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Rozhodnutie
vydané v zisťovacom konaní

Výrok
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 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“), rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona EIA, na základe oznámenia o
zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie cintorína v obci Svederník“, ktorý predložil navrhovateľ, Obec Svederník,
Obecný úrad Svederník 48 Svederník 013 32, IČO 00 321 664, v spojení s § 18 ods. 2 písm. d) tohto zákona a
po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona EIA a zákona
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov takto:

Zmena navrhovanej činnosti „Rozšírenie cintorína v obci Svederník“ navrhovateľa Obec Svederník, Obecný úrad
Svederník 48 Svederník 013 32, IČO 00 321 664, vypracovaná spracovateľom ENGOM, s.r.o., Bytčická 89, 010
01 Žilina,

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 predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti a
doručené stanoviská sa ukladajú nasledovné opatrenia:
a) pred začatím prevádzky rozšírenej časti cintorína vybudovať drenáž na odvedenie povrchových vôd z
predmetného územia
b) Počas výstavby pravidelne sledovať stav mechanizmov a zariadení, v prípade úniku ropných látok prijať účinné
opatrenia na zamedzenie úniku týchto látok do podzemných a povrchových vôd.
c) Pri realizácii stavebných prác dbať a prijať opatrenia na ochranu chránených stromov „Lipy v Svederníku“.

Odôvodnenie
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, na základe žiadosti navrhovateľa, Obec Svederník,
Obecný úrad Svederník 48 Svederník 013 32, IČO 00 321 664, doručenej dňa 13. 12. 2020začal správne konanie
podľa § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona EIA vo veci „Rozšírenie cintorína v obci Svederník“.
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Účelom zmeny v činnosti je rozšírenie kapacity hrobových miest pre ukladanie ľudských pozostatkov existujúceho
cintorína.

Predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti svojimi parametrami je zaradené podľa prílohy č. 8 zákona
EIA, do kapitoly 9.- Infraštruktúra pol. č. 17Krematóriá a cintoríny bezlimitne pre zisťovacie konanie.

Zmena navrhovanej činnosti je situovaná na pozemkoch KN C – 465, 468, 470, 471, 472, 473, 474, 468, 451, 452,
453, 454, 455, 456, 458, 459, 460, 464, KN E - 769, 771, 775, 777, 776, 778, 780, 781, 129, 120 a 132 v k.ú.
Svederník., vedených v KN ako záhrada, orná pôda, trvalý trávnatý porast a zastavané plochy a nádvoria.

Stručný opis technického a technologického riešenia

Popis súčasného stavu
V obci Svederník sa nachádzajú štyri cintoríny, ktorých kapacity v krátkom časovom období dosiahnu naplnenia
hrobových miest a platný územný plán situáciu z hľadiska zabezpečenia služieb obyvateľstvu rieši výberom
vhodných lokalít pre rozšírenie kapacity hrobových miest.
Obec Svederník v rámci projektovej a povoľovacej prípravy rozšírenia cintorína vybrala lokalitu v centrálnej časti
obce Svederník, (lokalita rozšírenia cintorína označená v ÚPN obce Svederník ako plocha C).

Navrhované zmeny
Rozšírenie cintorína v centrálnej časti obce Svederník je navrhnuté v súlade s platným územným plánom obce
Svederník.

Rozšírenie je možné severným smerom, súbežne s existujúcim oplotením areálu cintorína na západnej a východnej
strane až po ochranné pásmo miestnej komunikácie na severnom okraji navrhovaného rozšírenia.
Projektované kapacity:
- cca 600 hrobových miest (pri prepočte rozmeru hrobu 2,4 m x 1,2 m),
- príslušenstvo – prislúchajúce komunikácie a mobiliár /lavičky, smetné koše a pod./.
Po obvode cintorína a navrhovanej plochy rozšírenia sa zo severnej a východnej strany nachádza jestvujúca miestna
komunikácia, ktorá existujúcim napojením ústi na cestu II/507.

