OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
č.j.: OU-ZA-OSZP3-2016/2016/030855-004/Hnl
Žiline 24. 10. 2016

ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ
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. 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“), vydáva podľa § 46 a § 47
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a
podľa § 29 ods. 2 zákona EIA, na základe predloženého zámeru navrhovanej činnosti
„Montážny závod Hyundam Slovakia s.r.o.“, ktorý predložil navrhovateľ, Hyundam
Slovakia, s. r. o. M. R. Štefánika 71, 010 01 Žilina, IČO 36 367 028 po ukončení zisťovacieho
konania toto rozhodnutie:
Navrhovaná činnosť „Montážny závod Hyundam Slovakia s.r.o.“ navrhovateľa
Hyundam Slovakia, s. r. o. M. R. Štefánika 71, 010 01 Žilina, IČO 36 367 028,
vypracovaná spracovateľom Takenaka Europe GmbH, Havlíčkova 34, 817 02 Bratislava,
predmetom ktorej je výstavba montážnej a skladovej haly, administratívnej budovy, ako aj
komplexu súvisiacej požadovanej technickej a dopravnej infraštruktúry pre účely
prevádzkovania závodu,

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 zámere
navrhovanej činnosti a doručené stanoviská sa ukladajú nasledovné opatrenia:
1. Doplniť výpočet parkovacích miest v zmysle platných predpisov.
2. Budovanie parkovacích miest a prístupovej komunikácie navrhnúť v súlade
s príslušnými normami STN a Technickými predpismi.
3. Hydrogeologickým posudkom preskúmať a zhodnotiť hydrogeologické pomery
príslušnej oblasti, , zhodnotiť možné riziká znečistenia a zhoršenia kvality podzemných
vôd a preskúmať či horninové prostredie danej lokality je schopné odviesť celé
množstvo vypočítaných vôd z povrchového odtoku.
4. Vody zo spevnených plôch (z parkovísk) pred vypúšťaním do podzemných vôd
prečistiť t.j. odstrániť znečisťujúce látky (napr. odlučovačmi ropných látok).

Strana 1 z 26 rozhodnutia č.j: OU-ZA-OSZP3-2016/2016/030855-004/Hnl

5. Vypracovať plán preventívnych opatrení na
úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých
vôd, a to počas výstavby, ako aj prevádzky.
6. Zzabezpečiť hodnotenie zdravotného rizika,
hľadiska zdravotných rizík a posudok o riziku.
7. Realizovať všetky opatrenia na zmiernenie
činnosti uvedené v zámere.

zamedzenie vzniku neovládateľného
látok do povrchových a podzemných
vypracovanie kategorizácie prác z
nepriaznivých vplyvov navrhovanej

Odôvodnenie
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, na základe žiadosti
navrhovateľa, Hyundam Slovakia, s. r. o. M. R. Štefánika 71, 010 01 Žilina, IČO 36 367
028, doručenej dňa 13. 07. 2016 začal správne konanie podľa § 18 ods. 2 písm. b) a podľa §
29 ods. 1 písm. a) zákona EIA vo veci „Montážny závod Hyundam Slovakia s.r.o.“.
Predložený zámer navrhovanej činnosti svojimi parametrami je zaradený podľa
prílohy č. 8 zákona EIA, do kapitoly do kapitoly 7. Strojársky a elektrotechnický priemysel,
pol. č. 1. Výroba a montáž motorových vozidiel a výroba motorov motorových vozidiel bez
limitu pre zisťovacie konanie.
Navrhovaná činnosť je plánovaná v Žilinskom kraji, okres Žilina, pozemku p.č. p.č.
KN-C 1182/163, 1182/165, 1182/164, 1182/178 ,1182/181, 1182/182 v k.ú. Lietavská Lúčka,
parcely sú vedené v KN ako orná pôda.
Navrhovaná činnosť „Montážny závod spol. Hyundam“ bude v rámci katastrálneho
územia obce umiestnená v lokalite priemyslu. Z pohľadu nadradených dopravných vzťahov
bude navrhovaný závod napojený na cestu I. triedy I/64 Žilina – Rajec – Prievidza.
Navrhovaná činnosť sa nachádza v ochrannom pásme železničnej trate č. 126 Žilina – Rajec.
Spojenie navrhovanej činnosti so železničnou dopravou nie je uvažované. Vo vzdialenosti cca
300 m od dotknutej lokality preteká rieka Rajčianka. Najbližšia trvalo obývaná zástavba je
situovaná vo vzdialenosti cca 350 m. Územie priamo dotknuté navrhovanou činnosťou sa
nenachádza vo voľnej krajine, nenachádza sa v pamiatkovom území alebo v pamiatkovej
zóne.
Navrhovaná činnosť je riešená jednovariantne. Okresný úrad Žilina, odbor
starostlivosti o životné prostredie upustil od variantnosti riešenia listom č.j.: OU-ZA-OSZP2016/027231-002/Hnl zo dňa 29.06.2016.
2. ÚČEL.
Predkladateľ zámeru, spoločnosť Hyundam Slovakia, s. r. o., je výrobcom a
dodávateľom vybraných komponentov pre popredných producentov automobilov.
Špecializuje sa na výrobné procesy spočívajúce v skladaní a kompletizácii palivových
čerpadiel pre automobilový priemysel.
Cieľom navrhovanej činnosti je výstavba montážnej a skladovej haly, administratívnej
budovy, ako aj komplexu súvisiacej požadovanej technickej a dopravnej infraštruktúry pre
účely prevádzkovania závodu. Nosným výrobným programom je montáž a kompletizácia
komponentov (prevažne plastových, v menšom zastúpení tiež gumených a kovových
súčiastok) pre palivové čerpadlá do automobilov.
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V decembri 2014 predložil navrhovateľ na posúdenie predpokladaných vplyvov na
životné prostredie investičný zámer „Montážna Hala Hyundam Slovakia s.r.o.“ na pozemku
p.č. 1205/18, v k. ú. Dolný Hričov, s navrhovaným umiestnením v rámci priemyselného parku
„IMMOPARK Žilina“ (predtým CTPark Dolný Hričov), Zóny 1. V súvislosti s uvedenou
činnosťou bolo na základe vykonaného posúdenia dňa 18.03.2015 pod č. OU-ZA-OSZP32015/004262-004/Hnl vydané pre navrhovateľa vyjadrenie podľa § 18, ods. 5 zákona EIA.
Navrhovateľ sa v priebehu prípravy uvedenej činnosti rozhodol prehodnotiť výstavbu
navrhovaného závodu. V etape územného konania pozastavil investíciu v danej lokalite. V
roku 2016 odkúpil navrhovateľ pozemky v katastrálnom území obce Lietavská Lúčka, na
ktorých sa navrhuje umiestnenie novej činnosti, ktorá je predmetom tohto Zámeru.
Základné údaje o stavbe:
Hlavným stavebným objektom areálu montážneho závodu bude Skladovo-montážna
hala. Navrhovaná hala je jednopodlažná, administratívna časť bude riešená ako dvojpodlažná.
Z pohľadu funkčného a dispozičného riešenia bude budova rozdelená na pracovné zóny
optimálneho materiálového toku výroby – montáže, kde jednotlivé pracovné činnosti a
postupy na seba nadväzujú (napr. príjem komponentov/súčiastok, ich krátkodobé skladovanie,
vlastná montáž, výstupná kontrola hotových čerpadiel, skladovanie hotových výrobkov,
balenie a expedícia).
Plošné, priestorové a ekonomické bilancie stavby
Celková plocha dotknutých pozemkov:
15 078,0 m2
Predpokladaná odnímaná výmera (vyňatie z PPF): 12 500 m2
Zastavaná plocha:
6 608,3 m2
Spevnená plocha:
4 929,6 m2
Zatrávnená plocha:
3 520,1 m2
Počet podlaží:
- montážna a skladová časť:
1
- administratívna časť:
2
Maximálna výška objektov:
12 m
Navrhované členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory
Stavebné objekty:
Terénne a sadové úpravy
Skladovo-montážna hala
Administratívna budova
Skladová hala – druhá etapa výstavby
Vrátnica
Testovanie výrobkov
Oplotenie
Pripojenie na cestu č. I/64
Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy
Vodovodná prípojka, požiarny vodovod a požiarna nádrž
Studňa
Kanalizačná prípojka
Areálová dažďová kanalizácia, ORL a vsakovacie zariadenie
Pripojovací plynovod a odberné plynové zariadenia
VN pripojka
Trafostanica
Areálové NN vedenie a areálové osvetlenie
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Prevádzkové súbory:
Technológia - montáž
Skladovanie
Stlačený vzduch
Hlavné činnosti a opis výrobných činností:
- príjem vstupných polotovarov,
- skladovanie vstupných polotovarov určených na montáž,
- vstupná kontrola komponentov
- skladovanie pomocného materiálu, obalov,
- montáž a kompletizácia,
- výstupná kontrola,
- skladovanie hotových produktov,
- balenie a expedícia finálnych produktov – palivových čerpadiel.
