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oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
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VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ 

 

č.j.: OU-ZA-OSZP3-2023/008209                                     Žiline 20.02.2023 

  

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 Ilovom Lietavská Lúčka“, ktorý predložil navrhovateľ, Obec 

Lietavská Lúčka, Obecný úrad Lietavská Lúčka, Cementárenská 3, 013 11 Lietavská 

Lúčka, IČO: 00648981 doručil dňa 05.12.2022, 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 Ilovom Lietavská Lúčka“ 

vypracovaná spracovateľom Ing. Beata Vaculčíková, Rozkvet 2044/85, Považská Bystrica,  

na pozemku KN C – 850/6 v k.ú. Lietavská Lúčka 

  

 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) Pri vykonávaní zemných prác prijať účinné opatrenia na zamedzenie prípadného  úniku  

ropných látok zo strojných mechanizmov a riešenie prípadných havarijných stavov. 
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b) Používať také materiály, technologické postupy, mechanizmy a zariadenia, ktoré budú 

šetrné k povrchovým a podzemným vodám. 

c) Vypracovať projekt sadových úprav k územnému konaniu. 

 

 

  

Odôvodnenie 
 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, na základe žiadosti 

navrhovateľa, Obec Lietavská Lúčka, Obecný úrad Lietavská Lúčka, Cementárenská 3, 

013 11 Lietavská Lúčka, IČO: 00648981, doručenej dňa 05. 12. 2022 začal správne konanie 

podľa § 18 ods. 2 písm. d) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona EIA  vo veci „Rozšírenie 

cintorína v Ilovom Lietavská Lúčka“. 

 

Účelom zmeny v činnosti je rozšírenie kapacity hrobových miest pre Obec Lietavská 

Lúčka.  

 

Predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti svojimi parametrami je zaradené 

podľa prílohy č. 8 zákona EIA, do kapitoly 9.- Infraštruktúra  pol. č. 17 Krematóriá 

a cintoríny bezlimitne pre zisťovacie konanie. 

  

Zmena navrhovanej činnosti je situovaná na pozemku KN C – 850/6 v k.ú. Lietavská 

Lúčka, vedenom ako orná pôda. 

  
Stručný opis technického a technologického riešenia vrátane požiadaviek na vstupy 

  

Rozšírenie existujúceho obecného cintorína (v záujmovej lokalite) zabezpečí potrebnú 

uvažovanú kapacitu hrobových miest pre Obec Lietavská Lúčka. 
Po plánovanej zmene činnosti bude navrhovaná kapacita rozšírenia cintorína nasledovná: 
- aktuálna kapacita obecného cintorína: do 260 ks hrobových miest 
- plánované rozšírenie kapacity obecného cintorína: cca 180 hrobových miest + 5 ks 

urnových stien kolumbárium) 
- sumárna kapacita po zrealizovaní rozšírenia » do 440 ks hrobových miest + 5 ks 

urnových stien (kolumbárium). 
V socioekonomickej oblasti bude navrhovaná zmena činnosti prínosom zabezpečenia služieb 

obyvateľstvu miestnou samosprávou a zachovanie kontinuity pohrebných služieb v Obci 

Lietavská Lúčka bez veľkých investičných nákladov a s primárnym zachovaním existujúcej 

časti samosprávy (čo je v súlade s aktuálne spracovávanou územno-plánovacou 

dokumentáciou). Územie je v nevyhovujúcom stave a vyžaduje zásah urbanisticko-

architektonického riešenia. Uvažovaný projekt je realizovaný v prospech potrieb obyvateľov 

žijúcich v danej lokalite a celej skupiny obyvateľov žijúcich v obci. Hlavným cieľom projektu 

je celkovo zveľadiť vzhľad a majetok štátu. 
Navrhované rozšírenie cintorína v obci Lietavská Lúčka svojím určením a polohou spĺňa 

požiadavky samosprávy s funkčným využitím – verejného pohrebiska. Priľahlé priestory, na 

ktorých je uvažované s rozšírením pohrebiska, poskytujú primerané priestorové podmienky 

pre rozšírenie existujúceho cintorína. 
Územie je a naďalej bude dopravne dosiahnuteľné z miestnej komunikácie – Ilovskej cesty. 

Súčasťou rozšírenia cintorínu bude aj vybudovanie spevnených chodníkov, 5 ks parkovacích 

miest, z toho 1 ks imobilný, oplotenie a vstupná bránka. 
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Dom smútku sa nachádza na starej časti cintorína a bude prepojený chodníkom s 

novonavrhovaným chodníkom na novom cintoríne. Pred starým cintorínom sa nachádzajú aj 

existujúce parkovacie miesta. 
Väčšina zázemia pre cintorín je existujúce a nachádza sa na starom cintoríne. 
 
