
OKRESNÝ ÚRAD BYTČA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámok 104, 014 01  Bytča____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-BY-OSZP-2021/000371-012

Bytča
26. 04. 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“) vydáva podľa
§ 29 odst. 2 zákona, k Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „ Štiavnik – rozšírenie cintorína“ predloženého
navrhovateľom Obec Štiavnik, Štiavnik 1350, 013 55 Štiavnik 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 zmena činnosti „Štiavnik – rozšírenie cintorína“ situovaná na pozemku KNC 6/3 v k. ú. Štiavnik
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 trvalé vyňatie predmetného pozemku z pôdneho fondu
b) V ďalšom stupni projektovej dokumentácie rozšíriť hlavný vstup do novanavrhovaného cintorína

Odôvodnenie
Navrhovateľ Obec Štiavnik, Štiavnik 1350, 013 55 Štiavnik zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Várošom
doručila 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
(ďalej „zákon“) dňa 17. 03. 2021 oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Štiavnik – rozšírenie cintorína“.
Oznámenie o zmene činnosti svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona, kapitoly č. 9 Infraštruktúra, položka
17 Krematóriá a cintoríny podlieha zisťovaciemu konaniu bez limitu, 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 oznámenie o zmene činnosti
podlieha posudzovaniu podľa zákona začalo predložením oznámenia na tunajší úrad dňa 17. 03. 2021.
V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán
zaslal dňa 19. 03. 2021 oznámenie o zmene činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému
orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci.
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Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Štiavnik – rozšírenie cintorína“ je zverejnené na webovom sídle
ministerstva na adrese: http://www.enviroportal.sk, ako aj na webe okresného úradu Bytča: http://www.minv.sk

Navrhovaná zmena činnosti je plánovaná v Žilinskom kraji, okres Bytča, obec Štiavnik, k.ú. Štiavnik, parcela č.
KNC 6/3 . Navrhované rozšírenie cintorína sa nachádza na priľahlej parcele cintorína v jeho severnej časti - parcela
KN-C č. 6/3. Parcela pre rozšírenie má obdĺžnikový pôdorysný tvar s rozmermi 54,7 m x 33,85 m o celkovej výmere
1 847 m2 a z dvoch strán nadväzuje na existujúci cintorín.
Návrh rozšírenia obecného cintorína je realizovaný tak, aby bola v maximálnej miere rešpektovaná vhodná orientácia
jednotlivých priestorov podľa ich funkčného využitia. Navrhované riešenie sa snaží využiť výhody pozemku,
jeho lokalitu, proporcie a osadenie v teréne. Je koncipovaný ako samostatný blok cintorína s vlastným oplotením.
Hlavný vstup do navrhovaného cintorína je na jeho spodnom nároží v nadväznosti na existujúce spevnené plochy.
Momentálny vstup na cintorín je možný iba v šírke 1,0 m (existujúci obmedzený priestor medzi hrobmi), ale do
budúcnosti sa uvažuje s úpravou existujúcich hrobových miest tak, aby sa tento hlavný vstup mohol rozšíriť až na
2,5 m. Prepojenie nového a starého cintorína bude ešte ďalšími dvomi vstupmi (paralelnými s hlavným vstupom)
v nadväznosti na existujúce chodníky.
Návrh rozšírenia cintorína je v súlade z územným plánom obce Štiavnik a jeho platným regulatívom.

Dispozičné riešenie
Na vstupe do novej časti cintorína je situovaná oddychová zóna pre návštevníkov (malé námestie) s lavičkami
odkiaľ sú situované hlavné trasy pre peších. Hlavné pešie koridory sú po obvode cintorína prepojené užšími
priečnymi chodníkmi. Pešie trasy sú zvýraznené pozdĺžnymi stromovými alejami a výsadbou trvalkovej zelene.
Plocha trvalkových výsadiebje 231 m² a plocha trávnika je 876 m².
Návrh krajinárskych úprav kladie dôraz na prirodzené začlenenie priestoru do obrazu krajiny formou jednoduchých
úprav s čo najväčšou možnou mierou ozelenenia voľných plôch.
Celý cintorín je rozčlenený do obdĺžnikových sekcií pre klasický spôsob pochovávania. V hornej časti cintorína sa
nachádzajú steny kolumbária pre možné uloženie pozostatkov po kremácii (urny).