Členenie stavby na stavebné objekty
Prípojky a napojenia, príslušenstvo:
- úprava komunikácii a spevnených plôch,
- doplnenie osvetlenia,
- drobná architektúra /oddychovej zóny s lavičkami.

Pre environmentálnu dokumentáciu rozšírenia cintorína bol vypracovaný hydrogeologický posudok, ktorého
predmetom bolo 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 tak, aby bolo možné naplniť požiadavky
zákona č. 131/2010 Z. z., § 19 o pohrebníctve.

Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m; pre dieťa mladšie ako 10 rokov
najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m,
b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške 1,2 m,
e) ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia pôdy musí
trvať najmenej 10 rokov.

Z hľadiska stavebnotechnických požiadaviek sú určujúce odborné a právne predpisy na úseku pohrebníctva.
V rámci rozkladu ľudského tela prebiehajú 2 základné procesy: autolýza a vlastný rozklad (hnitie). Rýchlosť a
intenzita týchto procesov závisí od mnohých faktorov, ktoré pôsobia v celom komplexe. Jedným z najvýznamnejších
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faktorov je vplyv prítomnosti vody na rozklad ľudského tela. Na základe požiadaviek zákona č. 131/2010 Z. z., § 19
o pohrebníctve je z hydrogeologického hľadiska posudzované územie vhodné pre rozšírenie existujúceho cintorína,
a to vzhľadom na hydrogeologické vlastnosti prítomných zemín, neprítomnosť súvislej hladiny podzemnej vody v
profile pochovávania ako aj pod ním.

Požiadavky na vstupy:

Záber krajinného priestoru
Dotknuté územie navrhovanej zmeny činnosti sa nachádza na okraji intravilánu obce Svederník v centrálnej
časti Svederníka, pričom tvorí prechod medzi poľnohospodársky využívanou krajinou a zastavanou časťou
obce Svederník. Územie pre navrhované rozšírenie cintorína pozostáva z poľnohospodársky extenzívne
obhospodarovanej pôdy (TTP, orná pôda, záhrada). V území dominujú agroekosystémy a v malej miere urbánne
geoekosystémy. Krajinný priestor je funkčne využívaný pre účely pochovávania naexistujúcom cintoríne, bývania,
dopravu a poľnohospodársku výrobu. Hlavné sídelné územie obce je situované vo vzdialenosti cca 50 m J od
záujmového územia. Najbližšie obydlia sa nachádzajú J – JZ smerom od areálu cintorína vo vzdialenosti cca 50
až 150 m.
Rozšírenie areálu cintorína spôsobuje nový záber krajinného priestoru, ktorý je však z hľadiska veľkosti záberu málo
významný pre krajinnú štruktúru a z hľadiska využitia územia bol ako vhodný pre rozšírenie cintorína určený v
platnej územnoplánovacej dokumentácii obce Svederník.

Záber poľnohospodárskej pôdy
Rozšírenie areálu cintorína v obci Svederník je navrhované v území, ktoré sa nachádza na poľnohospodárskom
pôdnom fonde a výstavba si vyžiada trvalý záber poľnohospodárskych pozemkov:
Pozemky sú situované mimo hranice zastavaného územia obce. Požiadavky na trvalý záber poľnohospodárskeho
pôdneho fondu predstavuje cca 0,2297 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.

Chránené stromy
V blízkosti JV hranice existujúceho cintorína a v blízkosti cesty II/507 sa nachádzajú chránené stromy podľa zákona
č. 543/2002 Z.z pod názvom Lipy vo Svederníku. Dreviny boli vyhlásené Všeobecne záväznou vyhláškou OÚŽP
Žilina č. 2/1995, ktorou sa vyhlasuje zoznam chránených stromov v okrese Žilina. Jedná sa o lokalitu: Lokalita
Cintorín – 4 ks lipy veľkolisté.
Miesto rastu chránených stromov a ich ochranné pásmo sa nachádza mimo navrhované územie rozšírenia cintorína
a mimo plochy, na ktorých sa budú vykonávať stavebné práce.

