Mesto Turzovka
Ján Rudinský <jan.rudinskyOO@gmail.com>
24. apríla 2018 17:59
msu@turzovka.sk
prednosta@turzovka.sk
Žiadosť o informáciu v zmysle z. 211/2000 Z.z.

Od:
Odoslané:
Komu:
Kópia:

Predmet:

Dobrý deň,
v súlade s ustanoveniami zákona Č. 211/2000 Z.z. Zákona o slobode informácií a v súlade s § 2S ods.4 písm. f, zákona 369/1990 Zb.
Zákona o obecnom zriadení, týmto ako poslanec obecného zastupitel'stva v Dlhej nad Kysucou žiadam Mestský úrad Turzovka,

sídlom Stred 178, 023 54 Turzovka, o poskytnutie informácie či v súčasnej dobe prebieha medzi obcou Dlhá nad Kysucou
(pravdepodobne ako stavebník) a mestom Turzovka (pravdepodobne ako stavebný úrad) územné alebo stavebné konanie, alebo iné
úradné konanie, prípadne komunikácia vo veci Rozšírenia cintorína v mestskej časti Turkov časť u Valčuhov, ktorý je v správe obce
Dlhá nad Kysucou. Zároveií Vás prosím o informáciu, či za súčasných legislatívnych podmienok, pri zohľadnení všetkých všeobecne
záväzných predpisov platných v meste Turzovka, vrátane schváleného a platného Územného plánu mesta Turzovka, je možné dospieť k
súhlasnérnu
stanovisku mesta Turzovka s uvažovaným rozšírením vyššie spomenutého cintorína resp. ku konečnému vydaniu
stavebného povolenia resp. či je možné takúto stavbu za súčasných okolností vôbec realizovať.
V prípade, že som túto žíadosť zaslal na nesprávny e-mail a váš úsek nie je kompetentný takúto informáciu sprístupniť,

prosím o postúpenie osobe resp. orgánu zodpovednému alebo kompetentnému.
Informáciu žiadam doručiť písomne na adresu:
Ing. Ján Rudinský
Dlhá nad Kysucou 289
023 54 Turzovka
tel0910 257 371
lan.rudinskyOO@gmail.com
Ďakujem.

MESTSKÝ
Došlodňa:
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Ján Rudinský
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MESTO

TURZOVKA

Vážený pán
Ing. Ján Rudinský
Dlhá nad Kysucou 289
02354 Turzovka

Naše éíslo:
S 389 R 3506

/2018

Váš email zo dňa:
25.04.2018

Vybavuje / linka :

Ing. Marián Masnica

Turzovka:
04.05.2018

Vec
Žiadost' o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov - odpoveď

prístupe

Dňa 25.04.2018 Mesto Turzovka obdržalo Vašu žiadosť, ktorou žiadate na základe zákona
NR SR č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam o odpoveď na nasledujúce otázky.
Podľa § 2 ods. 1 cit. Zákona osobami povinnými podľa tohto zákona sprístupňovat'
informácie (ďalej len povinné osoby) sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky ako aj
tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať
o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, v oblasti verejnej
správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti.
V zmysle § 3 ods. 1 každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné
osoby k dispozícii.
Zákon o slobodnom
a odpovedanie.

prístupe

k informáciam

neslúži na vzájomné

vysvetľovanie

Povinná osoba poskytne informácie, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.
Na základe Vašej žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č.211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov Vám sprístupňujeme nasledovné informácie:

1. Žiadost': Žiadam Vás o poskytnutie informácie, či v súčasnej dobe prebieha medzi
obcou Dlhá nad Kysucou /pravdepodobne ako stavebník! a mestom Turzovka
/pravdepodobne ako stavebný úrad! územné alebo stavebné konanie, alebo iné úradné
konanie, prípadne komunikácia vo veci Rozšírenia cintorína v mestskej časti Turkov
časť u Valčuhov, ktorý je v správe obce Dlhá nad Kysucou. Zároveň Vás prosím
o informáciu, či za súčasných legislatívnych podmienok, pri zohľadnení všetkých
všeobecne záväzných právnych predpisov platných v meste Turzovka, vrátane
schváleného
a platného
Územného
plánu
Mesta
Turzovka,
je
mozne
dospieť k súhlasnému stanovisku Mesta Turzovka s uvažovaným rozšírením vyššie
1-

spomenutého cintorína, resp. ku konečnému vydaniu stavebného povolenia, resp. či je
možné takúto stavbu za súčasných okolností vôbec realizovať.
2. Sprístupnenie
informácie: Medzi Mestom Turzovka ako príslušným stavebným
úradom a Obcou Dlhá nad Kysucou v súčasnosti neprebieha žiadne územné, resp.
stavebné konanie. Obec Dlhá nad Kysucou požiadala o zaradenie rozšírenia cintorína
do návrhu zmeny a doplnku č. 3 ÚPN Mesta Turzovka na vlastnom pozemku CKN
2375/2 TTP o výmere 945 nr', preto uvedená lokalita bola zaradená pri spracovaní
Návrhu Zmeny a doplnku č. 3 ÚPN Mesta Turzovka do uvedeného návrhu. Keďže však
rodina Kománková vyslovila ako vlastník susedných pozemkov a spoluvlastník
i terajších pozemkov pod súčasným cintorínom nesúhlas s rozšírením cintorína a orgány
Obce Dlhá nad kysucou neprejednali uvedený zámer s rodinou Kománkovou ako so
susedmi a spoluvlastníkmi súčasného cintorína, primátor Mesta Turzovka svojim listom
Č. S 292 R 2694/2017 rozhodol o vypustení lokality Č. 3 rozšírenie cintorína u Valčuhov
zo Zmeny a Doplnku Č. 3 Územného plánu Mesta Turzovka. V prípade, že si to bude
chcieť obec Dlhá nad Kysucou riešiť, bude si to môcť riešiť v prípadnom ďalšom
doplnku a zmene Územného plánu Mesta Turzovka .. Takto bola zmena a doplnok Č. 3
Územného plánu Mesta Turzovka uznesením MsZ Č. 200/13.12.2017 schválená, čiže
bez lokality rozšírenia cintorína u Valčuhov. Okrem uvedeného
Obec Dlhá nad
Kysucou viedla na Okresnom úrade v Čadci, odbore starostlivosti o životné prostredie
konanie vo veci predloženého zámeru navrhovanej činnosti : " Rozšírenie cintorína
Dlhá nad Kysucou, ktorý predložil navrhovateľ Obec Dlhá nad Kysucou s posledným
výsledkom, Rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní, že navrhovaná činnosť "
Rozšírenie cintorína Dlhá nad Kysucou 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 nesk. predpisov. Je to jeden z dokladov potrebných pre platné územné,
resp. stavebné konanie.
Žiadna iná komunikácia s Mestom Turzovka nebola vedená.
Čo sa týka Vašich ďalších otázok, Zákon o slobodnom prístupe k informáciam
neslúži na vzájomné vysvetľovanie a odpovedanie
Povinná osoba poskytne informácie, ktoré
majú povinné osoby k dispozícii.
oo

S pozdravom
Prílohy: List Mesta Turzovka č .S 292 R 2694/2017
Rozhodnutie Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie Č.
OU - CA - OSZP - 2018/000401-028
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2Adresa: Mestský úrad Turzovka, Stred 178, 023 54 Turzovka
Číslo účtu: 0204617002/5600
IČO: 00314 331
PRIMA BANKA SLOVENSKO a. s. Čadca
mč: 202 055 33 15
http: www.tuJ.zoyka.sk
e-mail: prednosta@turzovka.sk

Tel.: 041/420 93 II
Fax: 041/ 420 93 16
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Váš list zo dňa:
15.06.2017

Vybavuje/tel. kontakt:
JUDr. Ľ. Golis, primátor

Turzovka
07.07.2017

Ing. Masnica /4209343
VEC: Vyjadrenie Mesta Turzovka k prerokovaniu Návrhu zmeny a doplnku č. 3 Územného plánu
Mesta Turzovka a vyhodnoteniu pripomienok
Dňa 15.06.2017 nám bol doručený dodací list vo veci vyhodnotenia

pripomienok

k Návrhu Zmeny

a Doplnku Č. 3 ÚPN Mesta Turzovka. Dňa 06.07.2017 sa v Mestskej časti Predmier konalo verejné
zhromaždenie o vzniku priemyselnej zóny v MČ Predmier v rámci zmeny a doplnku Č. 3 Územného
plánu Mesta Turzovka .. Na ich základe Vám zasielame naše nasledovné záväzné stanovisko k návrhu
zmeny a doplnku Č. 3 ÚPN Mesta Turzovka:
1.

Lokalita Č. 3 u Valčuhov cintorín.

V schválenom územnom pláne nebola lokalita riešená. V zmene a doplnku Č. 3 sa v lokalite
dokresľuje existujúci cintorín ako stava navrhuje sa rozšírenie cintorína. Ochranné pásmo cintorína je
SO m.
Vzhľadom na vyhodnotenie pripomienok fyzických osôb /Eva Kománková a František Kománek/
žiadame rozšírenie cintorína pre Obec Dlhá nad Kysucou z návrhu zmeny a doplnku Č. 3 ÚP Mesta
Turzovka vypustiť.

2.

