Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Bratislava, 22. júla 2019
Číslo: 3648/2019-1.7/fr-R
38110/2019

ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov
na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa
§ 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54
ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodlo podľa § 29 zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho
konania k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Sihoť za Váhom I. a II. – likvidácia a
rekultivácia“ navrhovateľa Forest progress, s. r. o., Štefánikova 217, 014 01 Bytča, IČO
36 437 778, takto:
Zmena navrhovanej činnosti „Sihoť za Váhom I. a II. – likvidácia a rekultivácia“
uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti
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.
V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky určuje nasledovné podmienky na
zmiernenie negatívnych vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie
obyvateľov:
1.

2.

Zabezpečiť vypracovanie hydrogeologického posudku s návrhom opatrení na prevenciu,
elimináciu alebo minimalizáciu negatívnych vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na
podzemné vody v záujmovom území, ktorý by mal preukázať či odporučiť použitie
vhodného materiálu na zásyp;
V rámci realizácie zmeny navrhovanej činnosti využiť všetky technicky dostupné
prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií.
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Odôvodnenie:
Navrhovateľ, Forest progress, s. r. o., Štefánikova 217, 014 01 Bytča, IČO 36 437 778
(ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 11. 12. 2018 na Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“)
v súlade s § 18 ods. 2 písm. c) a ods. 3 podľa § 29 ods. 1 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 o posudzovaní vplyvov“) oznámenie o zmene
navrhovanej činnosti „Sihoť za Váhom I. a II. – likvidácia a rekultivácia“ vypracované
podľa prílohy č. 8a k zákonu o posudzovaní vplyvov (ďalej len „oznámenie o zmene
navrhovanej činnosti“).
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracovala spoločnosť ENVICONSULT
spol. s. r. o. v decembri 2018.
Navrhovaná činnosť je umiestnená v Trenčianskom kraji, okres Dubnica nad Váhom,
mesto Dubnica nad Váhom v južnej časti katastra Hliník nad Váhom, medzi riekou Váh a
diaľnicou D1. Lokalita je prístupná poľnými cestami z Hričovského Podhradia alebo Hlbokého.
Ložisko štrkopieskov Sihoť za Váhom I. a II., na pozemkoch parcelné čísla 860/2, 860/6
v katastrálnom území Hliník nad Váhom je v súčasnosti vydobyté. Materiál ložiska
štrkopieskov bol použitý pre výstavbu diaľnice D1 v úseku Vrtižer - Hričovské Podhradie.
Zmena navrhovanej činnosti predstavuje likvidáciu a následnú rekultiváciu vydobytého
ložiska štrkopieskov Sihoť za Váhom I. a II.
Spôsob likvidácie ložiska
Likvidácia ložiska bude pozostávať v zaplnení vydobytého priestoru lomu inertným
materiálom za účelom dosiahnutia prijateľného charakteru morfológie územia, na kótu 302,3
m n. m., to je približne 2,4 m nad súčasnú hladinu vody v ťažobnej jame. Zavážanie a rozhŕňanie
materiálu bude prebiehať z vytvorenej plošiny smerom od východu k západu.
Práce budú realizované na základe „Plánu likvidácie lomu“ ktorý bude vypracovaný
podľa prílohy č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 520/1991 Z. z. o podmienkach
využívania ložísk nevyhradených nerastov a schválený príslušným obvodným banským
úradom. Likvidáciou lomu sa bude realizovať za účelom zahladenia následkov dobývania a
navrátenie územia na ďalšie využívanie.
Pri likvidačných prácach budú použité:
-

hmoty pochádzajúce z vnútornej skrývky ložiska, ktoré sú umiestnené na depóniách po
okraji ložiska,
inertné odpady dovezené z iných lokalít, ktorých zloženie alebo produkty ich rozkladu
nebudú škodiť nad dovolený limit žiadnej zložke životného prostredia.

Na technické úpravy vydobytého ložiska budú použité inertné odpady, ktoré sú vhodné
na využitie na povrchovú úpravu terénu v zmysle § 20, ods. 3 vyhlášky Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z. Jedná sa o ostatný odpad, ktorý je podľa
vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov zaradený nasledovne:
-

01 04 08 odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07;

-

01 04 09 odpadový piesok a íly;
17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika;
17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako
uvedené v 17 01 06;
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03, 17 05 06 výkopová zemina
iná ako uvedená v 17 05 05.