Kap acita navrhova néh o cin torína:
počet hrobových miest - 1-hrobový variant 170 miest (340*)
počet hrobových miest - 2-hrobový variant 230 miest (460*)
počet hrobových miest - detské 24 miest (48*)
počet urnových miest celkom 96 urnových ník
* v zátvorke uvedený dvojnásobný počeť v prípade pochovávania nad seba - t.j. dvojité pochovávanie (závislé od
úrovne hladiny spodnej vody)

Požiadavky na vstupy.

Záber pôdy:
Parcela pre rozšírenie cintorína má výmeru 1 847 m2 a je umiestnená v zastavanom území obce. Z dvoch strán
nadväzuje na existujúci cintorín, protiľahlé parcely sú nezastavané záhrady. Parcela je svahovitá smerom k východnej
strane cintorína. V katastri nehnuteľnosti je predmetná parcela vedená ako poľnohospodárska pôda - druh pozemku
záhrada. Rozšírenie cintorína si vyžiada záber poľnohospodárskej pôdy. Pre parcelu KN-C č. 6/3 bude potrebné
realizovať trvalé vyňatie z poľnohospodárskej pôdy.

Potreba pitnej vody:
Zmena navrhovanej činnosti nemá požiadavku na spotrebu pitnej vody.

Surovinové zdroje:
Počas realizácie budú použité bežné stavebné suroviny a materiály.

Elektrická energia:
V súvislosti z rozšírením cintorína bude na dvoch širších stranách zrealizované verejné osvetlenie, celkovo bude
inštalovaných 16 ks stožiarových svietidiel. Uvedeným riešením sa mierne zvýšia nároky na spotrebu elektrickej
enegie.
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Dopravná infraštruktúra:
Zmena navrhovanej činnosti nevyžaduje realizovať žiadne úpravy ani dobudovanie dopravnej infraštruktúry
hodnoteného územia, využíva jej jestvujúci stav. Rozšírenie cintorína nemá požiadavku ani na navýšenie súčasných
parkovacích miest.

Vodovod a kanalizácia:
Rozšírenie cintorína nemá požiadavku napojenia na zdroj pitnej ani technickej vody, súčasný stav ostáva
zachovaný.Zmena navrhovanej činnosti bude využívať existujúce sociálne zázemie v objekte Domu smútku.

Teplo:
Zmena navrhovanej činnosti nemá požiadavku napojenia na odber tepla.

Vplyv na obyvateľstvo, a životné prostredie vrátane kumulatívnych a synergických

Vplyv na horninové prostredie:
Bez vplyvu. Pre navrhovanú činnosť bol vypracovaný hydrogeologický posudok (Kandera, 2020), ktorého záverom
bolo, že predmetné územie z hľadiska stability nevykazuje známky porušenia a je priaznivé pre prevádzkovanie
cintorína.
Vplyv na ovzdušie a klímu:
Počas realizácie stavebných prác dôjde k zvýšeniu prašnosti ale tá bude krátkodobá a zanedbateľná.
Počas prevádzky –bez vplyvu

Vplyv na vodné pomery:
Počas realizácie - pri dodržaní technologických postupov a kontrole technického stavu stavebných mechanizmov
i vzhľadom na nenáročnú stavbu, geologickú stavbu územia nepredstavuje žiadne významné nebezpečenstvo
ohrozujúce kvalitu podzemných ani povrchových vôd riešeného územia.
Počas prevádzky – v rozšírenej časti jestvujúceho cintorína budú v pôde prebiehať rozkladné procesy, ktoré súvisia
s prirodzeným rozkladom pochovaných tiel. Odporúčaná tlecia doba je 10 rokov. V Hydrogeologickom posudku
(Kandera, 2020) sa uvádza, že vzhľadom na hydrogeologické vlastnosti prítomných zemín , neprítomnosť súvislej
haldiny podzemnej vody v profile pochovávania je lokalita na predmetný zámer vhodná. Predpokladaná hĺbka
hladiny podzemnej vody je 4- 5 m pod terénom.
Odvodnenie priestoru novej plochy cintorína - dažďové vody zo spevnených plôch cintorína (dažďové vody čisté zo
spevnených hrobov) budú ponechané na samovoľný odtok na nespevnený terén a ponechané na samovoľný vsak.
Realizácia investičného zámeru nebude mať počas prevádzky areálu žiadny významný negatívny vplyv na kvalitu
povrchových ani podzemných vôd územia.