Lokalita Č. 6 Predmier - priemyselná zóna

V schválenom územnom pláne bola lokalita navrhnutá bez zástavby ako trvalé trávne porasty.
V zmenách a doplnkoch Č. 3 je lokalita navrhnutá pre výstavbu priemyselnej zóny. V priemyselnej
zóne budú realizované iba výrobné prevádzky bez výraznejších negatívnych vplyvov na životné
prostredie a obytné územie.
Mesto Turzovka chcelo zmenou územného plánu docieliť vznik priemyselnej zóny, ktorá by
vytvorila okamžitý predpoklad
pre vznik výroby zhruba pre 200 zamestnancov, kde by boli
realizované iba výrobné prevádzky bez výraznejších negatívnych vplyvov na životné prostredie
a obytné územie.
Vzhľadom na vyhodnotenie
pripomienok
dotknutých
orgánov štátnej správy, samosprávy
a právnických osôb, Žilinského samosprávneho kraja Č. 04259/2017/0D
a ÚP -1 zo dňa 31.05.2017,
Okresného úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov, ref. pôdohospodárstva Č. OU - ZA -OOP2017/022930 - 2/KOZ zo dňa 25.05.2017, Správy CHKO Kysuce, Čadca Č. CHKOKY/203-003/2017
EP, PD zo dňa 29.05.2017 a najmä nesúhlasné stanovisko poslancov mestskej časti Predmier
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ZV,

a obyvateľov mestskej časti Predmier vyjadreného na verejnom zhromaždení dňa 06.07.2017,
žiadame lokalitu Č. 6 Predmier - priemyselná zóna z návrhu zmeny a doplnku Č. 3 ÚP Mesta Turzovka
vypustiť.
Takéto rozhodnutie

týkajúce sa lokality Č. 6 Predmier - priemyselná zóna prijíma štatutárny

Mesta Turzovka primátor JUDr. Ľubomír Golis z dôvodu rešpektovania
hoci sa nestotožňuje

z dôvodmi

zástupca

vôle občanov a poslancov MsZ,

vylúčenia tejto lokality z nasledovných

dôvodov:

poslanci, občania

a menova né orgány požadujú vylúčiť lokalitu Č. 6 pre funkciu priemyslu z návrhu, nakol'ko ide o záber
najkvalitnejšej
(meliorácie)

poľnohospodárskej
na poľnohospodárskej

pôdy

o výmere

8,05 ha, s vykonanými

pôde s odôvodnením,

investičnými

zásahmi

že Mesto Turzovka má vyšpecifikované

lokality pre priemysel a výrobu s označením Xl. a XII. ktoré nie sú doposiaľ zastavané.
V tejto súvislosti uvádzam tieto nasledovné skutočnosti:
2.1 Na uvedenej ploche neboli vykonané meliorácie tak, ako je to nesprávne uvedené v textovej
a vyznačené vo výkresovej časti Návrhu Zmeny a Doplnku Č. 3 ÚPN Mesta Turzovka. Uvedené
je zrejmé z priloženého stanoviska Hydromeliorácii š. p. Bratislava, ktorý v riešenom území
neeviduje žiadne hydromelioračné zariadenia.
2.2 Využitie plôch pre rozvoj funkcie výroby, s označením Xl. a XII., ktoré boli do ÚPN Mesta
povinne prevzaté z ÚPN VÚC Žilinský kraj, je podmienené realizáciou preložky cesty 11/487, na
ktorú majú byť v zmysle platnej územnoplánovacej
dokumentácie obe lokality dopravne
napojené. KeĎŽe s ohľadom na postup a priority budovania cestnej siete nie je reálna
realizácia preložky uvedenej cesty nielen v návrhovom období ÚPN Mesta Turzovka, ale ani
vo výhľade, sú uvedené lokality pre rozvoj funkcie výroby dlhodobo nevvužiteľné.
2.3 Z dôvodov potreby zabezpečenia reálnych plôch pre rozvoj funkcie výroby na území mesta
bola v Zmene a Doplnku Č. 3 ÚPN Mesta Turzovka navrhnutá plocha výroby v lokalite
Predmier, ktorá je priamo napojená na existujúcu cestu 11/484 a potrebnú technickú
infraštruktúru
a na rozdiel od lokalít Č. Xl a XII vytvára predpoklady pre rozvoj uvedenej
funkcie v návrhovom období platnosti územného plánu.
2.4 Na základe požiadavky Štátnej ochrany prírody - Správy CHKO Kysuce by bola navrhovaná
plocha výroby zmenšená o časť pôvodne navrhovaného územia na jej východnom okraji, čím
by zároveň došlo aj ku zníženiu navrhovaných záberov poľnohospodárske] pôdy.
2.5 V procese prerokovania
Zmeny a Doplnku Č. 3 ÚPN Mesta Turzovka neboli k návrhu
Priemyselnej zóny v lokalite Predmier uplatnené žiadne pripomienky zo strany dotknutých
orgánov a právnických osôb, ani zo strany verejnosti. (okrem zamietavého stanoviska OÚ
OOP v Žiline a požiadavky ŠOP na akceptované zmenšenie navrhovanej plochy, zadanie bolo
mestským zastupiteľstvom schválené).
2.6 Takýmto spôsobom bude rozvoj normálnej priemyselnej výroby bez negatívnych vplyvov na
životné prostredie a obyvateľstvo
v primeranej výhľadovej dobe, tak ako je to v viditeľné
v okolitých mestečkách /Bytča, Krásno nad Kysucou, Kysucké Nové Mesto, Rožnov pod
Radhoštem, Val. Mezii'íčí/ na dlhšie obdobie nereálny a mesto sa bude musieť uberať
vyvíja ním tlaku na podnikateľské subjekty v súčasných priemyselných
zónach, nakoľko
preložka cesty 11/487 nie je vo výhtadovorn období reálna k priemyselnej zóne na Vyšnom
konci.
2.7 " Uvádzaná" najkvalitnejšia poľnohospodárska pôda sa dlohodobo využíva ledvá na kosenie
a s tým spojené poberanie nezmyselne nastavených agrodotácií závislých od výmery.
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3.

V návrhu záväznej časti vzhľadom na vypustenie lokality
a zmenšenie lokality Hlinené celé znenie čl. 10 vypustiť.

4.

Ostatné

pripomienky

obstarávateta

v návrhu

vo vyhodnotení

zmeny

a doplnku

Č.

Predmier

3 zrealizovať

-

priemyselná

v zmysle

zóna

stanoviska

pripomienok.

S pozdravom
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Doručuje sa:
1. URBION sk, S.r.o A. Kmeťa 17,01008 Žilina
2. Ing. arch. Pivarči - autorizovaný architekt, Gaštanová 3077/25, 010 07 Žilina
3. Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodýárstva,
Andreja Kmeťa 17, O 1O O l Žilina
4. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
5. Správa CHKO Kysuce, uTomali č. 151,022 Ol Čadca
6. Vážený pán, Mgr. Štefan Kompánek, Predmier 321, 023 54 Turzovka, poslanec MsZ
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Mestský úrad Turzovka
Stred 178
023 54 Turzovka

IČO: 00314331
Tel.:+42 1/4 1/420 93 27
oic. 2020553315 Fax: .,.421/41/42093 16
Čí lo ÚČlu/TBAN: SK50 560000000002
0461 7002

e-mail: prednosta@)urzovka.sk
webová stránka: \\ II II .lUTZO\ ka.~k
PRlMA ANKA SLOVENSKO.

a. s.

OKRESNÝ

ÚRAD
ČADCA

odbor starostlivosti
Palárikova

Číslo: OU-CA-OSZP-20

18/00040 1-028

o životné prostredie
91, 022 Ol Čadca

V Čadci, dňa: 09.04.2018

MESTSKÝ ÚRAD TURZOVKA
Došlo dňa:

13. 'J. ?tdf

Čislo spisu:

Registratné čiSIO:.G

POČetpriloh;

ROZHODNUTIE
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Referent

Registralúmaznačka:

v
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Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti
o životné prostredie,
ako príslušný orgán štátnej
správy v zmysle § 5 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. 2412006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon ElA"), rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona
ElA, na základe predloženého
zámeru navrhovanej
činnosti "Rozšírenie
cintorína
Dlhá nad
Kysucou",
ktorý predložil navrhovateľ
Obec Dlhá nad Kysucou, so sídlom Obecný úrad Dlhá nad
Kysucou Č. 258, 023 54 Dlhá nad Kysucou, IČO 00313998 po ukončení
zisťovacieho
konania podľa
§ 29 zákona ElA a zákona Č. 7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto:
"Rozšírenie
cintorína Dlhá nad Kysucou" bude umiestnená v katastrálnom
kraji, okres Čadca, na pozemkoch parcelné Č. KNC 2375/2, 2374.

území

Navrhovaná
činnosť "Rozšírenie
cintorína
Dlhá nad Kysucou",
navrhovateľa
Obec Dlhá nad
Kysucou, so sídlom Obecný úrad Dlhá nad Kysucou č. 258, 023 54 Dlhá nad Kysucou, IČO
00313998, vypracovaná
spracovateľom
ENGOM, S.r.o., Bytčická
89, O I O O I Žilina, ktorej predmetom
je rozšírenie existujúceho cintorína

sa nebude

~
-v

Znak hodnotya lehotaUIOienia1"~

VYDANE V ZISTOV ACOM KONANI

Navrhovaná činnosť
Turkov, v Žilinskom

J)

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:
a) dodržať návrh opatrení:
pri výstavbe
spevnených
plôch a úprave prístupových
komunikácií
zabezpečiť
kapacitne
postačujúce cestné rigoly na odvedenie vôd z povrchového odtoku do recipientu,
pravidelne 2 x za rok vyčistiť cestné rigoly slúžiace na odvádzanie vôd z povrchového odtoku
do recipientu,

CL

I

-/
,

pravidelne 1 x mesačne vizuálne kontrolovať cestné rigo ly a ich priechodnosť pre odvádzanie
vôd z povrchového odtoku od spevnených plôch pri cintoríne až po ústie do Dlžianského
potoka.
b) zosúladiť navrhovanú činnosť s územnoplánovacou
dokumentáciou,
c) dodržať a realizovať
opatrenia na zmiernenie
nepriaznivých
vplyvov navrhovanej
činnosti
navrhnuté v kapitole 10 zámeru.