Objem materiálu po hladinu vody na kóte 299, 90 bol vyčíslený na základe geodetického
zamerania v množstve 95 310 m3 a nad hladinou, po úroveň 302,30 m. n. m. v množstve 227
376 m3. Spolu sa jedná o objem 322 686 m3 (580 835 t). Zdrojom materiálov budú prevažne
stavebné práce realizované v regióne Bytče, pri ktorých nebude možné využiť či zhodnotiť
odpad v rámci stavby. Za účelom ochrany vôd bude pre zásyp ťažobnej jamy do úrovne 0,5 m
nad súčasnú hladinu vody použitý výlučne odpad kat. č. 17 05 04 a 17 05 06. Vzhľadom na
následnú rekultiváciu bude vrchnú časť navážky v hrúbke 0,5 m tvoriť výlučne výkopová
zemina, bez stavebnej sute. Znamená to, že stavebný odpad charakteru stavebnej sute a ostatné
odpady z vyššie uvedeného zoznamu budú môcť byť použité iba vo vrstve maximálne 1,4 m,
ohraničenej úrovňami 300, 40 m. n. m. a 301, 80 m. n. m.
Spôsob kontroly
Kontrola pri likvidácii ložiska bude vykonávaná 2 krát denne počas zavážania ťažobnej
jamy. Výsledky kontrol a určené opatrenia budú zaznamenávané do knihy prehliadok lomu v
likvidácii v súlade s § 7 ods. 1 až 6 vyhlášky Slovenského banského úradu č. 29/1989 Zb. o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti
vykonávanej banským spôsobom na povrchu.
Rekultivácia ložiska
Pred ťažbou bola vykonaná skrývka ornice v hrúbke približne 20 cm, ktorá bola uložená
na depóniách po okraji ložiska. V dôsledku zlej starostlivosti bola skrývka znehodnotená,
zaburinená a zarastená náletom, následkom čoho ju nie je možné použiť v celom rozsahu pri
rekultivácii. Z uvedeného dôvodu nebude možné uviesť rekultivovanú pôdu do stavu
kvalitatívne zodpovedajúceho jej stavu pred odňatím tak, aby plnila pôvodné funkcie pôdy
(produkčné, environmentálne) a aby ju bolo možné využívať na pôvodný účel.
Samotná rekultivácia bude pozostávať z:
-

technickej rekultivácie;
výsadby ekologickej zelene.

Technická rekultivácia
Technická rekultivácia na ploche 107 968 m2 vzniknutej po likvidácii ložiska bude
pozostávať z nasledovných činností:
-

vyčistenie plochy od eventuálneho odpadu a veľkých balvanov;
horizontálne premiestnenie skrývkovej zeminy z dočasných depónií po okraji ložiska,
jej rozprestretie a urovnanie;
skyprenie pláne hlbokou orbou.

Po ukončení technickej časti rekultivácie musí byť povrch očistený a urovnaný, bez
hlbokých vyjazdených koľají a iných nerovností, pripravený na výsadbu. Na výsadbu
ekologickej zelene sú navrhnuté nenáročné druhy drevín, ktoré sú schopné vytvoriť dostatočnú
hmotu zelene. Ako dominantná drevina je navrhovaný agát biely (Robinia pseudoacacia),
ktorému vyhovujú aj veľmi chudobné a kamenisté pôdy, potrebuje však dostatok slnka. Pre
výsadbu bude použité 3 až 4 ročné sadenice z uznávaného selektívneho zdroja reprodukčného
materiálu na produkciu kmeňoviny a doplnkovou funkciou výsadby agáta bieleho bude
produkcia medu. Doplnkovú výsadbu bude tvoriť topoľ čierny (Populus nigra), jelša sivá
(Alnus incana) a jelša lepkavá (Alnus glutinosa), s celkovým zastúpením 20 %.
Likvidácia lomu a rekultivačné práce budú prebiehať po etapách, v závislosti od zdrojov
zásypového materiálu. Likvidačné a rekultivačné práce budú vykonávané po segmentoch šírky
cca 100 m. Ukončenie rekultivácie sa predpokladá v roku 2028.
V rámci zmeny navrhovanej činnosti bola vykonaná podrobná analýza všetkých
relevantných vplyvov činnosti na životné prostredie vrátane zdravia. Z analýzy vyplýva, že
pôvodne navrhovaná činnosť likvidácie a rekultivácie ložiska štrkopieskov, rovnako ako jej
navrhovaná zmena dotknuté územie nadmerne nezaťaží.
Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti dôjde k zosúladeniu činnosti s požiadavkami
v oblasti ochrany nerastného bohatstva, podľa ktorých sa pri trvalom zastavení dobývania
ložiska nevyhradeného nerastu vykonáva likvidácia lomu. Likvidáciou lomu sa sleduje
zahladenie následkov dobývania a navrátenie územia na ďalšie využívanie. Druh pozemku,
ktorý mal vzniknúť po rekultivácii ložiska štrkopieskov sa zmení z poľnohospodárskej pôdy na
„ostatnú plochu“. Dôvodom je nedostatok ornice pre uvedenie pozemku do pôvodného stavu.
Zmenu navrhovanej činnosti možno v porovnaní s pôvodným riešením (rekultivácia na
ornú pôdu) klasifikovať pozitívne, nakoľko vytvorenie lesného biotopu prispeje k zvýšeniu
biodiverzity územia. Vo vzťahu k ekológii možno hovoriť o pozitívnom vplyve na zvýšenie
ekologickej stability krajiny. Vznikom nového typu biotopu - lesný biotop bude významnejšie
posilnená populácia lesných druhov živočíchov na úkor druhov viazaných na vodné prostredie.
Podľa § 18 ods. 2 písm. c) a ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov predmetom
zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo zmeny navrhovanej
činnosti (ďalej len „zisťovacie konanie“) musí byť každá zmena navrhovanej činnosti uvedenej
v prílohe č. 8 časti A, ktorá nie je zmenou podľa odseku 1 písm. d) zákona o posudzovaní
vplyvov (ak taká zmena samotná dosahuje alebo prekračuje prahovú hodnotu) a môže mať
významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú,
realizovanú alebo v štádiu realizácie.
Podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov ak ide o navrhovanú činnosť
uvedenú v § 18 ods. 2, písm. c) zákona o posudzovaní vplyvov je navrhovateľ povinný pred
začatím povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti doručiť príslušnému orgánu písomne
a elektronicky oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracované podľa prílohy č. 8a, ak
má byť predmetom zisťovacieho konania zmena navrhovanej činnosti.
MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1
ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 správneho poriadku a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k)
v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona o posudzovaní vplyvov, zaslalo listom č. 12269/20181.7/fr, 67001/2018 zo dňa 18. 12. 2018 v súlade s § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 6

