odbor starostlivosti o životné prostredie
Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
Číslo spisu: OU-NO-OSZP-2022/001950

V Námestove, dňa 11. 04. 2022

ROZSAH HODNOTENIA
určený podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre hodnotenie vplyvov navrhovanej
činnosti „Rozšírenie areálu spoločnosti Materasso Slovakia, s.r.o. v Oravskom Veselom“

Navrhovateľ, Materasso Slovakia, s.r.o., Oravské Veselé 612, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 36
405 116, predložil Okresnému úradu Námestovo, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa
§ 18 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“) zámer navrhovanej
činnosti ,, Rozšírenie areálu spoločnosti Materasso Slovakia, s.r.o. v Oravskom Veselom“.
Predložený zámer navrhovanej činnosti je zaradený podľa prílohy č. 8 zákona EIA, kapitoly 9.
Infraštruktúra, položka č. 16., Projekty rozvoja obcí vrátane písm. a) pozemných stavieb alebo ich
súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy, mimo zastavaného
územia od 1000 m2 podlahovej plochy – časť B (zisťovacie konanie) a do kapitoly 8. Ostatné
priemyselné odvetvia, položka č. 10., Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách č. 1
– 9 s výrobnou plochou od 1000 m2 – časť B (zisťovacie konanie).
Po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona EIA
vyplynula povinnosť ďalšieho posudzovania navrhovanej činnosti „Rozšírenie areálu
spoločnosti Materasso Slovakia, s.r.o. v Oravskom Veselom“ umiestnenej v Žilinskom kraji, v
okrese Námestovo, katastrálnom území Oravské Veselé, parcelné čísla E KN: 4735; 4736 v zmysle
zákona EIA.
Účelom navrhovaného zámeru je rozšírenie výrobného areálu spoločnosti MATERASSO
Slovakia, s.r.o. (ďalej len MATERASSO) o nový objekt výrobnej haly s príslušenstvom západne
od okraja jestvujúceho výrobného areálu. Výrobná hala je navrhovaná v rámci parciel vo
vlastníctve investora, v k.ú. obce Oravské Veselé, okres Námestovo, mimo zastavaného územia
obce. Predmetné parcely tvorí mierne svahovitý terén so stúpaním v smere na sever.
Hlavným dôvodom výstavby výrobnej haly je uvoľnenie jestvujúcej výrobnej haly pre účely
skladovania vstupných materiálov a hotových výrobkov v jestvujúcej výrobnej hale, kde nie sú
priestorové podmienky na skladovanie a zároveň výrobné linky. Sortiment a výrobná kapacita
zostane zachovaná, navrhovaná činnosť zefektívni logistiku výroby v rámci areálu a vytvorí
podmienky pre zameranie sa výrobkov s vyššou pridanou hodnotou.
S prihliadnutím na doručené písomné stanoviská a výsledky zisťovacieho konania Okresný úrad
Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie navrhuje určiť podľa § 30 zákona nasledovný
rozsah hodnotenia:

1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE
Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti „Rozšírenie areálu
spoločnosti Materasso Slovakia, s.r.o. v Oravskom Veselom“ sa určuje dôkladné zhodnotenie
nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila) a variantu,
ktorý je riešený v zámere.
2. ROZSAH HODNOTENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
2.1. Všeobecné podmienky
2.1.1. Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení. Vzhľadom na povahu a rozsah
navrhovanej činnosti a jej lokalizáciu je potrebné, aby správa o hodnotení obsahovala
rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 11 zákona, primerane charakteru
navrhovanej činnosti.
2.1.2. Na vypracovanie správy o hodnotení sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
v študijnom odbore zodpovedajúcom odboru činnosti alebo oblasti činnosti uvedenej vo
vyhláške č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na
účely posudzovania vplyvov na životné prostredie.
2.1.3. Pre hodnotenie navrhovanej činnosti sa nestanovuje časový harmonogram, ani žiadne
špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia.
2.1.4. Navrhovateľ doručí Okresnému úradu Námestovo, odboru starostlivosti o životné
prostredie, kompletné vyhotovenie správy o hodnotení v počte 2 kusy, dve samostatné
všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutia a 2 x správu o hodnotení na elektronickom
nosiči dát.
2.2. Špecifické požiadavky
Zo stanovísk doručených k zámeru vyplynula potreba v správe o hodnotení podrobnejšie
rozpracovať nasledovné okruhy otázok súvisiacich s navrhovanou činnosťou:
2.2.1 Vyhodnotiť vplyvy všetkých prvkov rozšírenia areálu na územia sústavy Natura 2000 (tzv.
primerané hodnotenie) podľa Metodiky hodnotenia významnosti vplyvov plánov a
projektov na územia sústavy Natura 2000 v SR (ŠOP SR, 2014, 2016). Upozorňujeme, že
za dotknuté sa považujú aj nepriamo dotknuté chránené územia.
2.2.2 Na základe aktuálnych údajov a prieskumov vyhodnotiť vplyvy na chránené územia, prvky
ÚSES, migráciu a na ostatné záujmy ochrany prírody, vrátane kumulatívnych vplyvov.
2.2.3 Pre všetky identifikované negatívne vplyvy navrhnúť konkrétne opatrenia na ich
zmiernenie, ktorých vykonanie možno vyhodnocovať.
2.2.4 Navrhnúť konkrétne požiadavky na monitoring záujmov ochrany a krajiny: prvky, čas,
trvanie monitorovania a spôsob odovzdávania vstupov.
2.2.5 Znečisťujúce látky a zaobchádzanie s nimi definovať v zmysle vodného zákona.
2.2.6 Posúdiť súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.
2.2.7 Rešpektovať záväznú časť Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja.
2.2.8 Vyhodnotiť požiadavky a pripomienky zaslané verejnosťou k návrhu rozsahu hodnotenia.
2.2.4 Vyhodnotiť všetky pripomienky, ktoré boli doručené k oznámeniu o zámere navrhovanej
činnosti.
2.2.5 Písomne vyhodnotiť splnenie alebo nesplnenie jednotlivých bodov tohto rozsahu
hodnotenia pre navrhovanú činnosť. V prípade nesplnenia zdôvodniť.
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3. UPOZORNENIE
Podľa § 30 ods. 6. platnosť rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny,
určeného podľa odseku 1, je tri roky od jeho určenia, ak sa v harmonograme neurčí inak.
Podľa § 30 ods. 7. navrhovateľ v spolupráci s dotknutou obcou bezodkladne informuje
verejnosť o určenom rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a jeho
harmonograme spôsobom v mieste obvyklým.
Verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby
môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny do
desiatich pracovných dní od jeho zverejnenia podľa odseku 7 príslušnému orgánu, ktorý ich po
vyhodnotení doručí navrhovateľovi.
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie
Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
Mail: oszp.no@minv.sk

Ing. Janka Pisarčíková
vedúca odboru
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