OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO
odbor starostlivosti o ţivotné prostredie
Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
Číslo spisu: OU-NO-OSZP-2016/008283
V Námestove dňa 27. 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 „Zariadenie na zber odpadov KOVOT“, ktorý
predloţil navrhovateľ KOVOT, s.r.o., Polom 1210, 029 01 Námestovo, IČO: 45415807
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 „Zariadenie na zber odpadov KOVOT“, uvedená v predloţenom
zámere vypracovanom Ing. Alena Skrisová, Nálepkova 11, 036 01 Martin, predloţená
navrhovateľom KOVOT, s.r.o., Polom 1210, 029 01 Námestovo, umiestnená v Ţilinskom kraji,
v okrese Námestovo, katastrálnom území Vavrečka, parcelné číslo C KN 730/2, 732/43

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:
Pre realizácii navrhovanej činnosti je potrebné dodrţať:




Dodrţať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového
hospodárstva.
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.
Dodrţať všeobecné zásady a právne predpisy v oblasti ochrany ţivotného prostredia.
Technicky zabezpečiť zariadenie tak, aby nedochádzalo k úniku odpadov do okolitého
prostredia.
Technicky zabezpečiť šachty, vpustné a výpustné objekty proti vniknutiu obojţivelníkov
a drobných cicavcov.
Pri prevádzke zariadenia na zber odpadov 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 so znečisťujúcimi látkami, o náleţitostiach havarijného plánu a o postupe
pre riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
V prípade zmeny stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia - ,,Tavenie neţelezných
kovov vrátane pretavovania šrotu neţelezných kovov“ je potrebný súhlas Okresného
úradu Námestovo ako orgánu ochrany ovzdušia podľa §17 ods. 1 písm. a) a písm. f)
zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

ODÔVODNENIE
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, na základe ţiadosti
navrhovateľa, KOVOT, s.r.o., Polom 1210, 029 01 Námestovo, IČO: 45415807, doručenej dňa
29. 03. 2016 začal správne konanie podľa § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a)
zákona EIA vo veci „Zariadenie na zber odpadov Kovot“.
Predloţený zámer navrhovanej činnosti je svojimi parametrami zaradený podľa prílohy
č. 8 zákona EIA, kapitoly 9. Infraštruktúra, poloţka č. 9., Stavby, zariadenia, objekty a priestory
na nakladanie s nebezpečnými odpadmi- zisťovacie konanie od 10 t/rok a 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 Vavrečka, na parcele číslo C KN 730/2, 732/43. Predmetná parcela je umiestnená mimo
zastavaného územia obce Vavrečka, v areáli býv. Punch CAMPUS Námestovo, spol. s r.o..
Navrhovateľ má danú parcelu vo svojom vlastníctve. Areál, kde bude vykonávaná navrhovaná
činnosť, pozostáva z výrobnej haly zlievarne a priľahlých spevnených plôch. Administratívne
priestory a sociálne zariadenia sú umiestnené v hale. V rámci areálu je vybudovaná kompletná
infraštruktúra (elektrina, voda, príjazdová komunikácia, kanalizácia). Objekt haly je
uzamykateľný.
Zámer vypracovala Ing. Alena Skrisová, Nálepkova 11, 036 01 Martin. 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
29. 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-2016/007485 zo dňa
06. 04. 2016 tejto ţiadosti vyhovel.
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Charakter navrhovanej činnosti
1. Nakladanie s železnými a neželeznými kovmi
Zber odpadu predpokladá navrhovateľ vykonávať vo vonkajších priestoroch na spevnenej
ploche. Neţelezné kovy budú podľa druhov uloţené do paletových prepraviek. Technológia
triedenia a ukladania odpadov bude vykonávaná mechanicky vlastnou technikou. Dopravu
odpadov bude zabezpečovať prevádzkovateľ vlastnými mechanizmami alebo bude realizovaná
zákazníkmi. Po roztriedení kovov podľa hutníckych kategórii budú pripravené na expedíciu
a konečné spracovanie u odberateľov.
Navrhovateľ prevádzkuje v objekte vlastnú zlievareň neţelezných kovov. Odpady na
zhodnotenie navrhovateľ nakupuje v súčasnosti od organizácií oprávnených na zber a výkup
odpadov. Zámerom navrhovateľa je vykonávať zber predmetných odpadov vlastnou činnosťou
priamo v posudzovanom objekte.
Zber batérií a akumulátorov sa bude vykonávať na určenom mieste v areáli prevádzky.
Odpady budú uloţené do certifikovaných kontajnerov. Kontajnery budú označené katalógovým
číslom odpadu. Po nazbieraní budú batérie a akumulátory prepravené zmluvným odberateľom na
miesto ich spracovania.