zákona o posudzovaní vplyvov oznámenie o zmene navrhovanej činnosti dotknutým obciam a
informáciu o zverejnení oznámenia o zmene na webovom sídle ministerstva rezortným
orgánom, dotknutým orgánom a povoľujúcemu. MŽP SR zároveň týmto listom upovedomilo
podľa § 18 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov známych účastníkov konania o začatí konania.
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle ministerstva,
na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/sihot-za-vahom-i-ii-likvidacia-rekultivacia
Rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu podľa § 29
ods. 9 zákona o posudzovaní vplyvov doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská
k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho doručenia. Ak
sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné.
Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene
navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa
odseku 8. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené
dotknutej obci.
K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti boli podľa zákona o posudzovaní vplyvov
doručené na MŽP SR nasledujúce stanoviská (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):
1. Obvodný banský úrad v Prievidzi, list č. 94-65/2019 zo dňa 15. 01. 2019 – nemá pripomienky
k zmene navrhovanej činnosti.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko Obvodného banského úradu v Prievidzi na vedomie.
2. Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany
ovzdušia - list č. OU-BY-OSZP-2019/000117-2/Koc zo dňa 17. 01. 2019 – uvádza, že pri
realizácii je potrebné využiť všetky technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť
nákladov na obmedzenie prašných emisií.
Vyjadrenie MŽP SR: Navrhovateľ má povinnosť dodržať zákonom dané povinnosti
vyplývajúce zo súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov. MŽP SR berie stanovisko
Okresného úradu Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany
ovzdušia na vedomie. Požiadavka bola zapracovaná do rozhodnutia v súlade s ustanoveniami
§ 29 ods. 13 zákona o posudzovaní vplyvov.
3. Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy - list
č. OU-BY-OSZP-2019/000121-3/Uri zo dňa 23. 01. 2019 – uvádza, pripomienky a požiadavky:
- uvádza, že zmenu navrhovanej činnosti je potrebné posúdiť v zmysle ustanovenia § 16a
vodného zákona v ďalšom povoľovacom procese príslušným správnym orgánom;
- vodnú hladinu požaduje najprv zaviesť nepriepustnou ílovitou zeminou a následne
inertným odpadom;
- uvádza, že na zmenu navrhovanej činnosti je potrebné povolenie na niektoré činnosti
v zmysle ustanovenia § 23 ods. 1 písm. c) vodného zákona vydané orgánom štátnej vodnej
správy, pred vydaním rozhodnutia banského úradu;
- upozorňuje na návrh opatrení v rámci zabránenia, príp. ohrozenia kvality povrchových či
podzemných vôd.

