OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO
odbor starostlivosti o ţivotné prostredie
Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
Číslo spisu: OU-NO-OSZP-2016/007986
V Námestove dňa 23. 05. 2016

ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie ako príslušný orgán
štátnej správy v zmysle zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o ţivotné
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 ţivotné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“), rozhodol
podľa § 29 ods. 2 zákona, na základe zámeru „Zberný dvor obce Novoť“, ktorý predloţil
navrhovateľ Obec Novoť, Novoť č. 285, 029 55 Novoť, IČO: 00314692, v spojení s § 18 ods. 2
písm. b) tohto zákona a po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti
podľa § 29 zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov takto:
Navrhovaná činnosť „Zberný dvor obce Novoť“, uvedená v predloţenom zámere
vypracovanom OPŢP SK, s.r.o., Horná Lehota 104, 027 41 Oravský Podzámok, predloţená
navrhovateľom Obec Novoť, Novoť č. 285, 029 55 Novoť, umiestnená v Ţilinskom kraji,
v okrese Námestovo, katastrálnom území Novoť, parcelné číslo C KN 5645/11

sa nebude posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vzhľadom na charakter činnosti, informácie uvedené v zámere navrhovanej činnosti a
doručené stanoviská sa ukladajú nasledovné opatrenia:




Pri realizácii navrhovanej činnosti je potrebné dodrţať :
- Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky a obce Novoť,
- manipulačné priestory a kontajnery zreteľne označovať a dbať na to, aby do
priestorov zariadenia vstupovali a s odpadom manipulovali iba oprávnené osoby,
- viesť a uchovávať predpísanú evidenciu a dokumentáciu o odpadoch a prevádzkovú
dokumentáciu zariadenia,
- dodrţiavať bezpečnostné a protipoţiarne opatrenia,
- odpady zaraďovať podľa platného Katalógu odpadov.
Prevádzkovateľ poţiada orgán na ochranu zdravia o súhlas s prevádzkovaním zariadenia
na zber odpadov – posúdenie priestorov (kancelária, zariadenia osobnej hygieny)
a predloţí výsledky z vyšetrenia vzorky pitnej vody z objektu, ktorý vyuţívajú pracovníci










zariadenia zberného dvora.
Technicky zabezpečiť zariadenie tak, aby nedochádzalo k úniku odpadov do okolitého
prostredia.
Celú plochu zberného dvora odizolovať, spevniť a vyspádovať tak, aby prípadné úniky
nebezpečných látok stekali do zbernej nádrţe s dostatočnou kapacitou.
Výpustné objekty umiestniť mimo vodný tok Klinianka a mimo jeho brehové porasty.
Technicky zabezpečiť šachty, vpustné a výpustné objekty proti vniknutiu obojţivelníkov
a drobných cicavcov.
Pri ďalšom konaní povoľovania stavby zberného dvora je na umiestnenie kompostoviska,
ako stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia, potrebný súhlas orgánu ochrany
ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a) a písm. f) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení
neskorších predpisov.
Vykonať skúšku tesnosti zbernej nádrţe odborne spôsobilou osobou s certifikátom na
kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie a zabezpečiť monitorovanie naplnenia zbernej
nádrţe.
Pri prevádzke zberného dvora dodrţať § 39 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov a vyhlášku č. 100/2005 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti
o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náleţitostiach havarijného plánu a o postupe
pre riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

ODÔVODNENIE
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, na základe ţiadosti
navrhovateľa, Obec Novoť, Novoť č. 285, 029 55 Novoť, IČO: 00314692, doručenej dňa
08. 04. 2016 začal správne konanie podľa § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a)
zákona EIA vo veci „Zberný dvor obce Novoť“.
Predloţený zámer navrhovanej činnosti je svojimi parametrami zaradený podľa prílohy
č. 8 zákona EIA, kapitoly 9. Infraštruktúra, poloţka č. 10., Zhromaţďovanie odpadov zo
ţelezných kovov a z neţelezných kovov, časť B- zisťovacie konanie bez limitu.