Vplyv na pôdu:
Parcela je v katastri nehnuteľnosti vedená ako poľnohospodárska pôda - druh pozemku záhrada, pozemok je
umiestnený v zastavanom území obce. Rozšírenie cintorína si vyžiada záber poľnohospodárskej pôdy. Pre parcelu
KN-C č. 6/3 bude potrebné realizovať trvalé vyňatie z poľnohospodárskej pôdy.

Vplyvy na flóru faunu a ich biotopy:
Bez vplyvu. Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce. Živočíšne spoločenstvá v tomto priestore sú zastúpené
prevažne synantropnými a kozmopolitnými druhmi viazanými na biotopy ľudských sídiel a tiež kozmopolitnými
druhmi. Na dotknutom pozemku sa nenachádzajú žiadne dreviny.
Počas výstavby ani prevádzky nebudú ohrozené žiadne chránené, vzácne a ohrozené druhy fauny a flóry ani ich
biotopy, ani migračné koridory živočíchov. Úžívanie priestoru po uvedení navrhovanej činnosti do prevádzky nebude
mať žiaden škodlivý vplyv na zdravotný stav rastlinných ani živočíšnych spoločenstiev riešeného územia ani okolia.

Vplyv na krajinu:
Posudzovaná činnosť sa stane neoddeliteľnou súčasťou jestvujúceho cintorína a tým i občianskej vybavenosti obce
Štiavnik. K novému významnému narušeniu krajinného obrazu ani scenérie nedochádza, stabilita územia ani okolia
nie je narušená. Zároveň nie sú dotknuté ani významné krajinotvorné prvky vyžadujúce ochranu.

Vplyv na chránené územia, RÚSES a NATURU 2000 :
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Bez vplyvu. V riešenom území platí I. stupeň ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny.

Vplyv na chránené vodohospodárske oblasti:
Predmetné územie je súčasťou chránenej vodohospodárskej oblasti Beskydy a Javorníky. Na základe vypracovaného
hydrogeologického posudku (Kandera, 2020) zmenu navrhovanej činnosti hodnotíme bez vplyvu.

Vplyv na urbárny komplex a využívanie zeme :
Investičný zámer je súčasťou zastavaného územia obce Štiavnik, svojim funkčným charakterom s ním vytvára
kontinuum. Rozšírenie cintorína je významné z dôvodu, že súčasná kapacita obecného cintorína je pre potreby obce
už nevyhovujúca. Realizácia rozšírenia cintorína predstavuje z tohto pohľadu vplyv pozitívny.

Vplyv na obyvateľstvo, jeho zdravotný stav a sídla:
Počas výstavby bude krátkodobo dochádzať k vzniku hlukovej a imisnej záťaže okolia predovšetkým v dôsledku s
realizáciou stavebných prác, zdrojom imisií budú predovšetkým stavebné zemné mechanizmy a nákladná doprava
zabezpečujúca dopravu stavebného materiálu.
Zmena navrhovanej činnosti podobne ako i pôvodná prevádzka obecného cintorína neprichádza územne priamo do
konfliktu s trvalo obývaným územím, významné nepriaznivé priame vplyvy na najbližšie bývajúce obyvateľstvo
oproti súčasnému stavu hodnotíme ako bez zmeny.
Rozšírenie súčasných nevyhovujúcich kapacít obecného cintorína, čo môžeme hodnotiť z hľadiska pohľadu občanov
obce Štiavnik pozitívne.
Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva nepredpokladáme.

Vplyv na priemyselnú výrobu:
Bez vplyvu.

