odbor starostlivosti o životné prostredie
Zámok 104, 014 01 Bytča
Spis. č.: OU-BY-OSZP-2016/000635-15/Koc

Bytča 24. 10. 2016

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej
správy v zmysle zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a § 3 písm. k) a § 56
písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) rozhodol podľa
§ 29 odst. 2 zákona, na základe zámeru „Zberný dvor obce Kolárovice“ ktorý predložil
navrhovateľ, Obec Kolárovice, Kolárovice 389, 013 54 Kolárovice po vykonaní zisťovacieho
konania o posudzovaní zámeru činnosti podľa § 29 zákona a zákona 71/1976 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov takto:
Navrhovaná činnosť „Zberný dvor obce Kolárovice“ navrhovateľa Obec Kolárovice,
Kolárovice 389, 013 54 Kolárovice
IČO 00321 362 vypracovaná spracovateľom Ing.
Dominikou Ďurišovou, OPŽP SK s.r.o., Horná Lehota 104, 027 41 Oravský Podzámok, ktorej
predmetom je doplnenie druhov odpadov – kovy, použité batérie a akumulátory, do
separovaného zberu v zbernom dvore obce Kolárovice parc. č. KN – C 1883/2 k. ú. Kolárovice
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 zámere navrhovanej činnosti a doručené
stanoviská sa ukladajú nasledovné opatrenia:
a) mať uzatvorenú zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov,
príslušnou treťou osobou, alebo výrobcom príslušného výrobku

Odôvodnenie
Navrhovateľ, Obec Kolárovice, Kolárovice 389, 013 54 Kolárovice IČO 00321 362
predložil Okresnému úradu Bytča, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov dňa 19. 09. 2016 zámer „ Zberný dvor obce
Kolárovice“.
Zámer svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona, kapitoly č. 9 infraštruktúra, položka č. 9
Stavby , zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi - od 10 t/rok
a položky č. 10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov a neželezných kovov - bez
limitu podlieha zisťovaciemu konaniu zákona, ktoré Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti
o životné prostredie vykonal podľa § 29 zákona. Na zisťovacie konanie sa vzťahuje všeobecný

predpis o správnom konaní, zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov, okrem osobitosti konania ustanovených v § 20 a 20a) zákona.
Správne konanie vo veci zistenia, či zámer podlieha posudzovaniu podľa zákona začalo
predložením oznámenia na tunajší úrad dňa 19. 09. 2016.
V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné
prostredie rozoslal zámer podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu,
dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci.
Navrhovaná činnosť „Zberný dvor obce Kolárovice “ je plánovaná v Žilinskom kraji,
okres Bytča, obec Kolárovice, k.ú. Kolárovice, p.č. KN – C 1883/2. Predmetná parcela má
výmeru 594 m2. Navrhovateľ má danú parcelu vo vlastníctve.

Stručný opis technického a technologického riešenia:
K dotknutému areálu vedie prístupová komunikácia. Plocha je z časti spevnená. Areál
je na vstupe vybavený uzamykateľnou bránou. Predmetný areál je napojený na potrebné
inžinierske siete, je vybavený prístreškom a príslušnými kontajnermi na zber jednotlivých
druhov odpadov.
Účelom navrhovateľa je zosúladenie zariadenia na zber odpadov v zmysle nového zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Zberný dvor bude slúžiť pre obyvateľov obce Kolárovice. Predmetom zberu sú
nasledovné odpady: papier a lepenka, plasty, sklo, viacvrstvové kombinované materiály na
báze lepenky (kompozity na báze lepenky), elektroodpad , drobný stavebný odpad, jedlé oleje
a tuky, objemový odpad a biologicky rozložiteľný odpad – kategórie O.
Odpady, ktoré budú predmetom zberu po ukončení procesu posudzovania a vydania súhlasu na
prevádzkovanie zberného dvora: kovy, použité batérie a akumulátory.
Odpad bude pri prijímaní do zberného dvora vizuálne skontrolovaný s cieľom overenia
jeho vlastností, a zaevidovaný podľa Katalógu odpadov. Nevyhovujúci odpad nebude do
zariadenia prijatý.
Elektroodpad z domácností
Elektroodpad z domácností sa bude zbierať a zhromažďovať do kontajnerov, ktoré budú
umiestnené pod prístreškom.
Elektroodpady z domácností budú do zberného dvora preberané, zhromažďované a
následne odovzdávané na zhodnotenie.
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Zoznam elekroodpadov z domácností, ktoré budú predmetom zberu
Katalógové
Názov druhu odpadu
číslo
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
20 01 21
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
20 01 23
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
20 01 35
v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
20 01 36
v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

