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Vec

"Zbemý dvor mesta Krásno nad Kysucou - doplnenie odpadov do sú hlasu'' - zaslanie rozhodnutia zo zisť ovacieho
konania navrhovanei č innosli

V prí lohe listu Vám zasielame rozhodnutie zo zisť ovacieho konania navľ hovanej č innosti "Zbemý dvor mesta Kľ ás-
no nad Kysucou - doplnenie odpadov do sú hlasu'' .

l pľ í loha

Ing. Viera Juro¹ ková

vedú ci odboru

Informatí vna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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oNodbor starostlivosti o ¾ ivotné  pľ ostredie

Palárikova gl. 0220l Cadca

Č í slo spisu: oU-CA-oSZP -2:0221004398-007 V Č adci, dŕ n 9.5'2022

ROZHODNUTIE

vYDANÉ  v ZsŤovACoM KoI\ANÍ

okĺ esný ú rad Č adca, odbor starostlivosti o ¾ ivotné  prostredie ako prí slu¹ ný orgán ¹ tátnej
správy podľ a $ l ods. l pí sm. c) a $ 5 zákonaNR SR č . 525/2003 Z. z. o ¹ tátnej správe starostlivosti
o ¾ ivotné  prostredie a o Zmene a doplnení  niektorých zákonov v Zľ rení  neskor¹ í ch predpisov, ako
správny orgán podľ a $ l ods. 2 zákona NR SR č .7111967 Zb. o správnom konaní  (správny
poriadok)vznenineskoľ ¹ í chpredpisovaakoprí slu¹ nýorgánpodľ a$3pí sm.k)vspojení s$56
pí sm. b) zé tkona NR SR č .2412006 Z. z.o posudzovaní  vplyvov na ¾ ivotné  prostredie a o Zmene a
doplnení  niektorých zákonov v zneni neskor¹ í ch predpisov, ľ ozhodol podľ a $ 29 zákona NR SR č .
2412006 Z. z.o posudzovaní  vplyvov na ¾ ivotné  prostredie a o Zmene a doplnení  niektorých
zákonov v zneni neskoľ ¹ í ch predpisov a podľ a $ 46 a $ 47 zákona NR SR č . 7ll|967 Zb. o
správnom konaní  (správny poľ iadok) v znenĺ  neskor¹ í ch predpisov po vykonaní  zist'ovacieho
konania k oznámeniu o Zmene navrhovanej č innosti " Zberný dvor mesta Krásno nad Kysucou
_ doplnenie odpadov do sú hlasu", nav.ľ hovatel'a mesto Kľ ásno nad Kysucou, Ulica 1. mája
t255,,023 02 Krásno nad Kysucou, tč O: 00314072 takto:

Zmenanavrhovanej č innosti " Zberný dvor mesta Krásno nad Kysucou _ doplnenie odpadov
do sú hlasu", uvedená v predlo¾ enom oznámení  o zmene navrhovanej č innosti, ktorá sa bude
realizovať  v katastrálnom ú zemí  mesta Krásno nad Kysucou' na parcelách reg. CKN 515/17,
515/8ó' 515/87 

sa nebude posudzovať

podľ a zákona NR SR č .2412006 Z. z' o posudzovaní  vplyvov na ¾ ivotné  prostredie a o Zmene a
doplnení  niektoých zákonov v zneni neskor¹ í ch predpisov.

V sú lade s ustanovení m $ 29 ods. 13 zákona NR SR č . 2412006 Z. z. o posudzovani vplyvov na
¾ ivotne pľ ostredie ao zmene a doplnení  niektoýh zákonov v znení  neskor¹ í ph predpisov sa urč ujú
nasledovné  podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej č innosti na
¾ ivolne pľ ostľ edie:

l. V suchom alebo veternom poč así  vykonávat'pravidelné  kropenie dľ obneho stavebné ho odpadu,
pou¾ í vaných komunikácii a manipulač ných plôch zberné ho dvora, ak nie sú  zabezpeč ené  in;ýrn
spôsobom.
2. Zabezpeč iť  kontrolu zlo¾ enia a obsahu pľ eberané ho odpadu na zberný dvor povereným
pracovní kom.
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odôvodnenie

Úxony pred vydaní m ľ ozhodnutia

Navľ hovateľ  mesto Krásno nad KYsucou, Ulica 1. mája 1255' 023 02 Kľ ásno nad
Kysucou, ĺ č o: oo:t4072 (d'a|ej len,,navrhovateľ ")' doruč il-ä ňa 22.3.2022 na okresný ú ľ ad
Č adca, odbor starostlivosti o ¾ ivotné  prostredie (ďalej len ,,oU Cadca") podľ a $ 18 ods. 2 pí sm d)
a podľ a $ 29 ods. l pí sm. b) zákona NR SR č . 2412006 Z. z. o posudzovaní  vplyvov na ®ivotné
pľ ostredie a o Zmene a doplnení  niektorych zákonov v zneĺ i neskor¹ í ch predpisov (ďalej len

,,zákon o posudzovaní  vplyvov") oznámenie o zmene navrhovanej č innosti ,,Zbemý dvoľ  mesta
Kľ ásno nad Kysucou _ doplnenie odpadov do sú hlasu", vypracované  podľ a pľ í lolry č . 8a k zákonu
o posudzovaní  vplyvov (ďalej len,,oznámenie o Zmene navrlrovanej č innosti").

oznámenie o Zmene navrhovanej č innosti vypľ acovala spoloč nosť  oP®P SK, s.ľ .o., Horná
Lehota 104,027 41 oravský Podzámok, dňa 17.3.2022.

okresný ú ľ a<t Č adca, odbor starostlivosti o ¾ ivotné  prostredie, ako oľ gán ¹ tátnej správy
staľ ostlivostio¾ ivotné pľ ostľ ediepodľ a $ 1ods. 1pí sm. c)a$ 5 z¾ konaNRSR č .525ĺ 2003Z.z.
o ¹ tátnej spľ áve staľ ostlivosti o ¾ ivotné  pľ ostredie a o Zmene a doplnení  niektoýlr zákonov v zneni
neskoľ ¹ í ch predpisov, ako spľ ávny orgán podľ a $ 1 ods. 2 zákona NR SR č . 7111967 Zb. o
správnom konaní  (správny poľ iadok) v znení  neskor¹ í clr predpisov (ďalej len ,,správny poriadok")
a ako prí slu¹ ný orgán podľ a $ 3 pí sm. k) v spojení  s $ 56 pí sm. b) zákona o posudzovaní  vplyvov,
upovedomil podl'a $ 18 ods.3 spľ ávneho poriadku v¹ etkých známych ú č astní kom konania, ¾ e
driom doruč enia oznámenĺ a o Zmene navĺ hovanej č innosti zač a|o poclľ a $ 18 spľ ávrreho poriadku'
správne konanie vo veci zisť ovacieho konania o posudzovaní  vplyvov zmeny navrlrovanej č innosti
rra ®ivotné  prostredie.

