v budove obecného úradu a tie budú využívané.

Spotreba energií a palív:
Posudzovaný areál bude napojený na elektrickú prípojku. Pri prevádzke sa nepredpokladá s vysokou spotrebou
elektrickej energie.

Spotreba tepla:
Nepredpokladá sa nárast spotreby tepla, nakoľko kancelária, šatňa a sociálne zariadenia pre zamestnancov zberného
dvora sa bude nachádzať v priestoroch obecného úradu.

Dopravná a iná infraštruktúra:
Predmetnou činnosťou nebude zmenená dopravná infraštruktúra obce Kotešová. Prístupová cesta je vybudovaná a
bude sa využívať. Príjazdová cesta do zberného dvora je vybudovaná.

Odpady vstupujúce do zariadenia :

Odpady vstupujúce do zariadenia:
Katalógové číslo - Názov druhu odpadu - Kategória
20 01 04 - obaly z kovu - O
20 01 25 - jedlé oleje a tuky - O
20 01 40 - kovy - O
20 01 40 01 - meď, bronz, mosadz - O
20 01 40 02 - hliník - O
20 01 40 03 - olovo - O
20 01 40 04 - zinok - O
20 01 40 05 - železo a oceľ O
20 01 40 06 - cín - O
20 01 40 07 - zmiešané kovy - O
20 02 01 - biologicky rozložiteľný odpad - O
20 03 07 - objemný odpad - O
20 03 08 - drobný stavebný odpad - O

Údaje o výstupoch
Zdroje znečistenia 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 obce
Kotešová a ani širšieho okolia.

Odpadové vody:
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Odpadové vody v rámci posudzovaného areálu nebudú vznikať.

Odpady:
Odpady, ktoré môžu vznikať počas prevádzkovania zberného dvora:

Predpokladané druhy odpadov ktoré môžu vznikať počas prevádzky:

Druh odpadu - Názov odpadu - Kategória odpadu - Zhodnotenie - Zneškodnenie
15 02 02 - absorbenty - N - D1 uloženie na skládku odpadov
20 03 01 - Zmesový komunálny odpad - O - R12 úprava odpadov

Spôsob nakladania s odpadmi:
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch definuje spôsoby nakladania s odpadmi a to je zhodnocovanie odpadov
činnosťami R1 až R13 a zneškodňovanie odpadov činnosťami D1 až D15.
S odpadmi ktoré môžu vznikať počas prevádzky bude nakladané v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti
odpadového hospodárstva. Vzniknuté odpady budú zhromažďované a utriedene podľa jednotlivých druhov v zmysle
ustanovení zákona o odpadoch a príslušných vykonávacích právnych predpisov.
Vzniknutý odpad bude zhodnocovaný, resp. zneškodňovaný v súlade s platnými predpismi v odpadovom
hospodárstve v najbližšom vhodnom zariadení na zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadu.

Zdroje hluku a 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 obci Kotešová.
Navrhovateľ bude dodržiavať počas prevádzky zberného dvora zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášku MZ
SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
Z hľadiska kategorizácie územia je možné posudzované územie zberného dvora zaradiť do II. kategórie chránených
území s prípustnou hodnotou hluku 50 dB cez deň, 50 dB večer a 45 dB v noci . Ekvivalentná hladina hluku v území
umiestnenia navrhovanej činnosti v súčasnosti nepresahuje prípustnú hladinu hluku stanovenú pre II. kategóriu
chránených území. Z hľadiska šírenia hluku za hranice areálu nie je predpoklad prekročenia prípustnej hladiny hluku.

Zdroje žiarenia, tepla a zápachu:
Zariadenie nebude zdrojom žiarenia, tepla ani zápachu.

Iné očakávané vplyvy (napríklad vyvolané investície):
Vyvolané investície sa nepredpokladajú.

Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvov na životné prostredie

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery:
Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na horninové prostredie. neboli v predmetnom území identifikované.