Výrub drevín
Územie rozšírenia cintorína tvorí poľnohospodárska pôda s trávnym porastom a ovocnými drevinami v množstve
17 ks s obvodom kmeňov od 22 – 128 cm meraných vo výške 1,3 m nad zemou.

Ochranné pásma

Ochranné pásmo cintorína - 50 m od oplotenia (zák.č. 470/2005 Z. z.).
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
V rámci zariadenia staveniska sa neuvažuje s výstavbou dočasnej el. prípojky. Zváranie el. oblúkom bude
zabezpečené pomocou mobilných zváracích agregátov.
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Vykurovanie
Vzhľadom na charakter navrhovanej stavby sa zásobovanie teplom nevyžaduje.

Nároky na dopravu a inú infraštruktúru
Dopravne je územie navrhované na rozšírenie cintorína v centrálnej časti obce Svederník napojené na miestne
komunikácie a štátnu cestu č. II/ 507.

Požiadavky na pracovné sily
Predpokladaný počet zamestnancov počas výstavby je 5 pracovníkov.

Statická doprava
Rozšírenie cintorína si nevyžaduje navýšenie stojísk pre parkovanie motorových vozidiel.

Požiadavky na pracovné sily
Predpokladaný počet zamestnancov počas výstavby je 5 pracovníkov.

Údaje o výstupoch:
Emisie do ovzdušia
Krátkodobé pôsobenie: etapa stavebných prác pri rozšírení cintorína
V etape stavebných prác sa očakáva znečistenie ovzdušia emisiami z mobilných zdrojov (dopravných
mechanizmov), zvýšenie sekundárnej prašnosti v dôsledku nakladania a prevozu sypkých materiálov Negatívne
sprievodné javy stavebnej činnosti v území majú priestorové a časové ohraničenie a vzhľadom rozsah a charakter
stavebných prác a vzdialenosti od obytných sídiel nie je predpoklad ich významného negatívneho pôsobenia na
obyvateľstvo.

Dlhodobé pôsobenie: etapa prevádzkovania
Rozšírenie existujúceho cintorína v centrálnej časti obce Svederník neprináša do územia zdroje znečisťovania
ovzdušia a samotné prevádzkovanie cintorína nepôsobí na kvalitu ovzdušia. Sekundárne sa predpokladá malé
zvýšenie imisí v ovzduší vplyvom mechanizmov v obdobiach údržby areálu cintorína a v čase pochovávania
ľudských pozostatkov, čo bude mať z hľadiska časového pôsobenia krátkodobý charakter.

Emisie do vôd
Krátkodobé pôsobenie: etapa stavebných prác
Technologický postup pri výstavbe objektov rozšírenia cintorína nekladie osobitné nároky na potrebu vody. Počas
výstavby stavebných objektov bude zhotoviteľ stavby povinný zabezpečiť dočasné šatne a hygienické zariadenia
(mobilné bunky) pre pracovníkov s pravidelným odvozom splaškových odpadových vôd do čistiarne odpadových
vôd.

Dlhodobé pôsobenie: etapa prevádzkovania
Samotná prevádzka cintorína nebude produkovať odpadové vody.
Na základe požiadaviek zákona č. 131/2010 Z. z., § 19 o pohrebníctve je z hydrogeologického hľadiska posudzované
územie vhodné pre rozšírenie existujúceho cintorína, a to vzhľadom na hydrogeologické vlastnosti prítomných
zemín, neprítomnosť súvislej hladiny podzemnej vody v profile pochovávania ako aj pod ním (hydrogeologický
posudok PROGEO 27/2019/HG).

Odpadové hospodárstvo
Predpoklad vzniku odpadov počas realizácie stavby
Počas rozšírenia cintorína 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.

Nakladanie s odpadmi počas prevádzky cintorína
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Nakladanie s vyprodukovanými odpadmi bude riešené v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a jeho vykonávacími predpismi ako i v súlade s VZN o odpadoch obce Svederník. Odpad sa bude zhromažďovať v
odpadových nádobách s pravidelným odvozom oprávnenou organizáciou spôsobilou na odvoz odpadu.