Podľ a $ 29 ods. l, pí snr. b) zákona o posudzovaní  vplyvov, ak ide o navrhovanú  č innosť
uvedenú  v $ 18 ods' 2, pí sm. d) zákona o posudzovaní  vplyvov je navrhovateľ  povinný pred
zač atin povoľ ovacielro konania k navrhovanej č innosti doľ uč iť  prí slu¹ né mu oľ gánu pí somne a
elektľ onicky oznámenie o Zmene navľ lrovanej č innosti vypľ acované  podl'a pľ í lohy č . 8a' ak má byt
predmetom zisť ovacieho konania Zmena navľ hovanej č innosti.
Podľ a $ 18 ods. 2, pí sm. d) zákona o posudzovaní  vplyvov, predmetom zisť ovacielro konania o
posudzovaní  vplyvov navľ hovanej č innosti alebo zmeny navrhovane_j č innosti (ďalej len

,,zisť ovacie konanie") musí  bý ka¾ dázmena navrhovanej č innosti uvedenej v prí lohe č . 8 č asti B
zé tkona o posudzovaní  vplyvov, ktorá mô¾ e mať  významný nepriaznivý Vplyv na ¾ ivotné
pľ ostľ edie' ak ide o č innosť  u¾  posú denú , povolenú ,realizovanú  alebo v ¹ tádiu reaLizácie.

oU Č adca dňa24.3.2022 zvercjnil oznámenie o zmene navľ hovanej č innosti podľ a $ 29 ods.
6 zákona o posudzovaní  vplyvov a infoľ máciu pľ e verejnosť  podľ a $ 24 ods. I zákona o
posudzovaní  vplyvov na webovom sí dle ministerstva
(lrttps ://www' enviľ opoft al sk/sk/eialde tail I zb er nv -dv or-me s ta-kra sno- aĺ l-kvsucou-donlneni e-

odpadov-do-sulrlasu) a ú radrrej tabuli azároveĺ l,zaslal listom č . OU-CA-osZP-20221004398-002
zo dňa 24.3.2022 ¾ iadosť  o stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej č iimosti povoľ ujú cemu
orgátru, (okresný ú ľ ad Č adca, odbor starostlivo¹ ti o ¾ ivotné  prostľ eclie), dotknrrté mu orgánu
(okĺ esrrý ú rad Č adca' odbor starostlivosti o ¾ ivotrré  pľ ostredie; okľ esný ú ľ ad Č adca, odbor
kľ í zové ho riadenia; okľ esný ú rad Č adca, odboľ  cestnej dopravy a pozemkových konrunikácií ;
Regionálny ú ľ ad veľ ejné lro zdravotní ctva so sí dlom v Č adci; Okľ esné  riaditeľ stvo Hasič ské ho a
záchranneho zboru v Č adci; ®ilins\; samosprávny kĺ aj;) a dotknutej obci.
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Mesto Krásno nad Kysucou ako dotknutá obec informovala verejnost' podl'a s 29 ods. 8 zákona
o posudzovani vplyvov o oznámení  o zmene navrhovanej č innosti na svojej ú radnej tabuli dňa
29.3.2022 do l3.4. 2022 a zároveň oznámila, kde a kedy mo®no do zámeru nahliadnuť .

Vyjadľ enia k podkladom pre vydanie ľ ozhodnutia

Struč ný popis sú č asné ho stavu

Existujú ci zbemý dvor.je umiestnený na pozemku s parceln;ými č í slami 5I5lÍ 7,5l5/86 a 5l5/87 v
k. ú . Krásno nad Kysucou. Predmetné  paľ cely sú  charakterizované  ako zastavané  plochy a
nádvoria. Areál dvoľ a je zabezpeč eĺ ý proti vniknutiu nepovolených osôb oplotení m,
uzamykatel'nou bránou a kamerovým systé mom. Zbemý dvor pozostáva z nasledovných objektov:
prevádzková budova; murovaný sklad odpadov, v ktorom je vyč lenený pľ iestoľ  na
zhroma®ďovanie elektľ oodpadu a nebezpeč ných odpadov; sklad ostatných odpadov; spevnená _
manipulač ná plocha; zberné  nádoby urč ené  na zhľ oma®ďovanie oddelene vyzbieranej zlo®ky
odpadu spolu s uvedení m kategórie, druhu odpadu a názvu odpadu podl'a katalógu odpadu, pre
ktoqý je urč ená; osobitne vyč lenený priestor alebo vel'kokapacitné  kontajnery pre: objemný odpad,
drobný stavebný odpad, biologicky rozlo¾ itel'ný odpad zo záhrad, parkov a cintorí nov spolu s
uvedení m kategórie' dľ uhu odpadu a názvu odpadu podl'a Katalógu odpadu; skladovací  priestor
pre odpad vhodný na prí pravu na opä tovne pou®itie. Sú č ast'ou zberné ho dvore je váha na
zisť ovanie mno®stva pľ eberaných odpadov. Zbemý dvor mesta slú ®i pre poplatní kov mesta Krásno
nad Kysucou.
Zoznam preberaných odpadov zaradených podl'a Vyhlá¹ ky M®P SR č ' 36512015 Z. z. ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov:
Zbeľ  ostatných odpadov
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Katalógové
č í slo

Názov dľ uhu odpadu Kategória

20 01 01 papier a lepenka o
20 0t 02 sklo o

20 01 03
viacvrstvove kombinované  materiá|y na b áze lepenky
(kompozity na báze lepenky)

o

20 01 l0 ¹ atstvo o
2001 il textí lie o
20 0t 25 jedlé  oleje a fuky o
20 0l 38 drevo iné  ako uvedené  v 20 0| 37 o
20 01 39 plasty o
20 02 0t biologicky rozlo¾ iteľ ný odpad o
20 03 07 objemný odpad o
20 03 08 dľ obný stavebný odpad o

Uradný list Poo1-coo.2176.164.2.5475910



Katalógové
č í slo Názov druhu odpadu

Kategória

20 01 2t ¾ iarivky a iný odpad obsalruiú ci oľ tuť N
20 01 23 vyradené  zariadenia obsahuiú ce chlórfl uórované  uhl'ovodí ky N

20 01 35
vyľ adené  elektľ ické  a elektronicke zariadenia iné  ako uvedené
v 20 0l 2I a20 0I23, obsahuiť rce nebezpeč né  č asti

N

20 01 36
vyradené  elektľ ické  a elektľ onicke zaĺ iadenia iné  ako uvedené
v 20 0l 21,2001 23 a 20 01 35

o

4

Zbeľ  elektroodpadov z domácností

Zber odoadov s obsahom ¹ kodlivých látok

Popis zmeny navrhovanej č innosti

Zmeny na zbernom dvoľ e, týkajú ce sa odpadu podľ a Vyhlá¹ ky M®P SR č .36512015 Z. z.ktorcu
sa ustanovuje Katalóg odpadov mení :
Kov}ĺ  _ doplnenie zoznanru