Vplyv na poľnohospodársku výrobu a lesné hospodárstvo:
Pozemok je je vo vlastníctve obce, je zatrávnený a poľnohospodársky už nevyužívaný. Pozemok už dlhodobo
plní funkcie rezervy pre rozšírenie cintorína, uvedená požiadavka je zapracovaná i v platnej územnoplánovacej
dokumentácii obce Štiavnik.

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy, ktorú bude potrebné pred
realizáciou zmeny navrhovanej činnosti vyňať. Bez vplyvu na lesné hospodárstvo.

Vplyv na dopravu:
Bez vplyvu.

Vplyv na technickú infraštruktúru :
Bez vplyvu.

Vplyv na služby, rekreáciu a cestovný ruch:
Bez vplyvu na cestovný ruch.
Funkciou navrhovaného investičného zámeru je rozšírenie súčasných nevyhovujúcich kapacít obecného cintorína.
Realizácia investičného zámeru predstavuje rozvoj služieb pre obec Štiavnik a jej obyvateľstvo, investičný zámer
je z tohto pohľadu u občanov obce vnímaný vysoko pozitívne.

Vplyv na kultúrne pamiatky a historické pamiatky a pozoruhodnosti:
Bez vplyvu.

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania je podkladom pre vydanie územného a stavebného povolenia podľa zákona
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
K predmetnému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti boli podľa zákona o posudzovaní vplyvov doručené
na Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie doručené v zákonom stanovenom termíne tieto
stanoviská :
1. Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné
prostredie:

OU-BY-OSZP-2021/000371-0002140/2021



5 / 7

Za úsek ŠSOO listom č. OU-BY-OSZP-2021/000409-2/Koc zo dňa 29. 03. 2021 – navrhuje ukončiť proces
posudzovania v zisťovacom konaní s podmienkou :
- Pri stavebnej činnosti je potrebné využiť všetky technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť
nákladov na obmedzenie prašných emisií.
Za úsek ŠSOPaK listom č. OU-BY-OSZP-2021/000398-2 zo dňa 29. 03. 2021 nežiada pokračovať v procese
posudzovania a súhlasí s navrhovanou činnosťou bez pripomienok .
Za úsek ŠVS listom č. OU-BY-OSZP-2021/000397-2 zo dňa 26. 03. 2021 súhlasí zo zmenou navrhovanej činnosti
a odporúča ukončiť proces v štádiu zisťovacieho konania , nepožaduje vypracovanie správy.
Za úsek ŠSOH listom č. OU-BY-OSZP-2021/000411-2 zo dňa 30.03.2021nežiada pokračovať v procese
posudzovania.

2. Okresný úrad Bytča, odbor krízového riadenia listom č.j.: OU-BY-OKR-2021/000378-002 zo dňa 01. 04. 2021
súhlasí so zámerom a ďalšie dokazovanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie z hľadiska civilnej ochrany nie je potrebné.

3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline listom č. ORHZ –ZA-2021/000382-001 zo dňa
08.04.2021 nepredpokladá z hľadiska ochrany pred požiarmi vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

4. Obec Štiavnik listom č. 4255/2021- VaŽP- Blk zo dňa 25. 03. 2021 nemá k predloženému oznámeniu námietky.
Požadujeme rešpektovať ustanovenie ÚPN Mesta Bytča. Sadovnícke úpravy požadujeme realizovať z geograficky
pôvodných domácich drevín.

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline listom č. A/2021/00680-HŽPZ zo dňa 25. 03. 2021-
k predloženej správe o hodnotení máme nasledovné pripomienky:
- Momentálne navrhovaný hlavný vstup do novonavrhovaného cintorína v šírke 1,0 m je z praktických dôvodov pre
prevádzku cintorína nepostačujúci (napr. uloženie telesných pozostatkov v rakve do hrobu), ďalšie dva navrhované
vstupy paralelné s hlavným vstupom sú široké 0,85 m(nepostačujúce pre imobilných). Alternatívou by bol rozmerovo
vyhovujúci hlavný vstup napr. z inej strany novonavrhovaného cintorína.
Orgán na ochranu zdravia bude posudzovať jednotlivé stavby v územnom alebo v zlúčenom územnom a stavebnom
konaní samostatne. Stavba musí byť v súlade s požiadavkami zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predložená architektonická štúdia bola posúdená v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyhodnotenie Okresného úradu Bytča k jednotlivým pripomienkam:
Pripomienka Okresného úradu Bytča upozorňuje na dodržiavane zákonných postupov .
Pripomienka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline je prenesená do výrokovej časti
rozhodnutia.