Stavebnotechnické riešenie 
Vzhľadom na skutočnosť, že kapacita starého cintorína je už takmer vyčerpaná, rieši sa jeho 

rozšírenie na pozemku číslo 850/6 (850/99 – v zmysle nového geometrického plánu) vo 

vlastníctve Slovenskej republiky. Areál nového cintorína bude nadväzovať na starý cintorín, 

ako osobitné miesto určené na pochovávanie mŕtvych. Pre vykonávanie smútočných obradov 

bude slúžiť existujúci dom smútku na starom cintoríne. 
Areál nového pohrebiska bude oplotený, zrealizujú sa nové chodníky, prípadne verejné 

osvetlenie a prívod vody. 
 
Navrhované oplotenie 
Areál nového cintorína bude po obvode oplotený tak, aby sa zachovala nadväznosť so starým 

cintorínom. Na západnej strane nového cintorína bude osadená bránka pre pešie osoby. 

Technické riešenie nového oplotenia bude súčasťou ďalšieho stupňa PD, ale predpokladá sa 

prevažne s oplotením z oceľových stĺpikov výšky 1,5 m, ktoré budú vyplnené pletivom. Na 

pletivo je možné osadiť nepriehľadnú sieťku.  Časť oplotenia pri vstupnej bránke môže byť 

riešená pomocou omietnutých, alebo okrasných DT tvárnic do výšky 1,5 m. 
 

Navrhované chodníky 
Novovytvorené chodníky budú prevažne zo zámkovej dlažby a budú prepojené s existujúcim 

chodníkom starého cintorína. Chodníky budú oddelené od zelene parkovými obrubníkmi. 

Odvedenie povrchových vôd je zabezpečené sklonmi do zelene. 
 
Verejné osvetlenie 
V starej časti je existujúce a prípadne nové bude predmetom v ďalšom stupni PD. 
 
Vodovod 
V starej časti je existujúci a prípadne nové rozšírenie bude predmetom v ďalšom stupni PD. 
 
Navrhovaná regulácia hrobových miest 
Realizácia hrobových miest bude v zmysle dokumentu VZN obce Lietavská Lúčka a 

prevádzkového poriadku pohrebiska a domu smútku, pričom hroby budú usporiadané do 

pásov tzv. „hlava k hlave". 
V pásoch budú hroby oddelené uličkami so šírkou 0,3 m. Medzi jednotlivými pásmi budú 

chodníky šírky 1,5 m, ktoré sa budú napájať na centrálny chodník. Hroby v jednotlivých 

pásoch budú ako jednohroby, dvojhroby, viachroby, detské hroby podľa aktuálnej potreby a 

priestorových možností v páse. Priestor nového cintorína nebude delený na sekcie, kde budú 

jednohroby, dvojhroby a pod. Dĺžka pásu bude vymedzená priestorom medzi chodníkom a 

oplotením, šírka pásu bude daná dĺžkou hrobových miest a uličkou medzi nimi : 2,45 + 0,3 + 

2,45 m = 5,20 m. V hornej časti nového cintorína na západnej strane pri parkovisku a vstupe 

bude výhľadovo umiestnené kolumbárium (urnová stena). 
Plochy, kde nebudú zatiaľ hrobové miesta, budú zatrávnené. 
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 



   

 

 

Strana 4 z 16 z rozhodnutia č.j.: OU-ZA-OSZP3-2023/008209 

Dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody 
Bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m 
Rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou 

vo výške 1,2 m 
Rozmery hrobových miest : 

Pre hrob, alebo hrobku môže byť prepožičané miesto a týchto rozmerov : 
Pre hrob dospelého 1,1 x 2,45 m 
Pre dvojhrob dospelého 2,1 x 2,45 m 
Pre hrob pre dieťa do 6 rokov 0,8 x 1,4 m   
Pre hrob pre dieťa do 14 rokov 0,9 x 2,0 m. 

 

Ochranné pásmo pohrebiska 

Ochranné pásmo pohrebiska v šírke 50 m zaniklo. Ochranné pásmo bude existovať len v 

prípade, že si tak obec určí vo všeobecnom záväznom nariadení. Konkrétne zákonné ochranné 

pásmo podľa doterajšieho znenia zákona zaniklo 31.3.2020. 
 

Pre environmentálnu dokumentáciu rozšírenia cintorína bol vypracovaný hydrogeologický 

posudok, ktorého predmetom bolo overenie hydrogeologických pomerov v zmysle 

požiadaviek § 15 ods. 6 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov 

pod č. geologickej úlohy č. G-02/2023, 1/2023. 

Z hľadiska stavebnotechnických požiadaviek sú určujúce odborné a právne predpisy na úseku 

pohrebníctva. 

Na základe požiadaviek zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov 

je z hydrogeologických pomerov lokalitu hodnotiť posudzované územie ako vhodné pre 

rozšírenie existujúceho cintorína. 

 

Požiadavky na vstupy: 

 

Záber krajinného priestoru 

Navrhovaná investícia sa navrhuje realizovať v tesnej blízkosti existujúceho cintorína v Obci 

Lietavská Lúčka. Existujúci obecný cintorín je situovaný v extraviláne/mimo primárneho 

územia samosprávy, avšak v zmysle aktuálne spracovávaného územného plánu ako aj v 

zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov je tento priestor zahrnutý ako rozšírenie zastavaného územia 

Obce Lietavská Lúčka (ods. 8 § 139a stavebného zákona). 