Elektroodpad - navý¹ enie kapacit}u

Katalógové
č í slo

Názov druhu odpadu Kategóľ ia

20 01 26 oleje a tuky iné  ako uvedené  v 20 0I 25 N

KataIógové
č í slo

Názov druhu odpadu Kategóľ ia

20 0t 04 obaly z kovu o
20 01 40 kovy o
20 01 40 01 meď, bronz, mosadz o
20 0l 40 02 h1iní k o
20 01 40 03 olovo o
20 01 40 04 zinok o
20 01 40 05 ¾ e|ezo a oceľ o
20 01 40 06 cln o
20 0r 40 07 zrnie¹ ané  kovy o

Katalógové
č í slo

Názov druhu odpadu Kategóľ ia

20 01 2l ¾ iarlvky a iný odpad obsahuiú ci oľ fuť N
20 01 23 vyľ adené  zar ladenia ob sahui ú ce chlóľ fl uórované  uhľ ovodí ky N

20 01 3s
vyľ adené  elektľ ické  a elektronické  zariaclenia iné  ako tlvedené
v 20 01 2l a20 0I 23, obsahuiú ce nebezpeč né  č asti

N

20 0r 36
vyradené  elektľ ické  a elektronické  zaňadenia iné  ako uvedené
v 20 01 21,20 01 23 a20 0I 35

o
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Baté ľ ie a akumulátory _ navý¹ enie kapacity

Nebezpeč ný odpad _ doplnenie zoznamu a navý¹ enie kapacity

Umiestneni e zmeny navrhovanej č innosti

Lokalizä cia záujmové ho ú zemia podľ a ú zemno-správneho č lenenia Slovenskej ľ epubliky:
VUC: Zilinsky kraj
okľ es: ®ilina
Mesto: Kĺ ásno nad Kysucou
Situovanie záujmové ho ú zemia podl'a Katastra nehnutel'ností  Slovenskej republiky:
Katastrálne ú zemie: Kĺ ásno nad Kysucou
Parcelné  č í slapozemkov KN (register C): 5I5l17,5l5/86 a5I5l87.,

Sú lad s ú zemnoplánovacou dokumentáciou

Zbený dvor sa nachádza v priemyselnej zóne Juh - Iv¾ ná výrobná zóna, na ploche, ktorá je v
ú zemnom pláne mesta definovaná ako plochy v;ýĺ oby, skladov a technické ho vybavenia.

Druh po®adované ho povolenia navrhovanej č innosti podl'a osobitných predpisov

- sú hlas na prevádzkovanie zberné ho dvoľ a podľ a $ 97 ods. l pí sm. d) zákona č .79l20l5 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplňení  niektoých zákonov v zneni neskor¹ í ch pľ edpisov

Po¾ iadavky zmeny navrhovanej č innosti na vstupy

Záber poľ nohospodárskej pôdy
Plocha, na ktorej je zriadený zberný dvor sa nachádzav meste Kĺ ásno nad Kysucou v katastrálnom
uzemi Kľ ásno nad Kysucou' na pozemku s paľ celn;ými č í slami 5l5ll7,515/86 a 5l5l87. Parcely
sú  vedene ako zastavané  plochy a nádvoľ ia. Pozemok má mesto Kĺ ásno nad Kysucou vo svojom
vlasttrí ctve' V posudzovanej lokalite nedÔjde k zábeľ u poľ nohospodárskej pÔdy ani lesné ho
pÔdnelro ftrndu, nakolko sa č innosť  ľ ealizuje u® v existujú cej vybudovanej prevádzke.

a(,J
@
@

55
N)

oo
I

1\)o
N
l\)o(n
,o
N
l'r-
o)

o

=(t

@?
¹ l

I

=
I--q
=ĺ
=

(Jl
o

List 5/9

Katalógové
č í slo

Názov druhu odpadu Kategória

20 01 33
baté rie a akumulátory uvedené  v l6 06 01' l6 06 02, alebo 16 06
03 a netriedené  baté ľ ie a akumulátory obsahujú ce tieto baté rie

N

20 0t 34 baté rie a akumulátory iné  ako uvedené  v 20 0l 33 o

Katalógové
č í slo

Názov druhu odpadu Kategória

20 01 05
obaly obsahujú ce zvy¹ ky
kontaminované  nebezpeč n1imi
tlakových nádob

nebezpeč ných látok alebo
látkami vrátane prázdnych N

20 01 26 oleje a tuky iné  ako uvedené  v 20 01 25 N

20 01 27
farby, tlač iarenské  farby, lepidlá a ¾ ivice obsahujú ce nebezpeč né
látky N

Uradný ĺ ist P00í -coo'21 76.164.2.54759'lo
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Náľ oky na zastav ané  ú zenrie
Realizáciou zmeny navrhovanej č innosti v zbenrom dvore nedôjde k zmenám náľ okov na
zastavané izemie. Pľ i znrene nie sú  nároky nazastavané  ú zemie, pľ eto®e zberný dvor je existujú ca
a fungujú ca pĺ evádzka. Paľ cely' na ktorých sa nachádza zbemý dvor sú  chaľ akterizované  ako
zastavané  plochy a nádvoria.
Voda
Realizáciou Zmeny navrhovanej č innosti v zbernom dvoľ e nedôjde k zmenám nárokov na vodu.
Náľ oky na vodu zostávajú  nezmenné . Posudzovaná prevádzka v1u¾ iva existujú ce sociálne a

hygienické  zariadenie, ktoré  sa nachádzaji v prevádzkovej budove. Prevádzková budova je
napojená na verejný vodovod. Technológia zberu a zhroma®ďovanie odpadov nemá nároky ĺ ra
potrebu technologickej vody.
Zdroje energie
Realizáciou Zmeny navrhovanej č innosti v zbernom dvoľ e nedôjde k zmenám nárokov na zdroje
eneľ gie. Prevádzka je existujú ca a fungujú ca a je napojená na elektľ ickú  pľ í pojku. Náľ oky na
zdt oje eltergie zostávaj ú  nezmenné .
Dopľ avná infĺ a¹ truktú ľ a
Realizáciou zmeny navrhovanej č innosti v zbetĺ om dvoľ e nedôjde k zmenánr dopravnej
infra¹ truktuľ y. Pľ í stupová cesta je vybudovaná a bude savyu¾ í vať  aj naďalej. Prí jazdová cesta do
zbemé ho dvora je vybudovaná a funkč rrá.
Náľ oky na pľ acovné  sily
Realizáciotl Zmeny navrlrovanej č innosti v zbernom dvore nedôjde k zmenám náľ okov na
pľ acovné  sily pre č innosť  zberu odpadov. Zberný dvoľ je existujú ca a fungujú ca prevádzka, kde
pracuje 1 zamestnanec.
odpady vstupujú ce do zariadenia podľ a Vyhlá¹ ky u®p sn č .36512015 Z. z. ktorou sa ustanovuje
Kataló