Zber vyradených zariadení - odpad bude po prijatí odváţený a zakategorizovaný podľa
druhu. Odpady budú uloţené na určené miesto do určeného kontajnera. Navrhovateľ
predpokladá zber určitých druhov vyradených zariadení, ktoré sú vhodné na spracovanie
hutníckou činnosťou. Po nazbieraní prepravnej kapacity budú vyradené zariadenia prepravené do
spracovateľského zariadenia.
Predpokladané druhy odpadov skladovaných v navrhovanej zariadení podľa vyhlášky
MŢP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje kategorizácia a vydáva Katalóg odpadov:
02 01 10 odpadové kovy O
10 02 10 okuje z valcovania O
12 01 01 piliny a triesky zo ţelezných kovov O
12 01 02 prach a zlomky zo ţelezných kovov O
12 01 03 piliny a triesky z neţelezných kovov O
12 01 04 prach a zlomky z neţelezných kovov O
12 01 13 odpady zo zvárania O
12 01 21 pouţité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20 O
15 01 04 obaly z kovu O
16 01 17 ţelezné kovy O
16 06 01 olovené batérie N
16 06 02 niklovo- kadmiové batérie N
16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 aţ
16 02 12 N
16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 aţ 16 02 13 O
16 02 15 nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení N
16 02 16 časti odstránené z vyradených zariadení iné ako uvedené v 16 02 15 O
17 04 01 meď, bronz, mosadz O
17 04 02 hliník O
07 04 03 olovo O
17 04 04 zinok O
17 04 05 ţelezo a oceľ O
17 04 06 cín O
17 04 07 zmiešané kovy O
17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O
19 10 01 odpad zo ţeleza a ocele O
-3-

19 10 02 odpad z neţelezných kovov O
19 12 02 ţelezné kovy O
19 12 03 neţelezné kovy O
20 01 33 batérie a akumulátory iné ako 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
20 01 35 vyradené elektrické alebo elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21
a 20 01 23 N
20 01 36 vyradené elektrické alebo elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21,
20 01 23 a 20 01 35 O
20 01 40 kovy O
Navrhovaná kapacita zberu odpadov podľa druhov:
1. Zber ţelezných a neţelezných kovov – 500 t/rok
2. Zber batérií a akumulátorov – 5 t/rok
3. Zber vyradených zariadení – 10 t/rok
2. Zdôvodnenie potreby posúdenia navrhovanej činnosti
Účelom zámeru je vytvorenie kapacít pre zber ţelezných a neţelezných kovov, batérií a
akumulátorov a vyradených zariadení v okrese Námestovo.
V súčasnosti navrhovateľ prevádzkuje tento druh činnosti v prenajatých priestoroch
spoločnosti Kudox, s.r.o. v obci Vavrečka pri štátnej ceste II/520 na základe rozhodnutia
Okresného úradu, odboru starostlivosti o ţivotné prostredie v Námestove od roku 2015. Rovnakú
činnosť zberu ţelezných a neţelezných kovov, batérií a akumulátorov, elektroodpadov
vykonáva navrhovateľ na prevádzke v Niţnej.
V budúcnosti predpokladá navrhovateľ ukončiť činnosť v prenajatých priestoroch vo
Vavrečke (prenájom spol. Kudox) a vytvoriť tak pre posudzovanú činnosť vhodné podmienky a
kapacity vo vlastnom objekte zlievarne v areáli Punch Campus Námestovo. V súčasnosti
prevádzkuje v tomto objekte výrobnú halu na tavenie neţelezných kovov kategórie ostatný
odpad. Tieto druhy odpadov (na zhodnotenie) nakupuje od organizácií oprávnených na zber
a výkup odpadov.
Podnikateľský zámer navrhovateľa je sústrediť činnosti vo vlastnom objekte tak, aby
nevznikali poţiadavky na nadmernú prepravu a zároveň vyuţiť kapacitné moţnosti zlievarne
(haly na tavenie).
Pri uvedenom spôsobe nakladania s odpadmi sú vytvorené moţnosti a predpoklady pre
materiálové zhodnocovanie odpadov, čo je v súlade s Programom odpadového hospodárstva SR,
ktorý uprednostňuje zhodnocovanie odpadov pred ich zneškodnením.
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/zariadenie-na-zber-odpadov-kovot-1.
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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):
1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, list č.
A/2016/01009-HŢP zo dňa 06. 05. 2016:
Predloţený zámer Zariadenie na zber odpadov KOVOT 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.
Zberný dvor neleţí v zastavanom území obce Vavrečka, RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne
nepredpokladá navrhovanou činnosťou zhoršenie kvality ţivota obyvateľov obce.
2. Ţilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania, list č.