Odôvodnenie

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej
správy v zmysle § 5 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" OÚ Čadca, OSZP"),
na základe žiadosti
navrhovateľa
- Obec Dlhá nad Kysucou, so sídlom Obecný úrad Dlhá nad Kysucou č. 258, 023 54
Dlhá nad Kysucou, IČO 00313998 doručenej dňa 27.03.2017 začal správne konanie podľa § 18 ods. 2
písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona ElA vo veci zisťovacieho konania navrhovanej činnosti
"Rozšírenie cintorína Dlhá nad Kysucou ".
Rozhodnutím číslo OU-CA-OSZP-2017/004425-16
zo dňa 09.06.2017 OÚ Čadca, OSZP rozhodol
podľa § 29 ods. 2 zákona ElA že navrhovaná činnosť "Rozšírenie cintorína Dlhá nad Kysucou" sa
nebude posudzovať podľa zákona ElA. Proti rozhodnutiu číslo OU-CA-OSZP-20
17/004425-16 zo dňa
09.06.2017
podala odvolanie p. Eva Kornánková,
bytom Turkov U Valčuhov č. 160, 023 54
Turzovka. Odvolanie bolo podané v zákonom stanovenej lehote a bolo tunajšiernu
úradu doručené dňa
30.06.2017.
OU Čadca, OSZP
v súlade s § 57 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v zmen í
neskorších prepisov doručené odvolanie spolu s predmetným spisovým materiálom listom Č. OU-CAOSZP-2017/004425-020
zo dňa 26.07.2017 predložil Okresnému úradu Žilina, odboru opravných
prostriedkov. Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov,
referát starostlivosti o životné
prostredie rozhodnutím
číslo OU-ZA-OOP3-20 17/034071 /KUZ zo dňa 29.1 1.2017 napadnuté
rozhodnutie zrušil a vec vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie.
Navrhovaná
2375/2,2374

činnosť je plánovaná v Žilinskom kraj i, okres Čadca, na pozemkoch
v k. Ú. Turkov, druh pozemku trvalé trávne porasty.

parcelné

Č.

CKN

Predložený zámer navrhovanej činnosti svojimi parametrami je zaradený podľa prílohy Č. 8 zákona
ElA, kapitoly 9. Infraštruktúra, položka 17 Krematória a cintoríny, v časti B pre zisťovacie konanie.
Navrhovaná činnosť je riešená jednovariantne.
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné
prostredie podľa § 22 ods. 6 zákona Č. 24/2006 Z. z. upustil od požiadavky variantného riešenia
zámeru listom Č. OU-CA-OSZP-2017/003868.2
zo dňa 13.03.2017.
Stručný opis technického a technologického riešenia
Technické riešenie zodpovedá súčasným predpisom, dohodnutému
rozsahu a predmetu riešenia,
predpísaným konštrukčnýrn
a funkčným požiadavkám na predmetnú stavbu, dostupnosti technológii
pre realizáciu a prevádzku, ako aj technickým a ekonomickým požiadavkám, možnostiam investora a
prevádzkovateľa.
Obec Dlhá nad Kysucou v krátkom časovom období dosiahne naplnenie kapacity hrobových miest na
prevádzkovaných
cintorínoch v obci a z hľadiska zabezpečenia
služieb obyvateľstvu je potrebné
pripraviť vhodnú lokalitu pre rozšírenie kapacity hrobových miest.
Obec Dlhá nad Kysucou pripravuje v miestnej časti U Valčuhov, k. ú. Turkov, parcelné číslo 2375/2 a
2374 v kontakt s areálom existujúceho cintorína rozšírenie kapacity hrobových miest pre ukladanie
I
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ľudských pozostatkov.
Rozšírenie je možné južným smerom - ide oparcelu 2375/2 /plocha 945m2/, ktorá umožní rozšíriť
cintorín o nasledovné kapacity:
44 jednohrobov,
48 dvojhrobov,
Príslušenstvo - prislúchajúce komunikácie a mobiliár (lavičky, smetné koše a pcd.).
Pred cintorínom zo severnej strany je jestvujúca komunikácia a aj z východnej strany je komunikácia v blízkosti tejto sa navrhuje realizovať parkovanie
15 parkovacích
miest, miesto pre osadenie
kontajnera a pod.
Členenie stavby na stavebné objekty
Prípojky a napojenia, príslušenstvo:
výstavba oplotenia,
úprava komunikácii a spevnených plôch,
doplnenie osvetlenia,
drobná architektúra (lavičky, smetné koše a pod.).
Pre zámer rozšírenia cintorína bol vypracovaný hydrogeologický
posudok, ktorého predmetom bolo
overenie geologických a hydrogeologických
pomerov lokality, zaradenie overených typov zernín do
tried ťažiteľnosti, zaradenie zemín v zmysle STN 72100 1, stanovenie ich koeficientu filtrácie a
hydrogeologických
vlastností, zistenie hÍbky hladiny podzemnej vody a stanovenie tlecej doby tak, aby
bolo možné naplniť požiadavky zákona 131/20 lOZ. z., § 19 o pohrebníctve.
Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spÍiíať tieto požiadavky:
a) hÍbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m, pre dieťa mladšie
ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehlbený hrob musí mať hÍbku aspoň 2,2 rn,
b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 ru,
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo
výške 1,2 m,
e) ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podl'a zloženia
pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.
Z hľadiska stavebnotechnických
požiadaviek
sú určujúce odborné a právne predpisy na úseku
pohrebníctva.
Rozklad buniek ľudského tela je jav úplne prirodzený a ide o proces nezvratnej premeny, ktorý po
svojom dokončení vracia telo do pôdy vo forme základných chemických prvkov. V rámci rozkladu
ľudského tela prebiehajú 2 základné procesy: autolýza a vlastný rozklad (hnitie).
Autolýza predstavuje rozpad buniek pôsobením enzýrnov, ktoré ničia orgány a bunky tela. Rozklad proces hnitia - dochádza k vstupu baktérií gastrointestinálneho
traktu do cievneho systému a ich
rozšíreniu po celom tele.
Rýchlosť a intenzita týchto procesov závisí od mnohých faktorov, ktoré pôsobia v celom komplexe.
Jedným z najvýznamnejších
faktorov je vplyv prítomnosti vody na rozklad ľudského
tela. Telá
pochované do suchého alebo mokrého, resp. vlhkého prostredia, majú odlišnú rýchlosť rozkladu, a to
vplyvom rozdielneho stupňa prevzdušnenia horninového prostredia.
Pokiaľ sa pochovávanie uskutočňuje do suchého horninového prostredia, SLI horninové póry vyplnené
vzduchom. Prítomnosť
vzduchu zvyšuje rýchlosť a úroveň oxidácie tkanív a spôsóbuje väčšiu
závislosť teploty pôdy na teplote vzduchu a tým nevytvára konštantné podmienky rozkladu.
Pri pochovávaní do vlhkého, prípadne mokrého prostredia, sú horninové póry vyplnené kapilárnou,
resp. podzemnou vodou. Prítomnosť vody spolu s jej teplotou ovplyvňujú
negatívne reguláciu rastu
rozkladnýeh baktérií, vytvára teplotne stabilnejšie prostredie a znižuje rýchlosť oxidácie a rozkladu
tkanív atak dochádza aj k predlžovaniu tlecej doby. Na základe požiadaviek zákona Č. 13 1/20 lOZ. z.,
§ 19 o pohrebníctve je z hydrogeologického
hľadiska posudzované územie vhodné pre rozšírenie
existujúceho cintorína, a to vzhľadom na hydrogeologické vlastnosti prítomných zemín, neprítomnosť
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súvisle] hladiny podzemnej

vody v profile pochovávania

ako aj pod ním.

Požiadavky na vstupy
Záber krajinného priestoru
Záujmové územie sa nachádza na severozápadnom
okraji obce Dlhá nad Kysucou (k. ll. Turkov,
miestna časť Turzovka) a tvorí prechod medzi poľnohospodársky
využívanou
krajinou a zastavanou
časťou obce Dlhá nad Kysucou a mestskou časťou Turzovka,
Turkov.
Územie pre navrhované
rozšírenie cintorína pozostáva
z poľnohospodársky
extenzívne
obhospodarovanej
pôdy. V území
dominujú agro ekosystémy
a v malej miere urbánne geoekosystérny.
Krajinný priestor je funkčne
využívaný pre účely poľnohospodárskej
výroby a pochovávanie
na cintoríne U Valčuhov. Hlavné
sídelné územie obce je situované vo vzdialenosti cca 0,5 km SV od záujmového
územia. Najbližšie
obydlia sa nachádzajú JZ až západným smerom od areálu cintorína vo vzdialenosti cca 70 až 100 lTI.
Navrhované
umiestnenie
a technické
riešenie rozšírenia cintorína v podstatnej
miere vychádza z
daných prírodných a priestorových
podmienok. Navrhovaná
činnosť predstavuje v širšom krajinnom
priestore rozšírenie
existujúceho
krajinného
prvku (nadväznosť
na existujúci
areál cintorína U
Vlačuhov), ktorý dotvára sekundárnu
krajinnú štruktúru daného územia. Rozšírenie areálu cintorína
spôsobuje nový záber krajinného
priestoru, ktorý je však z hľadiska
využitia územia vhodný pre
pochovávanie ľudských pozostatkov.

Záber poľnohospodárskej

pôdy

Rozšírenie
areálu
cintorína
U Valčuhov
je navrhované
v území,
ktoré sa nachádza
na
poľnohospodárskom
pôdnorn fonde a výstavba si vyžiada trvalý záber poľnohospodárskych
pozemkov
p. č. CKN 2375/2, 2374, ktoré sú situované mimo hranice zastavaného
územia obce. Požiadavky na
trvalý záber poľnohospodárskeho
pôdneho fondu predstavuje cca 0,1548 ha.