Navrhovaná činnosť je plánovaná v Ţilinskom kraji, v okrese Námestovo, katastrálnom
území Novoť, na parcele číslo C KN 5645/11. Predmetná parcela sa nachádza v objekte
za budovou obecného úradu obce Novoť o výmere 330 m2. Navrhovateľ má danú parcelu vo
svojom vlastníctve. Areál je oplotený a je vybavený vstupnou uzamykateľnou bránou. Je
vybavený príslušnými kontajnermi na zber jednotlivých druhov odpadov a kompostoviskom.
Zámer vypracovala Ing. Dominika Ďurišová, OPŢP SK, s.r.o., Horná Lehota 104, 027 41
Oravský Podzámok. Obsah predloţeného oznámenia je po formálnej stránke spracovaný
v zmysle prílohy č. 2 zákona EIA.
Zámer je vypracovaný v jednom variante. Navrhovateľ poţiadal listom zo dňa
08. 03. 2016 Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie podľa § 22
ods. 6 zákona o upustenie od poţiadavky variantného riešenia zámeru. Okresný úrad Námestovo,
odbor starostlivosti o ţivotné prostredie listom číslo OU-NO-OSZP-2016/006366 zo dňa
12. 03. 2016 tejto ţiadosti vyhovel.
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Charakter navrhovanej činnosti
1. Zber odpadov
Do zberného dvora sú odpady dováţane drţiteľmi odpadov – od obyvateľov obce Novoť.
Odpad je pri prijímaní vizuálne skontrolovaný s cieľom overenia jeho vlastností, následne je
zaevidovaný podľa Katalógu odpadov. Nevyhovujúci odpad nie je do zariadenia prijatý. Do
zberného dvora sú prijímané druhy odpadov:
Ostatné odpady
20 01 01papier a lepenka O
20 01 02 sklo O
20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) O
20 01 39 plasty O
20 01 40 kovy O
20 01 40 01 meď, bronz, mosadz O
20 01 40 02 hliník O
20 01 40 03 olovo O
20 01 40 04 zinok O
20 01 40 05 ţelezo a oceľ O
20 01 40 06 cín O
20 01 40 07 zmiešané kovy O
20 02 01 biologicky rozloţiteľný odpad O
20 03 03 odpad z čistenia ulíc O
20 03 07 objemný odpad O
20 03 08 drobný stavebný odpad O
Tieto ostatné odpady sú umiestňované v kontajneroch na to určených. Odpady sú
zhromaţďované v zmysle vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o odpadoch. Odpady sú zhromaţďované tak, aby nedochádzalo k ich úniku
z posudzovaného areálu do okolia (napr. papier alebo plasty).
Navrhovaná kapacita pri ostatných odpadoch je 200 ton ročne.
Odpady, ktoré budú predmetom zberu
20 01 25 jedlé oleje a tuky O
20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie
a akumulátory obsahujúce tieto batérie N
20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 O
Tieto odpady budú zhromaţďované podľa jednotlivých druhov odpadov, v kontajneroch
a nádobách, určených na zhromaţďovanie týchto odpadov. Kontajnery a nádoby budú
umiestnené v skladovom kontajneri za účelom obmedzenia negatívnych účinkov
meteorologických vplyvov a za účelom zabránenia ich odcudzenia v zmysle § 8, vyhlášky
č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
Pouţité batérie a akumulátory sa budú zbierať a zhromaţďovať podľa § 16 vyhlášky
č. 373/2015 o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní
s vyhradenými prúdmi odpadov. Pouţité batérie a akumulátory budú zhromaţďované
v skladovom kontajneri za účelom obmedzenia negatívnych účinkov meteorologických vplyvov
a za účelom zabránenia ich odcudzenia. Olovené akumulátory obsahujú elektrolyt, ktorý
obsahuje prudko jedovaté soli a zvyšky kyseliny sírovej. Elektrolyt sa z nich nevylieva, ale sa
kompletne s nepoškodeným obalom sústreďuje v špeciálnych zberných nádobách určených
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na tento účel. Manipulácia vyţaduje zvýšenú opatrnosť pracovníkov a pouţívanie ochranných
pomôcok (ochrana zraku a pokoţky).