Navrhované rozšírenie existujúceho obecného cintorína ako aj jeho budúce užívanie 

nespôsobí nový záber krajinného priestoru – z pohľadu aktuálneho dispozičného rozčlenenia 

samosprávy. Realizáciou rozšírenia obecného cintorína dôjde k záberu poľnohospodárskej 

pôdy (nakoľko uvažované pozemky sú aktuálne využívané pre potreby poľnohospodárskych 

aktivít – orná pôda).  

Výrub drevín 

V prípade ak by bolo potrebné pristúpiť k výrubu drevín investor v následných krokoch 

riešeného projektu zabezpečí potrebné vyjadrenia a rozhodnutia od dotknutých a 

zainteresovaných organizácií a subjektov. 

 

Chránené územia a ochranné pásma 
Plánovaná realizácia akcie: Rozšírenie cintorína v Ilovom Lietavská Lúčka priamo nezasahuje 

do chránených území, chránených výtvorov a chránených pamiatok. Územie, ktoré je 

posudzované sa nachádza v I. stupni ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
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prírody a krajiny. Nenachádzajú sa tu biotopy národného, či európskeho významu, ktoré by 

mohli byť realizáciou predloženého zámeru zničené, alebo poškodené. Rovnako tak sa 

záujmovej lokalite nenachádzajú žiadne chránené stromy v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o 

ochrane prírody a krajiny. V časti katastra Obce Lietavská Lúčka je vybudovaná aktuálna 

infraštruktúra, ktorá má stanovené svoje ochranné pásma podľa platnej legislatívy . 

Navrhovanou zmenou činnosti nedôjde k priamemu ani negatívnemu zásahu do ochranných 

pásiem, ktoré sú evidované v Obci Lietavská Lúčka. 

V záujmovom území nie sú vybudované žiadne hydromelioračné zariadenia ani zariadenia a 

územia podliehajúce osobitému režimu. 

 

Spotreba vody 

Potreba vody počas výstavby 

Počas výstavby bude spotreba pitnej vody priamo úmerná počtu nasadených pracovníkov na 

stavbe. Pitnú vodu bude týmto pracovníkom zabezpečovať vybraný dodávateľ stavebných 

prác – napr. formou balenej vody alebo bude táto voda dostupná priamo z existujúcich 

sociálnych priestorov (WC) situovaných v tzv. pohrebom dome. Protipožiarna ochrana 

staveniska bude zabezpečená prístupom pre požiarne vozidlá, zabezpečením zdroja na hasenie 

požiaru, umiestnením prenosných hasiacich prístrojov a dodržiavaním protipožiarnych 

bezpečnostných opatrení podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti 

protipožiarnej ochrany. 

Potreba vody počas prevádzky 

Počas prevádzky sa potreba pitnej vody, vzhľadom na rozsahu a charakter navrhovanej 

činnosti nepredpokladá (bude dostupná v dome smútku v existujúcom objektu cintorína). 

 

Zásobovanie plynom 

Počas výstavby 

Zabezpečenie zemným plynom sa počas výstavby posudzovanej akcie nepredpokladá. 

Počas prevádzky 

Počas prevádzky sa zabezpečenie zemným plynom, vzhľadom na rozsahu a charakter 

navrhovanej činnosti nepredpokladá (vzhľadom na charakter navrhovanej investície sa 

zásobovanie teplom nevyžaduje). 

 

Elektrická energia 

Počas výstavby 

Zdrojom elektrickej energie počas výstavby budú najmä externé zdroje, ktoré bude 

zabezpečovať vybraný dodávateľ stavebných prác – napr. formou dieselagregátov. 

Alternatívne je možné využiť aj existujúce el. pripojenie, ktoré je situované v dome smútku v 

pôvodnom areáli obecného cintorína. 

Počas prevádzky 

Počas prevádzky sa zabezpečenie elektrickou energiou, vzhľadom na rozsahu a charakter 

navrhovanej činnosti nepredpokladá (vzhľadom na charakter navrhovanej investície sa 

potreba el. energie nevyžaduje). 

 

Nároky na dopravu, parkovanie a inú infraštruktúru 

Prístupová cesta k posudzovanému územiu je existujúca. Jedná sa o miestnu komunikáciu 

Ilovská cesta. Po tejto ceste je aktuálne dostupná riešená lokalita v pôvodnom stave ako aj v 

rámci rozšírenia cintorína. Existujúci obecný cintorín v Ilovom má aktuálne vymedzenú 

plochu (pred cintorínom pri miestnej komunikácii) pre dočasné státia/parkovanie vozidiel, 

ktoré je určené najmä pre návštevníkov pohrebiska. 
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Táto plocha zahŕňa cca 6 stojísk, nie je aktuálne postačujúca pre svoj účel a preto sa uvažuje s 

vybudovaním nových parkovacích miest v rozsahu 5 stojísk v hornej časti nového cintorína na 

západnej strane. 

