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OKRESNÝ ÚRAD KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
____________________________________________________________________________________
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Kysucké Nové Mesto

OU-KM-OSZP-2022/000020-008

26. 01. 2022

Rozhodnutie
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ
Výrok
Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy
podľa 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 podľa § 53 ods. 1 písm. c) 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 EIA“), po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 2 a ods. 11 zákona EIA, pre zámer
navrhovanej činnosti „Verejný cintorín v obci Snežnica“, ktorý predložil navrhovateľ, Obec Snežnica, Snežnica 17,
023 32 Snežnica, IČO: 00 314 315 po ukončení zisťovacieho konania vydáva toto rozhodnutie:
Navrhovaná činnosť „Verejný cintorín v obci Snežnica“, uvedená v predloženom zámere navrhovateľa Obec
Snežnica, Snežnica 17, 023 32 Snežnica, IČO: 00 314 315 spracovateľom ENGOM, s.r.o. (RNDr. Marian Gocál a
Ing. Zuzana Kubelová), Bytčická 89, 010 01 Žilina, predmetom ktorej je zabezpečenie kapacity hrobových miest
na novom verejnom pohrebisku v obci Snežnica
sa nebude posudzovať
podľa zákona EIA. Pre uvedenú činnosť po splnení podmienok uvedených v stanoviskách dotknutých orgánov je
možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.
Odôvodnenie
Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, na základe žiadosti navrhovateľa, Obec
Snežnica, Snežnica 17, 023 32 Snežnica, IČO: 00 314 315, doručenej dňa 17. decembra 2021 začal správne konanie
podľa § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona EIA vo veci „Verejný cintorín v obci Snežnica“.
Predložený zámer navrhovanej činnosti svojimi parametrami je zaradený podľa prílohy č. 8 zákona EIA kategórie
č. 9 Infraštruktúra, položka č. 17 Krematória a cintoríny, časť B zisťovacie konanie, prahová hodnota bez limitu
podľa čoho podlieha zisťovaciemu konaniu.
Navrhovaná činnosť je situovaná v k. ú. Budatínska Lehota na parcelách KN-C 2128.
Zámer je vypracovaný v jednom variante. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto odbor starostlivosti o životné
prostredie listom číslo OU-KM-OSZP-2021/001051-002 z 27.októbra 2021 upustil od požiadavky variantného
riešenia.
Obec Snežnica pripravuje nový verejný cintorín z dôvodu naplnenia kapacity hrobových miest na ukladanie
ľudských pozostatkov v existujúcom areáli cintorína. Nový cintorín je navrhovaný na severozápadnom okraji
zastavanej časti obce na pozemku p. č. 2128 v k. ú. Snežnica.
Obec Snežnica v krátkom časovom období dosiahne naplnenie kapacity hrobových miest na prevádzkovanom
cintoríne v obci a z hľadiska zabezpečenia služieb obyvateľstvu je potrebné zabezpečiť novú kapacitu hrobových
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miest. Nový cintorín je situovaný cca 100 m juhozápadne od existujúceho cintorína, kde sa nachádza aj Dom smútku
a technická infraštruktúra, ktorá bude využívaná aj pre prevádzku nového cintorína (doprava, pohreb. obrady a pod,).
Záujmové územie sa nachádza v severozápadnej okrajovej časti obce Snežnica (k. ú. Snežnica) a tvorí prechod medzi
poľnohospodársky využívanou krajinou a zastavanou časťou obce Snežnica.
Vybudovaním nového cintorína vznikne kapacita pre 270 hrobových miest a 16 detských hrobov. Súčasťou cintorína
je vybudovanie oplotenia pozemku, prístupovej komunikácie, verejného osvetlenia, sadových úprav, mobiliár a
drobnej architektúry.
Požiadavky na vstupy
Záber krajinného priestoru
Záujmové územie sa nachádza na severozápadnom okraji zastavanej časti obce na pozemku p. č. 2128 v k. ú.
Snežnica. Záujmové územie tvorí prechod medzi poľnohospodársky využívanou krajinou a zastavanou časťou obce
Snežnica. Územie pre navrhovanú výstavbu cintorína pozostáva z poľnohospodársky extenzívne obhospodarovanej
pôdy (TTP). V území dominujú agroekosystémy a v malej miere geoekosystémy. Krajinný priestor je funkčne
využívaný pre účely poľnohospodárskej výroby a bývania v rodinných domoch so záhradami. Hlavné sídelné územie
obce je situované v údolí vodného toku Snežnica vo vzdialenosti od 100 do 150 m m S až SV smerom od záujmového
územia. Najbližšie obydlia (12 rodinných domov) sa nachádzajú východným až SV smerom od navrhovaného areálu
cintorína vo vzdialenosti cca 50 až 100 m.
Navrhované umiestnenie a technické riešenie výstavby cintorína v podstatnej miere vychádza z daných prírodných
a priestorových podmienok. Navrhovaná činnosť predstavuje v širšom krajinnom priestore nový krajinný prvok ,
ktorý dotvára sekundárnu krajinnú štruktúru daného územia. Výstavba areálu verejného cintorína spôsobuje nový
záber krajinného priestoru, ktorý z hľadiska využitia územia vhodný pre pochovávanie ľudských pozostatkov.
Záber poľnohospodárskej pôdy
Výstavba areálu cintorína v obci Snežnica je navrhované v území, ktoré sa nachádza na poľnohospodárskom pôdnom
fonde a výstavba si vyžiada trvalý záber poľnohospodárskeho pozemku p. č. KNC 2128, ktorý je situovaný mimo
hranice zastavaného územia obce. Požiadavky na trvalý záber poľnohospodárskeho pôdneho fondu predstavuje cca
0,3 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 navrhované na výstavbu verejného cintorína tvorí poľnohospodárska pôda s trávnym porastom bez výskytu
drevín. Výstavba verejného cintorína v obci Snežnica si nevyžaduje výrub drevín.
Ochranné pásma
Obec Snežnica 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
Navrhované záujmové územie výstavby nového verejného cintorína nie je pripojené na el. rozvodnú sieť. V rámci
zariadenia staveniska sa neuvažuje s výstavbou dočasnej el. prípojky. Zváranie el. oblúkom bude zabezpečené
mobilným agregátom alebo z existujúcich blízkych rozvodov el. energie predlžovacím káblom.
Vykurovanie
Vzhľadom na charakter navrhovanej stavby sa zásobovanie teplom nevyžaduje.