Pouţité batérie a akumulátory budú umiestňované do špeciálnych kontajnerov pre zber
olovených batérií s objemom 500 l, ktoré:
-

majú vnútorný priestor pogumovaný kyselinovzdornou gumou,
sú stohovateľné v troch vrstvách, vlastná hmotnosť cca 180 kg, nosnosť 1 000 kg,
sú vhodné pre cestnú a ţelezničnú prepravu, prispôsobené pre vidlicovú a závesnú
manipuláciu,
sú opatrené, povrchovou úpravou ţiarovým zinkovaním alebo lakovaním s vysokou
odolnosťou voči poveternostným pomerom a negatívnym meteorologickým vplyvom.

Elektroodpad z domácností
20 01 21 ţiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23,
obsahujúce nebezpečné časti N
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23
a 20 01 35 O
Elektroodpad z domácností sa bude zbierať a zhromaţďovať podľa § 10 vyhlášky
č. 373/2015 o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní
s vyhradenými prúdmi odpadov do kontajnerov, ktoré budú v sklade nebezpečných odpadov.
Elektroodpady z domácností budú do zberného dvora preberané, zhromaţďované a následne
odovzdávané na zhodnotenie.
Navrhovaná kapacita zberu vyššie uvedených odpadov je 20 ton ročne.
2. Zdôvodnenie potreby posúdenia navrhovanej činnosti
Zámerom navrhovateľa je poskytnúť občanom obce Novoť moţnosť odovzdať odpady
do zariadenia, ktoré spĺňa všetky náleţitosti právnych predpisov v oblasti odpadového
hospodárstva s cieľom minimalizovať moţné negatívne účinky zberaných odpadov na ţivotné
prostredie, alebo zdravie ľudí.
Posúdenie zámeru podľa zákona EIA je potrebné k súhlasu na prevádzkovanie zariadenia
na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a k súhlasu
na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ţivotné
prostredie rozoslal zámer navrhovanej činnosti listom č. OU-NO-OSZP-2016/007986 zo dňa
11. 04. 2016 podľa § 23 ods. 1 zákona EIA na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým
orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci. Zároveň bezodkladne zverejnil oznámenie
o predloţení zámeru na webovom sídle ministerstva prostredníctvom informačného systému
EIA/SEA na http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zberny-dvor-obce-novot.
Na Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, doručili podľa
§ 23 ods. 4 zákona EIA svoje písomné stanoviská k predmetnému zámeru tieto subjekty
(stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):
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1. Regionálny úrad verejného zdravotníctvaso sídlom v Dolnom Kubíne, list č.
A/2016/00982-HŢP zo dňa 22. 04. 2016:
Predloţený zámer Zberný dvor obce Novoť bol posudzovaný v zmysle zákona číslo
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, jeho riešenie rešpektuje ustanovenia uvedeného zákona. Aj vzhľadom k
umiestneniu zberného dvora v zastavanom územia obce Novoť, RÚVZ so sídlom v Dolnom
Kubíne nepredpokladá zhoršenie kvality ţivota obyvateľov obce, nakoľko ide uţ o jestvujúcu
činnosť. Prevádzkovateľ poţiada orgán na ochranu zdravia o súhlas s prevádzkovaním
zariadenia na zber odpadov – posúdenie priestorov (kancelária, zariadenia osobnej hygieny)
a predloţí výsledky z vyšetrenia vzorky pitnej vody z objektu, ktorý vyuţívajú pracovníci
zariadenia zberného dvora.
2. Ţilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania, list č.
03811/2016/ODaÚP-2 zo dňa 29. 04. 2016:
Ţilinský samosprávny kraj nemá k predloţenému zámeru ,,Zberný dvor obce Novoť“
z hľadiska súladu s Územným plánom veľkého územného celku Ţilinského kraja v znení
jeho platných zmien a doplnkov a predloţený zámer nepoţaduje posudzovať podľa zákona.
3. Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, úsek ochrany
prírody a krajiny, list č. OU-NO-OSZP-2016/008235 zo dňa 29. 04. 2016:
Z hľadiska ochrany prírody a krajiny povaţuje navrhovanú činnosť za prípustnú
s uplatnením nasledovných záujmov ochrany prírody a krajiny a nepoţaduje ďalšie
posudzovanie v zmysle zák. 24/2006 Z. z..
- Technicky zabezpečiť zariadenie tak, aby nedochádzalo k úniku odpadov do okolitého
prostredia.
- Celú plochu zberného dvora odizolovať, spevniť a vyspádovať tak, aby prípadné úniky
nebezpečných látok stekali do zbernej nádrţe s dostatočnou kapacitou.
- Výpustné objekty umiestniť mimo vodný tok Klinianka a mimo jeho brehové porasty.
- Technicky zabezpečiť šachty, vpustné a výpustné objekty a odlučovače ropných látok
proti vniknutiu obojţivelníkov a drobných cicavcov.
4. Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, úsek ŠVS, list č.
OU-NO-OSZP-2016/008140 zo dňa 14. 04. 2016:
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, úsek štátnej vodnej
správy doporučuje, aby pri vypracovaní dokumentu ,,Zberný dvor obce Novoť“ boli
dodrţané nasledovné podmienky:
- Vykonať skúšku tesnosti zbernej nádrţe odborne spôsobilou osobou s certifikátom na
kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie a zabezpečiť monitorovanie naplnenia zbernej
nádrţe.
- Pri prevádzke zberného dvora dodrţať § 39 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov a vyhlášku č. 100/2005 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti
o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náleţitostiach havarijného plánu a o postupe
pre riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, úsek ŠVS, pri
dodrţaní vyššie uvedených podmienok nepoţaduje zámer ,,Zberný dvor obce Novoť“
navrhovateľa Obec Novoť, 029 55 Novoť 285 posudzovať ďalej v zmysle zákona EIA.
5. Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, úsek OH, list č. OUNO-OSZP-2016/008508 zo dňa 19. 04. 2016:
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Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, úsek OH, z hľadiska
záujmov odpadového hospodárstva nepoţaduje zámer ,,Zberný dvor obce Novoť“,
navrhovateľa Obec Novoť posudzovať ďalej v zmysle zákona EIA.
6. Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, úsek OO, list č. OUNO-OSZP-2016/008150 zo dňa 18. 04. 2016:
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, ako orgán ochrany
ovzdušia, s predloţeným zámerom ,,Zberný dvor obce Novoť“ súhlasí, s nasledovnými
podmienkami:
- V predloţenom zámere ,,Zberný dvor obce Novoť“ sa uvádza, ţe zberný dvor bude
obsahovať kompostovisko. Podľa prílohy č. 1 vyhlášky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, je kompostovisko zaradené do
kategórie 5.4 Zariadenia na výrobu kompostu s projektovaným výkonom spracovaného
odpadu v t/h. Pri ďalšom konaní povoľovania stavby zberného dvora je na umiestnenie
kompostoviska, ako stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia, potrebný súhlas
orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a) a písm. f) zákona č. 137/2010 Z. z.
o ovzduší v znení neskorších predpisov.
7. Okresný úrad Námestovo, odbor krízového riadenia, list č. OU-NO-OKR-2016/009536002 zo dňa 02. 05. 2016:
Okresný úrad Námestovo k uvedenému zámeru dokumentácie z hľadiska záujmov
civilnej ochrany nemá pripomienky.
8. Okresný úrad Námestovo, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list č. OUNO-OCDPK-2016/009003/2:
S predloţeným zámerom ,,Zberný dvor obce Novoť“, pre navrhovateľa Obec Novoť,
029 55 Novoť 285 súhlasí bez pripomienok. Rozhodnutím Ministerstva dopravy, výstavby
a RR SR, sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. 10755/CD12-SCDPK/21695,
zo dňa 13. 04. 2015, boli dňom 01. 05. 2015 prečíslované cesty III. Triedy na území SR
novými
štvorcifernými
číslami,
zverejnené
na
internetovej
stránke
http://www.cdb.sk/sk/Cestna-siet-SR/Precislovanie-CK-cesty-III-triedy.alej.