Počas výstavby 

Navrhovaná zmena činnosti si nevyžaduje vybudovanie nového prístupového koridoru. 

Stavba bude realizovaná za plnej verejnej cestnej premávky. Taktiež budú rešpektované 

požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon) v znení neskorších predpisov, kde sú dodávatelia povinný počas stavebných prác 

udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách. Pri 

prevoze stavebného materiálu na stavenisko, bude musieť byť korba nákladného auta prekrytá 

plachtou, aby sa zamedzilo nadmernej prašnosti. Komunikácie, po ktorých bude prepravovaný 

stavebný materiál, bude mať povinnosť dodávateľ stavby udržovať čisté. V prípade 

znečistenia použije polievacie autá a zabezpečí očistenie povrchu komunikácii. Intenzita 

dopravy počas  výstavby navrhovanej činnosti bude závisieť od frekvencie dopravy súvisiacej 

s presunom materiálov v rámci staveniska, s dovozom stavebného materiálu (oplotenie, betón 

a pod.) a dovozom pracovníkov  pracujúcich na stavbe, pričom presné intenzity sa v 

súčasnosti nedajú predpovedať, avšak je možné predikovať, že sa bude jednať len o 

zanedbateľnú intenzitu dopravy. Dovoz stavebných robotníkov na zriadené stavenisko bude 

zabezpečený dopravnými prostriedkami dodávateľa výstavby alebo individuálnou dopravou. 

V kontexte navrhovanej činnosti predstavuje bilancia osobnej dopravy zamestnancov 

zanedbateľný vplyv. 

Počas prevádzky 

Navrhovaná zmena činnosti si počas svojej prevádzky bude vyžadovať iba ojedinelú 

organizáciu osobnej dopravy – najmä v čase pohrebných obradov, štátnych sviatkov ako aj pri 

bežnej návšteve pozostalých hrobových a urnových miest. Čo sa týka nákladne dopravy, tak 

tá bude v podstate žiadna resp. len v polohe bežných prevádzkových činností – ako je napr. 

odvoz odpadov, pre potreby údržby jednotlivých objektov. Plochy určené na parkovanie budú 

rozšírené o 5 stojísk v hornej časti nového cintorína na západnej strane. 

 

Spotreba vstupných materiálov/surovinové zabezpečenie 

Počas výstavby 

Vzhľadom na charakter a základný opis navrhovanej zmeny činnosti/záujmovej lokality, budú 

hlavnými vstupnými materiálmi najmä bežné stavebné materiály, výkopová zemina a záber 

priľahlých pozemkov. Z hľadiska vstupných materiálov by sme stručne mohli charakterizovať 

najmä nasledovné vstupy/materiály, ktoré môžeme predbežne definovať nasledovne (v 

zmysle uvažovanej investície v rozsahu jej oboch etáp realizovateľnosti): 

- výstavba nových resp. rekonštrukcia pôvodných spevnených plôch – bežné stavebné 

materiály, ako sú betón, recyklovaný stavebný odpad, drvené kamenivo, prefabrikované 

obrubníky, zámková dlažba a pod. (bežné stavebné materiály určené na výstavbu spevnených 

plôch), 

- výstavba nového oplotenia – bežné stavebné materiály, ako sú betón, prefabrikované 

obrubníky, prefabrikované (poplastované) pletivo, poplastované stĺpika a pod. (bežné 

stavebné materiály určené na výstavbu vzdušného oplotenia), 

- realizácia nových prvkov cintorínového mobiliáru – bežné prefabrikované 

materiály/produkty, ako sú kovové, drevené alebo plastové lavičky a pod., 

 • výsadba nových zelených a nespevnených plôch – bežné materiály a prípadné 

 lokálne dreviny a vegetácia určená na tvorbu obecných zón – v rozsahu cintorínov 

 resp. pohrebísk, 
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 • následné postupné osádzanie hrobových a urnových miest - bežné tovary a materiály, 

 ako sú pomníky a urnové miesta (ktorých podkladový materiál bude tvoriť najmä 

 betón a budú z materiálov ako sú napr. najmä mramor a pod.). 

Presná špecifikácia, druhy požadovaných materiálov a potrebné množstvá na výstavbu bude 

zrejmé z jednotlivých dokumentácií pre uvedené etapy projektu. 

Počas prevádzky 

Počas prevádzky riešenej investície sa predpokladá len ojedinelé doplnenie vstupných 

surovín/materiálov – napr. v prípade údržby uvažovanej investície a pod. predbežne sa bude 

jednať len o suroviny, ktoré budú v rámci následnej údržby diela využité (napr. zemina, 

betón, oplotenia, doplnenie trávneho krytu a pod.). Tieto materiály bude priebežne dodávať 

reálny prevádzkovateľ riešenej investície – Obec Lietavská Lúčka. 