Číslo spisu
OU-KM-OSZP-2022/000020

Por.č.záznamu
008

Číslo záznamu
0000292/2022

Typ záznamu
Externý odoslaný záznam

2/8

Forma originálu
hodnoverná elektronická

KÓPIA
Nároky na dopravu a inú infraštruktúru
Dopravne je územie navrhované pre nový cintorín v obci Snežnica napojené na miestne komunikácie a štátnu cestu
č. III/2055.
Statická doprava
Výstavba verejného cintorína si vyžaduje výstavbu 7 ks stojísk pre parkovanie motorových vozidiel.
Pre statickú dopravu budú využívané existujúce stojiská pred existujúcim cintorínom a domom smútku.
Údaje o výstupoch
Emisie do ovzdušia
Krátkodobé pôsobenie: etapa stavebných prác
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.
Dlhodobé pôsobenie: etapa prevádzkovania
Nový verejný cintorín v obci Snežnica neprináša do územia zdroje znečisťovania ovzdušia a samotné
prevádzkovanie cintorína nepôsobí na kvalitu ovzdušia. Sekundárne sa predpokladá malé zvýšenie imisii 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
Krátkodobé pôsobenie: etapa stavebných prác
Technologický postup pri výstavbe objektov nového 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 v
areáli existujúceho cintorína) pre pracovníkov s pravidelným odvozom splaškových odpadových vôd do čistiarne
odpadových vôd.
Dlhodobé pôsobenie: etapa prevádzkovania
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 výstavbu nového cintorína, a to vzhľadom
na hydrogeologické vlastnosti prítomných zemín, neprítomnosť súvislej hladiny podzemnej vody v profile
pochovávania ako aj pod ním Hydrogeologický posudok PROGEO 92/2021/HG.
Odpadové hospodárstvo
Predpoklad vzniku odpadov počas realizácie stavby
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.
Hluk
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Krátkodobé pôsobenie: etapa výstavby
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 staveniska predstavujú stavebné práce zvýšenie úrovne hladiny hluku a je predpoklad,
že ich pôsobenie zasiahne najbližšie rodinné domy (12 ks) situované V až SV smerom od navrhovaného areálu
cintorína vo vzdialenosti cca 50 až 100 m.
Dlhodobé pôsobenie: etapa prevádzkovania
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.
Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie
Predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na kvalitu životného prostredia v záujmovom území s dosahom na
blízke okolie je potrebné posúdiť pre etapu výstavby verejného cintorína a etapu jeho prevádzky. V jednotlivých
etapách realizácie investičného zámeru predstavujú faktory ovplyvňujúce životné prostredie pozitívne aj negatívne
dopady na kvalitu životného prostredia. Z hľadiska kvantifikácie a intenzity pôsobenia vplyvov možno predikciu
negatívneho ovplyvnenia zložiek životného prostredia orientovať do obdobia výstavby navrhovanej činnosti. Menšia
intenzita pôsobenia negatívnych vplyvov sa predpokladá v etape prevádzky cintorína. Významné pozitívne vplyvy
možno očakávať v oblasti zabezpečenia služieb obyvateľstvu. Časovo a priestorovo obmedzené negatívne vplyvy
(predovšetkým obdobie výstavby) je možné minimalizovať vhodnými technickými a organizačnými opatreniami.
Priame vplyvy
Abiotický komplex krajiny
Narušenie horninového prostredia (zakladanie objektov, pochovávanie ľudských
pozostatkov).
Ovplyvnenie kvality ovzdušia tuhými znečisťujúcimi látkami (prašnosť) v etape stavebných prác, splodiny zo
spaľovacích motorov vozidiel.
Biotický komplex krajiny
Ovplyvnenie pôdneho edafónu v rozsahu záberu poľnohospodárskej pôdy.
Socioekonomický komplex krajiny
Ovplyvnenie dopravy (etapa výstavby, etapa prevádzkovania).
Ovplyvnenie služieb (etapa výstavby, etapa prevádzkovania).
Nepriame vplyvy
Navrhovaná činnosť vzhľadom na svoju povahu (poskytovanie služieb obyvateľstvu) a existujúcu infraštruktúru v
území nevyvolá nepriame vplyvy na životné prostredie.
V dotknutom území boli na základe vykonaných prieskumov excerpcie z dostupných publikácií (správa o
kvalite životného prostredia SAŽP B. Bystrica, RÚSES okresu Žilina-aktualizácia, ÚPN obce Snežnica – v
schvaľovacom procese a ďalšie) identifikované environmentálne problémy, ktoré uvádzame v tabuľke č. 36. Opísané
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environmentálne problémy sú situované v dotknutom území a jeho najbližšom okolí v SZ časti obce Snežnica, v