Požiadavka na automatizáciu riadenia výrobných procesov
Výroba prvkov a zostáv sa vykonáva klasickými ručnými a strojovými operáciami.
Stroje budú poháňané elektrickou energiou, niektoré montážne operácie vyžadujú dodávku
stlačeného vzduchu. Špeciálne požiadavky na automatizáciu riadenia výrobných procesov sa
nevyžadujú.
Údaje o predpokladanej výrobnej produkcii (rok 2018)
Vstupy z pohľadu technologického predstavujú rozličné hotové plastové, gumené a
kovové časti (komponenty) pre palivové čerpadlá do rôznych typov automobilov v
nasledovných množstvách:
cca 6 000 ks/deň
cca 100 000 ks/mesiac
V rámci prevádzky navrhovanej činnosti sú uvažované výstupy – finálne produkty
(zmontované palivové čerpadlá) v nasledujúcich množstvách:
cca 125 000 ks/mesiac
cca 1,5 mil. ks/rok
Predpokladá sa, že výroba bude prebiehať v dvojzmennej prevádzke s 5-dňovým
pracovným cyklom. Predpokladaný fond pracovnej doby:
Zdroj tlakového upraveného vzduchu – kompresorovňa
Ako zdroj tlakového vzduchu bude slúžiť dvojica stacionárnych skrutkových
kompresorov. Kompresory uvedeného typu sú vybavené kondenzačným sušičom stlačeného
vzduchu v spoločnej odhlučnenej karosérii spolu s kompresorom.
Predpokladaná max. spotreba stlačeného vzduchu je cca 800 000 m3/rok.
Elektrická energia
Pripojenie navrhovaného závodu sa navrhuje z jestvujúceho vzdušného VN
elektrického vedenia umiestneného pozdĺž hranice pozemkov
Plynoinštalácia
Zásobovanie objektu zemným plynom je riešené napojením na verejný NTL rozvod
plynu ktorý sa nachádza pred areálom. Zásobovanie zemným plynom bude rozdelené na dve
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časti: na vykurovanie skladovo-montážnej haly a administratívnej budovy a prípravu teplej
úžitkovej vody. Ročná spotreba paliva spolu 49,62 tis m3/rok.
Nároky na dopravu materiálu a manipuláciu s ním
Doprava bude zabezpečovaná dodávateľsky nákladnými automobilmi a dodávkovými
automobilmi.. Expedičné plochy budú integrované v interiéri skladovo-montážnej haly.
Vonkajšie čakacie plochy budú v priamom priestorovom a funkčnom kontakte na areálové
cesty a prístupovú cestu. Na vnútornú manipuláciu s materiálom budú používané
vysokozdvižné vozíky s elektrickým pohonom.
Skladovanie vstupných polotovarov a hotových výrobkov
V priestoroch skladu budú vyznačené miesta pre regály a palety určené na:
- skladovanie polotovarov (plastové bedničky, plastové palety, kartonové boxy, drevené
palety, PVC vrecia na uskladnenie súčiastok, štítky na označenie boxov a paliet)
- skladovanie súčiastok,
- skladovanie pomocného materiálu, obalov,
- skladovanie hotových výrobkov,
- skladovanie spotrebného materiálu.
Testovania výrobkov.
Umiestnenie objektu testovania výrobkov sa navrhuje v zadnej časti pozemku
investora za skladovo-montážnou halou. Bude slúžiť na sporadické testovanie hotových
výrobkov – palivových čerpadiel pri zavádzaní nových typových rád do procesu montáže –
výstupná kontrola jednotlivých sérií.
Vrátnica
Bude umiestnená pri vstupe na pozemok. Objekt vrátnice je navrhnutý ako
jednopodlažný z oceľovej konštrukcie na základových pásoch s plášťom z trapézových
plechov.
Parkovisko pre osobné automobily
Bude umiestnené pri budove vrátnice. Kapacita parkoviska bude rozšírená o pozdĺžne
parkovacie státia pri hranici pozemku v počte 48 státí, z toho 2 parkovacie miesta pre osoby s
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Vodovodná prípojka
Objekt bude napojený na pitnú vodu z existujúceho vodovodu ktorý sa nachádza pred
areálom.
Spotreba vody Q roč = 13, 765 x 253 = 3482 m3/rok.
Požiarny vodovod a požiarna nádrž
Pre zabezpečenie požiarnej vody bude zrealizovaná požiarna nádrž o objeme 45 m3. V
rámci tohto stavebného objektu bude vybudovaný aj areálový požiarny vodovod.
Vŕtaná studňa existujúca
Zdrojom úžitkovej vody ako aj požiarnej vody bude existujúca vŕtaná studňa.
Areálová kanalizácia splašková
Splaškové odpadové vody budú z navrhovaných výrobných a prevádzkových objektov
odvádzané gravitačnou splaškovou kanalizáciou do verejnej kanalizácie.
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Areálová dažďová kanalizácia, ORL a vsakovacie zariadenie
Dažďová kanalizácia bude slúžiť na odvedenie dažďovej vody zo striech stavebných
objektov a parkovacích miest. Dažďové vody budú potrubím odvedené do záchytnej nádrže
s bezpečnostným prepadom do vsakovacieho zariadenia na pozemku investora. Voda
zachytená v retenčnej nádrži bude slúžiť na zavlažovanie zelených plôch.
Vsakovacie zariadenie je navrhnuté podľa potrieb a možnosti vsakovania do podložia.
Dažďové vody z parkoviska budú prečistené v ORL odlučovači ropných látok a
následne zaústené do vsakovacieho zariadenia.
Areálové osvetlenie
Osvetlenie bude umiestnené na stĺpoch a na jednotlivých objektov podľa potreby
osvetlenia. Napojenie a ovládanie bude umiestnené v vrátnice.
Požiadavky na vstupy
Záber pôdy
Celková plocha záujmového územia predmetu navrhovanej činnosti bude približne
12.300 m2. Pozemky sú evidované ako „orná pôda“. Realizácia navrhovanej činnosti bude
vyžadovať trvalý záber poľnohospodárskej pôdy. Pozemky nie sú využívané na
poľnohospodársku výrobu, ani sa s ich poľnohospodárskym využitím v budúcnosti neuvažuje.
Dopravná infraštruktúra
Dopravné napojenie riešeného areálu na cestu I/64 ja navrhnuté vjazdom s pruhom pre
odbočenie vpravo. Pri realizácii stavby dôjde k posunu dopravného značenia označujúceho
začiatok a koniec obce Lietavská Lúčka tak, že riešená stavba sa bude v zmysle značenia
nachádzať v obci.
Samotná doprava obsluha územia je navrhnutá účelovými komunikáciami šírky 4,0 a
7,0 m.
Parkovanie vozidiel bude umožnené na parkovacích stojiskách umiestnených na
samostatnej parkovacej ploche a pri navrhovaných účelových komunikáciach. Počet
parkovacích stojísk podľa STN 73 6110/Z1 (2011) je spolu 48. Rezervované parkovacie státia
pre vozidlá osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie uvažujeme 4% z celkového
počtu parkovacích miest v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., čo sú 2 parkovacie
miesta.
Predpokladaná frekvencia pohybu je cca 44 kamiónov týždenne (dodávky súčiastok,
preprava hotových výrobkov, odvoz odpadu). Ďalej sa uvažuje s pohybom ďalších cca 20
automobilov (nákladné automobily, dodávkové automobily) týždenne (externí dodávatelia
služieb a dovoz spotrebného materiálu).
Voda
Voda pre potrebu navrhovaného areálu bude odoberaná navrhovanou vodovodnou
prípojkou z jestvujúceho verejného vodovodu, ktorý je vo vlastníctve obce.
Výpočet predpokladanej potreby vody je Q roč = 13, 765 x 253 = 3482 m3/rok.
Spôsob odvádzania dažďových vôd
Dažďové vody budú odvedené do retenčnej nádrže s prepadom do vsakovacieho
zariadenia na pozemku investora. Voda zachytená v retenčnej nádrži bude slúžiť na
zavlažovanie zelených plôch.