Kategória
N
N
N
O

Navrhovaná kapacita zberu elekroodpadov z domácností je 15 ton ročne
Ostatné odpady:
Ostatné odpady budú umiestňované na spevnených plochách alebo v kontajneroch na to
určených. Odpady budú zhromažďované tak aby nedochádzalo k ich úniku posudzovaného
areálu do okolia (napr. papier alebo plasty).
Zoznam ostatných odpadov ktoré budú predmetom zberu
Katalógové
číslo
20 01 01
20 01 02
20 01 03
20 01 10
20 01 11
20 01 25
20 01 34
20 01 39
20 01 40
20 01 40 01
20 01 40 02
20 01 40 03
20 01 40 04
20 01 40 05
20 01 40 06
20 01 40 07
20 02 01
20 03 07
20 03 08

Názov druhu odpadu
papier a lepenka
sklo
viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na
báze lepenky)
šatstvo
textílie
jedlé oleje a tuky
batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
plasty
kovy
meď, bronz, mosadz
hliník
olovo
zinok
železo a oceľ
cín
zmiešané kovy
biologicky rozložiteľný odpad

objemný odpad
drobný stavebný odpad

Navrhovaná kapacita zberu pri ostatných odpadoch je 200 ton ročne.
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Kategória
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Nebezpečné odpady:
Zoznam nebezpečných odpad odpadov ktoré budú predmetom zberu
Katalógové
číslo

Názov druhu odpadu

Kategória

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

Navrhovaná kapacita zariadenia na zber nebezpečných odpadov je 5 ton ročne.

Nebezpečné odpady budú zhromažďované podľa jednotlivých druhov odpadov,
v kontajneroch a nádobách, určených na zhromažďovanie nebezpečných odpadov. Kontajnery
a nádoby budú umiestnené pod prístreškom
za účelom obmedzenia negatívnych účinkov
meteorologických vplyvov a za účelom zabránenia ich odcudzenia v zmysle § 8, v zmysle
vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
Použité batérie a akumulátory budú zhromažďované v špeciálnom kontajneri, pod
prístreškom 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 na tento účel.
Špeciálne kontajnery pre zber olovených batérií s objemom 500 l sú nasledovne
zabezpoečené:
- 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 železničnú prepravu, prispôsobené pre vidlicovú a závesnú
manipuláciu,
- sú opatrené, povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním, alebo lakovaním s vysokou
odolnosťou voči poveternostným pomerom a negatívnym meteorologickým vplyvom.
Zámerom navrhovateľa je poskytnúť občanom obce Kolárovice možnosť odovzdať
odpady do zberného dvora, ktorý spĺňa všetky náležitosti právnych predpisov v oblasti
odpadového hospodárstva s cieľom minimalizovať možné negatívne účinky zberaných odpadov
na životné prostredie, alebo zdravie ľudí.
Navrhovaná činnosť je predložená v jednovariantnom riešení. Okresný úrad Bytča,
odbor starostlivosti o životné prostredie, na úseku štátnej správy posudzovania vplyvov na
životné prostredie listom č.: OU-BY-OSZP-2016/000501-2/Koc zo dňa 07. 07. 2016 upustil od
variantnosti riešenia.
Zverejnenie zámeru
Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 23 ods.1 zaslal
predmetný zámer dotknutým subjektom listom zo dňa 21. 09. 2016, a zverejnil uvedený zámer
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na webovom sídle ministerstva na adrese : http://www.enviroportal.sk, ako aj na webe okresného
úradu Bytča: http://www.minv.sk/?okresny-urad-bytca.

Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov
Zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov v zmysle § 114 ods. 1
písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
zákon o odpadoch).
Požiadavky na vstupy
ZÁBER PÔDY
Zberný dvor obce Kolárovice sa nachádza v obci Kolárovice, v katastrálnom území obce
Kolárovice. Zberný dvor sa nachádza v na parcele č. 1883/2. V posudzovanej lokalite nedôjde
k záberu poľnohospodárskej pôdy ani lesného pôdneho fondu, nakoľko sa činnosť realizuje
v priestoroch na spevnených plochách, na parcele, ktorá je charakterizovaná ako zastavané
plochy a nádvoria.
SPOTREBA VODY
V prípade požiaru budú použité hasiace prístroje rozmiestnené podľa poplachových
smerníc a požiarneho plánu v areály. Pitná voda je používaná balená voda.
SPOTREBA ENERGIÍ A PALÍV
Prevádzka je napojená na elektrickú prípojku. Pri prevádzke sa nepredpokladá so
zvýšenou spotrebou elektrickej energie.
SPOTREBA TEPLA
So spotrebou tepla sa nepočíta.
DOPRAVNÁ A INÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Predmetnou činnosťou nebude zmenená dopravná infraštruktúra obce Kolárovice.
Prístupová cesta je vybudovaná a bude sa využívať aj naďalej. Príjazdová cesta do zberného
dvora je vybudovaná a funkčná.
Stanoviská k zámeru
V zákonom stanovenom termíne doručili na tunajší úrad svoje písomné stanoviská tieto subjekty:
Obec Kolárovice listom č.j.: 673/2016 zo dňa 12.10. 2016 súhlasí s navrhovaným
zámerom a súčasne oznamuje, že verejnosť nevzniesla prostredníctvom obce žiadne
pripomienky.
2. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií listom OU-ZAOCDPK-2016/039972/2/SUBl zo dňa 05. 10. 2016 nemá zásadné pripomienky, ale
akékoľvek zámery vo vzťahu k pozemnej komunikácii I. triedy –č. I/10 je potrebné
konzultovať s jej správcom, ktorým je Slovenská správa ciest - Investičná výstavby
a správa ciest.
1.
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3. Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie listami, OU-BY-OSZP2016/00647-2/Koc zo dňa 26. 09. 2016 za úsek ŠSOO, OU-BY-OSZP-2016/0006592/Cur zo dňa 03. 10. 2016 za úsek ŠSOPaK, OU-BY-OSZP-2016/000644-2/Uri zo dňa
05. 10. 2016 za úsek ŠVS, s odporučením ukončiť proces EIA v zisťovacom konaní .
4. Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie listom OU-BY-OSZP 2016/000660-2/Cur zo dňa 03. 10. 2016 za úsek ŠSOH s nasledovnými pripomienkami:
Po ukončení procesu posudzovania prevádzkovateľ zariadenia požiada tunajší úrad
úsek ŠSOH o :
 Zmenu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov v zmysle § 114 ods.
1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov(ďalej zákon o odpadoch), pre doplnenie druhov odpadov, ktoré sa budú
v zbernom dvore zberať a sú predmetom posudzovania v procese EIA .
5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline listom č.j.: ORHZ-ZA12954/2016 zo dňa 11.105. 2016 z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik
negatívnych vplyvov na životné prostredie.
6. Okresný úrad Bytča, odbor krízového riadenia listom č.j.: OU-BY-OKR-2016/000648002 zo dňa 11. 10. 2016 súhlasí s predloženým zámerom bez pripomienok a nepožaduje
ďalšie posudzovanie.
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Žiline listom č. j.:
A/2016/03540/PPL
zo dňa 11. 10. 2016 s odporučením ukončiť proces EIA
s nasledovnými pripomienkami:
a) Navrhovanú činnosť je potrebné viesť tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia
zamestnancov a bezpečnosti prevádzky.
b) Zo strany navrhovateľa je potrebné zabezpečiť hodnotenie zdravotného rizika,
vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík a posudok o riziku.
Posudok o riziku
a kategorizáciu prác je prevádzkovateľ povinný predložiť na
RÚVZ so sídlom v Žiline.
c) Navrhovateľ je povinný postupovať podľa platnej legislatívy:
- zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- NV SR č. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách
hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a
vibrácií v životnom prostredí,
7. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva listom č.