Samotná prevádzka cintorína bude produkovať odpady:
Tab. č. 5 Prehľad produkovaných odpadov počas prevádzky
Kód
Názov odpadov
Kategória

20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O
20 02 02 Zemina a kamenivo O
20 02 03 Iné biologicky nerozložiteľné odpady O
Kategória: O-ostatný
Vyprodukované odpady budú uložené v kontajneroch na to určených a bude zabezpečené ich zhodnotenie alebo
zneškodnenie vo vhodných zariadeniach v pravidelných intervaloch v spolupráci so zmluvným partnerom, ktorý
bude držiteľom potrebných oprávnení.

Hluk a vibrácie
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 jednotlivých stavenísk predstavujú stavebné práce zvýšenie úrovne hladiny hluku a je
predpoklad, že ich pôsobenie zasiahne najbližšie rodinné domy.

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.) .

Vibrácie
Potencionálnym zdrojom vibrácií je činnosť ťažkých stavebných mechanizmov, použitie stavebných technológií
a preprava ťažkými nákladnými vozidlami. Výraznejší výskyt vibrácií počas rozšírenia cintorína sa neočakáva.
Prevádzka cintorína nebude zdrojom vibrácií.

Žiarenia a iné fyzikálne polia
Stavebné činnosti pri rozšírení ako aj prevádzka cintorína nebude zdrojom rádioaktívneho alebo
elektromagnetického žiarenia.

Osvetlenie
Súčasťou návrhu rozšírenia cintorína je doplnenie exteriérového osvetlenia areálu cintorína modernými
nízkoenergetickými svietidlami so zohľadnením požiadaviek na minimalizáciu svetelného znečistenia.

Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických vplyvov

Navrhovaná zmena spočíva v rozšírení existujúceho cintorína na okraji intravilánu obce Svederník v krajinnom
priestore medzi poľnohospodársky využívanou krajinou a zastavanou časťou obce Svederník. Krajinný priestor je
funkčne využívaný pre účely pochovávania na existujúcom cintoríne, bývania, dopravu a poľnohospodársku výrobu.
Hlavné sídelné územie obce je situované vo vzdialenosti cca 50 m J od záujmového územia. Najbližšie obydlia sa
nachádzajú J – JZ smerom od areálu cintorína vo vzdialenosti cca 50 až 150 m.
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. Etapa prevádzkovania cintorína pri dodržaní prevádzkového poriadku prevádzkovateľa
pohrebnej služby a pravidelnej údržba cintorína (technický stav stavieb, pravidelný odvoz odpadov z cintorína a
pod.) nepredstavuje produkciu emisií, ktoré by viedli k prekročeniu environmentálnych noriem kvality životného
prostredia a zaťažili obyvateľov obce.
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Horninové prostredie, pôda a geomorfologické pomery
Počas stavebných činností rozšírenia cintorína sa nepredpokladá negatívne ovplyvnenie geomorfologických
pomerov. Výkopová zemina, vznikajúca pri realizácii stavby a základov bude priebežne odvážaná zo staveniska na
zemník, ktorého miesto určí dodávateľ prác a bude využitá podľa rozhodnutia pozemkového úradu. So zeminou bude
nakladané i pri pokládkach inžinierskych sietí. Zemina z výkopov pre položenie jednotlivých zariadení bude použitá
na spätný zásyp. Znečistenie pôdy v priebehu stavebných prác môže byť spôsobené predovšetkým havarijným
únikom ropných látok z dopravných a stavebných mechanizmov. V pláne akcie musí byť stanovený spôsob riešenia
týchto situácií tak, aby nedošlo k znečisteniu pôdy ani horninového prostredia.
Po ukončení stavebnej činnosti nebude dochádzať k žiadnym vplyvom na horninové prostredie a pôdu. Odvedenie
vôd z povrchového odtoku okolitých priestorov je riešený technicky tak, že nedôjde ku kontaminácii pôdy
cudzorodými látkami ani k ich prieniku do povrchových a podzemných vôd.