Katalógové  č í slo Názov odpadu kategória

papier a lepenka o20 01 01
20 0r 02 sklo o
20 0l 03

viacvľ stvové  kombinované  materiá'ly na báze lepenky
(kompozity na báze leperrky)

o
20 01 10 ¹ atstvo o

o20 01 11 textĺ lie
20 0t 25 iedlé  oleie a tuky o

o20 01 38 dľ evo iné  ako uvedené  v 20 01 37

20 01 39 plasty o
20 02 0r biolosicky r ozlo¾ ĺ teľ  ný odpad o

o20 03 07 obiemný odpad
20 03 08 dľ obrrý stavebný odpad o

N20 01 21 ¾ iarivky a iný odpad obsalruiú ci oľ tut'

20 01 23
vyľ adené  zariadenia obsahujú ce chlóľ fluórované
uhl'ovodí ky

N

20 0t 35
rzyraclcnó c1cktľ ickó a clcktľ onické  zaľ iaclcnia inó ako
uvedene v 2U Ul '2I a'2U Ul '2'3, obsahujuce nebezpeČ ne
č asti

N

20 0t 36
vyľ adené  elektľ ické  a elektľ onicke zariadenia iné  ako
uvedené  v 20 01 2I, 20 0I 23 a20 01 35

o
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20 01 33
baté ľ ie a akumulátory uvedené  v l6 06 0l, l6 06 02' alebo
16 06 03 a netriedené  baté rie a akumulátory obsahujú ce
tielo baterie

N

20 0t 34 baté rie a akumulátory iné  ako uvedené  v 20 01 33 o

20 0l 05
obaly obsahujú ce zvy¹ ky nebezpeč ných látok alebo
kontaminované  nebezpeč n;imi látkami vrátane prázdnych
tlakových nádob

N

20 01 26 oleie a tuky iné  ako uvedené  v 20 0| 25 N

20 0t 27
farby, tlač iarenské  farby, lepidlá a ¾ ivice obsahujú ce
nebezpeč né  látky

N

20 01 04 obaly z kovu o
20 01 40 kovy o
20 01 40 01 meď, bľ onz, mosadz o
20 0t 40 02 hliní k o
20 01 40 03 olovo o
20 01 40 04 zinok o
20 01 40 05 ®elezo a oceľ o
20 01 40 06 cln o
20 01 40 07 zmie¹ ané  kovy o

Udaje o výstupoch zmeny navrhovanej č innosti
ovzdu¹ ie

Vznik emisií  sa nepľ edpokladá. Nie je predpokiad ú niku ¹ kodliví n do ovzdu¹ ia. Zbemý ďvor
vyvoláva uľ č itý stupeň pra¹ nosti pri manipulácii s odpadmi a pri dopravnej premávke. Navrhovaná
prevádzka v¹ ak neovplyvní  zneč istenie ovzdu¹ ia nad prí pustnú  mieru a tým ani zdravotný stav
obyvatel'stva mesta Kĺ ásno nad Kysucou a ani ¹ ir¹ ieho okolia'
Odpady
odpady podl'a Vyhlá¹ ky trĺ ®p sn č .365120l5 Z' z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:, ktore
mô¾ u vznikať ádzkovania zariadenta

Zdroje hluku vibľ ácií
Poč as prevádzky zariadenia sa neoč akáva zvý¹ ená hladina hluku. Hluk mô¾ e vznikat'z dôvodu
manipulač nej č innosti s odpadmi a pri dopravnej pľ emávke pou¾ í vaných automobilov. Tieto zdroje
v¹ ak neovplyvnia významn'ým spôsobom kvalitu ®ivota v meste, nakol'ko sa jedná o existujú cu
prevádzku. Zberný dvoľ  sa nachádza v priemyselnej zóne Juh - Ju®ná v1irobná zóna, na ploche,
ktoľ á je v ú zetrurolll plálre tttesta defilrtrvalrá aku pltlclry výroby, sklatltlv a technické lrĺ l vybavenia.

List 6/9

Druh
odpadu

Názov odpadu Kategóri
a odpadu

Zhodnotenie Zne¹ kodnenie

15 02 02 absorbenty N
Dl ulo®enie na
skládku
odpadov

20 0t 2t ¾ iarivky a iný odpad obsahujú ci
orfut' N

R4 recyklácia alebo
spä tné  zí skavanie
kovov

20 03 0l Zmesový komunálny odpad o R12 ú pľ ava odpadov

Uradný list P001-coo.21 76.164.2.547591o
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Zdroje ¾ iarenia, tepla a zä pachll
Realizáciou Zmeny navľ hovanej č innosti v zbernom dvore nedôjde k zmenám náľ okov na zdľ oje
®iarenia, tepla a zápachu.

V rámci vykonané ho zist'ovacieho konania tloli vplyvy Zmeny navrhovanej č innosti na
jednotlivé  zlo¾ ky ¾ ivotné ho pľ ostredia vyhodnotené  nasledovne:
Priamy Vplyv na ¾ ivotné  prostredie
Ak by sa navľ hovaná č innosť  nerealizovala, nebolo by mo¾ né  zberať  doplnené  odpady, ktoré  budú
do zbemé ho dvora prijaté  a ostal by nezmenený stav. V ľ ámci pľ evádzkovania zariadenia sa
nepredpokladá priamy vpl}.V ani pôsobenie negatí vnych vplyvov na ¾ ivotné  pľ ostredie.
Realizáciou hodnotenej č innosti sa dotknutá lokalita nezmení .
Č innosť ou zariadenia nedôjde k záberu poľ nohospodárskeho pôdneho fondu. Realizácia č innosti
významne neovplyvní  sú č asný kľ ajinný obraz. VzdialenosÍ ' významných prí rodných ekosysté mov
od lokality zámeruje dostatoč ná, preto nie je predpoklad pľ iameho negatí vneho ovplyvnenia
genofondu a biodiveľ zity ¹ iľ ¹ ielro záujmové ho ú zemia sú visiaceho s č innosť ou navrhované ho
zariadenia.
Nepriamy Vpl}.V na ¾ ivotné  pľ ostľ edie
Poč as navý¹ enia odpadov do existujú ceho zberné lro dvoľ a sa nepľ edpokladá nepriamy vplyv na
¾ ivotné  pľ ostredie. Cinnosť ou zberrré ho dvora nedôjde k zä beru poľ nohospodárskeho pôdnelro
fondu ani lesné ho pôdneho fondu. Posudzovaný zberný dvor je existujú ca a vybudovaná
prevádzka.
Vplyvy na horninové  pľ ostredie, neľ astné  suľ oviny, geod1mamické  javy a geomorfologické
pomeľ y
Navľ hovaná č innosť  nebude mať  vplyv na hominové  prostľ edie. Vzhľ adom na vy¹ ¹ ie uvedené
nedôjde k naru¹ eniu lrorninové ho pĺ ostredia ani geomorfologických pomeľ ov. Geodynamické  javy
ani výskyt nerastných suroví n neboli v pľ edmetnom ú zemí  identifikované .
Vplyuy na ovzdu¹ ie a klimatické  pomery
Zdrojom zneč isť ujú cich látok posudzovaneho zä meru je doprava na prí jazdovej komunikácii k
objektu. Vplyuy sú  lokálne a doč asné , nepredpokladá sa zhoľ ¹ enie kvality ovzdu¹ ia. Posudzovaná
posudzovanej č innosti vytvárajú  dostatoč né  predpoklady pre zamedzenle ú nikov v¹ etkýclr
nebezpeč ných látok a to aj v prí pade mo¾ nej havárie pri nakladaní  s nimi.
Vplyuy na faunu, flóru a ich biotopy
Realizácia a prevádzka posudzovanej č innosti nebude mať  negatí vny vplyv na ¾ í voč í ¹ stvo, flóru
arri iclr biotopy. Fauna a flóľ a nemá v dotknutom ú zemiptlazn:rve podmienky pľ e svoju existenciu.
č innosť  kvalitu ovzdu¹ ia v hodnotenej lokalite nezmení , resp. iba v malej miere. Realizácia zámeru
nebude mať  významný vplyv na mezoklimatické  ani mikroklimatické  pomery v danej lokalite.
Vplyvy na vodné  pomery a pôdu
Roz¹ í ľ enie zberu odpadov do zberné ho dvora nebude mať  negatí vny dopad na¾ iadny vodný tok a
ani nevyvolá osobitné  vplyvy na povľ chovú  a podzemnú  vodu.
Pôda bola v sú vislosti s pľ edchádzajú cou výstavbou pľ akticky odstľ ánená. Zvy¹ ky, ktoré  sa v
ú zeminachádzaju sú  antropogé rure pozmenené . Posudzovaná č innosť  nebude mať  podstatný vplyv
na pôdu, nedôjde k jej plo¹ né mu odť a¾ eniu č i kontaminácii. Technológia a technicke rie¹ enie
V okolitom ú zerní  je fauna a flóĺ a ľ elatí vne chudobná. Nachádzajú  sa tu iba antropogé nne biotopy,
ktoľ é  majú  z hľ adiska ochrany prí rody ma|ý význam.
Vplyvy tra krajirru - ¹ tľ uktú ľ u a vyu¾ ivaĺ le kľ ajiny, kĺ ajinný <:btaz