 

Nároky na pracovné sily 

Vlastnú výstavbu bude realizovať vybraná dodávateľská firma alternatívne samospráva sama, 

ktorá si určí počet pracovníkov a množstvo použitých mechanizmov počas výstavby. Po 

ukončení stavby (ako celku) si objekty nevyžadujú stálu pracovnú silu. Plochy cintorína po 

jeho rozšírení bude potrebné pravdepodobne udržovať cca 2 až 6 x do roka kosením. 

Počas výstavby 

Počet pracovníkov počas výstavby navrhovanej činnosti nie je možné v súčasnosti určiť. 

Predpokladá sa, že bude predbežne nasadených od 2 do 4 stavebných robotníkov. 

Počas prevádzky 

Po ukončení stavby ako celku si stavebné objekty v dobe ich prevádzky nebudú nevyžadovať 

stálu pracovnú silu (okrem prípadnej potrebnej údržby). Predpokladá sa, že sa bude predbežne 

jednať o potrebný počet pracovníkov samosprávy v počte 1 až 2. 

 

Iné nároky 

V rámci navrhovanej zmeny činnosti sa nepredpokladajú iné nároky ako vyššie definované. 

Navrhovaný stav bude bez zmeny oproti pôvodnému stavu – resp. aktuálne prevádzkovanému 

obecnému pohrebisku. 

 

 

Údaje o výstupoch: 

 

Zdroje znečistenia ovzdušia 
Počas výstavby 

Počas etapy výstavby bude dochádzať k lokálnemu znečisťovaniu ovzdušia v mieste 

vykonávania stavebných prác a v okolí dopravných trás prevozu materiálov, najmä vplyvom 

zvýšenej prašnosti a vyššieho obsahu výfukových plynov z nákladnej dopravy.  
Vplyv navrhovanej činnosti počas výstavby na ovzdušie bude mať lokálny a krátkodobý 

charakter, ktorého významnosť bude zanedbateľná. 
Počas prevádzky 

Zdrojmi znečistenia ovzdušia počas prevádzky navrhovanej zmeny činnosti bude doprava 

spojená s pravidelnou kontrolou a údržbou. Intenzita tejto dopravy bude zanedbateľná. Nové 

stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia prevádzkou navrhovanej činnosti nevzniknú. 
Vplyv navrhovanej činnosti počas prevádzky na ovzdušie bude mať lokálny a krátkodobý 

charakter, ktorého významnosť bude zanedbateľná. 

 

Odpadové vody 
Počas výstavby oboch etáp 
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Počas výstavby navrhovanej činnosti budú vznikať splaškové odpadové vody. Bude sa jednať 

o odpadové splaškové odpadové vody zo suchých WC/TOI-TOI (osadených v priestore 

staveniska) alebo zo sociálnych priestorov, ktoré sú situované v rámci existujúceho domu 

smútku. Odvoz a likvidáciu odpadových vôd z chemických hygienických zariadení bude 

zabezpečovať oprávnená zmluvná spoločnosť zhotoviteľa alebo priamo Obec Lietavská 

Lúčka. Vznik iných odpadových vôd (napr. technologických, priemyselných a pod.) sa počas 

výstavby navrhovanej činnosti nepredpokladá. Do úvahy ešte pripadajú tzv. oplachové vody z 

komunikácií, ktoré sa budú pravidelne čistiť. 
Počas prevádzky oboch etáp 
Počas prevádzky navrhovanej zmeny činnosti budú vznikať len splaškové odpadové vody – v 

režime malého obecného cintorína.  

 

Odpady 
Produkciu odpadov pre riešenú investíciu môžeme rozdeliť do 2 základných bodov vzniku 

odpadov: 
- odpady vznikajúce počas realizačných/stavebných prác v rámci výstavby, 
- odpady vznikajúce počas prevádzky a užívania posudzovanej investície. 

V rámci výstavby sa predpokladá vznik odpadov zo stavebnej činnosti. Jedná sa o odpady 

kategórie „O“. 
Predpokladaná produkcia druhov odpadov počas realizácie celej výstavby: 
Kat. č. odpadu    Názov druhu odpadu   Kat. odpadu 

15 01 01    Obaly z papiera a lepenky     O 
15 01 02    Obaly z plastov      O 

15 01 03    Obaly z dreva       O 
15 01 04    Obaly z kovu       O 

17 01 01    Betón        O 
17 02 01    Drevo        O 
17 02 03    Plasty        O 

17 04 05    Železo a oceľ       O 
17 05 04    Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 

17 05 06    Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05  O 
17 06 04    Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01  
    a 17 06 03       O 
17 09 04    Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako  

    uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03  O 

20 03 01    Zmesový komunálny odpad     O 

 

V rámci následného prevádzkovania/užívania samotnej investície (v rámci oboch etáp) sa 

predpokladá vznik bežných odpadov, ktorú sú charakteristické pre prevádzky obecných 

cintorínov/pohrebísk. Bude sa jednať najmä o odpady charakteru „O“. 
 