blízkosti hlavnej obytnej zóny obce, v krajinnom priestore funkčne využívanom pre poľnohospodárstvo a bývanie.
Významnosť environmentálnych problémov bola hodnotení v trojstupňovej škále:
1. nízka významnosť - environmentálne problémy s lokálnym dosahom,
2. stredná významnosť- environmentálne problémy s regionálnym dosahom,
3. vysoká významnosť- environmentálne problémy s národným dosahom.
Hodnotenie zdravotných rizík
Znečisťujúce látky pochádzajúce z priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších zdrojov sú pre ľudský organizmus
cudzorodé a v závislosti od ich charakteru a kvantity ohrozujú resp. narušujú zdravie človeka. Na zhoršené
zdravie obyvateľov a ich zvýšenú úmrtnosť v niektorých regiónoch jednoznačne vplýva znečistené alebo poškodené
životné prostredie, kombinované so životným štýlom, úrovňou zdravotníckej starostlivosti i fyzickou (genetickou)
dispozíciou. Environmentálny aspekt však na viacerých lokalitách výrazne dominuje a prostredníctvom škodlivých
látok má karcinogénne, teratogénne a ďalšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a vek. Exaktné výskumy napríklad
štatisticky preukázali, že 60-90% rakovinových ochorení je spôsobených stavom životného prostredia.
Dotknuté územie je podľa uvedených informácii o súčasnom stave životného prostredia a environmentálnej
regionalizácie Slovenskej republiky (SAŽP 2016) situované do Kysuckého regiónu 1. environmentálnej kvality.
Regióny 1. environmentálnej kvality pokrývajú predovšetkým prostredie vysokej kvality (1. stupeň), pričom najmä
v ich okrajových, niekedy aj centrálnych častiach sa môže vyskytnúť prostredie vyhovujúce (2. stupeň).
Analýzou stavu zaťaženia zložiek životného prostredia a pôsobenia jednotlivých rizikových faktorov v záujmovom
území bola environmentálna kvalita vyhodnotená ako vysoká, ktorá zodpovedá regiónu 1. environmentálnej kvality.
Výstavba verejného cintorína je navrhované v SZ časti obce Snežnica (k. ú. Snežnica) a tvorí prechod medzi
poľnohospodársky využívanou krajinou a zastavanou časťou obce Snežnica. Etapa stavebných prác nemá charakter
činností s produkciou významného množstva látok alebo faktorov, ktoré by mohli mať negatívny dopad na
zdravotný stav obyvateľstva a významný vplyv na zložky životného prostredia dotknutého územia. Prevádzkovanie
cintorína v obci Snežnica vzhľadom na charakter, rozsah činnosti, únosné zaťaženie a význam očakávaných vplyvov
nepredstavuje produkciu emisií, ktoré by viedli k prekročeniu noriem kvality životného prostredia a zaťažili
obyvateľov obce.
Z hľadiska možnej kontaminácie podzemných vôd a prípadných dôsledkov týchto vôd na ľudské zdravie bolo
vykonané overenie geologických a hydrogeologických pomerov lokality, zaradenie overených typov zemín do
tried ťažiteľnosti, zaradenie zemín v zmysle STN 721001, stanovenie ich koeficientu filtrácie a hydrogeologických
vlastností, zistenie hĺbky hladiny podzemnej vody a stanovenie tlecej doby podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o
pohrebníctve.
Podľa záverov Hydrogeologického posudku PROGEO 92/2021/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 10-8 m.s-2, t.j. vzhľadom na jej infiltračné
schopnosti je zemina charakterizovaná ako stredne až málo priepustná. Počas výkopu sond nedošlo k narazeniu
súvislej hladiny podzemnej vody.
Zverejnenie zámeru
V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie rozoslal
zámer k navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým
orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci listom z 22. decembra 2021 a zároveň zverejnil na webovom
sídle ministerstva: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/verejny-cintorin-v-obci-sneznica a Okresného úradu
Kysucké Nové Mesto oznámenie o predložení zámeru.
V zákonom stanovenom termíne doručili na Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné
prostredie svoje písomné stanoviská tieto subjekty:
1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca listom číslo.: RH-2021/02534-2 doručeným 29. decembra 2021 –
v procese realizácie zámeru je nutné rešpektovať a dodržiavať platnú legislatívu vychádzajúcu zo zákona č.355/2007
Z.z. o podpore, ochrane a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov a zákona č. 131/2010 Z.z. o
pohrebníctve.
2. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie
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a) úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-KM-OSZP-2021/001152-003 doručený 17. decembra 2021
– nepožaduje predložený zámer posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
b) úsek štátnej vodnej správy, list číslo OU-KM-OSZP-2021/001152-003 doručený 22. decembra 2021 vydáva
stanovisko:
# Orgán štátnej vodnej správy súhlasí v prípade, že navrhovaný cintorín sa nenachádza v ochrannom pásme vodného
zdroja.
c) úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-KM-OSZP-2021/001152-003 doručený 22. decembra
2021: – s predloženým zámerom: „Verejný cintorín v obci Snežnica“ súhlasí bez pripomienok.
Z hľadiska odpadového hospodárstva nie je potrebné realizovať vyšší stupeň hodnotenia v súlade s ustanoveniami v
zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
d) úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list číslo OU-KM-OSZP-20121/001152-003 doručený 22. decembra
2021 : Z hľadiska ochrany prírody a krajiny sa navrhovaná činnosť nachádza mimo zastavaného územia obce, kde
platí I. stupeň ochrany (voľná krajina). Dotknuté územie nie je súčasťou žiadneho veľkoplošného ani maloplošného
chráneného územia ani prvkov sústavy NATURA 2000. V tesnej blízkosti sa nachádza ochranné pásmo prírodnej
rezervácie Brodnianka. Do dotknutého územia nezasahuje žiadny z prvkov RÚSES-u. Nenachádza sa tu žiadna
mokraď medzinárodného, národného, regionálneho ani lokálneho významu. V území nebol zaznamenaný trvalý
výskyt chránených druhov rastlín, ohrozených druhov rastlín, chránených živočíchov, prioritných alebo ohrozených
druhov živočíchov a biotopov.
Z hľadiska ochrany prírody a krajiny nie je potrebné realizovať vyšší stupeň hodnotenia a OÚ odporúča ukončiť
proces EIA v zisťovacom konaní v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov za dodržania nasledovnej podmienky:
1. Vyšší stupeň projektovej dokumentácie, t.j. PD pre územné a stavebné konanie konzultovať už v prípravných
prácach so Štátnou ochranou prírody SR, Správou CHKO Kysuce, U Tomali 1511, 022 01 Čadca, t..č. 041/433 56
06 z dôvodu tesnej blízkosti PR Brodnianka, kde platí 5. stupeň ochrany a jej ochranného pásma, kde platí 3. stupeň
ochrany. A taktiež je potrebné skonzultovať sadové úpravy a návrh zelene na budúcom cintoríne
3. Žilinský samosprávny kraj listom 04718/2022/ORP-2 doručeným 11. januára 2022:
Podkladom pre posúdenie súladu navrhovanej činnosti s územným plánom regiónu je Územný plán veľkého
územného celku Žilinského kraja v platnom znení. Na základe uvedeného Žilinský samosprávny kraj k navrhovanej
činnosti „ Verejný cintorín v obci Snežnica“ nemá pripomienky.
´4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci listom ORHZ-CA12022/000012-003 doručeným 25.01 2022 po stanovenej lehote – Verejný cintorín v obci
Snežnica na pozemku KN-C 2128 v k. ú. Snežnica z hľadiska ochrany pred požiarmi
nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie
V stanovenej lehote neboli vznesené ďalšie pripomienky dotknutých orgánov. Svoje pripomienky neuplatnili
ani do termínu vydania tohto rozhodnutia písomné stanovisko Okresnému úradu Kysucké Nové Mesto, odboru
starostlivosti o životné prostredie nedoručili: Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor krízového riadenia, Okresný
úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Dotknutá verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k predloženému zámeru nevyjadrila.
Vyhodnotenie
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.
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Pripomienky sú zahrnuté v podmienkach v návrhu na začatie povoľovacieho konania podľa § 3 písm. h) zákona
EIA uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona
EIA, čo tunajší úrad s ohľadom na výsledky zisťovacieho konania vydal, pričom prihliadal na kritériá stanovené
zákonom EIA (§29 ods. 3 a príloha č. 10) a stanoviská doručené k zámeru. Účelom zákona EIA je získať odborný
podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový
priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu.
Navrhovaná činnosť je v katastrálnom území Snežnica. Sú známe vplyvy na životné prostredie uvedeného územia.