Ovzdušie
Stavebné práce potrebné pre rozšírenie cintorína budú krátkodobo negatívne pôsobiť na kvalitu životného prostredia
v najbližšom okolí staveniska. Stavebné práce bude sprevádzať prašnosť a produkcia emisií zo spaľovacích motorov
stavebnej mechanizácie. Tieto činitele však budú obmedzené na obdobie výstavby a najbližšie okolie staveniska a
minimalizované organizačnými a technickými opatreniami.
Navrhovaná činnosť vzhľadom na svoj účel neprináša do územia obce nové stacionárne zdroje znečisťovania
ovzdušia.

Podzemná a povrchová voda
Podľa vykonaného hydrogeologického posudku PROGEO 27/2019/HG počas výkopu sondy (hrobu) nedošlo k
narazeniu súvislej hladiny podzemnej vody, avšak v sonde bola zaznamenaná prítomnosť vlhkosti, a to najmä v
spodnej časti sondy v hĺbke 1,8 – 2,4 m pod terénom.
Pri bežnom režime vykonávania stavebných prác nie je predpoklad nepriaznivého vplyvu na kvalitu podzemných
vôd.
Prevádzka cintorína nebude mať nepriaznivý vplyv na kvalitu povrchových a podzemných vôd vzhľadom na
horninové prostredie v mieste lokality určenej na rozšírenie cintorína. Na základe požiadaviek zákona č. 131/2010
Z. z., § 19 o pohrebníctve je z hydrogeologického hľadiska posudzované územie vhodné pre rozšírenie existujúceho
cintorína, a to vzhľadom na hydrogeologické vlastnosti prítomných zemín, neprítomnosť súvislej hladiny podzemnej
vody v profile pochovávania ako aj pod ním.

Vplyv na genofond a biodiverzitu
Dotknuté územie navrhovanej zmeny činnosti sa nachádza na juhovýchodnom okraji obce Svederník na
okraji sídelnej jednotky a tvorí prechod medzi poľnohospodársky využívanou krajinou a zastavanou časťou
obce Svederník. Územie pre navrhované rozšírenie cintorína pozostáva z poľnohospodársky extenzívne
obhospodarovanej pôdy (TTP, záhrady a orná pôda).
V období výstavby, predovšetkým počas realizácie terénnych úprav v záujmovom území sa predpokladá najväčší
rozsah priamych zásahov do biotického komplexu krajiny. Zásadný dopad na biotopy predstavujú činnosti:
- výrub ovocných drevín,
- odstránenie vegetačného krytu,
- odstránenie humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy,
- zemné práce.
Na plochách, ktoré budú zastavané (základové konštrukcie, prístupové komunikácie, spevnené plochy) bude
likvidácia rastlinstva trvalá. O tieto zábery sa zmenší plocha súčasných biotopov (nové biotopy vzniknú po realizácii
sadových úprav).
Na plochách dočasného záberu bude vegetačný kryt obnovený.
Celkovo možno vplyv hodnotiť ako dočasný, pokiaľ bude realizovaný vo vhodnom období nepredpokladá sa, že sa
trvalo zníži biodiverzita v území alebo početnosť a vývoj populácií.
Vplyvy na zoocenózu možno definovať predovšetkým ako rušenie hlukom, ktorý sa bude prejavovať v čase výstavby
a menej počas prevádzkovania cintorína. Prevádzku cintorína možno považovať vo vzťahu k potenciálnemu
ovplyvneniu populácií živočíchov na širšie územie za málo významné.