Chránené územia, chránené stromy a pamiatky
Navrhovaná činnosť svojim situovaním v krajine nezasahuje
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

do chránených

území vyhlásených

podľa

Výrub drevín
Záujmová lokalite predstavuje
vegetácie bez drevín.

zastavané

plochy a nádvoria

bez vegetácie

alebo s výskytom

bylinnej

Ochranné pásma
Ochranné pásmo cintorína - 50 m od oplotenia (zákon Č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve).
Zvláštne a osobitné opatrenia počas výstavby v dotyku s inžinierskymi
sieťami, reviznyrni sachrami a
ostatnými objektmi a zariadeniami
budú spresnené v samostatných
projektových
riešeniach ďalšieho
stupňa projektovej prípravy (napr. problematika
polohy dočasných objektov navrhovaného
zariadenia
staveniska voči ochranným pásmam týchto zariadení a pod.).

Nároky na dopravu a inú infraštruktúru
Dopravne je územie navrhované
a štátnu cestu Č. III/2031.

na rozšírenie

cintorína

U Valčuhov

napojené

na miestne komunikácie

Požiadavky na pracovné sily
Predpokladaný

počet zamestnancov

počas výstavby je 5 pracovníkov.

Údaje o výstupoch
Emisie do ovzdušia
Krátkodobé pôsobenie: etapa stavebných prác
~
V etape stavebných prác sa očakáva znečistenie ovzdušia emisiami z mobilných zdrojov (dopravných
mechanizmov),
zvýšenie sekundárnej prašnosti v dôsledku nakladania a prevozu materiálov. Výstavba
jednotlivých
objektov v areáli cintorína (výstavba oplotenia, úprava komunikácii
a spevnených plôch,
doplnenie osvetlenia,
drobná architektúra)
bude sprevádzaná
zvýšenou
prašnost'ou
a emisiami zo
spaľovacích motorov stavebnej mechanizácie.
Obdobie negatívneho
pôsobenia týchto činiteľov bude
obmedzené
výstavby,
kedy sa budú vykonávať
zemné práce a zakladanie
stavebných
objektov.
Negatívne
sprievodné javy stavebnej
činnosti v územ í maj ú priestorové
a časové ohran ičenie a
vzhľadom
na vzdialenosti
od obytných
sídiel nie je predpoklad
ich významného
negatívneho
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pôsobenia na obyvateľstvo.
Dlhodobé pôsobenie: etapa prevádzkovania
Rozšírenie existujúceho cintorína U Valčuhov neprináša do územia zdroje znečisťovania ovzdušia a
samotné prevádzkovanie
cintorína nepôsobí na kval itu ovzdušia. Sekundárne sa predpokladá malé
zvýšenie imisií v ovzduší vplyvom mechanizmov v prípade údržby areálu cintorína, čo bude mať z
hľadiska časového pôsobenia krátkodobý charakter. Zdrojom znečisťujúcich
látok z mobilných
zdrojov znečisťovania ovzdušia budú:
automobilová technika (znečisťujúce látky NOx, CO, VOC, sekundárne TZL).
Prevádzkovanie cintorína zvýši znečistenie vonkajšieho ovzdušia veľmi malou mierou.
Emisie do vôd
Krátkodobé pôsobenie: etapa stavebných prác
Technologický postup pri výstavbe objektov rozšírenia cintorína nekladie osobitné nároky na potrebu
vody. Potrebu technologickej
vody bude zabezpečovať
dodávateľ stavebných prác samostatne v
priestore mimo dotknutého územia (výroba betónových zmesí a pod.). Počas výstavby stavebných
objektov bude zhotoviteľ stavby povinný zabezpečiť dočasné šatne a hygienické zariadenia (mobilné
bunky) pre pracovníkov
s pravidelným
odvozom splaškových
odpadových
vôd do čistiarne
odpadových vôd.
Dlhodobé pôsobenie: etapa prevádzkovania
Samotná prevádzka
cintorína
nebude produkovať
odpadové
vody. Potencionálne
znečistenie
povrchových
a podzemných
vôd môže nastať v prípade havarijného
úniku ropných
látok z
mechanizácie, ktorá bude vykonávať údržbu areálu cintorína. Z uvedeného dôvodu bude potrebné
klásť zvýšený dôraz na technický stav mechanizácie, ktorá bude určená k údržbe vodných stavieb.
Na základe požiadaviek
zákona Č. 131120 lOZ. z., § J 9 o pohrebníctve je z hydrogeologického
hľadiska posudzované
územie vhodné pre rozšírenie existujúceho
cintorína, a to vzhľadom na
hydrogeologické
vlastnosti prítomných
zem ín, neprítomnosť
súvis lej hlad iny podzemnej vody v
profile pochovávania ako aj pod ním PROGEO 06/2017/HG.
Odpadové hospodárstvo
Predpoklad vzniku odpadov počas realizácie stavby: počas výstavby sa predpokladá vznik najmä
ostatných druhov odpadov zo stavebnej činnosti, pričom spôsob nakladania s týmito odpadmi musi
byť zosúladený s platnými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva.
Za odpadové
hospodárstvo
v priebehu výstavby bude zodpovedať dodávateľ stavby, ktorý bude plniť všetky
povinnosti pôvodcu odpadov.
Odipa dly
kód
150101
150102
150104
150110
170107
170201
170203
170405
170506

"
VZI11'kcajuce

' I1 I2rac
Qocas rea ľizacie s ave bn~c
Názov odpadu

__

.

.. .. _._---_

Kat.
odpadu
O
O
O

.

Množstvo
t.
0,15
0,10
0,20
0,02

Obaly z papiera a lepenky
Obal~ z Elastov
Obaly z kovu
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných
látok, alebo kont. nebezp.
N
látkami
-O,cJO
Zmesy betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako
O
uvedené v 170106
. --- .-------- ------Drevo
O
__ Q"JO_
._- _.,--.- _. - _."-------...--_._-0,05
Plasty
O
0,50
Zelezo a oceľ
1<2,0
V)Íkopová zemina iná ako uvedená v 170505
----..

---'Eg

Spôsob nakladania s odpadmi:
Výkopová zemina (170506) bude využitá vobei Dlhá nad Kysucou v mieste stavby na terénne
úpravy
odvoz na skládku resp. na zhodnotenie (150102, 170 l 07, 170203),
Odovzdané oprávnenej osobe na materiálové zhodnoten ie (170201, 150 I04, 170405),
Odovzdané oprávnenej osobe na nakladanie s nebezpečnými odpadmi (150110).
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200201
f--=--=----'---f--'-C--=--~'--"'---=-"--C...-=--_,__...L.-=--.Ľ.-'-'---_,__----------.------170203

Kat.
od adu
--- O
O

Vyprodukované
odpady budú uložené v kontajneroch
na to určených a bude zabezpečené
ich
zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodných zariadeniach v pravidelných intervaloch v spolupráci so
zmluvným partnerom, ktorý bude držiteľom potrebných oprávnení
Hluk
Krátkodobé pôsobenie: etapa výstavby
K ovplyvňovaniu
dotknutého územia zvysenou hladinou hluku počas výstavby bude dochádzať
predovšetkým pri zernných prácach, stavebných prácach, doprave materiálov a konštrukcií. Z hľadiska
pôsobenia sa jedná sa o hluk krátkodobý, neperiodický. Vzhľadom na umiestnenie jednotlivých
stavenísk predstavujú stavebné práce zvýšenie úrovne hladiny hluku a je predpoklad, že ich pôsobenie
zasiahne najbližšie rodinné domy.
Dlhodobé pôsobenie: etapa prevádzkovania
Prevádzkovanie cintorína nie je spojená s produkciou hluku. Zvýšená úroveň hluku v okolí cintorína
sa bude vyskytovať len v čase údržby cintorína, kde zdrojom hluku budú dopravné mechanizmy
(odvoz odpadov apod.) .
Zdroje hluku:
automobilová doprava (príjazdová komunikácia),
mechanizácia vykonávajúca údržbu cintorína.
Navrhovaná činnosť neprispieva k trvalému zvýšeniu úrovne hluku v dotknurorn území,
Údaje o predpokladaných

priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

Predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na kval itu životného prostred ia v záuj movorn územ í s
dosahom na blízke okolie je potrebné posúdiť pre etapu výstavby zariadenia na zhodnocovanie
odpadov a etapu jeho prevádzky. V jednotlivých etapách realizácie investičného zámeru predstavujú
faktory ovplyvňujúce
životné prostredie pozitívne aj negatívne dopady na kvalitu životného prostredia.
Z hľadiska kvantifikácie a intenzity pôsobenia vplyvov možno predikciu negatívneho ovplyvnenia
zložiek životného prostredia orientovať do obdobia výstavby navrhovanej činnosti. Menšia intenzita
pôsobenia negatívnych vplyvov sa predpokladá v etape prevádzky cintorína. Významné pozitívne
vplyvy možno očakávať
v oblasti zabezpečenia
služieb obyvateľstvu.
Časovo a priestorovo
obmedzené negatívne vplyvy (predovšetkým obdobie výstavby) je možné III in ima Iizovať vhodným i
technickými a organizačnými opatreniami.
Hodnotenie zdravotných rizik
Rozšírenie cintorína je navrhované na severozápadnom okraji obce Dlhá nad Kysucou (k. ú. Turkov,
miestna časť Turzovka) a tvorí prechod medzi poľnohospodársky
využívanou
krajinou a zastavanou
časťou obce Dlhá nad Kysucou a mestskou časťou Turzovka, Turkov. Etapa stavebných prác nemá
charakter činností s produkciou významného množstva látok alebo faktorov. ktoré by mohli mať
negatívny dopad na zdravotný stav obyvateľstva a významný vplyv na zložky životného prostredia
dotknutého územia. Prevádzkovanie
cintorína U Valčuhov vzhľadom na charakter, rozsah činnosti,
únosné zaťaženie a význam očakávaných vplyvov nepredstavuje produkciu emisií, ktoré by viedli k
prekročeniu noriem kvality životného prostredia a zaťažili obyvatel'ov obce.
~
Chránené územia
Podl'a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení sa na území navrhovanom
na rozšírenie cintorína uplatňuje prvý stupeň ochrany. V jeho blízkom okolí sa nenachádzajú územia s
vyšším stupňom ochrany.
Vtáčie územia sa na záujmovej lokalite alebo v jej blízkom okolí nevyskytujú.
Navrhované rozšírenie
cintorína nezasahuje do území, ktoré sú zahrnuté do národného zoznamu európskeho významu
NA TURA 2000.
Ovzdušie
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Etapa výstavby
V etape výstavby sa očakáva zhoršenie kvality ovzdušia v dotknutorn území ajeho blízkom okolí.
Zvýšená intenzita dopravy a stavebná činnosť zapríčinia zvýšenie sekundárnej prašnosti s následkom
zvýšenie znečistenia ovzdušia tuhými znečisťujúcirni
látkami. K eliminácii týchto nepriaznivých javov
sú v kapitole Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti navrhnuté opatrenia.
Etapa užívania a prevádzky
Navrhovaná činnosť vzhľadom na svoj účel neprináša do územia obce nové stacionárne zdroje
znečisťovania ovzdušia.
Prevádzka cintorína zvýši znečistenie ovzdušia v území obce nevýznarnnou mierou emisiami z
obslužnej dopravy.
Vzhľadom na predpokladanú
intenzitu dopravy súvisiacu s dopravnou obsluhou územia, ale najmä
vzhľadom na trasovanie komunikácie
III. triedy č. 2031 v porovnaní so súčasnosťou,
prírastok
produkcie emisií z automobilovej dopravy v dotknutom území bude minimálny.
Podzemná a povrchová voda
Etapa výstavby
Podľa vykonaného hydrogeologického
posudku PROGEO 06/2017/HG prvý horizont podzemnej vody
v hodnotenom území sa nachádza na rozhraní predkvartérneho
paleogénneho
flyšového
podložia a
kvartérnych sedimentov a prúdi konformne s povrchom terénu. Dotácia podzemných vôd závislá od
ročného obdobia a miestnej zrážkov ej činnosti. Hlbšie horizonty sú podzemnej vody sú viazané na
pieskovcové
polohy nachádzajúce
sa vo flyšovorn paleogénnom
komplexe.
Hlbšie horizonty
podzemnej vody sa vyznačujú
relatívne hlbším obehorn podzemných
vôd ako aj stabilncjšou
výdatnosťou prameňov ako aj teplotných pomerov podzemnej vody. Pri bežnom režime vykonávania
stavebných prác nie je predpoklad nepriaznivého vplyvu na kvalitu podzemných
vôd. Z hľadiska
ohrozenia kvality podzemných a povrchových vôd v období stavebných prác pripadajú do úvahy
nasledovné zdroje kontaminácie:
úniky látok zo skladov a techniky počas výstavby,
havarijné úniky nebezpečných látok zo stavebných mechanizmov pri výstavbe.
Etapa prevádzky
Prevádzka cintorína nebude mať nepriaznivý vplyv na kvalitu povrchových
a podzemných vôd
vzhľadom na horninové prostredie v mieste lokality určenej na rozšírenie cintorína, ktoré je tvorené
svahovýrni
hlinito-karnenitýrni
sedirnentrni
charakteru
ílu štrkovitého,
ktorému možno priradiť
koeficient filtrácie v ráde n x 10-7 m.s' (archívne údaje), čo radí toto prostred ic medzi prostredia slabo
priepustné - VI. trieda.
Na základe požiadaviek zákona Č. 131/2010 Z. Z., § 19 o pohrebníctve jc z hydrogeologického
hľadiska posudzované
územie vhodné pre rozšírenie existujúceho
cintorína, a to vzhľadom na
hydrogeologické
vlastnosti prítomných zernin, neprítomnosť
súvislej hladiny podzemnej vody v
profile pochovávania ako aj pod ním.
Obyvateľstvo
Etapa výstavby
Rozšírenie cintorína U Valčuhov,
ktorý je dlhodobo využívaný
pre pochovávanic
ľudských
pozostatkov prinesie pre túto časť územia len okrajovo krátkodobé
nepriaznivé
faktory (etapa
výstavby) v oblastiach:
kvalita životného prostredia (prašnosť, hlučnosť, exhaláry zo stavebných mechanizmov),
doprava (zvýšenie intenzity dopravy).
Pôsobenie krátkodobých priaznivých faktory v oblastiach:
sociálno-ekonomická
(dočasné pracovné príležitosti).
~
Nepriaznivé faktory sa v okrajovo prejavia na ovplyvňovani
pohody obyvateľov
žijúcich v dvoch
rodinných domoch vzdialených
cca 70 až 100 m od cintorína. Počet obyvateľov ovplyvnených
účinkami navrhovanej činnosti je určený situovaním rodinných domov v kontakte s rozšírením areálu
cintorína. Vplyv výstavby bude krátkodobý a možno bo minimalizovať použitím vhodnej technológie
a stavebných postupov, čo bude zohľadnené v rámci prípravy vlastného projektu stavby a jej
organizácie. Počas výkopových a betonárskych prác bude stavba obsluhovaná z prístupovej obslužnej
miestnej komunikácie. Stavebný dvor bude umiestnený na pozemku investora v areáli cintorína.
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Etapa užívania a prevádzkovania
V čase prevádzkovania
cintorína budú v dotknutorn území prevládať priaznivé faktory pre obyvateľov
v oblasti služieb obyvateľstvu.
Zdravotné riziká počas výstavby alebo bežnej prevádzky cintorína
neboli identifikované.
Narušenie pohody a kvality života v hodnotenom
území sa nepredpokladá
I
vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti a vzdialenosť najbližších obytných domov a existujúci
Charakter využívania územia.
Infraštruktúra
Záujmové územie navrhované na rozšírenie cintorína U Valčuhov je vybavené potrebnou technickou
infraštruktúrou
a v časti rozšírenia
hrobových
miest bude doplnené
príslušnou
technickou
vybavenosťou, miestnymi komunikáciami
a rozvodrni inžinierskych sietí.
Doprava
Zvýšená intenzita dopravy v čase výstavby - rozšírenia cintorína U Valčuhov bude mať za následok
priťaženie miestnej komunikácie
k stavenisku. Prejazdnosť
verejných komunikácií
a súvisiacich
chodníkov v kontakte so záujmovým územím bude v plnej miere zabezpečené. Samotné výkopy budú
označené v zmysle STN a Projektu organizácie dopravy. Systém dopravy k cinrorinu vychádza z
požiadavky na zabezpečenie
prístupu k samotnému areálu s 15 parkovacirni miestami a prístupu pre
odvoz komunálneho odpadu, vjazd a výjazd zdravotnej a požiarnej techniky. Vjazd a výjazd z areálu
cintorína je napojený na jestvujúcu komunikáciu Č. 11ll2031.
Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti
Etapa projektovej prípravy
Návrhy nepoľnohospodárskeho
použitia pol'nohospodárskej
pôdy odsúhlasiť
s orgánom ochrany
poľnohospodárskej
pôdy.
Etapa výstavby
Ochrana prírody
Výsadbu drevín navrhnúť z miestnych vhodných druhov.
Osevnú zmes pre zatrávnenie plôch zostaviť tak, aby obsahovala semená základných miestnych
druhov prirodzených trávnych porastov.
Ochrana pôdy
Výkopov ú zeminu použiť na spätný zásyp výkopov a terénne úpravy.
Po ukončení stavebných prác dočasne zabrané plochy rekultivovať.
Ochrana pamiatok
V prípade zistenia archeologických
nálezov počas stavby zodpovedná osoba za vykonávanie prác
ohlási nález KPÚ Žilina. Nález musí byť ponechaný bez zmeny až do obhliadky KPÚ Žilina alebo
ním poverenou odborne spôsobilou osobou.
Obmedzenie sekundárnej prašnosti
Pri stavebných
prácach vhodnými
technickými
a organizačnými opatreniami
minimalizovať
prašnosť a sekundárnu
prašnosť z dopravy (vlhčenie prístupových
komunikácií
v letných
mesiacoch). Pri manipulácii so sypkými materiá Im i treba vhodným i techn ickýrn i a organ izačným i
prostriedkami
minimalizovať
sekundárnu
prašnosť
(prekrytie
prepravovaných
sypkých
materiálov).
Z hľadiska dopravy zabezpečiť
účinnú techniku pre čistenie komunikácií
predovšetkým
pri
zemných prácach a ďalšej výstavbe vrátane zberu tuhých nečistôt.
Všetky opatrenia realizované
k obmedzeniu
prašnosti zaradiť do prevádzkových
predpisova
oboznámiť pracovníkov s týmito opatreniami.
~
Ochrana podzemných a povrchových vôd
Zabezpečiť dobrý technický stav dopravných a stavebných strojov z hľadiska možnosti úniku
ropných produktov a vykonávať preventívne kontroly.
Neskladovať
pohonné hmoty a mazivá na stavenisku,
manipuláciu
so škodlivými
látkami
obmedziť na minimum.
V prípade úniku škodlivých
látok postupovať poc!l'a havarijného
plánu II s kontarninovanou
zeminou prípadne i vodou zachádzať v súlade so zákonom o odpadoch a súvisiacimi predpismi.
Stavebnú techniku a mechanizáciu odstavovať na zabezpečenej ploche.
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Zabezpečiť, aby splaškové odpadové vody z dočasných sociálnych zariadení zo staveniska boli
pravidelne odvážané na čistiareň odpadových vôd.
Obmedzenie hluku a vibrácií
Používať iba zariadenia a motorové vozidlá v riadnom technickom stave.
Vylúčiť stavebné práce v čase nočného kľudu.
Ochrana technickej infraštruktúry
Požiadať správcov podzemných
vedení o vytýčenie sietí priamo v teréne a rešpektovať
ich
stanoviská.
Bezpečnosť a Qlynulosť dORravy
Zabezpečiť čistenie všetkých mechanizmov
pri opúšťaní areálu staveniska.
Nakladanie s odpadmi
Zabezpečiť triedenie stavebných
odpadov, nakladanie s odpadmi vykonávať v súlade s platnou
legislatívou odpadového hospodárstva.
Vyprodukované
odpady neskladovať na stavenisku.
Odpady odovzdávať na zhodnotenie alebo zneškodnenie oprávneným osobám.
Protihavarijné opatrenia
Zabezpečiť vypracovanie
plánu preventívnych
opatrení na zamedzenie
vzniku neovládateľného
úniku nebezpečných
látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku pre etapu
stavebných prác.