Predpokladané množstvo odpadov vznikajúcich počas prevádzky a užívania 
Kat. Číslo   Názov odpadu     Kat. odpadu 
17 01 01    Betón        O 
17 01 07    zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového  
    materiálu a keramiky iné ako uvedené  

    v 17 01 06       O 

17 02 01    Drevo        O 

17 02 03   Plasty        O 
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17 04 05    Železo a oceľ       O 
17 04 07    Zmiešané kovy      O 
17 05 04    Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03  O 
20 01 01    Papier a lepenka      O 
20 01 02    Sklo        O 

20 01 03   Viacvrstvové kombinované materiály  
    na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) O 
20 01 04    Obaly z kovu       O 
20 01 39    Plasty        O 
20 02 01    Biologicky rozložiteľný odpad   O 

20 02 03    Iné biologicky nerozložiteľné odpady  O 

20 03 01    Zmesový komunálny odpad     O 

20 03 03    Odpad z čistenia ulíc      O 
20 03 06    Odpad z čistenia kanalizácie    O 
 

Zdroje hluku a vibrácií 
Hluk počas výstavby 

Počas výstavby budú zdrojom hluku stavebné mechanizmy, činnosti, ktoré sprevádzajú 

stavebné postupy a stavenisková doprava. Hluk od týchto zdrojov bude dočasný, bude mať 

premenný, prerušovaný charakter a bude závisieť od druhu momentálne realizovanej 

technológie. Uvedené vplyvy budú lokálneho rozsahu. 

 

Hluk počas prevádzky 

Realizácie predmetného rozšírenia obecného cintorína neprinesie do daného územia nový 

zdroj hluku. 

 

Vibrácie počas výstavby 
Dočasné a z pohľadu charakteru posudzovanej zmeny zanedbateľné. 

 

Vibrácie počas prevádzky 

Vibrácie počas prevádzky navrhovanej činnosti budú zanedbateľné. 
 

Žiarenie a iné fyzikálne polia 
V rámci navrhovanej činnosti nie sú resp. nebudú používané alebo inštalované zariadenia, 

ktoré by mohli byť zdrojom intenzívneho elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia. 

 

Zápach, teplo a iné výstupy 
V rámci zmeny navrhovanej činnosti sa nebude produkovať teplo a zápach, ktoré by 

akokoľvek negatívne ovplyvnili situáciu v dotknutom území. 
 

Vyvolané investície 
V tejto etape sa nepredpokladá potreba vyvolaných investícií. 
 

Iné očakávané vplyvy 
Nepredpokladá sa žiadny významný vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľstva 

vrátane kumulatívnych a synergických vplyvov. 

 

Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a možné 

riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie. 
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Rozšírenie cintorína zabezpečí aktuálnu ako aj výhľadovú potrebu hrobových ako aj urnových 

miest pre Obec Lietavská Lúčka.  
Po plánovanej zmene činnosti bude navrhovaná kapacita rozšírenia cintorína nasledovná: 
- aktuálna kapacita obecného cintorína: do 260 ks hrobových miest 
- plánované rozšírenie kapacity obecného cintorína: cca 180 hrobových miest + 5 ks 

 urnových stien  (kolumbárium) 
- sumárna kapacita po zrealizovaní rozšírenia » do 440 ks hrobových miest + 5 ks 

 urnových stien(kolumbárium). 
 

 

VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA VRÁTANE 

KOMULATÍVNYCH A DYNERGICKÝCH 

 

Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva 

 

Na regionálnej úrovni sa jedná o činnosť, ktorej vplyv nemôže nijako negatívne ovplyvniť 

zdravotný  stav obyvateľstva, nakoľko sa jedná o rozšírenia existujúceho cintorína v obci 

Lietavská Lúčka. Na lokálnej úrovni sú s posudzovanou zmenou existujúcej činnosti spojené 

vplyvy najmä na priamo dotknutých obyvateľov obce, a to v pozitívnom zmysle, nakoľko sa 

jedná o rozšírenie existujúcich kapacít obecného pohrebiska. Zároveň je možné deklarovať, že 

realizáciou ako aj následnou prevádzkou rozšírenia pohrebiska sa nepredpokladajú žiadne 

negatívne vplyvy na obyvateľov samosprávy. 

 

Vplyvy na životné prostredie 

 

Priame vplyv na životné prostredie 

Prevádzka existujúceho obecného pohrebiska po zmene navrhovanej činnosti nebude nijakým 

významným spôsobom prispievať k zhoršeniu životného prostredia v okolitom území obce a 

jeho využitiu, pretože sa v podstate jedná len o rozšírenie existujúcich plôch obecného 

cintorína v rozsahu súladu s aktuálne platnou územno-plánovacou dokumentáciou obce. 

Krátkodobým negatívnym vplyvom môžu byť krátkodobé stavebné činnosti, prípadný výrub 

drevín a doprava v rámci realizačných činností stavby. Trvalým negatívnym vplyvom môže 

byť trvalý záber poľnohospodárskej pôdy. Počas výstavby môže dôjsť ku krátkodobému 

zvýšeniu prašnosti a hluku. 