52975/2016 zo dňa 30. 09. 2016 nepožaduje ďalšie posudzovanie a nemá námietky proti
navrhovanej činnosti za podmienky dodržania nasledovných pripomienok:
a) V zámere sa neuvádza monitoring priestoru zberného dvora prostredníctvom
kamerového systému. Podľa § 16 Zber odpadu a výkup odpadu ods. 8 písm. h)
zákona o odpadoch je ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu podľa
odseku 7, povinný monitorovať priestor s umiesteným kovovým odpadom
kamerovým systémom, uchovávať záznam z kamerového systému počas 14 dní odo
dňa jeho zhotovenia a na vyžiadanie tento záznam poskytnúť orgánom štátnej
správy odpadového hospodárstva.
Ak na zbernom dvore obce Kolárovice nebudú preberané odpady (nebudú sa
zbierať), ktoré sú uvedené v § 16 odsek 6 a v § 16 odsek 7 zákona č. 79/2015 Z. z.
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o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z.
z. , odbor odpadového hospodárstva nepožaduje zavedenie kamerového systému na
zbernom dvore
b) ten kto vykonáva zber vyhradeného prúdu odpadu v zariadení na zber odpadov, je
povinný mať uzatvorenú zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti
výrobcov, príslušnou treťou osobou, alebo výrobcom príslušného výrobku
8. Žilinský samosprávny kraj listom č. 05360/2016/ODaÚP-2 zo dňa 06.10.2016 bez
pripomienok a predložený zámer nepožaduje posudzovať podľa zákona.
V stanovenej lehote neboli vznesené ďalšie pripomienky dotknutých orgánov.
Niektoré pripomienky, ktoré vzišli z doručených stanovísk boli zahrnuté do opatrení
určených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, ďalšie sa týkajú povinnosti navrhovateľa
vyplývajúce z ustanovení všeobecne záväzných predpisov. Tieto nemôžu byť predmetom
rozhodovania príslušného orgánu, ale budú riešené v rámci povoľovacieho procesu.
Dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona EIA:
1. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava: listom zo dňa 06. 10.
2016 doručeným prostredníctvom elektronickej podateľne dňa 11. 10. 2016 s nasledovnými
pripomienkami:
a) Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj
celkovú organizáciu dopravy v územı́ súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s
prı́slušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008.
b) Žiadame doplniť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s prıś lušnými normami STN a
metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika
dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre
existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť
širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom územı́, z jej
súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy
v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).
c) Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacıć h miest v súlade s aktuálnym
znenı́m prıś lušnej normy STN 73 6110.
d) Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garážı́ pod objektami
stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčıḱ , maximálne pripúšťame využitie
striech parkovacıć h domov ako zatrávnených ihrı́sk či outdoorových cvičı́sk.
e) Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znenı́ neskoršı́ch predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú,
spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s
koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie
pozemných komunikáciı́ sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem,
technických predpisov a objektı́vne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej
infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým
pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú
prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej
infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znenı́ na
webovom sı́dle Slovenskej správy ciest - www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc.
Žiadame rešpektovať Technicko-kvalitatıv́ ne podmienky MDVRR SR, časť 9 – Kryty
chodnı́kov a iných plôch z dlažby, Technické podmienky projektovania odvodňovacı́ch
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f)