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko Okresného úradu Bytča, odbor starostlivosti
o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy na vedomie. V rámci zisťovania skutočného
stavu veci k obsahu tohto stanoviska zároveň MŽP SR požiadalo o vyjadrenie Ministerstvo
životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu vôd, ktorá doručila dňa 09. 07. 2019
stanovisko, v ktorom uviedla, že v rámci navrhovanej zmeny činnosti musí byť uplatnený postup
podľa § 16a vodného zákona, t. j. pred podaním návrhu na začatie konania o povolení
navrhovanej činnosti je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie rozhodnutia
podľa § 16a vodného zákona, či ide o navrhovanú činnosť podľa §16 ods. 6 písm. b) vodného
zákona, nakoľko sa týmto preukáže ako predmetný vodný útvar podzemných vôd bude
ovplyvnený navrhovanou činnosťou. V závere dodáva, že pri realizácii prác je potrebné
rešpektovať ustanovenie § 39 vodného zákona o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami
vrátane vypracovania havarijného plánu a jeho predloženia na schválenie príslušnému
inšpektorátu Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Podmienka v súvislosti so zavezením
vodnej hladiny nepriepustnou ílovitou zeminou a následne inertným odpadom nezohľadňuje
vplyvy použitých materiálov na bezprostrednú ochranu odkrytej podzemnej vody a vstupu
znečisťujúcich látok do podzemných vôd. Nie je možné zamieňať inertný odpad a inertný
materiál vzhľadom na to, že na inertný odpad sa vzťahujú podmienky a požiadavky zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch, a v súvislosti s inertným materiálom možno uplatňovať zákonné
podmienky z osobitných predpisov vo všeobecnosti. Postup podľa § 16a vodného zákona nie je
nevyhnutnou súčasťou posudzovania podľa zákona o posudzovaní vplyvov, nakoľko sa jedná o
samostatný postup upravený osobitným predpisom, ktorý určuje aké náležitosti (projektová
dokumentácia) majú byť súčasťou žiadosti a zároveň určuje aj osobitosti vo vzťahu k zisteniam
pre toto konania. Vzhľadom na skutočnosť, že náležitosti vyplývajúce z osobitného predpisu nie
sú súčasťou vykonaného zisťovacieho konania, s ohľadom na vyhodnotenie vplyvov súvisiacich
s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti uvedené na str. 8 tohto rozhodnutia, MŽP SR
nepovažuje povinnosť navrhovateľa vyplývajúcu z osobitného predpisu za skutočnosť
odôvodňujúcu posudzovania zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov.
Zároveň požiadavka týkajúca sa použitia vhodného materiálu na zásyp bola zapracovaná do
rozhodnutia v súlade s ustanoveniami § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní vplyvov.
4. Žilinský samosprávny kraj, list č. 03672/2019/ORR-2 zo dňa 18. 02. 2019 – v stanovisku
uvádza, že pre navrhovaný spôsob využívania územia akým je výsadba rýchlorastúcich drevín,
je potrebný súhlas s odňatím poľnohospodárskej pôdy, ktorý sa udeľuje v procese spracovania
územného plánu v súlade so stavebným zákonom.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko Žilinského samosprávneho kraja na vedomie.
5. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list č. OU-ZAOCDPK-2019/009605/2/SUB, zo dňa 25. 01. 2019 – uvádza, že nemá pripomienky k zmene
navrhovanej činnosti.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko Okresného úradu Žilina, odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií na vedomie.
6. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva
a integrovanej prevencie, list č. 3870/2019 zo dňa 24. 01. 2019 – vo svojom stanovisku uvádza
a poukazuje, že činnosť využívania odpadov na povrchovú úpravu terénu je vzhľadom na
výsledok činnosti potrebné chápať ako činnosť zneškodňovania.