 

Nepriame vplyv na životné prostredie 

Prevádzka existujúceho obecného pohrebiska po zmene navrhovanej činnosti nebude zdrojom 

negatívnych nepriamych vplyvov na životné prostredie. Zmena existujúcej činnosti nebude 

znamenať navýšenie rizík na životné prostredie, v porovnaní z aktuálnym rozsahom 

existujúcich činností na obecnom pohrebisku. 

 

Sumárne zhodnotenie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti 

V rámci navrhovanej zmeny činnosti – rozšírenia obecného cintorína v Ilovom, Lietavská 

Lúčka boli identifikovali vplyvy na jednotlivé ukazovatele životného prostredia, ktoré sú 

stručne špecifikované nižšie: 

 

Vplyvy na horninové prostredie a reliéf 

Znečistenie horninového prostredia: » žiadny. 

Výrazný vplyvy na reliéf: » žiadny. 



   

 

 

Strana 11 z 16 z rozhodnutia č.j.: OU-ZA-OSZP3-2023/008209 

Vplyvy na povrchové a podzemné vody 

Znečistenie povrchových vôd: » žiadny. 

Znečistenie podzemných: » nevýznamné až žiadne. 

 

Vplyvy na ovzdušie 

Znečistenie ovzdušia počas výstavby: » málo významný a krátkodobý. 

Znečistenie ovzdušia počas prevádzky » žiadny. 

 

Vplyvy na pôdu 

Záber poľnohospodárskej pôdy: » málo významný. 

 

Vplyvy na genofond a biodiverzitu 

Vplyv na genofond a biodiverzitu rastlinných druhov: » žiadny. 

 

Vplyvy na štruktúru a scenériu krajiny 

Nepredpokladá sa, nakoľko sa jedná o už o existujúci areál, ktorý bude rozšírený v zmysle 

aktuálne spracovávaného územného plánu: » žiadny. 

 

Vplyvy na ochranu prírody 

Nepredpokladá sa, navrhovaná činnosť sa bude realizovať v území, kde v zmysle zákona č. 

543/2002 Z. z.o ochrane prírody a krajiny platí I. stupeň ochrany – všeobecná ochrana : » 

žiadny (v posudzovanom areáli sa nenachádzajú žiadne chránené stromy, druhy, prvky ÚSES, 

NATURA 2000 a pod.). 

 

Vplyvy na stabilitu krajiny 

Nepredpokladá sa: » žiadny (jedná sa o existujúci areál, ktorý bude rozšírený, pričom sa 

súčasne nezmení krajinný ráz a scenéria krajiny v dotknutom území). 

 

Vplyv na obyvateľstvo a sídelnú štruktúru 

Predpokladá sa: » pozitívny (jedná sa o existujúci areál, ktorý bude rozšírený pre potreby 

pochovávanie obyvateľov obce ako aj jej pôvodných rodákov). 

 

Vplyvy na dopravu 

V porovnaní so súčasným stavom sa doprava pri výstavbe a následnej prevádzke len veľmi 

mierne zvýši: »mierny až zanedbateľný vplyv (pričom na dopravnú situáciu v obci to nebude 

mať v postate žiadny vplyv). 

 

Iné vplyvy navrhovanej činnosti 

Pri navrhovanej zmene činnosti - rozšírení existujúcej kapacity obecného cintorína v Ilovom 

nepredpokladajú sa žiadne iné riziká: » ktorých význam a vplyv by mohol vylúčiť očakávané 

ciele alebo vplyvy, ktoré by mohli významnejšie negatívne ovplyvniť vlastnosti dotknutého 

územia a podmienky života v obci. 

 

Identifikované vplyvy navrhovanej zmeny existujúcej činnosti sú environmentálne prijateľné. 

Prevádzkou rozšírenia cintorína v Ilovom nebude dochádzať k poškodzovaniu a 

znečisťovaniu prostredia nad mieru ustanovenú platnými právnymi predpismi. Navrhovaná 

činnosť má pozitívny vplyv z pohľadu sociálneho v riešenom území samosprávy. 
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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 

08.12.2022. 

 

Stanoviská k predloženému zámeru: 

 

1. Obec Lietavská Lúčka, listom č.j.: OÚL-2022/0169/1750 zo dňa 29.12.2022 

s informáciou o zverejnení oznámenia v lehote od 13.12.2022 do 29.12.2022. Voči 

predložené žiadne pripomienky. 

OÚ Žilina: Berie sa na vedomie. 

 

2. Okresný úrad  Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia  listom, OU-ZA-OSZP3-2022/058069-

002/Bre zo dňa 14. 12. 2022 za úsek ŠSOPaK, s odporučením ukončiť proces EIA v 

zisťovacom konaní bez pripomienok. 

OÚ Žilina: Berie sa na vedomie.  