g)

h)
i)
j)

k)

l)
m)
n)

o)
p)
q)

r)

s)

zariadenı́ na cestných komunikáciách ako aj ostatné spomı́nané technické predpisy v
plnom rozsahu.
V prıṕ ade nevyhnutnosti povrchovým státı́ ako aj na ploché strechy a iné spevnené
vodorovné plochy požadujeme použitie vegetačných dielcov, ktoré zabezpečia minimálne
80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu
prvých 15 min. dažďa a znıž́ ia tepelné napätie v danom územı́, viď informačný materiál
Národnej
recyklačnej
agentúry
SR
www.samospravydomov.org/files/vegetacne_dielce.pdf.
Tieto
materiály
spĺňajú
technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok.
Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene
v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prıŕ ody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83
7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.
Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku
škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie
adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klı́my" schválený
uznesenım
́ vlády SR č. 148/2014.
Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým
pobytom osôb v okolı́ navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy,
dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.
Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
V okolı́ zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčı́ku ako samostatného stavebného
objektu, ktorý však po realizácii bude prıś tupný širokej verejnosti.
Požadujeme, aby v prıṕ ade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný park ako
verejný mestský park a vhodne začlenený do okolitého územia a voľne prı́stupný zo
všetkých smerov.
Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite.
Nesúhlasım
́ e s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
Náhradnú výsadbu a lokálny parčı́k žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu
lokálnej mikroklım
́ y a jej bilancie.
Alternatıv́ ou k bodom 11 až 14 by bolo realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť použité
aj vegetačné dielce špecifikované v bode e) a stromoradie obkolesujúce pozemok.
Zatrávnená strecha pozitıv́ ne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je
prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.
Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v
podobe fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné
umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.).
Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre
danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investıć ie ekonomicky aj marketingovo.
Výber stvárnenia a aj konkrétneho autora diela podľa bodu n) bude predmetom
obstarávania resp. súťaže, ktorá má spĺňať minimálne nasledovné charakteristiky:
 otvorená súťaž, o ktorej sa dozvie relevantný okruh potenciálnych autorov;
 zverejnená na webstránke projektu;
 vo výberovej komisii bude zástupca investora, architekt spracúvajúci projektovú
dokumentáciu, zástupca mestskej aj miestnej samosprávy, zástupca zainteresovanej
verejnosti a predstaviteľ akademickej umeleckej obce;
 investor bude rešpektovať výsledok tejto súťaže;
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dielo rešpektuje charakter a obsah stavby, priestoru v ktorom sa umiestni ako aj
charakter danej lokality.
t) Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.
u) Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom územı.́
Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovanım
́
analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy
vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
v) Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej
kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
w) Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzıt́
predpokladaných činnostı́ aj v okolitom územı.́ V tomto duchu následne preveriť aj
všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovanı́ hodnotenı́ súladu s
územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatıv́ y, ktoré sa týkajú
technických riešenı,́ ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a
charakteru územia a navrhovaného zámeru.
x) Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z.
y) Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve
zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
 komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farboi,
 kovov označeného červenou farbou
 papiera označeného modrou farbou
 skla označeného zelenou farbou
 plastov označeného žltou farbou
 bio-odpadu označeného hnedého farbou
z) Žiadame použı́vať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov;
sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a
majú mnohé pozitı́vne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.
aa) Žiadame spracovať manuál krıź ového riadenia pre prı́pad krıź ových situáciı́ a haváriı́
bb) Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v § 24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je
Združenie domových samospráv účastnıḱ om ďalšıć h povoľovacıć h konanı́ (územné
konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame,
aby sme ako známy účastnıḱ konania boli v zmysle §§ 24 a 25 Správneho poriadku o
začatı́ týchto konanı́ pı́somne upozornenı́, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje
práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa § 24 ods.2 zákona
č.24/2006 môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to
minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok.
cc) Vzhľadom na uvedené požadujeme, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené
a v zmysle § 29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. sa rozhodlo o posudzovanı́ navrhovaného
zámeru „Zberný dvor obce Kolárovice“ podľa tohto zákona prostrednıć tvom správy o
hodnotenı,́ verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovanı́m záverečného
stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prıṕ adne navrhne kompenzačné
opatrenia.
Tunajší úrad sa zaoberal z vecného hľadiska pripomienkami a návrhmi Združenia
domových samospráv. Časť pripomienok bola charakteru dodržiavania všeobecne záväzných
platných právnych predpisov v oblasti životného prostredia a sú už riešené v textovej časti
posudzovaného zámeru, prevažná časť pripomienok bola vyhodnotená nad rámec platnej
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legislatívy alebo nesúvisiaca s predmetom posudzovanej činnosti, a preto neboli zapracované do
záväznej časti tohto rozhodnutia.
Komplexné výsledky zisťovacieho konania, nepoukázali na predpokladané prekročenie
medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného
prostredia. Predmetný zberný dvor je povolený,
prevádzkovaný a daná činnosť je už
realizovaná zberom separovaných odpadov do jednotlivých zberných nádob (kontajnerov).
Zámer bol predložený za účelom len doplnenia tejto činnosti o nasledovné druhy odpadov:
kovy, použité batérie a akumulátory.
Príslušný orgán dospel k záveru, že posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na životné
prostredie z dôvodov uvedených dotknutou verejnosťou (Združenie domových samospráv
Bratislava) nie je opodstatnené, preto nemohol vyhovieť návrhom dotknutej verejnosti, aby sa
rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru podľa zákona
prostredníctvom správy
o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaní záverečného
stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné
opatrenia. Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude
posudzovať podľa zákona , čo tunajší úrad s ohľadom na výsledky zisťovacieho konania vydal,
pričom prihliadal na kritériá stanovené zákonom (§29 ods. 3 a príloha č. 10) a stanoviská
doručené k zámeru. Účelom zákona je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o
povolení činnosti podľa osobitných predpisov. Zároveň pripomienkami dotknutej verejnosti
k dodržaniu zákonnosti navrhovanej činnosti vo vzťahu k jednotlivým osobitným predpisom
(vodný zákon, cestný zákon, STN a ďalšie) sa v procese zisťovacieho konania zaoberali
jednotlivé dotknuté orgány štátnej správy, ktoré nevzniesli pripomienky k navrhovanej činnosti doplneniu ďalších druhov odpadov do jestvujúceho zberného dvora. Súladom navrhovanej
činnosti s legislatívou odpadového hospodárstva sa bude kvalifikovane zaoberať povoľujúci
orgán.
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.
Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude
alebo nebude posudzovať podľa zákona , čo tunajší úrad s ohľadom na výsledky zisťovacieho
konania vydal, pričom prihliadal na kritériá stanovené zákonom (§ 29 ods. 3 a príloha č. 10) a
stanoviská doručené k zámeru.