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky, odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie na vedomie a zároveň
uvádza, že bolo s touto skutočnosťou oboznámené počas celého zisťovacieho konania.
7. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd
a vybraných zložiek životného prostredia kraja, list č. OU-ZA-OSZP2-2019/010732/Nem, zo
dňa 06. 02. 2019 – uvádza vo svojom stanovisku nasledovné pripomienky a požiadavky:
- poukazuje, že činnosť využívania odpadov na povrchovú úpravu terénu je potrebné
považovať za činnosť zneškodňovania;
- poukazuje na chýbajúcu informáciu ohľadom schválenia projektovej dokumentácie
príslušným správnym orgánom;
- upozorňuje, že súhlas orgánu odpadového hospodárstva sa udeľuje na využívanie
odpadov na povrchovú úpravu terénu a tento súhlas nenahrádza potrebné povolenie
príslušného banského úradu;
- upozorňuje, že podľa právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva je súhlas
na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu podľa zákona o odpadoch možné
udeliť len vlastníkovi pozemku.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti o
životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
na vedomie. Pripomienky predstavujú upozornenia na potrebu dodržiavania všeobecne
záväzných legislatívnych predpisov, ktorých dodržiavaním je navrhovateľ viazaný.
MŽP SR dôkladne preštudovalo všetky, v zákonom o posudzovaní vplyvov stanovenom
termíne doručené stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a podrobne sa
zaoberalo vyhodnotením a následným zapracovaním všetkých pripomienok do tohto
rozhodnutia, pričom vychádzalo najmä z dostatočnej podrobnosti, výpovednej hodnoty obsahu
predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, s braním na vedomie stupeň jej
prípravy. Väčšina vznesených pripomienok a požiadaviek bola charakteru dodržiavania
všeobecne záväzných platných právnych predpisov a noriem, ktorých dodržiavaním je
navrhovateľ viazaný. Osobitne zapracované do výrokovej časti tohto rozhodnutia boli
pripomienky Okresného úradu Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy ochrany ovzdušia a úseku štátnej vodnej správy, ku ktorým si MŽP SR listom č.
3648/2019-1.7/fr, 34237/2019 vyžiadalo stanovisko, resp. vyjadrenie Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd za účelom zistiť presne a úplne skutočný stav veci.
Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku je správny orgán povinný dať účastníkom konania
a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho
podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
MŽP SR podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku listom č. 3648/2019-1.7/fr, 8674/2019 zo
dňa 14. 02. 2019 oboznámilo účastníkov konania s tým, že v rámci zisťovacieho konania
k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti MŽP SR zhromaždilo rozhodujúce podklady na
vydanie rozhodnutia a ako účastníci konania majú právo sa s podkladmi na vydanie rozhodnutia
oboznámiť a následne sa k nim, ako aj k spôsobu ich zistenia vyjadriť pred vydaním
rozhodnutia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
Do vydania rozhodnutia prejavil záujem oboznámiť sa so stanoviskami doručenými
príslušnému orgánu v rámci zisťovacieho konania a s podkladmi súvisiacimi so zmenou
navrhovanej činnosti len zástupca navrhovateľa.

V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledovné vplyvy zmeny
navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia:
Vplyvy na obyvateľstvo
Zmena navrhovanej činnosti nebude predstavovať významný vplyv z hľadiska vplyvu na
obyvateľstvo, nakoľko sa jedná o likvidáciu a rekultiváciu už existujúceho vydobytého ložiska.
Vplyvy na pôdu
Zmenou navrhovanej činnosti dôjde k náprave nelegálneho stavu, pričom sa zmení druh
pozemku, ktorý mal vzniknúť po rekultivácii ložiska štrkopieskov, t. j. poľnohospodárska pôda
sa zmení na „ostatnú plochu“.
Vplyvy na ovzdušie
Zmena navrhovanej činnosti výrazne neovplyvní pomery dotknutého územia z hľadiska
hygieny ovzdušia.
Vplyvy na vodné pomery
Zmena navrhovanej činnosti je navrhnutá tak, aby nedošlo k znečisteniu povrchových a
podzemných vôd. Na zavážanie ložiska budú použité výlučne nekontaminované inertné
materiály pochádzajúce z výstavby v regióne.
Vplyvy na krajinu
Zmena navrhovanej činnosti v rámci rekultivácie a likvidácie vydobytého ložiska bude
predstavovať začlenenie vydobytého lomu do okolitého prostredia, preto sa priame vplyvy na
krajinu dajú hodnotiť ako pozitívne.
MŽP SR pri posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných
vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o
posudzovaní vplyvov vychádzalo z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, pričom použilo
aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, uvedené v prílohe
č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných
projektov na životné prostredie.
Orgány štátnej správy a samosprávy vo vyjadreniach a stanoviskách, ktoré boli doručené
na MŽP SR, súhlasili s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti a netrvali na posudzovaní podľa
zákona o posudzovaní vplyvov.
MŽP SR na základe odborného posúdenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk
orgánov štátnej správy a samosprávy konštatuje, že zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje
taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie
a zdravie obyvateľov a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec o
rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom
webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61
ods. 1 správneho poriadku na MŽP SR.
V prípade verejnosti sa podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov za deň doručenia
rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona
o posudzovaní vplyvov na webovom sídle MŽP SR.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň
pripúšťajú, preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z.
Správny súdny poriadok.

Ing. Roman Skorka
riaditeľ odboru
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