Obyvateľstvo
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Rozšírenie cintorína v obci Svederník v centrálnej časti Svederníka v krajinnom priestore, ktorý je dlhodobo
využívaný pre pochovávanie ľudských pozostatkov prinesie pre túto časť územia len okrajovo krátkodobé
nepriaznivé faktory (etapa výstavby) v oblastiach:
- kvalita životného prostredia (prašnosť, hlučnosť, exhaláty zo stavebných mechanizmov),
- doprava (zvýšenie intenzity dopravy).
Pôsobenie krátkodobých priaznivých faktory v oblastiach:
- sociálno-ekonomická (dočasné pracovné príležitosti).
Nepriaznivé faktory sa v okrajovo prejavia na ovplyvňovaní pohody obyvateľov žijúcich v dvoch rodinných domoch
vzdialených cca 50 m od cintorína. Vplyv výstavby bude krátkodobý a možno ho minimalizovať použitím vhodnej
technológie a stavebných postupov, čo bude zohľadnené v rámci prípravy vlastného projektu stavby a jej organizácie.
V čase prevádzkovania cintorína budú v dotknutom území prevládať priaznivé faktory pre obyvateľov v oblasti
služieb obyvateľstvu.
Zdravotné riziká počas výstavby alebo bežnej prevádzky cintorína neboli identifikované. Narušenie pohody a
kvality života v hodnotenom území sa nepredpokladá i vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti a vzdialenosť
najbližších obytných domov a existujúci charakter využívania územia.

Hluková záťaž
Počas stavebných prác dôjde k zvýšeniu hladiny hluku zo zdrojov dopravných a stavebných mechanizmov. Vplyv
výstavby bude krátkodobý a možno ho minimalizovať použitím vhodnej technológie a stavebných postupov, čo bude
zohľadnené v rámci prípravy vlastného projektu stavby a jej organizácie.
Prevádzkovanie cintorína nie je spojené s produkciou významných emisií hluku.

Doprava
Zvýšená intenzita dopravy v čase stavebných prác na rozšírení cintorína v obci Svederník bude mať za následok
priťaženie miestnej komunikácie k stavenisku. Prejazdnosť verejných komunikácií a súvisiacich chodníkov
v kontakte so záujmovým územím bude v plnej miere zabezpečené (napr. dopravným značením, položením
premosťujúcich konštrukcií a lávok, navrhovanou etapizáciou prác, odklonom peších chodcov a pod.).
Vjazd a výjazd z areálu cintorína je napojený na jestvujúcu cestu č. II/507.

Chránené územia a ekologicky významné segmenty krajiny
V záujmovom území sa podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení uplatňuje prvý
stupeň ochrany. Na ploche určenej k realizácii rozšírenia cintorína sa nenachádzajú ekologicky významné biotopy,
resp. významné segmenty krajiny z hľadiska ochrany prírody. Navrhovaná stavba rozšírenia cintorína nezasahuje
do žiadnych maloplošných chránených území. Rozšírenie areálu cintorína nezasahuje do území, ktoré sú zahrnuté
do národného zoznamu chránených vtáčích území, území európskeho významu.

V rámci zisťovacieho konania OU Žilina – OSŽP rozoslal oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa § 23
ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej
obci a zároveň zverejnil na webovom sídle ministerstva a Okresného úradu Žilina oznámenie o predložení zámeru
v termíne 17. 12. 2019.

Stanoviská k predloženému zámeru:

1. Obec Svedenrík, listom č.j.: 92/2020 zo dňa 21. 01. 2020 s informáciou o zverejnení oznámenia v lehote od 23.
12. 2019 do 20. 01. 2020. Voči predložené žiadne pripomienky.
OÚ Žilina: Berie sa na vedomie.
2. Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava, listom č.j.: OHŽP/324/2020 zo dňa 14. 01. 2020 s odporučením
ukončiť proces EIA v zisťovacom konaní s nasledovnými pripomienkami:
a) Hydrogeologický posudok obsahuje odporúčanie stanoviť vzhľadom na vysoký obsah vlhkosti, nízku
priepustnosť a obmedzený prístup vzduchu zemín v hĺbke pochovávania tleciu dobu na obdobie 15 rokov. Zároveň je
súčasťou hydrogeologického posudku aj odporúčanie pred začatím prevádzky rozšírenej časti cintorína vybudovať
drenáž na odvedenie povrchových vôd z predmetného územia a zabrániť tak jej vnikaniu do hrobových miest a
ovplyvňovaniu tlecej doby.
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OÚ Žilina: Berie sa na vedomie. Požiadavka oddrenážovania územia je zahrnutá do podmienok vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.

3. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia listom, OU-ZA-OSZP3-2020/007597-002/Bal zo dňa 04. 02. 2020 za úsek ŠSOPaK, s
odporučením ukončiť proces EIA v zisťovacom konaní s nasledovnou pripomienku:
a) Pri realizácii stavebných prác dbať a prijať opatrenia na ochranu chránených stromov „Lipy v Svederníku“.
OÚ Žilina: Berie sa na vedomie. Požiadavka je zahrnutá do podmienok vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

4. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia listom č.j.: OU-ZA-OSZP3-2020/007680-002/Deb zo dňa 16. 01. 2020 za úsek ŠS OH s
odporučením pokračovať v procese EIA bez pripomienok.
OÚ Žilina: Berie sa na vedomie.

5. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia listom č.j.: OU-ZA-OSZP3-2019/053728-002/Bar zo dňa 20. 12. 2019 za úsek ŠS OO
s odporučením ukončiť proces EIA v zisťovacom konaní bez pripomienok. Navrhovaná činnosť nie je zdroj
znečistenia ovzdušia.
OÚ Žilina: Berie sa na vedomie.

6. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia listom č.j.: OU-ZA-OSZP3-2019/053723-002/Bar zo dňa 20. 12. 2020 za úsek ŠVS s
odporučením ukončiť proces v zisťovacom konaní s nasledovnými podmienkami:
a) Dodržať ustanovenia § 39 vodného zákona, aby nedošlo k ohrozeniu alebo znečisteniu podzemných a
povrchových vôd.
b) Pri vykonávaní zemných prác prijať účinné opatrenia na zamedzenie prípadného úniku ropných látok zo strojných
mechanizmov a riešenie prípadných havarijných stavov.
c) Z hľadiska vodoochranárskych záujmov zmena navrhovanej činnosti za podmienky dodržania vyššie uvedených
povinností nebude mať negatívne vplyvy na kvalitu povrchových a podzemných vôd.
OÚ Žilina: Berie sa na vedomie. Ide na upozornenie dodržiavania platnej legislatívy.

7. Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia listom č.j.: OU-ZA-OKR1-2019/054245-002 zo dňa 30. 12. 2020
s odporučením ukončiť proces v zisťovacom konaní bez pripomienok.
OÚ Žilina: Berie sa na vedomie.

8. Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát listom č.j.: OU-ZA-
OOP6-2020/008235-2/KOZ zo dňa 09. 01. 2020 s odporučením ukončiť proces v zisťovacom konaní bez
pripomienok.
OÚ Žilina: Berie sa na vedomie.

9. Ministerstvo vnútra SR, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline listom č.j.: ORHZ-
ZA2-2019/000003-001 zo dňa 15. 01. 2020 s odporučením ukončiť proces v zisťovacom konaní bez pripomienok.
OÚ Žilina: Berie sa na vedomie.

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline listom č.j.: A/2019/04866/HŽPZ zo dňa 09. 01.
2020 s odporučením ukončiť proces v zisťovacom konaní s nasledovnou pripomienkou:
a) Odporúčame pred začatím prevádzky rozšírenej časti cintorína vybudovať drenáž na odvedenie povrchových vôd
z predmetného územia a zabrániť tak jej vnikaniu do hrobových miest a ovplyvňovaniu tlecej doby.
b) 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 NR SR .č 355/2007 Z.z. O ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Stavba neprestavuje žiadne riziko
z hľadiska vplyvu na zdravie obyvateľov.
OÚ Žilina: Berie sa na vedomie. Požiadavka oddrenážovania územia je zahrnutá do podmienok vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.
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V stanovenej lehote neboli vznesené ďalšie pripomienky dotknutých orgánov. Svoje pripomienky neuplatnili v
zákonom stanovenej lehote Žilinský samosprávny kraj, Krajský pamiatkový úrad Žilina. Tieto v zmysle § 23 ods.
4 sa považujú za súhlasné stanoviská.