K zmene vyu®í vania krajiny v dotknutom ť tzemí  dôjde iba v minimálnej miere. Nezmení  sa
chaľ akter pozemku, na ktoľ om je ľ ealizovaná č innosť . Architektú ľ a zodpovedá funkč né mu vyu¾ itiu
objektov.



o)N

9

Vplyuy na USES, urbánny kornplex avyu¾ ivaĺ ie zeme
Realizácia navrhovanej č innosti nemá pľ iamy ani nepriamy vplyvy na prvky regionálneho ani
miestneho USES, stavba nezasahuje do iiadneho ' p*Ŕou USES. Realizáóia návrhóvanej č innosti
nemá priamy ani nepriamy vplyvy na urbánny komplex avyu¾ ivanie zeme.
Vplyuy na kultú rne, historické  pamiatky a archeologické , paleontologické  náleziská avýznamne
geologické  lokality
Na ú zemí  dotknutom ľ ealizáciou zámeru nie sú  identifikované  archeologické  nálezy.
Nepľ edpokladá sa priamy vplyv zŕ lmeru na pamiatkovo chránené  objekty .

Vplyvy na chĺ ánené  ú zemia
Realizácia zámeru nenaru¹ í  záujmy ochrany priľ ody a kľ ajiny. V dotknutom ú zemí . kde sa
nachádza zbemý dvor sa nenachádza ¾ iadne chránené  ú zemie pľ í rody a krajiny. Chránené  ú zemia
pľ í ľ ody v zmysle zákona č . 54312002 Z. z. o ochrane prí rody a kĺ ajiny v zneni neskor¹ í ch
predpisov, navrhované  uzemia euľ ópskeho významu a chránené  vtáč ie ú zemie sú  mimo dosahu
aktiví t spojených s realizáciou popisovanej č innosti.
Hodnotená č innost'nebude vykonávaná v chĺ ánenom ú zemí  a ani nezasahuje do chránených
ú zemi' Navrhovaná č innosť  neohrozí  kvalitu vodných zdrojov, preto¾ e zbemý dvor sa nachádzav
priemyselnej zone Juh - Ju¾ ná v;ýrobná zóna, na ploche, ktorá je v ú zemnom pláne mesta
definovaná ako plochy v1ýľ oby, skladov a technické ho vybavenia. Taktie¾  musia bý'dodr®iavané
po¾ iadavky v zmysle platnej legislatí vy odpadové ho a vodné ho hospodárstva.
Vp|yvy na krajinu a krajinný obtaz
Dotknuté  ú zemie je mo®né  charakterizovať  ako ú zemie s ní zkym stupňom ekologickej stability s
prevahou antropogé nnych spoloč enstiev za spoluú č asti viaceých pľ imárnych stresových faktorov
a to najmä  priemyselné  vyu¾ itie' K zmene vyu¾ í vania kĺ ajiny v dotknutom ú zemí  dôjde iba v
minimálnej miere. Nezmení  sa charakteľ  pozemku, na ktorom bude realizovaná č innost'. Zberný
dvor je vybudovaný a vyu¾ ivaný. Architektú ra zodpovedá funkč né mu vyu®itiu objektov.
Vplyvy na poľ nohospodáľ stvo a lesné  hospodárstvo
Navľ hovaná zmena č innosti nezasahuje do poľ nohospodárskeho pôdneho fondu ani do lesné ho
pôdneho fondu.
Vp|yuy na dopravu a inľ ra¹ ĺ ruktú ru
Navľ hovanázmenač innosti výtazneneovplyvní  dopravnú  situáciu v hodnotenej lokalite. Intenzita
dopravy sa denne zvý¹ i len minimálne naprijazdovej komunikácii.
VpIyuy na zdravotný stav obyvatel'stva
Nepriaznivé  vplyvy bude pociť ovať  minimálne mno¾ stvo obyvatel'ov, nakol'ko touto č innost'ou sa
zabezpeč uje environmentálne nakladanie s odpadmi. Zbemý dvor sa nachádzav priemyselnej zóne
Juh _ Iu¾ ná vyľ obná zona,na ploche, ktorá je v ú zemnom pláne mesta definovaná ako plochy
vyroby, skladov a technické ho vybavenia. Prevádzka zberné ho dvora nie je zdrojom nadmerných
emisií , hluku, kontaminácie pôdy, vody, ovzdu¹ ia' nemá negatí vny vplyv na obyvatel'ov ani
klientov. Pľ evádzkovanie zbemeho dvora sa prejaví  pozití vne na ¾ ivotné  prostredie - eliminuje sa
vznikanie č iernych skládok v meste a okolí . Zmenou č innosti sa nepredpoklaĺ tá navý¹ enie hluku a
vibrácií , ktoré  by mali významný vplyv na okolitu pľ í ľ odu a obyvatel'stvo.
ostatné  vplyvy
Pri navrhovanej zmene č innosti zberný dvor mesta Kľ ásno nad Kysucou - doplnenie odpadov do
sú hlasu sa nepľ edpokladajú  a neoč akávajÚ¾ iadne riz1ká, ktor'ých význama vplyv by mohol vylú č iť
oč akávané  ciele, alebo vplyv, ktorý by mohol významnej¹ ie negatí vne ovplyvniť  vlastnosti
dotknuté ho uzemia a podmienky ¾ ivota, keď®e zbemý dvor je existujú ci avyu¾ ivaný.