   

3. Okresný úrad  Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia listom č.j.: OU-ZA-OSZP3-

2022/008818-002/Jak zo dňa 28. 12. 2022 za úsek ŠS OO s odporučením ukončiť proces 

EIA v zisťovacom konaní bez pripomienok.  

OÚ Žilina: Berie sa na vedomie. 

 

4. Okresný úrad  Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia listom č.j.: OU-ZA-OSZP3-

2023/013701-002/Grf zo dňa 31.01.2023za úsek ŠVS s odporučením ukončiť proces 

v zisťovacom konaní s nasledovnými podmienkami: 

a) Pri vykonávaní zemných prác prijať účinné opatrenia na zamedzenie prípadného  

úniku  ropných látok zo strojných mechanizmov a riešenie prípadných havarijných 

stavov. 

b) Používať také materiály, technologické postupy, mechanizmy a zariadenia , ktoré budú 

šetrné k povrchovým a podzemným vodám. 

c) Pri uskutočňovaní zmeny navrhovanej činnosti nesmie dôjsť k zhoršeniu kvality 

povrchových a podzemných vôd. 

d)  Dodržať ustanovenia § 39 vodného zákona, aby nedošlo k ohrozeniu alebo k  

znečisteniu podzemných a povrchových vôd. 

OÚ Žilina: Berie sa na vedomie. Ide o upozornenia na dodržiavania platnej legislatívy 

v oblasti ochrany vôd; body a) a b) boli premietnuté do výrokovej časti rozhodnutia. 

 

5. Okresný úrad  Žilina, odbor krízového riadenia listom č.j.: OU-ZA-OKR1-2022/059515-

002 zo dňa 22.12.2022 s odporučením ukončiť proces v zisťovacom konaní bez 

pripomienok. Ďalšie stupne projektovej dokumentácie žiadame predložiť na posúdenie. 

OÚ Žilina: Berie sa na vedomie. 

 

6. Okresný úrad  Žilina, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát listom č.j.: OU-

ZA-OOP6-2022/059487-2/KOZ zo dňa 22.12.2022 s odporučením ukončiť proces 
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v zisťovacom konaní s nasledujúcimi pripomienkami: 

 

V zmysle ustanovení zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej 

pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 

znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 220/2004 Z. z.“) poľnohospodársku pôdu 

možno použiť na stavebné účely a iné nepoľnohospodárske účely len v nevyhnutných 

prípadoch a v odôvodnenom rozsahu (§ 12 - § 17 zákona č. 220/2004 Z. z.).  

OÚ Žilina, OOP, PR ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy môže udeliť súhlas aj k 

individuálnemu návrhu nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy na 

konkrétny stavebný zámer (§15 zákona č. 220/2004 Z. z.) so záberom pôdy nad 1 000 m2. 

Ak predložený návrh nespĺňa zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 12 zákona 

č. 220/2004 Z. z., orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy súhlas neudelí.. 

OÚ Žilina: Berie sa na vedomie. Ide o upozornenie na dodržiavania platnej legislatívy. 

 

7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline listom č.j.: 

RÚVZZA/OHŽPaZ zo dňa 08.02.2023 s odporučením ukončiť proces v zisťovacom 

konaní s nasledovnými pripomienkami: 

Na strane 7 sú uvedené čiastkové požiadavky na hrob v zmysle VZN obce Lietavská 

Lúčka, nie v zmysle platnej legislatívy. Nie sú uvedené všetky požiadavky na hrob podľa 

zákona NR SR č. 131/2020 Z.z., §19 ods. 1 písm. a), b), účinného od 1.12.2022. Ďalej sa 

uvádza: - Hrob na „uskladnenie“ ľudských pozostatkov. Hrob je na ukladanie ľudských 

pozostatkov. - Na hrob alebo hrobku môže byť „prepožičané“ miesto. Hrobové miesto sa 

prenajíma na základe nájomnej zmluvy. 

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 vereného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
OÚ Žilina: Berie sa na vedomie. Ide o upozornenie na dodržiavanie a zosúladenie s 

platnou legislatívou. 

 

Verejnosť - do dnešného dňa sa do konania neprihlásila. 

 

V stanovenej lehote neboli vznesené ďalšie pripomienky dotknutých orgánov. Svoje 

pripomienky  neuplatnili v zákonom stanovenej lehote Žilinský samosprávny kraj, Krajský 

pamiatkový úrad Žilina, Ministerstvo zdravotníctva  SR, Okresné riaditeľstvo hasičského a 

záchranného zboru v Žiline, Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie - 

OH . Tieto v zmysle  § 23 ods. 4 zákona EIA 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-OSZP3-2023/008209-

011 zo dňa 09.02.2023 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 
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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 Lietavská Lúčka. 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. 
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Záver 

 

 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. 16 zákona EIA dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto 

rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým. 

  

Investor a povoľujúci orgán je povinný postupovať v zmysle § 38 zákona EIA. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Pavel Kropitz 

                                                                                                     vedúci odboru 
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