Etapa prevádzkovania
Obmedzenie emisií do ovzdušia
K obmedzovaniu
emisií tuhých znečisťujúcich
látok (PMlO) v rámci povrchovej
vykonávať pravidelné čistenie areálových komunikácií a rnanipulačných
plôch.

prašnosti,

Intervaly zvozu odpadu prispôsobiť
tak, aby biologicky rozložiteľný
odpad nebol LI pôvodcov
zdrojom pachových látok.
Zabezpečiť
dodržiavanie
prevádzkového
poriadku
cintorína
a minimalizovať
neštandardné
prevádzkové stavy.
Ochrana Rodzemných a povrchových vôd
Pravidelne vykonávať poučenie pracovníkov o postupe pri úniku škodlivých
látok do životného
prostred ia.
Obmedzenie hluku a vibrácií
Používať iba zariadenia a motorové vozidlá v riadnom technickom stave.
Nakladanie s odpadmi
Vyprodukované
odpady odovzdávať na zhodnotenie alebo zneškodnenie
oprávneným
osobám.

Kompenzačné opatrenia
Náhrada za trvalý záber poľnohospodárskej
pôdy podľa zákona
využívaní poľnohospodárskej
pôdy v znení neskorších predpisov.

Druh požadovaného

povolenia navrhovanej

Územné rozhodnutie
a stavebnom poriadku

a stavebné povolenie
podl'a zákona
v znení neskorších predpisov (stavebný

Zverejnenie

zámeru navrhovanej

Č.

220/2004

Z. z. o ochrane

a

činnosti
Č. 50/1976
zákon).

Zb. o územnom

plánovaní

činnosti

OÚ Čadca, OSZP oznámil listom zo dňa 03.04.2017 začatie správneho konania podľa § 18 ods. 3
zákona Č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisova
rozosial
zámer podľa § 23 ods. l zákona Č. 24/2006 Z. z. na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým
orgánom, povol'ujúcim
orgánom,
dotknutej
obci a zverejnil uvedený zámer na webovorn
sídle
ministerstva.

Stanoviská k zámeru navrhovanej
V zákonom
subjekty:

stanovenom

termíne

činnosti
doručili

1. Úrad verejného zdravotníctva SR listom

na OÚ Čadca,

Č.

OSZP

svoje písomné

OHZP-392 0/2 Ol 7 zo di10 20.0-1.20/7.
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stanoviská

tieto

So zámerom navrhovanej

činnosti súhlasí.

úrad verejného zdravotníctva
listom Č. RH-789/20J7
zo dťio 24.0-1.2017.S predloženým
zámerom súhlasi. V procese realizácie je nutné rešpektovať
a dodržať platnú
legislatívu vychádzajúcu zo zákona NR SR č.355/2007
Z. z o podpore, ochrane a rozvoji verejného
zdravia v znení neskorších predpisov a zákona č.131/20 lOZ. z. o pohrebníctve.

2. Regionálny

vyjadrenie OU Čadca, OSZP: požiadavka
sa týka dodržiavania
navrhovate/' povinny rešpektovať a dodržiavať.
3. Okresný úrad Čadca,
20.04.2017.-

K preloženému
4. Okresné

odbor krízového

riadenia

platnych

právnych

listom Č. OU-CA-OKR-20J

predpisov, ktoré je

7/004792-002

zo diía

zámeru nemá z hľadiska civilnej ochrany pripomienky.

riaditel'stvo

HaZZ

v Čadci listom Č. OR HaZZ-CAJ-490/20J

Z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá

vznik negatívnych

7 zo dúa 12.04.2017.-

vplyvov na životné prostredie.

5. Okresný
úrad Čadca, odbor starostlivosti
o životné prostredie
l ist anti L'. OU-CA-OSZP2017/004820-002
zo dňa 26.04.2017
za úsek štátnej vodnej správy, OU-CA-OSZP-20J7/005966-002
zo dňa 23.04.2017
za úsek ochrany prírody
a krajiny,
OU-CA-OSZP-20J7/00-l926
zo dna
07.04.2017:
Za úsek štátnej vodnej správy:

d) vzhľadom na umiestnenie navrhovanej činnosti na svahovitorn pozemku, ktorý bol využívaný na
poľnohospodárske
účely, žiadame v rámci procesu posudzovania
doplniť zámer o posúdenie
vplyvu navrhovanej činnosti na odtokové pomery v danom území s návrhom prípadných
opatrení
na elimináciu nepriaznivých vplyv,
e) pri realizácii zámeru a prevádzke cintorína žiadame dodržiavať ustanovenia zákona Č. 364/2004 Z.
z. o vodách a súvisiacich predpisov, dbať o ochranu podzemných vôd a zabrániť nežiaducemu
úniku znečisťujúcich látok do pôdy a podzemných vôd.
Za úsek ochrany prírody

a krajiny:

Zámer nie je v rozpore so záujmami ochrany prírody a kraj iny a nie je potrebné
hodnotenia vplyvov na životné prostredie.
Za úsek odpadového

pokračovať

v procese

hospodárstva

K zámeru nemá pripomienky.
vyjadrenie OU Čadca, OSZP: zámer bol navrhovateľom
doplnený o opatrenia
odtokových pomerov po realizácii zámeru, požiadavku týkajúcu sa dodržiavania
navrhovateľ povinný rešpektoval' a dodržiavať.

no elimináciu zmien
platnych právnych je

Na základe doručeného
stanoviska
OÚ Čadca, odboru starostlivosti
o životné prostredie, orgá/lu
štátnej vodnej správy, požiadal OU Čadca, OSZP listom zo diía 27.04. 20J 7 navrhovateľa
v súlade s §
29 ods. 10 zákona ElA o doplnenie zámeru o posúdenie
vplyvu navrhovanej
činnosti na odtokové
pomery v danom území. Zámer bol navrhovateľom
doplneny di1a J 5.05.2017 nasledovne:

Navrhovanou
zmenou činnosti, rozšírením cintorína nebudú produkované
odpadové vody. Vody
z povrchového
odtoku
budú vznikať
na spevnených
plochách
a spevnených
prístupových
komunikáciách.
Spevnené plochy a prístupové cesty v okolí cintorína budú v 1. etape riešené ako nespevnené šrrkové,
čím sa odtokové pomery záujmovej lokality zmenia v malom rozsahu. Vody z povrchového odtoku
budú odvedené do existujúcich cestných rigolov z vyústením do vodného toku Dlžianský
potok. ~
V II. etape výstavby cintorína budú odstavné plochy (stojiská pre osobné motorové vozidlá)
a prístupové účelové komunikácie vybudované ako spevnené z materiálov navrhnutých projektantom
s uložením do zhutneného
štrkového a pieskového lôžka tak, aby umožn ili priame vsakovan ie
dažďových vôd.
Návrh opatrení na elimináciu nepriaznivých vplyvov:
- Pri výstavbe
spevnených
plôch a úprave prístupových
komunikácií
zabezpečiť
kapacitne
postačujúce cestné rigo ly na odvedenie vôd z povrchového odtoku do recipientu.
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-

Pravidelne 2 x za rok vyčistiť cestné rigoly slúžiace na odvádzanie vôd z povrchového odtoku do
recipientu.
.
Pravidelne I x mesačne vizuálne kontrolovať cestné rigoly a ich priechodnosť pre odvádzan ie vôd
z povrchového odtoku od spevnených plôch pri cintoríne až po ústie do Dlžianského potoka.