Vplyvy pľ esahujú cich ¹ tátne hranice
Zmena navrhovanej č innosti nebude mať  vplyv, ktoý by presiahol ¹ tátnu hľ anicu

Slovenskej ľ epubliky.
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Rezoľ tný orgán, povoľ ujú ci oľ gán' dotknutý orgán a dotknutá obec mohli podľ a $ 29 ods.
9 zákona o posudzovaní  vplyvov doruč iť  pľ í slu¹ né mu orgánu pí somné  stanoviská k oznámeniu o
zmene navľ hovanej č innosti do desiaticlr pľ acovných dní  od jeho doľ uč enia. Ak sa nedoľ uč í
pí somné  stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko pova¾ uje za sú hlasné . Verejnosť  rnô¾ e
doľ uč iť  prí slu¹ né mu orgánu pí somné  stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej č innosti do
desiatich pracovrrých dlrí  od zverejnenia uvedenýclr informácií  podl'a odseku 8. Pí somné
stanovisko sa pova¾ uje za doruč ené , aj ked'bolo v urč enej lehote doruč ené  dotknutej obci.

K oznánreniu o zmene navľ hovanej č innosti boli podl'a zákona o posudzovaní  vplyvov doruč ené
na oU Č adca nasledujú ce stanoviská (stanoviská sú  uvádzané  v skĺ átenom znení ):

1. Ministeľ stvo ¾ ivotné ho pľ ostľ edia SR, Sekcia obehové ho hospodárstvao odboľ
odpadové ho hospodáľ stvao listom (elektľ onické  podanie) č .j.: l9716ĺ 2022' 712412022-10.1,
zo dňa 4.4.2022:
Na základe Va¹ ej po¾ iaĺ ĺ avky si Vás dovoľ ujeme infoľ movať ,¾ ez vecnej pôsobnosti odboľ u k
pľ edlo¾ ené mu zámeru navrlrovanej č innosti nemáme ¾ iadne pľ ipomienky.
Vyĺ adrenie: Beľ ie sa na vedomie.
odôvodenie: Spľ avny orgcin vyhodnotil sĺ anovisko dotknuteho oľ gónu ako sĺ anovisko bez

pľ iponlienok. K poĺ rebe posudzovania navrhovanej č illnosti podĺ 'a zakona o postldzovaní  vplyvov

sa rezorĺ ný oľ góĺ t nevyjadľ il, pľ í sĺ u¹ ný organ nlá ĺ ak za to, ¾ e nepo¾ aduje d'al¹ ie posudzovanie

č innosti podl'a tohto zákona o posudzovaní  vplyvov.

2. okľ esný ú ľ ad Č adca, odboľ  staľ ostlivosti o ¾ ivotné  prostredie, ú sek voclné ho hospodárstva
(elektronické  podanie) č j.: OU_CA-OSZB-2022ĺ 004627-002, zo dňa 30.3.2022z
Nakoľ ko elektľ oodpady, baté rie a akumulátory budú  skladované  v uzatvorenom sklade, Zmena
navrhovanej č innosti nevyvolá osobitné  Vpl).Vy na povrclrové  a podzemné  vody. orgán ¹ tátnej
vodnej spľ ávy So Zmenou navrhovanej č innosti z lrľ adiska ochľ any vôd a vodnýclr pomeľ ov sú lrlasí
bez pripomienok a nepo¾ aduje záĺ ner d'alej posudzovat' v zmysle zákona č . 2412006 Z. z. o
posudzovaní  vplyvov na ¾ ivotrré  prostľ edie.
Vl!ĺ adľ enie: Beľ ie sa na vedontie.
odôvodenie: Spľ áwty orgón vyhodllotiĺ  stclnovisko dotknuté ho organu ako stanovisko bez
pripomienok. K potrebe posudzol,ania navľ llovanej č inllosti podl'a zákona o posudzovaní  vplyvov
sa rezorĺ ný oľ gán nev1jadľ il, pľ í slu¹ ý oľ gan má tak za to, ¾ e nepo¾ aduje d'al¹ ie posudzovanie
č illltĺ lsĺ i podl'a tohĺ o zakona o posudzovaní  vpĺ yvov

Svoje pľ ipomienky neuplatnili v zákonom stanovenej lehote ani do dňa vydania ľ ozlrodnutia
subjekty: okresný ú ľ ad Č adca, odbor starostlivosti o ¾ ivotrré  pľ ostredie, ť rsek oclrrany ovzdu¹ ia, ú sek
ochľ any prí rody a krajiny a ú sek odpaclové ho hospoĺ láľ stva' okľ esný ť tľ ad Č adca, odboľ  kľ í zové lro
riadenia; okresný ú rad Č adca, odbor cestnej dopľ avy a pozemkových komunikácií ; Regionálny ú rad
verejné ho zĺ lľ avotní ctva so sí dlom v Č adci; okľ esné  riaditeľ stvo Hasič ské ho a záchrallné lro zboru v
Č adci; ®ilinsk;; samosprárrny kľ aj a nresto Krasno nad Kysucou.

oU Č adca dôkladne pre¹ tudoval v¹ etky, v zákonom o posudzovaní  vplyvov stanovenom teľ mí ne
doruč ené  stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej č irrnosti a podľ obne sa zaoberal
vylrodnotení m a následným zapracovaní m v¹ etkých pripomienok do tohto ľ ozhodnutia, pľ ič om
vychádzal najmä  z dostatoč nej podrobnosti, výpovednej hodnoty obsahu predlo¾ ené ho
ozlránretria o zrrrene travľ lrovanej č innosti' s bľ aní trr na vedonrie stupeň jej pľ í pľ avy.
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Podl'a $ 33 ods. 2 správneho poriadkuje spľ ávny orgán povinný dať  ú č astní kom konania
a zú č astneným osobám mo¾ nosť , aby sa pred vydaní m rozhodnutia mohli vyjadriť  k jeho
podkladu i k spôsobujeho zistenia, prí padne navrhnú ť jeho doplnenie'

oU Č adca listom zn.: oU-CA-osZP-2Oz2lO043g8-OO6, zo dňa 19.4. 2022 oboznámil
ú č astní kov konania s tým' ¾ e v rámci zist'ovacieho konania k oznámeniu o Zmene navrhovanej
č innosti oU Č adca zhroma¾ dil rozhodujú ce podklady na vydanie rozhodnutia a ako ú č astní ci
konania majú  právo sa s podkladmi na vydanie ľ ozhodnutia oboznámiť  a následne sa k nim, ako
aj k spôsobu ich zistenia vyjadriť  pred vydaní m rozhodnutia, prí padne navrhnú t'ich doplnenie.
Sú č asne im správny orgán zasla| aj kópie doruč ených stanoví sk.