Preto
je
v textovej časti zámeru potrebné opraviť časť textu ,,cesta III/520006 na ,,cesta III/2270“.
9. Okresný úrad Ţilina, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, oddelenie štátnej správy
vôd a vybraných zloţiek ţivotného prostredia kraja, list č. OU-ZAOSZP2/2016/019606/Gr zo dňa 20. 04. 2016:
Pri realizácii navrhovanej činnosti je potrebné dodrţať nasledovné opatrenia :
- Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky a obce Novoť,
- manipulačné priestory a kontajnery zreteľne označovať a dbať na to, aby do priestorov
zariadenia vstupovali a s odpadom manipulovali iba oprávnené osoby,
- viesť a uchovávať predpísanú evidenciu a dokumentáciu o odpadoch a prevádzkovú
dokumentáciu zariadenia,
- dodrţiavať bezpečnostné a protipoţiarne opatrenia,
- odpady zaraďovať podľa platného Katalógu odpadov.
Okresný úrad Ţilina, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, oddelenie štátnej správy
vôd a vybraných zloţiek ţivotného prostredia kraja, po preštudovaní zámeru a vyššie
uvedeného, nepoţaduje navrhovanú činnosť „Zberný dvor obce Novoť“ posudzovať ďalej
v zmysle zákona EIA.
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10. ŠOP SR, Správa CHKO Horná Orava, list č. CHKO HO 225/16 zo dňa 14. 04. 2016:
ŠOP SR Správa CHKO Horná Orava doporučuje, aby zámer nebol ďalej posudzovaný
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. a zároveň ţiada, aby boli pri realizácii zámeru dodrţané
nasledovné podmienky:
- Technicky zabezpečiť zariadenie tak, aby nedochádzalo k úniku odpadov do okolitého
prostredia.
- Celú plochu zberného dvora odizolovať, spevniť a vyspádovať tak, aby prípadné úniky
nebezpečných látok stekali do zbernej nádrţe s dostatočnou kapacitou.
- Výpustné objekty umiestniť mimo vodný tok Klinianka a mimo jeho brehové porasty.
- Technicky zabezpečiť šachty, vpustné, výpustné objekty proti vniknutiu obojţivelníkov
a drobných cicavcov (napr. kovové siete a rohoţe s okami maximálne do 2 cm).
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove, list č. ORHZ-NO1232/2016 zo dňa 15. 04. 2016:
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Námestove ako dotknutý orgán
podľa § 3 písm. p) zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov po preštudovaní zámeru navrhovanej činnosti
„Zberný dvor obce Novoť“, z hľadiska ochrany pred poţiarmi nepredpokladá vznik
negatívnych vplyvov na ţivotné prostredie.
12. Obec Novoť
Oznámenie o doručení zámeru „Zberný dvor obce Novoť“, bolo zverejnené na úradnej
tabuli a verejnosti prístupné v termíne od 14. 04. 2016 – 06. 05. 2016- neboli doručené
ţiadne pripomienky.
Ostatné oslovené dotknuté orgány (Ministerstvo ţivotného prostredia SR) a verejnosť sa
v priebehu zisťovacieho konania k zámeru nevyjadrili. Podľa § 23 ods. 4 zákona EIA rezortný
orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec doručia písomné stanoviská k zámeru
príslušnému orgánu do 21 dní od jeho doručenia, ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej
lehote, stanovisko sa povaţuje za súhlasné.
V stanovenej lehote neboli vznesené ďalšie pripomienky dotknutých orgánov
a verejnosti.
VYHODNOTENIE
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie posúdil zámer
z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania a významu očakávaných
vplyvov na ţivotné prostredie, a to aj kumulatívnych, vrátane vplyvov na zdravie obyvateľov,
pričom vzal do úvahy súčasný stav ţivotného prostredia v dotknutom území.