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Dažďové vody z parkoviska budú prečistené v odlučovači ropných látok a zaústené do
vsakovacieho zariadenia.
Predpokladaná potreba požiarnej vody
V zmysle STN 92 0400 je potrebné zabezpečiť požiarnu vodu pre hasenie
navrhovaných stavebných objektov s prietokom 25 l/s, dimenzia potrubia DN 150 resp.
nádržou s objemom 45 m³. V navrhovanom areáli bude zrealizovaný zokruhovaný požiarny
vodovod. Požiarna voda pre zabezpečenie stálej zásoby v danej nádrži bude získavaná, resp.
doplňovaná zo studne. Čerpacia stanica vody s náhradným zdrojom elektrickej energie bude
realizovaná v nadzemnom stavebnom objekte nad požiarnou nádržou prístupnou z
vonkajšieho priestoru.
Elektrická energia
Pripojenie závodu sa navrhuje z jestvujúceho vzdušného VN elektrického vedenia
umiestneného pozdĺž hranice pozemkov navrhovateľa.
Zemný plyn
Areál navrhovaného závodu bude pripojený do distribučnej siete vlastníka
prostredníctvom existujúceho zdrojového NTL plynovodu. Predpokladaná ročná spotreba –
max.: 110 000 m3. Zemný plyn bude využívaný na vykurovanie objektov montážneho závodu
a prípravu teplej úžitkovej vody. Pre účely vykurovania objektov a ohrev TÚV budú
inštalované kondenzačné plynové kotle a teplovzdušné ohrievače. V závislosti od menovitých
výkonov navrhovaných inštalovaných plynových odberných zariadení, pôjde z pohľadu
kategorizácie o výstavbu a prevádzkovanie nového malého a stredného zdroja znečisťovania
ovzdušia v zmysle zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
Nároky na pracovné sily
Predpokladaný režim pracovnej zmennosti montážneho závodu bude: 2 pracovné
zmeny v rámci montážnej a skladovej časti a 1 zmenný pracovný režim pre zamestnancov
administratívnej časti. Plánovaný počet zamestnancov spolu v roku 2017: 107, do roku 2018:
123.
Ochranné pásma inžinierskych a dopravných sietí
Navrhovaná stavba zasahuje do ochranného pásma železničnej trate, ochranného
pásma cesty I/64. Nad časťou parcely č. 1182/178 je vedené elektrické VN vedenie, ktorej
ochranné pásmo zasahuje do navrhovaných spevnených plôch. Rovnako do navrhovaných
spevnených plôch zasahuje aj ochranné pásmo kanalizačného potrubia,.
Údaje o výstupoch a posúdenie ich vplyvov
Ovzdušie
Bodové a časovo obmedzené zdroje znečistenia v etape výstavby sa predpokladajú vo
forme zaťaženia ovzdušia emisiami zo spaľovacích motorov nákladných automobilov a
stavebnej techniky v súvislosti s dopravou stavebného materiálu a jednotlivých komponentov
technologického zariadenia na miesto prevádzkovania. Prípadnú zvýšenú prašnosť je potrebné
obmedziť organizáciou prác, kropením a čistením komunikácií a areálu. Tieto vplyvy budú
pôsobiť krátkodobo, nepravidelne s nízkym stupňom zaťažovania životného prostredia.
Predpokladané stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia
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Vzhľadom na predpokladaný inštalovaný súhrnný menovitý tepelný príkon odberných
zariadení (menej ako 0,3 MW), bude v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov zriadený
malý zdroj znečisťovania ovzdušia.
Odpadové vody
Počas prevádzky areálu budú vznikať primárne nasledovné typy odpadových vôd:
- dažďové vody z vonkajších spevnených plôch (striech a pod.) a parkovísk
- splaškové odpadové vody.
V súvislosti s vlastným technologickým procesom, nakoľko ide o ľahkú montáž
a kompletizáciu hotových vyčistených dielcov, nebudú vznikať odpadové technologické
vody.
Splašková odpadová voda bude odvádzaná existujúcim verejným kanalizačným
systémom v obci.
Nepredpokladajú sa významné vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu počas
výstavby a prevádzky výrobno-odbytovej haly a administratívnej budovy.
Odpady
Stavebné odpady
Počas realizačných prípravných stavebných prác bude vznikať prevažne stavebný
odpad zaradený do kategórie “ostatný”. Zneškodňovanie odpadov počas výstavby bude
zabezpečovať dodávateľ stavby.
Prevádzkové odpady
Počas prevádzky budú vznikať predovšetkým druhy ostatných odpadov (najmä
zmesový komunálny odpad, odpad z obalového materiálu a pod.). Prevádzkovateľ
navrhovanej činnosti bude mať postavenie a povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadov v súlade
so zákonom 79/2015 Z.z. o odpadoch.
Pri prevádzkovaní strojov a zariadení vznikajú odpady, ktoré sú zatriedené v súlade s
Vyhláškou MŽP SR č.365/2015 Z.z. ustanovujúcou „Katalóg odpadov„ v kategórii N –
nebezpečný odpad. Nebezpečný odpad
bude osobitne zhromažďovaný a zmluvne
zneškodňovaný oprávnenou organizáciou. V prípade potreby skladovania nebezpečných
odpadov pôjde iba o skladovanie dočasné a v minimálnych množstvách do príslušných
špeciálnych uzatvárateľných kontajnerov umiestnených pri montážnej hale.
Hluk a vibrácie
Počas výstavby sa predpokladá prevádzka ťažkých zemných a stavebných strojov,
hluk sa bude šíriť najmä z priestoru staveniska, v menšej miere tiež z prístupovej
komunikácie. Hluk v centre stavebnej činnosti nepresiahne 90 dB. Stavebný hluk má
premenlivý, prerušovaný charakter – závisí od druhu vykonávanej operácie a od
bezprostrednej práve realizovanej technológie. Stavenisko je situované v susedstve dopravnej
komunikácie mimo obytného územia obce, vplyv zvýšenej hlukovej hladiny stavebnými
aktivitami a zvýšeným dopravným zaťažením na územie bude krátkodobý.
Počas prevádzky areálu bude zdrojom hluku areálová doprava. Celková frekvencia
nákladnej prepravy vstupných surovín sa odhaduje na 20 nákladných vozidiel za týždeň.
Vývoz hotových produktov nákladnou automobilovou prepravou zo skladových priestorov
závisí od dopytu po produktoch cca 4 vývozy denne.
Počas prevádzkovania navrhovanej činnosti budú zdrojom hluku a vibrácií aj technologické
zariadenia, avšak použité technologické zariadenia nebudú vyžadovať žiadne osobitné
opatrenia proti hluku.
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Žiarenie, teplo, zápach a iné vplyvy
V rámci areálu navrhovaného montážneho závodu nebudú inštalované zariadenia,
ktoré by mohli byť zdrojom elektromagnetického, rádioaktívneho alebo iného žiarenia,
nebude zdrojom šírenia zápachu, žiarenia ani tepla. Jednotlivé technologické celky a
zariadenia budú umiestnené v uzatvorenom vnútornom vykurovanom a vetranom prostredí.
Vplyvy na horninové prostredia
Nepredpokladá sa nepriaznivé vplyvy na stabilitu horninového prostredia a reliéfu. Na
hodnotenom území sa nevyskytujú žiadne ťažené ani výhľadové ložiská nerastných surovín.
V súvislosti s výstavbou navrhovanej činnosti sa neočakáva vznik geodynamických javov,
ako zosuvov a pod.
Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy
V území platí 1. stupeň ochrany v zmysle zákona č. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a
krajiny v znení neskorších predpisov. V území určenom na realizáciu navrhovanej prevádzky ani
v blízkom okolí sa nenachádzajú ekologicky významné biotopy resp. významné segmenty z hľadiska
ochrany prírody. Chránené stromy ani dreviny na mieste navrhovanej činnosti nie sú lokalizované,
nevyžaduje žiadny výrub vzrastlých stromov či drevín. Navrhovaná činnosť nie je v dotyku s
chránenými výtvormi alebo kultúrnymi pamiatkami.

Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej
činnosti na životné prostredie
a) vykonávať kropenie zeminy a čistenie prístupových komunikácií pre čo najväčšie
zamedzenie prašnosti počas stavebných prác,
b) pri hlučných a vibračných prácach zohľadniť dennú dobu,
c) pri odokrytí inžinierskych sietí vykonať opatrenia na zamedzenie vzniku úrazu,
výkopy riadne označiť,
d) bežnú údržbu spočívajúcu v drobných opravách, ako aj doplňovanie pohonných hmôt
alebo výmenu oleja vykonávať len na plochách na to určených,
e) aktualizovať manipulačný a prevádzkový poriadok areálovej dažďovej kanalizácie,
zabezpečiť trvalú účinnosť čistenia znečistených vôd z povrchového odtoku,
f) zabezpečovať vyhovujúce nakladanie s odpadmi z prevádzky, dodržiavať povinnosti
držiteľa odpadu
g) priestory prevádzkovateľa zabezpečiť proti možnému úniku škodlivých látok do
prostredia.
h) zabezpečiť minimalizáciu skladovania a manipulácie s nebezpečnými látkami vo
výrobnom areáli,
i) komunálny odpad ukladať do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu v meste
a nakladať s týmto podľa predpisov;
j) využiteľné odpady zhodnocovať materiálovo, uprednostňovať ich priame využitie,
alebo recykláciu,
k) po vykonanej montáži a inštalácii je nutné vykonať funkčné skúšky a skúšobnú
výrobu jednotlivých zariadení,
l) zabezpečiť vykonávanie pravidelnej kontroly funkčnosti jednotlivých komponentov
technologických zariadení, ako aj samotných zariadení ako celkov.
m) Nevyhnutné je dôsledne dodržiavať prevádzkové predpisy inštalovaných
technologických zariadení,
n) Zabezpečiť vypracovanie havarijného plánu a plánu preventívnych opatrení na
zamedzenie úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade
ich úniku
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o) plán protipožiarnej ochrany predložiť na schválenie príslušnému orgánu na úseku
ochrany pred požiarmi,
p) dodržiavať určené limity vypúšťania znečisťujúcich látok, viesť prevádzkovú
evidenciu podľa Vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov.
V rámci zisťovacieho konania OU Žilina – OSŽP rozoslal zámer k 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 20. 07.
2016.
V zákonom stanovenom termíne doručili na OU Žilina – OSŽP svoje písomné
stanoviská tieto subjekty:
1. Obec Lietavská Lúčka listom č.j.: OcÚ-2016/00151/1113/Šm zo dňa 18. 08. 2016
s odporučením ukončiť proces EIA v zisťovacom konaní bez pripomienok s informáciou
o sprístupnení oznámenia o predloženom zámere pre verejnosť v lehote 26. 07. 2016 –
17. 08. 2016. Zo strany verejnosti neboli na obec doručené žiadne pripomienky.
2. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislava, Sekcia záležitostí
EÚ a zahraničných vzťahov, Odbor rozvoja dopravnej infraštruktúry, Oddelenie
dopravného modelovania a infraštruktúry listom č.j.: 17685/2016/AA11-SZEÚ/50116 zo
dňa 04. 08. 2016 s odporučením ukončiť proces EIA v zisťovacom konaní
s nasledovnými pripomienkami:
a) Predmetný zámer žiadame prekonzultovať a o záväzné stanovisko požiadať Slovenskú
správu ciest a Dopravný úrad a ich požiadavky rešpektovať v plnom rozsahu
b) Všetky dopravné parametre žiadame navrhnúť v súlade s príslušnými normami STN
a technickými predpismi
c) Vzhľadom na pravdepodobný zásah navrhovanej činnosti do ochranného pásma cesty
I/64 žiadame v ďalšom stupni prípravy, požiadať príslušný cestný správy orgán
o výnimku z ochranného pásma
d) Vzhľadom na umiestnenie navrhovanej činnosti v ochrannom pásme železničnej trate
č. 126 Žilina – Rajec žiadame postupovať podľa ustanovení zákona č. 513/2009 Z.z.
o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. O súhlas na vykonávanie činností
v ochrannom pásme dráhy je potrebné požiadať dráhový stavebný úrad MDVRR SR.
e) Zo strany MDVRR SR, ŽSR a SSC nebudú brané do úvahy žiadne dodatočné
požiadavky na elimináciu negatívnych vplyvov zo železničnej dopravy a cestnej
dopravy a opatrenie na ich elimináciu musí zabezpečiť investor navrhovanej
činnosti.
3. Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava, listom č.j.: 26892-4200-46326 zo dňa 03. 08.
2016 s odporučením ukončiť proces EIA v zisťovacom konaní s nasledovnými
pripomienkami:
a) S prihliadnutím na charakter navrhovanej činnosti, používané látky a procesy je
potrebné v záujme ochrany zdravia a životného prostredia uvedené informácie
zohľadniť v štádiu spracovania projektovej dokumentácie , dodržať zákon č. 672/2010
Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh o zmene
a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov
a nariadenie (ES) č. 1907/2006 REACH v platnom znení, vrátane všetkých obmedzení
a podmienok pre používanie nebezpečných chemických látok.
b) Pre obdobie prevádzky zabezpečiť technicky a organizačne nakladanie s odpadmi
v súlade s požiadavkami zákona o odpadoch
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c) Realizovať všetky opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej
činnosti uvedené v zámere.
4. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia listom, OU-ZA-OSZP3-2016/031667002/Bre zo dňa 22. 07. 2016 za úsek ŠSOPaK, s odporučením ukončiť proces EIA v
zisťovacom konaní bez pripomienok, nakoľko navrhovaná činnosť je umiestnená
v lokalite, kde sa poskytuje prvý stupeň ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody
a krajiny.
5. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia listom č.j.: OU-ZA-OSZP32016/031669-002/Deb zo dňa 16. 08. 2016 za úsek ŠS OH s odporučením ukončiť proces
EIA v zisťovacom konaní bez pripomienok.
(Pzn. OÚ Žilina – OSZP3, EIA: stanovisko bolo doručené po zákonom stanovenej lehote)
6. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia listom č.j.: OU-ZA-OSZP32016/031668-002/Nem zo dňa 10. 08. 2016 za úsek ŠS OO s odporučením ukončiť proces
EIA v zisťovacom konaní bez pripomienok s upozornením, že vzhľadom na to, že sa
jedná o malý zdroj znečistenia ovzdušia, príslušným orgánom štátnej správy je obec.
7. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia listom č.j.: OU-ZA-OSZP32016/031670-002/Grf zo dňa 15. 08. 2016 za úsek ŠVS s odporučením ukončiť proces
EIA v zisťovacom konaní s nasledovnými pripomienkami:
a) Pre elimináciu vplyvov na povrchové a podzemné vody odporúčame vypracovanie
plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku
škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do povrchových a podzemných vôd, t.j.
vypracovať havarijný plán v zmysle § 39 zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a vyhl.
MŽP SR č. 100/2005 Z.z. a predložiť ho orgánu štátnej vodnej správy (SIŽP IOV) na
schválenie.
b) Vody z povrchového odtoku môžu byť vypúšťané do podzemných vôd a to len
v prípade, pokiaľ sú na to vytvorené vhodné podmienky na základe preskúmania
a zhodnotenia hydrogeolgických pomerov predmetnej lokality oprávnenou osobou.
(Pzn. OÚ Žilina – OSZP3, EIA: stanovisko bolo doručené po zákonom stanovenej lehote)
8. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline listom č.j.: ORHZ-ZA12318/2016 zo dňa 26. 07. 2016 s odporučením ukončiť proces v zisťovacom konaní bez
pripomienok.
9. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií listom č.j.: OUZA-OCDPK-2016/0335121/2/SUB zo dňa 05. 08. 2016 s odporučením ukončiť proces
EIA v zisťovacom konaní s nasledovnými pripomienkami:
a) Akékoľvek zámery vo vzťahu k pozemnej komunikácii I. triedy č. I/64 je potrebné
konzultovať s jej správcom – SSC –IVaSC Žilina.
10. Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva listom
č.j.: OU-ZA-OOP4-2016/031884-/2/KOZ zo dňa 28. 07. 2016 s odporučením ukončiť
proces EIA v zisťovacom konaní bez pripomienok..
11. Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia listom č.j.: OU-ZA-OKR12016/0318854-002 zo dňa 27. 07. 2016 s odporučením ukončiť proces EIA v zisťovacom
konaní bez pripomienok..
12. Žilinský samosprávny kraj, Odbor dopravy a územného plánovania listom č.j.:
04876/2016/ODaÚP-2 zo dňa 04. 08. 2016 s odporučením ukončiť proces EIA
v zisťovacom konaní bez pripomienok.