Do vydania ľ ozhodnutia nikto z ú č astní kov konania nepľ ejavil záujem oboznámit' sa so
stanoviskami doruč en]ŕ mi prí slu¹ né mu orgánu v rámci zist?ovacieho konania ani s podkladmi
sú visiacimi so Zmenou navrhovanej č innosti.

3. odôvodnenie vydania rozhodnutia a ú vahy, ktoré  boli pou¾ ité  pri hodnotení  krité rií  pľ e
zist'ovacie konanie podl'a prí lohy č . 10 zákona o posudzovaní  vplyvov

Ako u® bolo vy¹ ¹ ie v texte uvedené ' zmena navrhovanej č innosti ú zko sú visí  s u¾  existujú cim
zberným dvorom mesta Krásno nad Kysucou.
Pľ edmetná č innost' nebola posudzovaná podl'a zákona NR SR č . 2412006 Z. z. o posudzovaní

]Plyvov na ®ivotné  prostredie a o Zmene a doplnení  niektoľ ých zákonov.
Uč elom zmeny je roz¹ í renie preberaných výriedených komunálnych odpadov - kovových
odpadov a nebezpeč ných odpadov od obyvatel'ov mesta v existujú com zbernom dvoľ e mesta
Kľ ásno nad Kysucou a navý¹ enie kapacity zberu elektroodpadov z domácností  a baté rií  a
akumulátorov. objekty zberné ho dvora funkč ne plnia celkový ú č el aľ eálu zbemé ho dvoľ a' slú ¾ ia
ako technické  vybavenie a technicko-skladove zázemie zberné ho dvora.
Navrhovan ým zámerom nedochád za k zmene funkč né ho vyu®itia v ú zemnom pláne.

Na ziklade komplexné ho posú denia oč akávaných vplyvov, vrátane kumulatí vnych a
synergických uvedených na v oznámení  o Zmene navľ hovanej č innosti mô¾ eme skon¹ tatovať , ®e
vo v¹ etkých sledovaných ukazovateľ ov je zmenanavrhovanej č innosti hodnotená ako bez vplyvrr
resp. bez významneho vplyvu'

Realizáciou hodnotenej zmeny navľ hovanej č innosti nedochádza k ®iadnemu významné mu
po¹ kodeniu zlo¾ iek pľ í rodné ho ani ¾ ivotné ho prostredia. Mo¾ nosti významné ho ovplyvnenia
kvality zlo¾ iek prostredia i kvality ¾ ivotneho prostredia č loveka nepredpokladáme. Zať a¾ enie
ú zemia vplyvom realizácie navľ hovanej Zmeny sa nezvý¹ i. Predpokladané  vplyvy budú  mať  len
lokálny charakter. Vznik nových preť a¾ ených lokalí t v dôsledku rea|izácie navrhovanej zmeny je
vzhl'adom na sú č asnú  povahu dané ho priestoru nepredpokladáme. Realizáciou zmeny
navrhovanej č innosti oproti u¾ zrealizovanej č innosti nedochádza k vývoreniu ¾ iadnych nových
vplyvov ani navý¹ eniu pôvodne identifikovaných a hodnotených vplyvov.
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Rozsah Zmeny navrhovanej č innosti podľ a Prí lolry č . 8 k zákonu o posudzovaní  vplyvov sa dotkĺ e
týchto polo¾ iek:

Polo¾ ka
Prí lohy č . 8

podl'a Pôvodná
navľ hovaná
č innost'
(maximálna
kapacita)

Po zmene
navľ hovanej
č innosti
(maximálna
kapacita)

Rozdiel

Kapitola 9
Infľ a¹ tľ uktú ra,
Polo¾ ka č . 10:
Zhroma®d'ovanie
odpadov zo
¾ elezných kovov a z
ne®e|ezných kovov a
staľ ých vozidiel
č asť  B zist'ovacie
konanie (bez
limitu):

0 t/rok 200 thok + 200 t/ľ ok

Kapitola 9
Infľ a¹ tľ uktú ľ a,
Polo¾ ka č . 9: Stavby
zaľ iadenia' objekty
a priestory na
nakladanie s

nebezpeč nými
odpadmi od
kapacity 10 ton/ľ ok
- č ast' B zist'ovacie
konanie:

9,5 t/rok 50 t/rok + 40,5 t/rok

oU Č adca posú dil Zmenu navrlrovanej č innosti uvedenej z hľ adiska povalry a ľ ozsahu
zmeny navrhovanej č innosti, miesta vykonávania zmeny navrhovanej č innosti a významu
oč akávaných vplyvov na ¾ ivotné  prostľ edie azdravie obyvateľ ov, pľ ič om vzal do ú vahy sú č asný
stav ®ivotné ho pľ ostľ edia v dotknutom ú zemí . Pri posudzovani Zmeny navrhovanej č innosti z
hl'adiska predpokladaných vplyvov na ¾ ivotné  prostľ edie a zva¾ ovaní  ďal¹ ieho postupu v zmysle
ustanovení  zákona pou¾ il oU Č adca krité riá pre zisť ovacie konanie podľ a $ 29 zákona
o posudzovaní  vplyvov, uvedené  v prí lohe č . 10 zákona, ktorá je transpozí ciou prí lohy č . IlI
Smernice 20IIl92lEU o posudzovaní  vplyvov uľ č itých veľ ejných a sú kromných projektov na
¾ ivotné  prostredie.

oU Cadca dôkladne pľ e¹ tudoval v¹ etky v zákonom stanovenom termí ne doľ uč ené
starroviská k oznámeniu o zmene navrhovanej č innosti a podľ obne sa zaoberal vyhodnotení m a
ZapÍ acoyaní m v¹ etkých pľ ipomienok do tohto ľ ozhodnutia. V rámci zisť ovacielro konania nebolo
doruč ené  stanovisko od verejnosti.
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oU Č adca vyhodnotil celkové  enviľ onmentálne vplyvy uvedené  v tomto rozhodnutí , tak
¾ e vplyvy na ¾ ivotné  prostredie a zdravie obyvateľ stv a mo¾ no z hl'adiska druhu predpokladané ho
rozsahu a intenzity hodnotiť  ako málo významné , prič om je ich mo®né  eliminovať  za pľ edpokladu
dodľ ¾ ania podmienok uvedených vo v1hokovej č asti tohto rozhodnutia. Zmena navrhovanej
č innosti nebude predstavovať  podstatný nepriaznivý vplyv na ®ivotne prostredie, ale
porovnateľ n é  zat'a¾ enie prostľ edia s pôvodným stavom.

oU Č adca na základe preskú mania a zhodnotenia predlo®ené ho oznámenia o Zmene
navrlrovanej č innosti, zhodnotenia stavu ®ivotné ho prostredia v záujmovom uzemi, doruč ených
stanoví sk orgánov ¹ tátnej spľ ávy kon¹ tatuje, ¾ e pti dodr¾ aní  v¹ eobecne platných závä zných
predpisov a vhodných technických a bezpeč nostných opatrení , nebude zmena navrhovanej
č innosti pľ edstavovať  taký zásah do ®ivotné ho prostredia. ktorý by v znač nej miere mohol ohľ oziť
®ivotne prostredie a zdravie obyvatel'ov, a pľ eto rozhodol tak, ako je uvedené  vo výrokovej č asti
tohto rozhodnutia. Zmenu navrhovanej č innosti je tak mo¾ né  za pľ edpokladu plné ho
re¹ pektovania v¹ etkých zákonom stanovených po®iadaviek odporuč it'k realizácii.