Vyhodnotenie
Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie posúdil zámer z hľadiska povahy
a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania a významu očakávaných vplyvov na
životné prostredie a to aj kumulatívnych, vrátane vplyvov na zdravie obyvateľov, pričom vzal do
úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.
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Pri rozhodovaní použil primerané kritéria pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10
k zákonu o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní
vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).
Zámer navrhovanej činnosti je riešený v katastrálnom území Kolárovice.
V zámere o navrhovanej činnosti boli podrobne zdokumentované vstupy a výstupy
a predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti zodpovedajúce stupňu prípravy zámeru –
posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
Tohto procesu sa zúčastňujú orgány ochrany životného prostredia a zdravia, ktoré sú
dostatočnou zárukou, že nebude povolená taká činnosť, ktorá by bola v rozpore s príslušnými
ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia
a zdravia obyvateľstva.

Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie
a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických
VPLY NA OBYVATEĽSTVO
Prevádzka objektu predstavuje výrobnú prevádzku, ktorá nie je zdrojom nadmerných
emisií, hluku, kontaminácie pôdy, vody, ovzdušia, nemá negatívny vplyv na obyvateľov ani
klientov.
Prevádzkovaním zberného dvora sa prejavuje pozitívne na životné prostredie - eliminuje sa
vznikanie čiernych skládok v obci a jej okolí. Prevádzka zabezpečí zber odpadov
environmentálne vhodným spôsobom v súlade s právnymi predpismi v oblasti odpadového
hospodárstva.
HODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK
Posudzovaný zberný dvor nebude zdrojom toxických alebo iných škodlivín a žiadnym
spôsobom neovplyvní zdravotný stav dotknutého obyvateľstva.
V zariadení sa budú dodržiavať príslušné normy ochrany zdravotného stavu zamestnancov,
hodnoty rizikových parametrov a neprekračujú sa platné limity.
VPLYV NA OVZDUŠIE
Zdrojom znečisťujúcich látok posudzovaného zámeru je doprava na príjazdových
komunikáciách k objektu. Vplyvy sú lokálne a dočasné, nepredpokladá sa zhoršenie kvality
ovzdušia. Posudzovaný zberný dvor kvalitu ovzdušia v hodnotenej lokalite nezmení, resp. iba
v malej miere.
VPLYV NA HORNINOVÉ PROSTREDIE, NERASTNÉ SUROVINY, GEODYNAMICKÉ
JAVY A GEOMORFOLOGICKÉ POMERY
Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na horninové prostredie. Vzhľadom na vyššie
uvedené nedôjde k narušeniu horninového prostredia ani geomorfologických pomerov.
Geodynamické javy ani výskyt nerastných surovín neboli v predmetnom území identifikované.
VPLYV NA VODNÉ POMERY A PÔDU
V širšom posudzovanom okolí tečie Kolárovický potok. Prevádzkovanie zberného
dvora nebude mať negatívny dopad na tento vodný tok a ani nevyvolá osobitné vplyvy na
povrchovú a podzemnú vodu.
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Pôda bola v súvislosti s predchádzajúcou výstavbou prakticky odstránená. Zberný dvor nebude
mať podstatný vplyv na pôdu, nedôjde k jej plošnému odťaženiu či kontaminácii.
Technológia a technické riešenie prevádzky, vytvárajú dostatočné predpoklady pre zamedzenie
únikov všetkých nebezpečných látok a to aj v prípade možnej havárie pri nakladaní s nimi.
VPLYV NAS FAUNU, FLÓRU A ICH BIOTOPY
Realizácia a prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať negatívny vplyv na živočíšstvo,
flóru ani ich biotopy. Fauna a flóra nemá v dotknutom území priaznivé podmienky pre svoju
existenciu. V okolitom území je fauna a flóra relatívne chudobná. Nachádzajú sa tu iba
antropogénne biotopy, ktoré majú z hľadiska ochrany prírody malý význam.