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13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline listom č.j.:
A/2016/02718/PPL zo dňa 08. 08. 2016, s odporučením ukončiť proces EIA
v zisťovacom konaní 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. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných
požiadavkách na ochranu zamestnancov pre rizikami súvisiacimi s expozíciou
hluku 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,
- NV SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami,
- NV SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na pracovisko,
- NV SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a
používanie OOPP,
- NV SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s
expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.
V stanovenej lehote neboli vznesené ďalšie pripomienky dotknutých orgánov. Svoje
pripomienky neuplatnili v zákonom stanovenej lehote, Okresný úrad Žilina, odbory: OSZP3
za úseky ŠS OH a ŠVS. Tieto v zmysle § 23 ods. 4 sa považujú za súhlasné stanoviská.
Dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona EIA:
1. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava: listom zo dňa 02. 09.
2016 doručeným prostredníctvom elektronickej podateľne dňa 06. 09. 2016 s
nasledovnými pripomienkami:
1) Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj
celkovú organizáciu dopravy v územ súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s
pr slušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008.
2) Žiadame doplniť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s pr slušnými 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 územ , z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta
zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do
prevádzky).
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3) Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovac ch miest v súlade s aktuálnym
znen m pr slušnej normy STN 73 6110.
4) Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáž pod
objektami stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parč k, maximálne
pripúšťame využitie striech parkovac ch domov ako zatrávnených ihr sk či
outdoorových cvič sk.
5) V prípade nevyhnutnosti povrchových státí požadujeme použitie vegetačných dielcov,
ktoré zabezpečía minimálne 80 % podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania
minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a nzížia tepelné napätie
v danom území, viď informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR
www.samospravydomov.org/files/vegetacne_dielce.pdf.
6) Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou
zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana pr rody.
7) Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
8) Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu
úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
9) Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument SR „Stratégia adaptácie
Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“ schválený uznesením
vlády SR č. 148/2014.
10) Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým
pobytom osôb v okol navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy,
dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.
11) Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
12) V okol zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parč ku ako samostatného
stavebného objektu, ktorý však po realizácii bude pr stupný širokej verejnosti.
13) Požadujeme, aby v pr pade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný park
ako verejný mestský park a vhodne začlenený do okolitého územia a voľne pr stupný
zo všetkých smerov.
14) Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej
lokalite. Nesúhlas me s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
15) Náhradnú výsadbu a lokálny parč k žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu
lokálnej mikrokl my a jej bilancie.
16) Alternat vou k bodom 11 – 14) by bolo realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť
použité aj vegetačné dielce špecifikované v bode e) a stromoradie obkolesujúce
pozemok. Zatrávnená strecha pozit vne prispieva k mikroklimatickej bilancii a
zároveň je prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na
termoreguláciu objektu.
17) 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 invest cie ekonomicky aj
marketingovo.
18) Výber stvárnenia a aj konkrétneho autora diela podľa bodu n) bude predmetom
obstarávania resp. súťaže, ktorá má spĺňať minimálne nasledovné charakteristiky:
19) otvorená súťaž, o ktorej sa dozvie relevantný okruh potenciálnych autorov;
20) zverejnená na webstránke projektu;
21) vo výberovej komisii bude zástupca investora, architekt spracúvajúci projektovú
dokumentáciu, zástupca mestskej aj miestnej samosprávy, zástupca zainteresovanej
verejnosti a predstaviteľ akademickej umeleckej obce;
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22) investor bude rešpektovať výsledok tejto súťaže; - dielo rešpektuje charakter a obsah
stavby, priestoru v ktorom sa umiestni ako aj charakter danej lokality.
23) Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.
24) Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom územ .
Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a
spracovan m analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre
spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie
a hydrogeológie.
25) Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej
kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
26) Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych
intenz t predpokladaných činnost aj v okolitom územ . V tomto duchu následne
preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovan hodnoten
súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulat vy, ktoré
sa týkajú technických riešen , ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej
vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru.
27) Žiadame dôsledne dodržiavať zákon 79/2015 Z.z. o odpadoch.
28) Žiadame vyriešiť a zabezpečiť zber odpadu, v dostatočnom množstve zabezpečiť
umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber: komunálneho zmesového odpadu
označeného čiernou farbou, kovov označeného červenou farbou, papiera označeného
modrou farbou, skla označeného zelenou farbou, plastov označeného žltou farbou a
bio-odpadu označeného hnedou farbou.
29) Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovania odpadov,
sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr.: spevnené plochy, povrchy plochých striech
a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.
30) Žiadame spracovať manuál kr zového riadenia pre pr pad kr zových situáci a havári
31) Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v § 24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je
Združenie domových samospráv účastn kom ďalš ch povoľovac ch konan (územné
konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame,
aby sme ako známy účastn k konania boli v zmysle §§ 24 a 25 Správneho poriadku o
začat týchto konan p somne upozornen , 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.
32) 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 posudzovan
navrhovaného zámeru „Servisné stredisko DAL“ podľa tohto zákona prostredn ctvom
správy o hodnoten , verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovan m
záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a pr padne
navrhne kompenzačné opatrenia.
V rámci mailovej konzultácie investor navrhovanej činnosti požiadal informáciu
o doručených stanoviskách, na základe čoho mu bolo zaslané stanovisko MDVaRR SR
Bratislava a vyjadrenie zainteresovanej verejnosti – Združenie domových samospráv
Bratislava. Navrhovateľ k tomuto vyjadreniu listom doručeným dňa 13. 09. 2016 zaujal
stanovisko: (Pzn. OÚ Žilina, OSZP3: Citácia vyjadrenia zainteresovanej verejnosti je
obyčajným písmom, stanovisko navrhovateľa k jednotlivým pripomienkam dotknutej
verejnosti je uvedené kurzívou)
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VYJADRENIE V PROCESE EIA K ZÁMERU „MONTÁŽNY ZÁVOD HYUNDAM
SLOVAKIA S.R.O"
1) Zákon nepozná pojem Vyjadrenie k zámeru.
2) Dotknutá verejnosť má postavenie účastníka v konaniach uvedených v tretej časti a
následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene,
ak uplatní postup podľa odseku 3 alebo odseku 4, ak jej účasť v konaní už nevyplýva z
osobitného predpisu. 24) Právo dotknutej verejnosti na priaznivé životné prostredie, ktorá
prejavila záujem na navrhovanej činnosti alebo jej zmene postupom podľa odseku 3 alebo
odseku 4, môže byť povolením navrhovanej činnosti alebo jej zmeny alebo následnou
realizáciou navrhovanej činnosti alebo jej zmeny priamo dotknuté.
(3) Verejnosť prejaví záujem na navrhovanej činnosti alebo jej zmene a na konaní o jej
povolení podaním
a) odôvodneného písomného stanoviska k zámeru podľa § 23 ods. 4,
b) odôvodnených pripomienok k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny
podľa § 30 ods. 6,
c) odôvodneného písomného stanoviska k správe o hodnotení činnosti podľa § 35 ods. 2,
d) odôvodneného písomného stanoviska k oznámeniu o zmene podľa § 29 ods. 9.
Združeniu domových samospráv vyplýva v zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 453/2006
Z.z. o ochrane prírody a tvorby krajiny a v zmysle §24b zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životne prostredie postavenie zainteresovanej verejnosti pri posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a postavenie účastníka výruboveho konania.
V platnom zákone č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov §24b neexistuje.
Stanovy Združenia domových samospráv v elektronickej podobe sú k dispozícii na
prehliadanie alebo na stiahnutie tu: http://fxcld.net/d90bYRNZb. výpis z registra občianskych
združení MV SR: http://goo.gl/OXGH6U a výpis z registra právnických osôb ŠU SR tu: http:
/ / goo.gl/MepUxg. i komunikáciu používajte mail: slavik@samospravydomov.org
Nie je dodržaná podmienka podľa § 24 odsek 5a. Odkazom na webové stránky nie je splnená
podmienka doloženia dokladu o zaregistrovaní. Neúplne podanie.
(5)Prílohou písomného stanoviska podľa odseku 3 písm. a) c) alebo písm. d), alebo odvolania
podľa odseku 4 je
a) doklad o zaregistrovaní, ak ide o stanovisko občianskeho združenia 25) alebo
mimovládnej organizácie podporujúcej ochranu životného prostredia, 7a
Združeniu domových samospráv zároveň v zmysle § 34 ods. 2 a § 39 ods. 1 písm. c
zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon) je účastníkom územného konania o umiestnení
predmetnej stavby a stavebného konania o povolení predmetnej stavby.