Upozornenie: Podľ a ô 29 ods. 16 zákona o posudzovaní  vplyvov dotknutá obec o
rozhodnutí  vydanom v zisť ovacom konaní  bezodkladne informuje verejnosť  na svojom webovom
sí dle, ak ho má zriadene a na ú radnej tabuli obce.

Pouč enie:

Proti tomuto rozhodnutiu mo®no podat' odvolanie podl'a $ 53 a $ 54 správneho poriadku na
okresný ú ľ ad Č adca, odbor starostlivosti o ®ivotné  prcrstľ eclie, Paláľ ikova gl,O22 0l Č adca, v
lehote do l5 dní  odo dňa doruč enia oznámenia rozhodnutia.

Verejnosť  má podl'a $ 24 zákona právo podať  odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak
nebola ú č astní kom zist'ovacieho konania. Za deň doruč enia rozhodnutia sa pri podaní  také hoto
odvolania pova®uje pä tnásty deň zverejnenia rozlrodnutia vydané lro v zist'ovacom konaní  podľ a

$ 29 ods. l5 zákona. Verejnost'podaní m odvolania mô¾ e prejaviť  záujem na navrhovanej č innosti
a na konaní  ojej povolení .

Toto rozhodnutie je mo®né  preskú mať  sú dom po vyč erpaní  riadnych opravných prostriedkov a
po nadobudnutí  právoplatnosti.

Ing. Viera Juľ o¹ ková
vedú ca odboru
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Rozdeľ ovní k:

Doruč uje sa (elektroniclql)
Navrhovateľ :
1.Mesto Kľ ásno nad Kysucou
Dotknutá obec:
2. Mesto Kĺ ásno nad Kysucou

Na vedomie : (elektľ oniclql)
Povoľ ujú ci orgán:
3' okľ esný ú rad Č adca, odbor staľ ostlivosti o ¾ ivotné  prostľ edie
Rezoľ tný orgán:
4. Ministeľ stvo ¾ ivotné ho pľ ostredia SR
Dotknutý orgán: 

-
5. okĺ esný ú ľ ad Cadca
- odbor starostlivosti o ¾ ivotné  pľ ostredie,
- odboľ  cestnej dopravy apozemných komunikácií ,
_ odbor civilnej ochĺ any a kľ í zové ho ľ iadenia.
6. ®Ilinský samosprávny kĺ aj, Komenské ho 48, 01 I 09 ®Ilina I

7. Regionálnyú rad verejné ho zdtavotnictvaČ adca,Palárikova 1156,O22 01 Č adca 1
8. okĺ esné  ľ iaditeľ stvo Hasič ské ho azáchranné ho zboru v Č adci, A' Hlinku 4,O22 01 Č adca 1
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odosielateľ :
okiesný ú rad Č adca
Palárikova 91
022o1 Č adca

Doporuč ene eDoruč enka Do vlastných rú k

Platené  faktú rou
Slovenská po¹ ta

E'fr Adresát:
Mesto Krásno nad Kysucou
1.mája '1255
Krásno nad Kysucou
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Pľ í stupový kód: dTb9 80zID0WHbK-7MIfTpw
Platnosť  kódu do: 08.0'7.2022

Dolo¾ ka o aut orizácii
Tento listinný ľ ovnopis elcktľ onické ho ú radné ho dokumentu bolvylrotovený podľ a vylrlá¹ ky č . 85l20l8 Z. z. Í ]raďu

podpľ edscdu vlády Slovenskej republiky pre investí cie a infoľ tnatizáciu z 12.lnarca 20l8, ktoľ ou sa ustanovujú

podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a nále®itostiach listinné ho ľ ovnopisu elektľ onické lro ú radnóho dokunrentu.

Úaaje elektľ onické ho ú ľ adné ho dokumentu

Názov:

IdentiÍ ]kátor

Uľ adný list
ou-cA-oszP -2022 I 00439 8-007

Autoľ izácia elektľ onické ho ú radné ho dokumentu

Dokunrent autoľ izoval:

oprávncnie:
Zasfupovaná osoba:

Spôsob autoľ izácie:

Dátum a č as autoľ izácie:

Dátum a č as vystavenia č asovej peč iatky:

označ enie listov, na ktoré  sa autorizácia vzť alruje

D00 I -coo. 2r7 6. 1 64.2.54',7 589 5

Vieľ a Juľ oskova

Vedú ci odboru okľ esné ho ú radu

okľ esny urad Cadca

Kvalifikovaný elcktľ onický podpis s kvalifikovanou elektľ onickou č asovou pe-

č iatkou

09.05.2022 10:27:22

09.05.2022 10:27:52

Autorizácia pľ í lohy elektronické ho ú ľ adné ho dokumentu

Dokumcnt autorizoval:

oprávnenie:

Zasť upovaná osoba:

Spôsob autoľ izácie:

Dátum a č as autoľ izácie:

Dátum a č as vystavenia č asovej peč iatky:

označ cnie listov, na ktoľ é  sa autorizácia vzť ahuje:

P00 1 -coo.2 11 6.1 64.2.s47 59 r0

Viera Juľ oskova

Vedú ci odboru ok'esné ho ú radu

okľ esny urad Cadca

Kvalifikovaný elektľ onický podpis s kvalifikovanou elektronickou č asovou pe-

č iatkou

09.05.2022 10:2'7:37

09.05.2022 10:27 :54

Informácia o vyhotovení  dolo¾ ky o autorizáciĺ

Dolo®ku vyhotovil:
l24, oR SR BB, oddiel Sa, vlo¾ ka č .803/3

Dáturnvytvoreniadolo¾ ky: 09.05.2022

Do l o®ka bo la vyhotovená automat í zov aný m spôsoborn.

Slovenská po¹ ta' a.s.' Paľ tizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystľ ica lČ o: :o o:l

ldcntililĺ í rtrrľ  elclĺ trulliľ lté hu ľ uľ tllulí rľ lrl 50]49287'Dolozkn o nrttoľ izĺ cii.sk. .Inzyl<: Sĺ (, Vcľ zin: l.2