VPLYV NA KRAJINU-ŠTRUKTÚRU A VYUŽITIEKRAJINY,KRAJINNÝ OBRAZ
K zmene využívania krajiny v dotknutom území dôjde iba v minimálnej miere. Nezmení
sa charakter pozemku, na ktorom je realizovaná činnosť. Architektúra zodpovedá funkčnému
využitiu objektov.
VPLYV NA ÚSES, URBÁRNY KOMPLEX A VYUŽITIE ZEME
Realizácia navrhovanej činnosti nemá priamy ani nepriamy vplyvy na prvky
regionálneho ani miestneho ÚSES, stavba nezasahuje do žiadneho z prvkov ÚSES. Realizácia
navrhovanej činnosti nemá priamy ani nepriamy vplyvy na urbárny komplex a využívanie zeme.
VPLYV NA KULTÚRNE, HISTORICKÉ PAMIATKY A ARCHEOLOGICKÉ,.
PALEONTOLOGICKÉ NÁLEZISKÁ A VÝZNAMNÉ GEOLOGICKÉ LOKALITY
Na území dotknutom realizáciou zámeru nie sú identifikované archeologické nálezy.
Nepredpokladá sa priamy vplyv zámeru na pamiatkovo chránené objekty.
VPLYV NA CHRÁNENÉ ÚZEMIA
Realizácia zámeru nenaruší záujmy ochrany prírody a krajiny. V dotknutom území sa
nenachádzajú chránené územie prírody a krajiny, ani územia európskeho významu a chránené
vtáčie územia. Hodnotená činnosť sa nevykonáva v chránenom území a ani nezasahuje do
chránených území.
VPLYV NA POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
Navrhovaná činnosť nezasahuje do poľnohospodárskeho pôdneho fondu ani do lesného
pôdneho fondu. Navrhovaná činnosť neovplyvní hospodárenie na PPF ani na LPF.
VPLYV NA DOPRAVU A INFRAŠTRUKTÚRU
Navrhovaná činnosť výrazne neovplyvní dopravnú situáciu v hodnotenej lokalite.
Intenzita dopravy sa denne zvýši na príjazdových komunikáciách len v minimálnej miere. Tento
vplyv hodnotíme ako dlhodobý a z hľadiska intenzity dopravy ako zanedbateľný.
VPLYVY PRESAHUJÚCE ŠTÁTNE HRANICE
V rámci prevádzkovania zberného dvora a vykonávania navrhovanej činnosti na určenom
mieste nebudú vytvárané žiadne vplyvy presahujúce štátne hranice Slovenskej republiky.
VPLYV NA POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
Navrhovaná činnosť nezasahuje do poľnohospodárskeho ani do lesného pôdneho fondu.
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VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
PRIAMY - zberný dvor obce poskytne obyvateľom obce možnosť odovzdávať odpad do
zariadenia v zmysle požiadaviek zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Ak by sa navrhovaná
činnosť nerealizovala, znamenalo by to pre občanov obce stratenie možnosti odovzdávať odpad
v zmysle zákona o odpadoch. Znamenalo by to možné zvýšenie nelegálneho nakladania s
odpadmi v dotknutom regióne. V rámci prevádzkovania zberného dvora a vykonávania
navrhovanej činnosti nebude mať činnosť žiadny priamy vplyv a nebude zdrojom negatívnych
vplyvov na životné prostredie.
NEPRIAMY - počas prevádzky nebude zberný dvor zdrojom negatívnych nepriamych
vplyvov na životné prostredie. Činnosťou zariadenia nedôjde k záberu poľnohospodárskeho
pôdneho fondu ani lesného pôdneho fondu. Posudzovaný zberný dvor je výhodne situovaný –
v strede obce. Plocha, ktorá sa využíva je z časti spevnená a parcela je charakterizovaná ako
zastavané plochy a nádvoria. Vzdialenosť významných prírodných ekosystémov od lokality
zámeru je dostatočná, preto nie je predpoklad priameho negatívneho ovplyvnenia genofondu
a biodiverzity širšieho záujmového územia súvisiaceho s činnosťou navrhovaného zariadenia.
Na základe uvedeného je predpoklad, že zámer navrhovanej činnosti nebude dôvodom
podstatného nepriaznivého vplyvu činnosti na životné prostredie alebo zdravie obyvateľstva.
Zámer navrhovanej činnosti je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých
zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.
Záver
Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie pri rozhodovaní o tom, či
zámer navrhovanej činnosti sa bude posudzovať podľa zákona prihliadalo na stanoviská