ô.Dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona ElA:
6.1 Eva Kománková, Turkov U Valčuhov 160,02354 Turzovka lis/om zo dila 2./.0./.2017 (doručené
prostredníctvom dotknutej obce dňa 15.05.2017) citujem:
Týmto listom podávam sťažnosť proti plánovanému rozširovaniu cintorína v Turzovke časti Turkov u
Valčuhov s týmto rozširovaním zasadne nesúhlasím, nakoľko sa cítim bytostne dotknutá aj keď ma
obec Dlhá nad Kysucou a mesto Turzovka z tohto projektu vynechal i.
Týmto vašim projektom si myslím že sú porušované základné ľudské práva a slobody, ktoré každému
občanovi zaručuje Ústava SR.
-Rozšírenim cintorína sa dostanú do ochranného pásma všetky moje pozemky v okolí domu čo mi
znemožní využívanie mojich pozemkov z ktorých odvádzam mestu Turzovka dane. a nikto nerieši
náhradu za obmedzenie, ktoré užje a ešte väčšie bude po rozšírení cintorína.
-Okolité pozemky ako aj existujúci cintorín sa nachádza v oblasti bohatej na spodné vody, čím
vznikne kontaminácia mojej pôdy, preto mám obavy z rozšírenia chorôb alebo nákazy, nebezpečnej
pre ľudí a pol'nohospodárske
zvieratá.
- Ďalším prvkom je chýbajúci hydrogeologický
prieskum ktorý chýba aj pri pôvodnom cintoríne,
pretože si myslím že v roku 1886 keď bol cintorín založený ho nerobil nikto a taktiež v 80t)'ch rokoch
rozšírenie prebiehalo iba posunutím oplotenia na naše pozemky bez nášho súhlasu.
-Nesúhlasím ani s výsledkom hydrogeologického
posudku, ktorý vypracoval" firma zo Žiliny pretože
~ristupujú k tomuto problému ako keby zakladali ovocný sad.
Ziadosť o založenie nového pohrebiska musí zo zákona obsahovať výsledky hydrogeologického
prieskumu.
- Ďalším z dôvodov nesúhlasu je aj nedostatočné oplotenie jestvujúceho
cinrorina, cez ktoré je
vyhadzovaný odpad a pokosená tráva z cintorína na moje pozemky.
-Ďalej je narúšané moje súkromie sledovaním a rôznymi pokrikmi zo strany návštevníkov cintorína,
hlukom pri údržbe a slovnými urážkami na moj u adresu zo strany pracovn íkov VP P.
- V projekte uverejnenom na webovej stránke obce sú veľké nedostatky a nepravdivé a zahmlené
skutočnosti, napríklad požiadavka variantného riešenia je možná, nakoľko obec Dlhú nad Kysucou ma
ešte ďalšie dva cintoríny vo svojom katastri, ktoré sú tiež využívané a nachádzajú sa mimo
zastavaného územia obce a prístup k týmto cintorínom je taktiež možný po vybudovaných cestách.
-Spôsob prevádzky existujúceho
cintorína je v rozpore z hygienickými
a etickým: predpismi, ako je
vyvážanie zeminy zo starých hrobov na súkromné pozemky.
Čím sú potom zasypané rakvy ked' je zemina odvezená?
Celý tento zámer rozšírenia cintorína pociťujem ako akýsi akt pomsty a schválnosť voči mne a mojej
rodine zo strany určitých ľudí!
Na základe doručeného
22.05.2017 navrhovateľa
stanovisku.
Doplňujúce
uvádza:

stanoviska p. Evy Koniánkovej, požiadal OU Čadca, OSZP listom zo diía
o doplňujúce informácie v súlade s § 29 ods. J O zákona ElA k predmetnéniu
informácie boli tunajšiemu úradu doručené listom dlío JO 05 20/7, v k/orom sa

Zámer
navrhovanej
činnosti
obsahuje
hydrogeologický
posudok
PROGEO
06/2017/HG.
Hydrogeologický
posudok bol vypracovaný v zmysle zákona NR SR 131/20 lOZ. z. o pohrebníctve: §
19 Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov. Posudok vypracovala .firma
Kamil Kandera PROGEO, Predmestská 75, Ol O Ol Žilina, ktorá je Rozhodnutím MŽP SR e.': 054
oprávnená vykonávať
projektovan ie, riešen ie a vyhod nocovan ie liloh inži n ierskogeo logického,
hydrogeologického
prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia.
Z hydrogeologického
hľadiskaje posudzované územie vhodné pre rozšírenie existujúceho cintorína, a
to vzhľadom na hydrogeologické
vlastnosti prítomných
zernin, neprítomnosť
súvislej hladiny
podzemnej vody v profile pochovávania ako aj pod ním (PROGEO 06/20 l7/HG).
Prevádzkovanie
cintorína zabezpečuje Obec Dlhá nad Kysucou v záujme všetkých občanov obce.
Podmienky prevádzkovania
cintorína aj z hľadiska ochrany životného prostredia a zdravia ľudí sú
J J

zapracované v prevádzkovom
poriadku cintorína, ktorým sa prevádzka pietneho miesta v obci riadi.
Zámer "Rozšírenie
cintorína Dlhá nad Kysucou" je vypracovaný
v jednom
variante navrhovanej
činnosti, nakoľko príslušný orgán Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti
o životné prostredie na
základe odôvodnenej
žiadosti navrhovateľa
podľa ustanovenia § 22 ods. 6 zákona č, 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov upustil listom č.
OU-CA-OSZP-20
17/003868.2
zo dňa 13.3.2017 od požiadavky variantného
riešenia zámeru. Toto
riešenie umožňuje zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov po posúdení dôvodov na upustenie od variantného
riešenia navrhovanej
činnosti. Celkové technické
riešenie, projektované
parametre
sú navrhnuté
v súlade s platnými
právnymi predpismi ochrany životného prostredia a zdravia I'udí vrátane vhodného oplotenia cintorína,
ktoré bude podrobne stavebnotechnicky
riešené v projektovej dokumentáci i pre stavebné povolen ie.
Pripomienky
uvedené
v stanovisku
Evy Kománkovej
vzhľadom
na uvedené
považujeme
za
neopodstatnené.
- vyjadrenie OÚ Čadca, OSZP k stanovisku p. Evy KománkoveL
Na zisťovacie konanie
bol predložený
zámer
navrhovanej
činnosti,
ktorý podáva
základnú
charakteristiku
navrhovanej
činnosti,
základné
údaje o súčasno/ll
stave životného
prostredia
a základné údaje o predpokladaných
vplyvoch na životné prostredie.
Vypracovaný zámer splňa obsah
a štruktúru zámeru podľa prílohy Č. 9 zákona Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov no životné
prostredie,
pričom k navrhovanej
činnosti
sa z hľadiska svojej pôsobnosti
vyjadrovali príslušné
orgány štátnej správy,
ktoré nežiadali vypracovanie
ďalších posudkov
(l s riešenim
navrhovanej
činnosti súhlasili. Dotknuté
orgány, ktoré sa k zámeru navrhovanej
činnosti vyjadrovali
v rámci
zisťovacieho konania nepoukázali na zhoršenie stavu životného prostredia.
K zámeru navrhovanej
činnosti
bol predložený
hydrogeologický
posudok,
vypracovaný
odborne
spôsobilou osobou. Navrhovaná
činnost nadväzuje na už existujúci cintorín, kterélio prevádzkovanie
upravuje prevádzkový
poriadok, pričom orgán posudzovania
vplyvov na životné prostredie nie je
oprávnený kontroloval' spôsob prevádzkovania
cintorína.
Ochranné pásmo cintorína rieši § 15 zákona Č. J31/20JO Z. z. o pohrebnictve,
kde sa l' ods, 7 uvádza,
že ochranné pásmo pohrebiska
je 50 m od hranice pozemku pohrebiska
o l' ochrannom pásme so
nesmú povoľoval'
a ani umiestnovať
budovy,
okrem budov, ktoré poskytujú
služby súvisiace
s pohrebnictvom.
V zmysle § 15 ods. 8 zákona o pohrebnictve
má vlastník pozemku
l' ochrannom
pásme nárok na primeranú náhradu za obmedzenie užívania pozemku.
výstupom zisťovacieho
konania je rozhodnutie
o tom, či so navrhovaná
činnosť bude posudzovať
podľa zákona ElA, čo tunajší úrad s ohľadom na výsledky zisťovacieho
konania vydal, pričom
prihliadal na kritériá stanovené zákonom ElA (§29 ods. 3 a príloha Č. JO) a stanoviská doručené k
zámeru.
Účelom zákona Č. 24/2006 Z. z. je získal' odborny podklad na vydanie rozhodnutia
o povolení činnosti
podl'a osobitných predpisov,
nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného
umiestnenia
stavby v rozsahu kompetencií
stavebného
úradu. Dodržanie
zákonnosti
navrhovane]
činnosti vo vzťahu k jednotlivým
osobitným predpisom
skúma v procese
konania o umiestneni a
povolení navrhovanej činnosti podl'a osobitných predpisov príslušný stavebný
úrad.
Vzhl'adom na 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
činnosti na životné prostredie z dôvodov uvedených dotknutou
verejnosťou je opodstatnené.
Prihliadal pritom no závery hydrogeologického
posudku v ktoro III sa
uvádza, že lokalita je po hydrogeologickej
stránke vhodná na rozšírenie
cintorína. ZlIIierpellie
nepriaznivých
vplyvov navrhovanej
činnosti sa dosiahne
dodržaním
a real izovanim opatreni na
zmiernenie nepriaznivých
vplyvov navrhovanej
činnosti uvedených v kapitole 10 ::(í171 eJ'U.
Po ukončení zisťovacieho
konania bolo vydané rozhodnutie
v zisťovacom
konaní číslo OU-CAOSZP-217/004425-16
zo dňa 09.06.2017
proti ktorému podala p. Eva Kornánková
odvolanie.
V odvolaní sa uvádza (citujem):
V zákonnej
lehote podávam
odvolanie
proti Rozhodnutiu
OU-CA-OSZP2017/004425-16
z
09.06.2017, ktorým bolo rozhodnuté, že navrhovaná činnosť "Rozšírenie cintorína Dlhá nad Kysucou"
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sa nebude posudzovať podľa zákona Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Mám zato, že predmetné rozhodnutie je vydané v rozpore s platnou právnou úpravou, a že navrhovaná
činnosť má byť posudzovaná
podľa zákona Č. 24/2006 Z. z.
Už v procese
vyjadrovaní
jednotlivých
dotknutých
inštitúcii
v predmetnej
veci dochádza
k
nepresnostiam,
ktoré sú v rozpore so zákonom.
V zmysle zákona Č. 13 ]/201 OZ. z. o pohrebníctve,
§ 15 ods. l, obec je povinná zriadiť pohrebisko vo
svojom katastrálnom území alebo zabezpečiť pochovávanie na pohrebisku v inej obci.
Z uvedeného dôvodu, nemôže Obec Dlhá nad Kysucou budovať pohrebisko v katastri inej obce, ale
len vo svojom katastrálnom
území, prípadne pochovávať na pohrebisku v inej obci, v tomto prípade v
Turzovke, avšak v tom prípade nemôže byť navrhovateľom
Obec Dlhá nad Kysucou, ale Mesto
Turzovka, a k takto vybudovanému
pohrebisku musí byť uzatvorený zmluvn)' vzťah.
Celé predmetné rozhodnutie je zmätočné a vydané v rozpore s platnou právnou úpravou.
Aj hydrogeologický
posudok "Dlhá nad Kysucou - rozšírenie cintorína" z marca roku 2017, na ktorý
sa odvoláva, resp. poukazuje aj predmetné rozhodnutie je neobjektívny
a povrchný. Na 6.tej strane
posudku sa píše, že územie patrí do katastrálneho
územia Dlhá nad Kysucou, čo je absolútna lož.
Lokalita, kde sa má cintorín rozšíriť patrí Mestu Turzovka aje v katastrálnom
území Turkov.
Posudok je nekvalitný a nekompetentný.
Je evidentné, že v uvedenej lokalite sú podzemné
vody,
nakoľko mnohokrát tesne pred pohrebom musí hrobár odčerpávať vodu z čerstvo vykopaného
hrobu, a
naviac toto konštatuje aj posudok na str. 14, kde sa píše " ... že zeminy v híbke pochovávania sú silne
zvlhčené", pričom na str. 8 posudku uvádzajú, že: "Počas dokumentácie kopanej sondy neboli
odobraté vzorky podzemnej vody na zistenie jej vlastnosti, nakoľko nebola zistená jej pritontnosť" . Od
čoho je potom zemina silne zvlhčená, ak tam nie sú podzemné vody? Na str. 12 posudku je uvedené: "