Nepreukázal postavenie účastníka konania podľa § 34 ods. 2
§ 34 Účastníci územného konania
(1) Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom
príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitného
predpisu.1g)
(2) V územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, o stavebnej uzávere a o
ochrannom pásme sú účastníkmi konania aj právnické osoby a fyzické osoby, ktorých
vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a
stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.
(3) Účastníkmi územného konania nie sú nájomcovia bytov a nebytových priestorov.
§59 ods.1 písmeno c zákona č.50/1976 Zb. neexistuje
§ 59 Náklady
(1) Náklady spojené s posudzovaním vplyvu strategického dokumentu na životné
prostredie uhrádza obstarávateľ, náklady spojené s posudzovaním vplyvu navrhovanej
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činnosti uhrádza navrhovateľ. Okrem nákladov podľa odseku 3 znáša navrhovateľ
náklady spojené s posudzovaním vplyvov podľa tohto zákona vrátane nákladov na
verejné prerokovanie návrhu strategického dokumentu podľa § 12 a 17, verejného
prerokovania navrhovanej činnosti podľa § 34 a nákladov na spracovanie odborného
posudku k strategickému dokumentu podľa § 13 a odborného posudku k navrhovanej
činnosti podľa § 36.
K predstavenému dokumentu „Montážny závod Hyundam Slovakia s.r.o" máme
nasledovné pripomienky:
1. Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravne napojenie, ako aj
celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade
s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008.
ZÁKON z 29. júna 1967 o správnom konaní (správny poriadok) 71/1967 Zb.
Základné pravidlá konania
§3 ods.4
Správne orgány sú povinné svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je
predmetom konania, vybaviť ju včas a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie
prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci. Ak to povaha veci pripúšťa, má sa
správny orgán vždy pokúsiť o jej zmierne vybavenie. Správne orgány dbajú na to, aby konanie
prebiehalo hospodárne a bez zbytočného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb.
Zámer je vypracovaný pre potreby zisťovacieho konania v súlade s obsahom a
štruktúrou obsiahnutou v Prílohe č. 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z.
Príslušný orgán pre posúdenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie a
vykonanie zisťovacieho konania je Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné
prostredie..
Požiadavka vo fáze posudzovania je nedôvodná.
2.
Žiadame doplniť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými 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 územ , z jej súčasného stavu a
aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20
rokov od uvedenia stavby do prevádzky).
Cesta I/64 je obostavaná a jej vedie bezprostredne zastavaným územím obce. Na cestu I/64
bude dopravne napojená aj plocha navrhovanej činnosti - areál nového montážneho závodu
spoločnosti Hyundam Slovakia s.r.o.
Katastrálne územie obce je dotknuté plánovanou výstavbou diaľnice D1 – Diaľničný
privádzač Lietavská Lúčka. Táto má v katastri obce smerovať od k. ú. Bitarová. V km 33,630
– 34,400 bude vedená tunelom Žilina, ktorý má prekonávať kopec Dúbrava – dĺžka
navrhovaného tunela je 770 m. Po vyústení z tunela sa trasa dostane do doliny Rajčanky,
ktorú bude prekonávať mostným objektom dĺžky cca 750 m. Ďalej bude smerovať do
pahorkatinnej časti predhoria Malej Fatry. V priestore východne od obce Lietavská Lúčka, v
časti Ílové, je navrhnutá križovatka so štátnou cestou I/64 – južný privádzač Žilina.
Vybudovaním privádzača bude zlepšený prístup do mesta Žilina a odstránená tranzitná
doprava z obce Lietavská Lúčka. Diaľničný privádzač v predmetnom úseku umožní napojenie
diaľnice D1 cez diaľničnú križovatku Lietavská Lúčka na cestu I/64 v križovatke Solinky a v
križovatke pri Porúbke.
Základne údaje D1 Lietavská Lúčka - Žilina, privádzač
Dĺžka úseku: 7 280 m
Lokalizácia:
kraj: Žilinský
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okres: Žilina
obec: Porúbka, Lietavská Lúčka, Žilina – Bytčica
Plánované ukončenie výstavby: 12/2017
Situácia stavby. zdroj: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. – www.ndsas.sk (mapový podklad
Google)
Požiadavka vo fáze posudzovania je nedôvodná.
3.
Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym
znením príslušnej normy STN 73 6110.
Zámer je vypracovaný pre potreby zisťovacieho konania v súlade s obsahom a štruktúrou
obsiahnutou v Prílohe č. 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z.
Príslušný orgán pre posúdenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie a vykonanie
zisťovacieho konania je Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie..
Akceptujeme požiadavku v ďalšom stupni povoľovacích konaní – územné rozhodnutie,
stavebné povolenie.
4. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektmi
stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech
parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.
Požiadavka je nezmyselná. Vzájomne si odporuje. Zámer je vypracovaný pre potreby
zisťovacieho konania v súlade s obsahom a štruktúrou obsiahnutou v Prílohe č. 9 zákona NR
SR č.24/2006 Z.z.
Príslušný orgán pre posúdenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie a vykonanie
zisťovacieho konania je Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie.
5. V prípade nevyhnutnosti povrchových státí 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 znížia tepelné napätie v danom
území,
viď
informačný
materiál
Národnej
recyklačnej
agentúry
SR
www.samospravydomov.org/files/vegetacne_dielce.pdf.
Zámer je vypracovaný pre potreby zisťovacieho konania v súlade s obsahom a štruktúrou
obsiahnutou v Prílohe č. 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z.
Príslušný orgán pre posúdenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie a vykonanie
zisťovacieho konania je Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie.
Požiadavka na zatrávňovacie bloky je v rozpore s bodom č.8. Súhlasíme aby bola požiadavka
predmetom posudzovania v ďalšom konaní.
6. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v
súlade s normou STN 83 7010 Ochrana pr rody.
STN 83 7010 Ochrana prírody má celý názov : Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej
vegetácie. Norma platí pre starostlivosť, udržiavanie a ochranu stromov, rastúcich mimo
lesného pôdneho fondu v zastavanom území obce.
Od 1. 1. 2001 sú všetky technické normy nezáväzné a ich dodržiavanie je podľa zákona č.
264/1999 Z. z. dobrovoľné. "Postavenie slovenskej technickej normy v právnom poriadku SR",
ktorý bol uverejnený v časopise Normalizácia č. 6/2000 a uvádzajú sa v ňom všetky
podrobnosti a vysvetlenia súvisiace s novým postavením STN. Uvedený článok si môžete
preštudovať v Infocentre. zdroj www.stnu.sk
Požiadavka vo fáze posudzovania je nedôvodná. Súhlasíme aby bola požiadavka
prehodnotená v ďalšom stupni povoľovacích konaní – územné rozhodnutie, stavebné
povolenie.
7. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
Dodržiavať treba všetky zákony nie iba zákon o vodách. Okresný úrad Žilina, odbor
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia, ako príslušný správny orgán podľa ust. § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej
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správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako
príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle ust. § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o
zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon") má túto povinnosť a
kompetenciu danú zo zákona. Nevidíme dôvod vo fáze posudzovania túto povinnosť
dotknutým orgánom (úradom) pripomínať.
8. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku
škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
Požiadavka sa opakuje a odvoláva sa na požiadavku číslo 7. Požiadavka vo fáze
posudzovania je nedôvodná, preto že je iba všeobecným konštatovaním zrejmého faktu.
9. Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégia
adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením
vlády SR č. 148/2014.
Áno súhlasíme.
10. Žiadame definovať najbližšiu existujúcu obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým
pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy,
dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.
Zámer je vypracovaný pre potreby zisťovacieho konania v súlade s obsahom a štruktúrou
obsiahnutou v Prílohe č. 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z.
Príslušný orgán pre posúdenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie a vykonanie
zisťovacieho konania je Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie..
Ako je uvedené v texte zámeru najbližšia zástavba rodinných domov sa nachádza cca 350 m
od stavby.
V jednotlivých častiach textu je popísané, že činnosť nebude mať na túto zástavbu vplyv z
hľadiska hlukového a vplyvu emisií zo stavby. Stavba vzhľadom na vzdialenosť a výšku nijako
neovplyvňuje svetelnotechnické pomery rodinných domov. Dendrologický posudok nie je
možné urobiť, lebo na ploche budúcej činnosti sa nenachádzajú žiadne stromy.
11. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
Najbližšia zástavba sú výrobné haly spoločnosti HODAS a ELMENT. Navrhovaná stavba je
zosúladená s okolitou najbližšou zástavbou. Túto požiadavku „Združenia“ preto pokladáme
za uspokojenú v plnom rozsahu.
12. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného
objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
Stavba sa bude nachádzať v priemyselnej časti obce Lietavská Lucka.
Požiadavku „Združenia„ na zriadenie verejného parčíka považujeme v tomto území za
neodvôvodnenú.
13. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný park ako
verejný mestský park a vhodne začlenený do okolitého územia a voľne prístupný zo všetkých
smerov.
Zdôvodnené v bode 12.
14. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite.
Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
Zdvôvodnené v bode 10. Územie je podrobne popísané v zámere v príslušnej kapitole. Na
ploche budúcej činnosti sa nenachádzajú žiadne stromy
15. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu
lokálnej mikroklímy a jej bilancie.
Zdôvodnené v bodoch 10,12,13,14.
16. Alternatívou k bodom 11 až 14 by bolo realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť použite
aj vegetačné dielce špecifikovane v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatrávnená
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strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou
termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.
Súhlasíme aby bola požiadavka predmetom posudzovania v ďalšom konaní.
17. Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v
podobe fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľná umelecká
dielo neoddeliteľne 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 investície ekonomický aj marketingovo.
Zámer je vypracovaný pre potreby zisťovacieho konania v súlade s obsahom a štruktúrou
obsiahnutou v Prílohe č. 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z.
§ 2 Účel zákona
Účelom zákona je najmä
a) časne a účinne zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a prispieť k
integrácii environmentálnych aspektov do prípravy a schvaľovania strategických
dokumentov so zreteľom na podporu trvalo udržateľného rozvoja,
b) zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovaného strategického
dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie,
c) objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a
navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom,
d) určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia
znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného
prostredia,
e) získať odborný podklad na schválenie strategického dokumentu a na vydanie
rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
Požiadavku na realizáciu umeleckých diel nesúvisí s predmetom zisťovacieho konania v
zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z.z..
18. Výber stvárnenia a aj konkrétneho autora diela podľa bodu 14 bude predmetom
obstarávania resp. súťaže, ktorá má spĺňať minimálne nasledovne 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; - dielo rešpektuje charakter a obsah stavby, priestoru v ktorom sa umiestni ako aj
charakter danej lokality.
Vzhľadom na naše stanovisko uvedené k bodu 17 je táto požiadavka bezpredmetná.
19. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.
Súhlasíme aby bola požiadavka predmetom posudzovania v ďalšom konaní.
20. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území.
Požadujeme spracovať aktuálny geologicky a hydrogeologický prieskum a spracovaním
analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy
vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
Geologický prieskum bol vykonaný v rámci prípravy stavby. Vyhodnotenie činnosti vo vzťahu
ku geológii a hydrogeológii v dotknutom území je uvedené v texte zámeru.
Požiadavku pokladáme za splnenú.
21. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej kanalizácie
a ostatných vodných stavieb.
Zámer je vypracovaný pre potreby zisťovacieho konania v súlade s obsahom a štruktúrou
obsiahnutou v Prílohe č. 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. Požiadavka vo fáze posudzovania je
nedôvodná.
Súhlasíme aby bola požiadavka predmetom posudzovania v ďalšom konaní.
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22. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít
predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky
predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným planom
je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale
rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a
navrhovaného zámeru.
Umiestnenie riešeného zámeru je navrhnuté v katastrálnom území: Lietavská Lúčka, mimo
zastavaného územia obce, okres: Žilina, kraj: Žilinský. Pozemky definované ako „orná pôda“
vo vlastníctve navrhovateľa (evid. na LV č. 2675 a 1748). V súčasnosti obec Lietavská Lúčka
obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu.
Navrhovaná činnosť „Montážny závod spol. Hyundam“ bude v rámci katastrálneho územia
obce umiestnená v lokalite, do ktorej bola sústredená priemyselná činnosť (v susedstve sa
nachádzajú výrobné prevádzky spoločností ELEMENT a.s., SEJONG Slovakia s.r.o., HODAS
INVEST s.r.o. a iné).
Navrhovateľ v spolupráci s obcou Lietavská Lúčka pripravil zámer na výstavbu novej
prevádzky. Z hľadiska koncepcie rozvoja obce činnosť zodpovedá určeným kritériám
funkčného využívania územia.
23. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch c.79/2015 Z.z.
Áno. Súhlasíme.
24. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve
zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber komunálneho zmesového odpadu
označeného čiernou farbou, kovov označeného červenou farbou, papiera označeného modrou
farbou, skla označeného zelenou farbou, plastov označeného žltou farbou a bio-odpadu
označeného hnedou farbou.
Spoločnosť Hyundam Slovakia, s.r.o. kladie maximálny dôraz na ochranu životného
prostredia. Má vypracovaný interný predpis na separovanie druhotných zberných surovín.
Nakladanie s odpadmi bude navrhovateľom zabezpečené v súlade s platnou legislatívou v
oblasti odpadového hospodárstva a programami odpadového hospodárstva danej lokality,
kde princípom sú predovšetkým prevencia vzniku odpadov a zhodnocovanie odpadov.
V zámere je podrobnejšie rozpracovaná koncepcia nakladania s odpadmi a ich
zhodnocovania.
25. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; zo
zhodnocovania odpadov, sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr.: spevnené plochy, povrchy
plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.
Súhlasíme aby bola požiadavka predmetom posudzovania v ďalšom konaní za aktívnej
účasti Združenia domových samospráv.
26. Žiadame spracovať manuál krížového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií
Združenie domových samospráv neuviedlo v akom časovom okamihu zabezpečovania stavby
by Manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií mal byť spracovaný.
Nemáme námietky voči tomu, aby takéto manuály boli spracované na základe požiadaviek
zákonov SR, vyhlášok a nariadení platných v čase kolaudácie stavby a jej uvedenia do
prevádzky.
27. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je
Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie,
územne plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie), a preto žiadame, aby sme ako
známy účastník konania boli v zmysle §§ 24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní
písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva.
Voči požiadavke nemáme námietky.
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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 posudzovaní navrhovaného zámeru
„Montážny závod Hyundam Slovakia s.r.o" podľa tohto zákona prostredníctvom spravy o
hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného
stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné
opatrenia.

Okresný úrad Žilina, OSZP3 na základe tohto vyhodnotenia vyjadrenia investorom
navrhovanej činnosti listom č.j.: OU-ZA-OSZP3-2016/030855-003/Hnl zo dňa 20. 09. 2016
vyzval zainteresovanú verejnosť (Združenie domových samospráv) o doplnenie podania
o povinnú prílohu podľa § 24 ods. 5 zákona EIA – doklad o zaregistrovaní občianskeho
združenia alebo mimovládnej organizácie podporujúcej ochranu životného prostredia.
Združenie domových samospráv toto doplnilo mailom doručeným dňa 28. 09. 2016
a následne ho zaslalo elektronickou podateľňou 03. 10. 2016 s nasledovným vyjadrením:
Podľa § 34 ods. 6 Správneho poriadku „Skutočnosti všeobecne známe alebo známe
správnemu orgánu z úradnej činnosti netreba dokazovať.“
Združenie domových samospráv má za to, že orgán vykonávajúci zisťovacie konanie má z
úradnej činnosti znalosť o splnení tejto požiadavky vyplývajúcej z § 24 ods. 5 zákona EIA
č.24/2006 Z.z. napríklad zo zisťovacích konaní sp. zn. OU-ZA-OSZP3-2016/019919003/Hnl, OU-ZA-OSZP-2015/043162-002/Hnl. Združenie domových samospráv predložili
Okresnému úradu Žilina požadované dokumenty aj v rámci tzv. predbežnej žiadosti podľa
zákona OPK č. 543/2002 Z.z.
Súčasťou stanoviska v zisťovacom konaní uplatnenom Združením domových
samospráv sú aj odkazy na elektronické prílohy zverejnené na Internete, ktorých súčasťou sú
aj stanovy združenia potvrdené Ministerstvom vnútra SR ako registračným orgánom pod sp.
zn. VVS/1-900/90-29456-1. Stanovy Združenia domových samospráv v elektronickej podobe
sú k dispozícii na prehliadanie alebo na stiahnutie tu: http://fxcld.net/d90bYRNZb, výpis z
registra občianskych združení MV SR: http://goo.gl/OXGH6U a výpis z registra právnických
osôb ŠÚ SR tu: http://goo.gl/MepUxg. Táto informácia je súčasťou stanoviska Združenia
domových samospráv.