Navrhovaná činnosť nevyvolá nové vplyvy. Uvedená skutočnosť sa prejavila aj v stanoviskách od dotknutých
subjektov, ktoré dali kladné stanoviská a nepožadovali ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti. Opatrenia
pre túto zmenu navrhovanej činnosti sa ukladajú z dôvodu požiadaviek pripomienkujúcich subjektov. Písomné
stanoviská od subjektov, ktoré ich nedoručili v termíne podľa § 29 ods. 9 zákona EIA, sa považujú za súhlasné.
Opatrenia pre túto činnosť sa ukladajú a budú vyhodnotené v rámci povoľovacieho konania.
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona sa vykonáva v predprojektovom štádiu. V rámci zámeru k
navrhovanej činnosti boli podrobne zdokumentované vstupy a výstupy a predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti
zodpovedajúce stupňu prípravy navrhovanej činnosti – posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona
č. 24/2006 Z. z.
Na základe vyššie uvedeného príslušný orgán dospel k záveru ukončiť posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti
na životné prostredie v štádiu zisťovacieho konania. Navrhovanú činnosť je tak možné za predpokladu plného
rešpektovania všetkých stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.
Záver
Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska
povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti 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.
Pri rozhodovaní o tom, či sa predložený zámer bude posudzovať podľa zákona, prihliadal na stanoviská dotknutých
orgánov a stanoviská verejnosti doručené k predmetnému zámeru a pri konečnom rozhodovaní primerane použil
kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona. Podľa predložených stanovísk dotknutých orgánov
sa nepredpokladá negatívny vplyv na životné prostredie.
Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru k navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov
konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania
navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu
očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania zámeru tunajší úrad
konštatuje, navrhovaná činnosť neohrozuje ani neprimerane neobmedzuje 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.
V rámci zisťovacieho konania tunajší úrad 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
Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
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 existujúcemu stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať
podľa zákona EIA.
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Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné 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.
Upozornenie
Podľa § 29 ods. 8 zákona EIA dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v
mieste obvyklým (webové sídlo, úradná tabuľa a pod.).
Investor a povoľujúci orgán je povinný postupovať podľa § 38 zákona EIA
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov na Okresnom úrade Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto 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 nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.
Ing. Zuzana Hýllová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10115

Doručuje sa
Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, DO, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08
Žilina, Slovenská republika
Obec Snežnica, Snežnica 17, 023 32 Snežnica, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a zachranného zboru Čadca, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca, Slovenská republika
Žilinský samosprávny kraj , Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca, Palárikova 1156, 022 01 Čadca, Slovenská republika
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava - mestská časť Nové Mesto,
Slovenská republika
Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor krízového riadenia, DO, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové
Mesto, Slovenská republika
Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dotk. o, Litovelská 1218, 024 01
Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika
Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, Slovenská republika
ENGOM, s.r.o., Skalité 0/418, 023 14 Skalité, Slovenská republika
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