Dňa 07. 04. 2021 Okresný úrad Bytča., odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na
životné prostredie v súlade s § 33 osd. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
(ďalej správny poriadok) vyzval účastníkov konania a zúčastnené osoby na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia
a určil lehotu na vyjadrenie sa do piatich pracovných dní.
Na základe vyššie uvedenej výzvy v stanovenom termíne neboli vznesené ďalšie pripomienky k vydaniu
rozhodnutia.

Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona,
čo tunajší úrad s ohľadom na výsledky zisťovacieho konania vydal. Účelom zákona je získať odborný podklad na
vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. Zároveň dodržaniu zákonnosti navrhovanej
činnosti vo vzťahu k jednotlivým osobitným predpisom (vodný zákon, cestný zákon, STN a ďalšie) sa v
procese zisťovacieho konania zaoberali jednotlivé dotknuté orgány štátnej správy, ktoré nevzniesli pripomienky k
navrhovanej činnosti.

Príslušný orgán vychádzal z komplexných výsledkov zisťovacieho konania a keďže dotknuté orgány a povoľujúce
orgány nepoukázali na očakávané zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a podmienok ochrany verejného
zdravia a vyslovili vo svojich stanoviskách názor, že odporúčajú ukončiť proces posudzovania v zisťovacom konaní.

OU-BY-OSZP-2021/000371-0002140/2021



6 / 7

Niektoré pripomienky boli zahrnuté do opatrení určených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, ďalšie sa týkajú
povinností navrhovateľa vyplývajúce z ustanovení všeobecne záväzných predpisov, preto nemôže byt' predmetom
rozhodovania príslušného orgánu ale budú riešené v rámci povoľovacieho procesu, ktoré sú záväzné pre príslušný
povoľovací orgán.

Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie pri posudzovaní navrhovanej zmeny činnosti z hľadiska
predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona vychádzal
z Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Štiavnik – rozšírenie cintorína“ navrhovateľa Obec Štiavnik, Štiavnik
1350, 013 55 Štiavnik. Realizácia zmeny navrhovanej činnosti predstavuje rozvoj služieb pre obec Štiavnik a jej
obyvateľstvo, investičný zámer je z tohto pohľadu u občanov obce vnímaný vysoko pozitívne.

Tunajší úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 33
ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení, oboznámil účastníkov konania ako i dotknuté
orgány, že sa majú právo oboznámiť s podkladmi pre vydanie rozhodnutia a vyjadriť sa k nim pred vydaním
rozhodnutia.
Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie posúdil zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska povahy
a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a to aj
kumulatívnych, vrátane vplyvov na zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v
dotknutom území a pritom použil aj Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29, uvedené v prílohe č. 10 zákona,
ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov
určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

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
navrhovanou činnosťou 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.

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
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.

Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe preskúmania predloženého Oznámenia o
zmene k navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne
ochrany životného prostredia podľa zákona konštatuje, že navrhovaná zmena činnosti nepredstavuje taký zásah
do životného prostredie, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie: podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí
verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

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 sa za deň doručenia rozhodnutia považuje 15 deň zverejnenia
rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.
Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

RNDr. Beáta Kocincová
vedúci odboru
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Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10111

Doručuje sa
Obec Štiavnik, Štiavnik 1350, 013 55  Štiavnik, Slovenská republika

Na vedomie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina 1
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 1
Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina 1
Okresný úrad Bytča, odbor krízového riadenia, Zámok 104, 014 01 Bytča 1
Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, Zámok 104, 014 01 Bytča 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina 1
Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, ref. pôdohospodárstva, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08
Žilina 8
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