V zmysle § 3 ods. 5 Správneho poriadku majú správne orgány povinnosť postupovať v
obdobných prípadoch obdobným spôsobom, preto považujeme s odvolaním na uvedené
zisťovacie konania uvedený spôsob preukázania splnenia povinností podľa § 24 ods. 5 zákona
EIA za dostatočné nielen na právne vyhodnotenie uvedené v texte ale aj s ohľadom na
uplatňovanú rozhodovaciu prax v danej oblasti. Námietku navrhovateľa vnímame za
formalistickú a napádajúcu dotknutú verejnosť v snahe vyhnúť sa oprávneným pripomienkam
uplatneným v zisťovacom konaní a tiež za snahu vyhnúť sa povinnosti podľa § 29 ods. 10
zákona EIA poskytnúť doplňujúce informácie a vysvetlenia.
Zároveň žiadame o informáciu, či investor navrhovanej činnosti vo svojom vyjadrení
zo dňa 13. 09. 2016 konal prostredníctvom oprávneného orgánu právnickej osoby resp. či
bola správnemu orgánu doručená plná moc v zmysle § 17 Správneho poriadku, v ktorej sa
vyslovene uvádza plná moc aj pre právne úkony v zisťovacom konaní, nakoľko podľa § 31
Občianskeho zákonníka musí mať plná moc písomnú podobu a presne uvedený rozsah
oprávnenia. V prípade, že takáto plná moc absentuje a podanie neurobil oprávnený štatutár
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navrhovateľa, žiadame, aby všetky úkony, ktoré boli v zisťovacom konaní zo strany
navrhovateľa vykonané, aby boli tieto právne úkony nulitné a právne neúčinné; vrátane
vyjadrenia k pripomienkam Združenia domových samospráv a návrhu na zisťovacie konanie
samotné.
Trváme na našom podaní a pripomienkach ako zákonných a riadne zdôvodnených a
požadujeme, aby navrhovateľ k nim predložil doplňujúce informácie a objasnenia podľa § 29
ods. 10 zákona EIA.
OÚ Žilina – OSZP3:
V zmysle § 19 ods. 2 Správneho poriadku Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z
podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje. Osobitné právne
predpisy môžu ustanoviť jeho ďalšie náležitosti.
Takže v tomto prípade je potrebné postupovať v zmysle § 24 ods. 5 písm. a) zákona EIA kde
prílohou písomného stanoviska podľa odseku 3 písm. a), c) alebo d) je doklad
o zaregistrovaní, ak ide o stanovisko občianskeho združenia alebo mimovládnej organizácie
podporujúcej ochranu životného prostredia, z čoho vyplýva, že k písomnému stanovisku je
potrebné doložiť túto prílohu. Združením domových samospráv spomínaný zákon o ochrane
prírody a krajiny postupuje v prípade preukázania registrácie združia podľa svojho
paragrafového znenia odlišného od zákona EIA.
Zároveň Združenie domových samospráva požadovalo informáciu, či investor
navrhovanej činnosti vo svojom vyjadrení zo dňa 13. 09. 2016 konal prostredníctvom
oprávneného orgánu právnickej osoby resp. či bola správnemu orgánu doručená plná moc v
zmysle § 17 Správneho poriadku, v ktorej sa vyslovene uvádza plná moc aj pre právne úkony
v zisťovacom konaní.
Stanovisko investora zo dňa 13. 09. 2016 bolo vypracované splnomocnenou osobou.
Plná moc je súčasťou spisu.
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
legislatívy alebo nesúvisiaca s predmetom posudzovanej činnosti, a preto neboli zapracované
do záväznej časti tohto rozhodnutia.
Vzhľadom na komplexné výsledky zisťovacieho konania, ktoré nepoukázali na
predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými
predpismi v oblasti životného prostredia v dôsledku realizácie alebo prevádzky navrhovanej
činnosti, teda príslušný orgán nedospel k záveru, že posudzovanie vplyvov navrhovanej
výstavby na životné prostredie z dôvodov uvedených dotknutou verejnosťou (Združenie
domových samospráv Bratislava) je opodstatnené, preto nemohol vyhovieť návrhom
dotknutej verejnosti, aby sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru podľa zákona EIA
prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so
spracovaním 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 EIA, čo tunajší úrad s ohľadom na
výsledky zisťovacieho konania vydal, pričom prihliadal na kritériá stanovené zákonom EIA
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(§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. Zároveň pripomienkami dotknutej verejnosti
k dodržaniu zákonnosti navrhovanej činnosti vo vzťahu k jednotlivým osobitným predpisom
(vodný zákon, zákon o ochrane prírody a krajiny a ďalšie) sa v procese konania o povolení
činnosti podľa osobitných predpisov (stavebného zákona) bude kvalifikovane zaoberať
stavebný úrad na základe záväzných stanovísk dotknutých orgánov.
Niektoré pripomienky, ktoré vzišli z doručených stanovísk dotknutých orgánov boli
zahrnuté do opatrení určených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, ďalšie sa týkajú
povinností navrhovateľa vyplývajúce z ustanovení všeobecne záväzných predpisov. Tieto
nemôžu byt' predmetom rozhodovania príslušného orgánu, ale budú riešené v rámci
povoľovacieho procesu, ktoré sú záväzné pre príslušný povoľovací orgán a bude potrebné
zohľadniť ich v dokumentácii k územnému konaniu o umiestnení stavby a pri povoľovaní
činnosti podľa osobitných predpisov.
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 vplyvy. Uvedená
skutočnosť sa prejavila aj v stanoviskách od dotknutých subjektov, ktoré dali kladné
stanoviská a nepožadovali ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti. Opatrenia pre
túto zmenu navrhovanej činnosti 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 a zákona
364/2004 Z.z. o vodách v platnom znení. Navrhovaná činnosť môže byť realizovaná len na
základe územného rozhodnutia a stavebného povolenia, ktoré vydá príslušný stavebný úrad.
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Špeciálnym stavebným úradom vo veciach vodných stavieb je príslušný Okresný úrad Žilina
– odbor starostlivosti o životné prostredie. 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. Zároveň sa v rámci povoľovacieho konania stáva účastníkom konania
zainteresovaná verejnosť.
Navrhovanú činnosť je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých
zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Záver
OÚ Žilina – OSŽP pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať
podľa zákona prihliadal na stanoviská dotknutých orgánov doručené k predmetnému zámeru a
pri konečnom rozhodovaní primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe
č. 10 zákona.
Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru k navrhovanej činnosti,
vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu 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 zámeru tunajší úrad konštatuje, 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
zámeru k 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 zámeru
pre navrhovanú činnosť 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 zámeru k 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 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
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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.

Upozornenie:
Podľa § 29 ods. 8 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí
verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.
Investor a povoľujúci orgán je povinný postupovať v zmysle § 38 zákona EIA.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny zákon) v znení neskorších predpisov na Okresnom úrade Žilina,
odbor starostlivosti o životné prostredie 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.

RNDr. Drahomíra Macášková
vedúca odboru
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Rozdeľovník:
Doručí sa účastníkom konania:
1. Hyundam Slovakia, s. r. o. M. R. Štefánika 71, 010 01 Žilina
2. Obec Lietavská Lúčka, Cementárska 3, 013 11 Lietavská Lúčka
3. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
Zasiela sa podľa § 29 ods. 15 zákona:
Povoľujúci orgán:
1. Obec Lietavská Lúčka, stavebný úrad, Framborská 253/21, 010 01 Žilina
2. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie ŠVS
Rezortný orgán:
1. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava
Dotknuté orgány:
2. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. M. R. Štefánika 1,
Žilina – ŠSOPaK, ŠSOO, ŠS OH,
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline, V. Spanyola 27, 010 01 Žilina
4. Okresný úrad Žilina odbor krízového riadenia, J. Kráľa 4, 010 01 Žilina
5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline, Nám. požiarnikov 1,
010 01 Žilina
6. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 01 Žilina
7. Okresný úrad Žilina, Odbor opravných prostriedkov, referát pôdoshospodárstva, A.
Kmeťa 17, 010 01 Žilina
8. Okresný úrad Žilina, Odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, J. Kráľa 4,
010 01 Žilina
9. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 2902/6,
810 05 Bratislava
Spracovateľ zámeru:
1) Takenaka Europe GmbH, Havlíčkova 34, 817 02 Bratislava
2) Ing. Ingrid Nahácka, Narcisová 24, 927 05 Šaľa - Veča
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