03924/2016/ODaÚP-2 zo dňa 09. 05. 2016:
Ţilinský samosprávny kraj nemá z hľadiska súladu s ÚPN VÚC ŢK v platnom znení
k zámeru ,,Zariadenie na zber odpadov KOVOT“ pripomienky a nepoţaduje, aby bol ďalej
posudzovaný v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, úsek ochrany
prírody a krajiny, list č. OU-NO-OSZP-2016/008355 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. č. 24/2006 Z. z.:
- Dodrţať všeobecné zásady a právne predpisy v oblasti ochrany ţivotného prostredia.
- Technicky zabezpečiť zariadenie tak, aby nedochádzalo k úniku odpadov do okolitého
prostredia.
- Technicky zabezpečiť šachty proti vniknutiu obojţivelníkov a drobných cicavcov.
4. Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, úsek ŠVS, list č.
OU-NO-OSZP-2016/008328 zo dňa 04. 05. 2016:
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, úsek štátnej vodnej
správy doporučuje, aby pri vypracovaní dokumentu ,,Zariadenie na zber odpadov KOVOT“
boli dodrţané nasledovné podmienky:
- Pri prevádzke zariadenia na zber odpadov 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 so znečisťujúcimi 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 ,,Zariadenie na zber odpadov
KOVOT“ navrhovateľa Kovot, s.r.o., Polom 1210, 029 01 Námestovo, IČO: 45 415 807
posudzovať ďalej v zmysle zákona EIA.
5. Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, úsek OH, list č. OUNO-OSZP-2016/008509 zo dňa 19. 04. 2016:
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, úsek OH, z hľadiska
záujmov odpadového hospodárstva nepoţaduje zámer ,,Zariadenie na zber odpadov
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KOVOT“, navrhovateľa KOVOT, s.r.o., Polom 1210, 029 01 Námestovo posudzovať ďalej
v zmysle zákona EIA.
6. Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, úsek OO, list č.
OU-NO-OSZP-2016/008325 zo dňa 27. 04. 2016:
Zámer ,,Zariadenie na zber odpadov KOVOT“ nepoţaduje posudzovať podľa zákona č.
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ale poţaduje dodrţať:
1. V prípade zmeny stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia - ,,Tavenie neţelezných
kovov vrátane pretavovania šrotu neţelezných kovov“ je potrebný súhlas Okresného
úradu Námestovo ako orgánu ochrany ovzdušia podľa ô 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-2016/009541002 zo dňa 03. 05. 2016:
Okresný úrad Námestovo k uvedenému zámeru dokumentácie z hľadiska záujmov
civilnej ochrany nemá pripomienky.
8. Okresný úrad Ţilina, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, oddelenie štátnej správy
vôd a vybraných zloţiek ţivotného prostredia kraja, list č. OU-ZAOSZP2/2016/019937/Gr zo dňa 25. 04. 2016:
Úsek odpadového hospodárstva
Okresný úrad Ţilina, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, oddelenie štátnej správy
vôd a vybraných zloţiek ţivotného prostredia kraja, úsek štátnej správy odpadového
hospodárstva, dáva podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k predloţenému zámeru ,,Zariadenie na zber odpadov KOVOT“ nasledovné stanovisko:
K predloţenému zámeru nemáme pripomienky. Nepoţadujeme zámer ďalej 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.
Pri realizácii navrhovanej činnosti je potrebné dodrţať všetky opatrenia uvedené
v zámere, v kapitole IV. 10.
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 ,,Zariadenie na zber odpadov KOVOT“
posudzovať ďalej v zmysle zákona.
9. ŠOP SR, Správa CHKO Horná Orava, list č. CHKO HO 235/16 zo dňa 21. 04. 2016:
ŠOP SR Správa CHKO Horná Orava doporučuje, aby zámer ,,Zberný dvor KOVOT“
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 a výpustné objekty proti vniknutiu obojţivelníkov
a drobných cicavcov (napr. kovové siete a rohoţe s okami maximálne do 2 cm).
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10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove, list č. ORHZ-NO1239/2016 zo dňa 19. 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
„Zariadenie na zber odpadov KOVOT“, z hľadiska ochrany pred poţiarmi nepredpokladá
vznik negatívnych vplyvov na ţivotné prostredie.
11. Obec Vavrečka
Oznámenie o doručení zámeru „Zariadenie na zber odpadov KOVOT“, bolo zverejnené
na úradnej tabuli a verejnosti prístupné v termíne od 18. 04. 2016 – 10. 05. 2016 - neboli
doručené ţiadne pripomienky.
Ostatné oslovené dotknuté orgány (Ministerstvo ţivotného prostredia SR) a verejnosť sa
v priebehu zisťovacieho konania k zámeru nevyjadrili.
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.
Navrhovaná činnosť je riešená v katastrálnom území Vavrečka v jestvujúcom areáli býv.
Punch CAMPUS Námestovo, spol. s r.o.
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
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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.
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:
KOVOT, s.r.o., Polom 1210, 029 01 Námestovo
Obec Vavrečka, č. 203, 029 01 Námestovo
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
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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 DK, 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
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