Na základe doručených pripomienok Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie
listom č.j.: OU-ZA-OSZP3-2020/007983-012/Hnl zo dňa 13. 05. 2020 upovedomil účastníkov konania o
podkladoch rozhodnutia. Túto možnosť nikto nevyužil.

Vzhľadom na komplexné výsledky zisťovacieho konania, ktoré nepoukázali na predpokladané prekročenie
medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia v dôsledku
realizácie alebo prevádzky navrhovanej činnosti, teda príslušný orgán nedospel k záveru, že posudzovanie vplyvov
navrhovanej výstavby na životné prostredie je opodstatnené. 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.

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.
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.

Vyhodnotenie

Navrhovaná činnosti je na katastrálnom území Svederník. Sú známe vplyvy na životné prostredie uvedeného územia.
Navrhovaná činnosť nevyvolá nové významné vplyvy. Uvedená skutočnosť sa prejavila aj v stanoviskách od
dotknutých subjektov, ktoré dali kladné stanoviská a nepožadovali ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti,
resp. pripomienkované nedostatky boli vysvetlené v stanovisku spracovateľa zámeru. Opatrenia pre túto navrhovanú
činnosť 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.

Navrhovaná činnosť podlieha procesu povolenia podľa zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Navrhovaná činnosť môže byť realizovaná len na základe
územného rozhodnutia a stavebného povolenia, ktoré vydá príslušný stavebný úrad. Tohto procesu sa zúčastňujú
orgány ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a miestnej samosprávy, ktoré sú dostatočnou zárukou,
že nebude povolená taká navrhovaná činnosť, ktorá by bola v rozpore s príslušnými ustanoveniami všeobecne
záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia.

Navrhovanú činnosť je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek
odporučiť k realizácii.

Záver
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OU Žilina – OSŽP pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona prihliadal
na stanoviská dotknutých orgánov doručené k predmetnému zámeru. Na základe preskúmania a zhodnotenia
predloženého oznámenia k zmene navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavbu 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, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania oznámenia k zmene
navrhovanej činnosti tunajší úrad konštatuje, že 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 oznámenia k zmene 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 Žilina,
odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Z výsledkov zisťovacieho konania a po zohľadnení stanovísk doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti
vyplynuli konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré je potrebné zohľadniť v procese konania
o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

Zo zhodnotenia predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti vykonanej v etape vypracovania oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti 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.

OÚ Žilina, OSZP3 na základe preskúmania predloženého oznámenia k zmene 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 oznámenia o
zmene navrhovanej činnosti, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie:
Podľa § 29 ods. 8 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste
obvyklým.
Investor a povoľujúci orgán je povinný postupovať v zmysle § 38 zákona EIA.

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 Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 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 v rámci
správneho konania.

Doručí sa účastníkom konania:
1. Obec Svederník, Svederník 48, 013 32

Zasiela sa na vedomie podľa § 29 ods. 15 zákona:
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2. Obec Dlhé Pole Dlhé Pole 250, 013 32 Dlhé Pole
4. Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 831 01 Bratislava
5. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina – ŠSOPaK,
ŠSOO, ŠS OH, ŠVS
6. Okresný úrad Žilina, OOP, J. Kráľa 4, 010 01 Žilina
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline, V. Spanyola 27, 010 01 Žilina
8. Okresný úrad Žilina odbor krízového riadenia, J. Kráľa 4, 010 01 Žilina
9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina
10. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 01 Žilina
11. Krajský pamiatkový úrad, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina

Ing. Daniela Hančíková
vedúca oddelenia

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10002

Doručuje sa
Obec Svederník, Svederník 48, 013 32  Svederník, Slovenská republika

Na vedomie
Obec Dlhé Pole, Dlhé Pole č. 249, 013 32 Dlhé Pole
Ministerstvo zdravotníctva SR,sekcia európskych programov a projektov, Limbová 2/3330, 837 52 Bratislava 37
Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 8
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Žilina, V. Spanyola 1731, 011 71 Žilina 1
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 1
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie, 010 01 Žilina 1
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