Z dôvodu rozšírenia druhov ostaných odpadov a navýšenia mnoţstva zberaných,
zhromaţďovaných a zhodnocovaných odpadov je prevádzkovateľ povinný uviesť svoju činnosť
do súladu s platnými predpismi odpadového hospodárstva, z čoho vyplynula poţiadavka
predloţenia rozhodnutia zo zisťovacieho konania vplyvov navrhovanej činnosti na ţivotné
prostredie v konaní o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov - zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinného od 1. 1. 2016).
Riešené územie sa nachádza v D - zóne Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava s 2.
stupňom územnej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Táto
zonácia bola daná vyhláškou MŢP SR č. 420/2003 Z. z., ktorou sa ustanovuje územie CHKO
Horná Orava a jej zóny. Táto časť CHKO Horná Orava zároveň patrí aj do Chráneného vtáčieho
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územia Horná Orava SKCHVU008, ktoré bolo vyhlásené vyhláškou MŢP SR č. 173/2005 Z. z.
s platnosťou od 01. 05. 2005.
V rámci zámeru navrhovanej činnosti boli podrobne zdokumentované vstupy a výstupy
a predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na ţivotné prostredie podľa zákona č. 24/2006
Z. z.. Rezortný orgán, dotknutá obec a dotknuté orgány nepoţadovali posudzovanie navrhovanej
činnosti podľa zákona EIA. Príslušný orgán akceptoval stanoviská dotknutých orgánov,
dotknutej obce a zapracoval ich poţiadavky do podmienok tohto rozhodnutia. Na základe vyššie
uvedeného príslušný orgán dospel k záveru ukončiť posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti
na ţivotné prostredie v štádiu zisťovacieho konania. Navrhovanú činnosť je tak moţné
za predpokladu plného rešpektovania všetkých stanovených poţiadaviek odporučiť k realizácii.
ZÁVER
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie pri rozhodovaní o tom,
či sa bude navrhovaná činnosť posudzovať podľa zákona EIA prihliadal na stanoviská
dotknutých orgánov a dotknutej obce a pri konečnom rozhodovaní primerane pouţil kritériá
pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona.
V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ţivotné
prostredie nezistil ţiadne skutočnosti, ktoré môţu byť v rozpore so všeobecne záväznými
právnymi predpismi na ochranu ţivotného prostredia, alebo ktoré by v závaţnej miere ohrozovali
ţivotné prostredie, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona, a preto Okresný úrad
Námestovo, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.
Z výsledkov zisťovacieho konania a po zohľadnení stanovísk doručených k zámeru
vyplynuli niektoré konkrétne poţiadavky vo vzťahu navrhovanej činnosti. Uvedené poţiadavky
vo vzťahu k navrhovanej činnosti bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení
činnosti podľa osobitných predpisov
Zo zhodnotenia predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti vykonanej v etape
vypracovania oznámenia o zámere navrhovanej činnosti vyplýva, ţe sa nepredpokladajú také
negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu ţivotného prostredia
v záujmovom území, oproti posudzovanému a povolenému stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej
posudzovať podľa zákona.
Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne
informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.
POUČENIE
Proti tomuto rozhodnutiu je moţné podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny zákon) v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Námestovo,
odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo 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
povaţuje 15. deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15
zákona EIA.
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Toto rozhodnutie moţno preskúmať súdom podľa piatej časti zákona č. 99/1963 Zb.
Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov aţ po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

Ing. Janka Pisarčíková
vedúca odboru

Doručí sa:
Obec Novoť, Novoť č. 285, 029 55 Novoť
Na vedomie
1. Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie ŠVS, OH, OO, OPaK,
Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
2. Okresný úrad Námestovo, odbor krízového riadenia, Miestneho priemyslu 571, 029 01
Námestovo
3. Okresný úrad Námestovo, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Miestneho
priemyslu 571, 029 01 Námestovo
4. Okresný úrad Ţilina, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd
a vybraných zloţiek ţivotného prostredia kraja, Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Ţilina
5. Ministerstvo ţivotného prostredia SR, Námestie Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12,
026 01 Dolný Kubín
7. Ţilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Ţilina
8. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Námestove, č. 1250, 029 01
Námestovo

-9-