predložené k zámeru a pri konečnom rozhodovaní primerane použilo kritériá pre zisťovacie
konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona.
Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe preskúmania
a zhodnotenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia
stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona
konštatuje, že navrhovaná činnosť v existujúcom zbernom dvore formou navýšenia druhov
odpadov – kovy, použité batérie a akumulátory nemení využitie krajinného priestoru a nie sú
ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené
podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru
o navrhovanej činnosti a treto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Prínosom realizácie navrhovanej činnosti je poskytnúť občanom možnosť odovzdať
odpady do zberného dvora, ktorý spĺňa všetky náležitosti právnych predpisov v oblasti
odpadového hospodárstva s cieľom minimalizovať možné negatívne účinky zberaných odpadov
na životné prostredie, alebo zdravie ľudí.
V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné
prostredie 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 Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako
je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Z výsledkov zisťovacieho konania a po zohľadnení stanovísk doručených ku zámeru
vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k zmene navrhovanej činnosti, ktoré je
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potrené zohľadniť v procese konania a o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných
predpisov.
Zo zhodnotenia predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti vykonanej v etape
vypracovania zámeru vyplýva, že sa nepredpokladajú také negatívne vplyvy, ktoré by mali za
následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľov v záujmovom
území, oproti posudzovanému a povolenému stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať
podľa zákona.
Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe preskúmania
predloženého zámeru k navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z
hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona konštatuje, že
nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo obmedzené práva a oprávnené záujmy
subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania,
ktoré boli súčasťou zámeru k navrhovanej činnosti, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.

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 Bytča,
odbor starostlivosti o životné prostredie 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 možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

RNDr. Beáta Kocincová
vedúci odboru
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Doručí sa účastníkom konania:
1. Obec Kolárovice, Kolárovice 389, 013 54 Kolárovice
2. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
Zasiela sa podľa § 29 ods. 15 zákona:
Povoľujúci orgán:
1. Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie –ŠSOH, Zámok 104, 014
01 Bytča
Rezortný orgán:
1. Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Dotknuté orgány:
1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline, V. Spanyola 27, 010 01 Žilina
2. Okresný úrad Bytča, odbor krízového riadenia, Zámok 104, 014 01 Bytča
3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline, Nám. požiarnikov 1, 010
01 Žilina
4. Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOO, ŠVS, ŠSOPaK,
Zámok 104, 014 01 Bytča
5. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 01 Žilina
6. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Predmestská
1613, 010 40 Žilina
Dotknutá obec
Obec Kolárovice , Kolárovice 389, 013 54 Kolárovice
Spracovateľ zámeru:
OPŽP SK s.r.o., Horná Lehota 104, 027 41 Oravský Podzámok
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