Vplyvy na ovzdušie a klimatické pomery:
Zdrojom znečisťujúcich látok posudzovaného zámeru je doprava na príjazdových komunikáciách k objektu. Vplyvy
sú lokálne a dočasné, nepredpokladá sa zhoršenie kvality ovzdušia. Posudzovaný zberný dvor 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:
V blízkosti posudzovanej lokality sa nachádza Hričovský derivačný kanál.
Prevádzkovanie zberného dvora nebude mať negatívny dopad na tento kanál a ani nevyvolá osobitné vplyvy na
povrchovú a podzemnú vodu. Odpady budú uskladnené v kontajneroch a nádobách tak aby nedošlo ku kontaminácii.
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Pôda bola v súvislosti s predchádzajúcou výstavbou prakticky odstránená. Zberný dvor nebude mať podstatný vplyv
na pôdu, nedôjde k jej plošnému odťaženiu či kontaminácii. Technológia a technické riešenie prevádzky, 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 navrhovanej činnosti nebude mať negatívny vplyv na živočíšstvo, flóru ani ich biotopy.
Fauna a flóra nemá v dotknutom území priaznivé podmienky
pre svoju existenciu. Nachádzajú sa tu iba antropogénne biotopy, ktoré majú z hľadiska ochrany prírody malý
význam.

Vplyv na chránené územia:
V dotknutom území sa nenachádzajú 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 (NATURA 2000), sú mimo dosahu aktivít spojených s realizáciou popisovanej činnosti.
Hodnotená činnosť sa nevykonávaná v chránenom území a ani nezasahuje do chránených území.

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 krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz:
Bez vplyvu..

Vplyvy na kultúrne, historické pamiatky a archeologické, paleontologické náleziská a významné geologické lokality:
Bez vplyvu.

Vplyvy na obyvateľstvo:
Nepriaznivé vplyvy bude pociťovať minimálne množstvo obyvateľov, nakoľko touto činnosťou sa zabezpečuje
environmentálne nakladanie s odpadmi. Vplyvy počas realizácie činnosti sú dočasné a sú eliminovateľné
technickými opatreniami v súlade s platnou legislatívou.
Prevádzka objektu predstavuje výrobnú prevádzku, ktorá nie je zdrojom nadmerných emisií, hluku, kontaminácie
pôdy, vody, ovzdušia, nemá negatívny vplyv na obyvateľov ani klientov.
Prevádzkovaním zberného dvora sa prejavuje pozitívne na životné prostredie - eliminuje sa vznikanie čiernych
skládok v obci a jej okolí. Prevádzka zabezpečí zber odpadov environmentálne vhodným spôsobom v súlade s
právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva.

Vplyvy na poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo:
Bez vplyvu

Vplyvy na dopravu a infraštruktúru:
Navrhovaná činnosť výrazne neovplyvní dopravnú situáciu v hodnotenej lokalite. Intenzita dopravy sa denne zvýši
na príjazdových komunikáciách len v minimálnej miere. Tento vplyv hodnotíme ako dlhodobý a z hľadiska intenzity
dopravy ako zanedbateľný.

Vplyvy presahujúce štátne hranice:
Bez vplyvu

Sumarizácia vplyvov počas prevádzky:

Biotopy - bez vplyvu
Hluk - negatívny- dlhodobý - trvalý
Ovzdušie - negatívny - dlhodobý - trvalý
Pôda - bez vplyvu
Voda - bez vplyvu
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Horninové prostredie - bez vplyvu
ÚSES - bez vplyvu
Chránené územia - bez vplyvu
Scenéria krajiny - bez vplyvu
Kultúrne pamiatky - bez vplyvu
Doprava - negatívny- dlhodobý - trvalý
Infraštruktúra - negatívny- dlhodobý - trvalý
Poľnohospodárstvo - bez vplyvu
Lesné hospodárstvo - bez vplyvu
Obyvateľstvo - negatívny- dlhodobý - trvalý
Pracovné príležitosti - pozitívny- dlhodobý-trvalý

V zákonom stanovenom termíne doručili na tunajší úrad svoje písomné stanoviská tieto subjekty:.
1. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva listom 60584/2021, 13548/2021-10.1 zo
dňa 05. 11. 2021bez pripomienok.

2. Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné
prostredie:
- Za úsek ŠSOH listom č. OU-BY-OSZP-2021/000947-2/Cur zo dňa 11. 11. 2021 súhlasí s navrhovanou činnosťou
a nežiada pokračovať v procese posudzovania z podmienky:
a) prevádzkovateľ po ukončení procesu posudzovania požiada tunajší úrad , úsek odpadového hospodárstva o súhlas
na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov v zmysle § 97 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pre druhy odpadov, ktoré sa budú v zberom dvore zberať a odovzdávať
oprávneným spracovateľom
- Za úsek ŠSOO listom č. OU-BY-OSZP-2021/001011-2/Koc zo dňa 11. 11. 2021 – súhlasí za podmienky –
vykonávať v suchom alebo veternom počasí pravidelné kropenie drobného stavebného odpadu a používaných
komunikácii a manipulačných plôch.
- Za úsek ŠSOPaK listom č. OU-BY-OSZP-2021/000957 zo dňa 11. 11. 2021 súhlasí bez pripomienok a nežiada
pokračovať v procese posudzovania.
- Za úsek ŠVS listom č. OU-BY-OSZP-2021/000954-2 zo dňa 09. 11. 2021 súhlasí bez pripomienok.

3. Okresný úrad Bytča, odbor krízového riadenia listom č.j.: OU-BY-OKR-2021/000974-002 zo dňa 16. 11. 2021
súhlasí s predloženým zámerom bez pripomienok a nepožaduje ďalšie posudzovanie.

4. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií listom č. OU-ZA-OCDPK-2021/0046812/
ŠPA zo dňa 19. 11. 2021 bez pripomienok.

Vyjadrenie OÚ Bytča k pripomienkam dotknutých orgánov:
Pripomienky dotknutých orgánov sa akceptujú a sú uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Záver
Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie pri rozhodovaní o tom, či zámer navrhovanej činnosti
sa bude posudzovať podľa zákona prihliadalo na stanoviská predložené k zámeru a pri konečnom rozhodovaní
primerane použilo kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona.

Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého
zámeru navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne
ochrany životného prostredia podľa zákona konštatuje, že navrhovaná činnosť nemení využitie krajinného priestoru
a nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky
podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru o navrhovanej činnosti a treto rozhodol
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Prínosom realizácie navrhovanej činnosti je poskytnúť občanom možnosť odovzdať odpady do zberného dvora,
ktorý spĺňa všetky náležitosti právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva s cieľom minimalizovať možné
negatívne účinky zberaných odpadov na životné prostredie, alebo zdravie ľudí.
V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie nezistil žiadne
skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia
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alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov, ktoré by bolo potrebné
posudzovať podľa zákona, a preto Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako
je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Z výsledkov zisťovacieho konania a po zohľadnení stanovísk doručených ku zámeru vyplynuli niektoré konkrétne
požiadavky vo vzťahu k zmene navrhovanej činnosti, ktoré je potrené zohľadniť v procese konania a o povolení
navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

Zo zhodnotenia predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti vykonanej v etape vypracovania zámeru vyplýva, že
sa nepredpokladajú také negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia
a zdravia obyvateľov v záujmovom území, oproti posudzovanému a povolenému stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej
posudzovať podľa zákona.

Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe preskúmania predloženého zámeru k
navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany
životného prostredia podľa zákona konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo obmedzené
práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich
konania, ktoré boli súčasťou zámeru k navrhovanej činnosti, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
zákon) v znení neskorších predpisov na Okresnom úrade Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie v lehote do
15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona EIA sa za deň doručenia rozhodnutia považuje 15 deň zverejnenia
rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona EIA.
Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

RNDr. Beáta Kocincová
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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