... v sonde bola zaznamenaná prítomnosť vlhkosti, a lo najmä v polohe ílov štrkovitvch v intervale 0,82,2 m pod terénom. "
Podľa zákona o pohrebníctve
§ 19 ods. l, písm. a) a písm. b) hrob na ukladanie ľudských pozostatkov
musí splňať tieto požiadavky:
a) hlbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 111, pre dieťa mladšie
ako 10 rokov naj menej 1,2 m, prehlbený
hrob musí mať h í bku aspoň 2,2 !ll
b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody
Ako môžu byť naplnené tieto zákonné požiadavky, keď zeminy sú silne zvlhčené už v intervale od 0,8
m, teda je evidentné, že tam sú podzemné vody a preto dno hrobu musí byť 0,5 m nad hladinou
podzemnej
vody, teda 0,3 m pod povrchom
zeme. Čo jednoznačne
túto lokalitu vylučuje, ako
pohrebisko.
Rozšírením cintorína dôjde k porušeniu zákonov, k ohrozeniu životného prostredia, zdravia ľudí a v
neposlednom rade k obmedzeniu vlastníckeho práva.
Obec Dlhá nad Kysucou má vo svojom katastrálnom
území dostatok lokalít, kde môže vybudovať
pohrebisko v zmysle zákona o pohrebníctve,
a toto nebude nikoho ohrozovať, ani obmedzovať.
Štátne orgány, ktoré sa k zámeru rozšírenia vyjadrovali doteraz, vydali svoje stanoviska bez toho, aby
si celú vec riadne zdokumentovali
a overili, a preto tieto vyjadrenia
nemôžu byť podkladom
k
stavebnému ani inému konaniu, nakoľko sú vydané v rozpore so skutkovýrn
stavom a v rozpore S
platnou právnou úpravou.
Preto je nepochopitel'né,
že Okresný úrad, odbor starostlivosti
o životné prostredie, ktorý aj podľa
svojho názvu má dbať a starať sa o životné prostredie, takto povrchne vyhodnotil situáciu a nezákonne
rozhodol. Preto žiadam odvolací orgán, aby postupoval v zmysle zákona a Rozhodnutie
Okresného
úradu Čadca,
odbor starostlivosti
o životné
prostredie
č.j. OU-CA-OSZP-20
17/004425-16
z
09.06.2017, zrušil a vec vrátil na nové zisťovacie konanie.

- vyjadrenie OÚ Čadca. OSZP (písané kurzívou) k odvolaniu

Q.

Evy KO/llál7kovr!;L

Mám zato, že predmetné
rozhodnutie
je vydané v rozpore s platnou
navrhovaná činnosť má byť posudzovaná
podľa zákona Č. 24/2006 Z. z.

právnou

úpravou.

a že

Predložený zámer navrhovanej činnosti svojimi parametrami je zaradeny podľa prílohy
8 zákona
ElA, kapitoly 9. Infraštruktúra, položka 17 Krematoria a cintoríny, v časti II pre zisťovacie konali ie.
Na zisťovacie konanie bol predložený zámer navrhovanej činnosti, ktory podáva základnú
charakteristiku navrhovanej činnosti, základné údaje o súčasnom stave životného prostredia
a základné údaje o predpokladaných vplyvoch na životné prostredie. Vypracovany zámer sp/ňa obsah
č.
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a štruktúru zámeru podľa prilohy Č. 9
prostredie.
K navrhovanej
činnosti
sa
štátnej správy,
ktoré nežiadali ďalšie
a s predloženým
zámerom súhlasili bez
stanovisku, ktoré bolo tunajšiemu
úradu
nepožadovala vykonať ďalšie posudzovanie

zákona Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné
z hľadiska svojej pôsobnosti
vyjadrovali príslušné
orgány
posudzovanie
zámeru ani vypracovanie
ďalšieh posudkov
vážnejších pripomienok.
Taktiež p. Koniánková
vo svojom
doručené
v rámci zisťovacieho
konania (dna 15.05.2017)
vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Už v procese vyjadrovaní jednotlivých
dotknutých
nepresnosti am, ktoré sú v rozpore so zákonom.

inštitúcii

v predmetnej

veci dochádza

k

konania nezistil v doručených stanoviskách iiadne nepresnosti.
V zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, § IS ods. l, obecje povinná zriadiť pohrebisko
vo svojom katastrálnom
území alebo zabezpečiť pochovávanie
na pohrebisku v inej obci. Z
uvedeného dôvodu, nemôže Obec Dlhá nad Kysucou budovať pohrebisko \ katastri inej obce, ale
len vo svojom katastrálnom
území, prípadne pochovávať na pohrebisku v inej obci, v tomto
prípade v Turzovke, avšak v tom prípade nemôže byť navrhovateľom Obec Dlhá nad Kysucou, ale
Mesto Turzovka, a k takto vybudovanému pohrebisku musí byť uzatvorený zmluvný vzťah.

Tunajší úrad v rámci zisťovacieho

Navrhovaná činnosťje
umiestnená na pozemkoch parcelné čísla CKN 2375/2, 237-/ v k. ú. Turkov,
vlastníkom týchto pozemkov je obec Dlhá nad Kysucou. Tieto pozemky priamo susedia s pozemkom
parcelné Č. CKN 609 k. ú. Turkov, na ktorom sa nachádza jestvujúci
cintorín. V zmysle § 15 ods. j
a ods. 2 je obec povinná
zriadiť pohrebisko
vo svojom katastrálnom
území alebo zabezpečiť
pochovávanie
na pohrebisku
v inej obci. Ak je kapacita pohrebísk
v katastrálnom
územi obce
nedostatočná,
obec je povinná
určiť priestor na rozšírenie existujúcich
pohrebisk, zriadiť ďalsie
pohrebisko
alebo zabezpečit' pochovávanie
na pohrebisku
v inej obci. Tunajší úrad má za to, že
rozšírenie cintorína je v súlade s citovaným ustanovením
zákona Č. j 3 j /20 lOZ. z. o pohrebnictve.
Navrhovaná činnosťje
v súlade sfunkčným
využitím dotknutého územia. ÚčeloIII zákona Č. 2-//2006 Z.
z. je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov,
nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného
umiestnenia stavb)' v rozsahu
kompetencií stavebného
úradu. Dodržanie zákonnosti navrhovanej
činnosti vo vzťahu k jednotlivým
osobitným predpisom skúma v procese konania o umiestneni a povolení navrhovanej
činnosti podľa
osobitných predpisov príslušný
stavebný úrad. V rámci zistovacieho
konania orgán posudzovania
vplyvov na životné prostredie nie je príslušný skúmať zmluvné vzťahy.

Celé predmetné rozhodnutie je zmätočné a vydané v rozpore s platnou právnou úpravou.
Aj hydrogeologický
posudok "Dlhá nad Kysucou - rozšírenie cintorína" z marca roku 2017, na
ktorý sa odvoláva, resp. poukazuje aj predmetné rozhodnutie je neobjektívny a povrchný. Na 6.tej
strane posudku sa píše, že územie patrí do katastrálneho
územia Dlhá nad Kysucou, čo je
absolútna lož. Lokalita, kde sa má cintorín rozšíriť patrí Mestu Turzovka a je v katastrálnom
území Turkov.
Posudok je nekvalitný a nekompetentný. Je evidentné, že v uvedenej lokalite SLI podzemné vody,
nakol'ko mnohokrát tesne pred pohrebom musí hrobár odčerpávať vodu z čerstvo vykopaného
hrobu, a naviac toto konštatuje aj posudok na str. 14, kde sa píše. " ... že zem iny v h í bke
pochovávania sú silne zvlhčené", pričom na str. 8 posudku uvádzajú, že: " Počas dokumentácie
kopanej sondy neboli odobraté vzorky podzemnej vody na zistenie jej vlastnosti, nakoľko nebola
zistená jej prítomnosť"
Od čoho je potom zemina silne zvlhčená, ak tam nie sú podzemné vody?
Na str. 12 posudku je uvedené: " ... v sonde bola zaznamenaná prítomnosť vlhkosti, a to najmä v
polohe ílov štrkovitých v intervale 0,8 - 2,2 m pod terénom".
Podľa zákona o pohrebnÍctve
§ 19 ods. l, písm. a) a písm. b) hrob na ukladanie ľudských
pozostatkov musí spÍňať tieto požiadavky:
hÍbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m, pre dieťa mladšie
ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehÍbený hrob musí mat' hÍbku aspoií 2,2 In
.
dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody
Ako môžu byť naplnené tieto zákonné požiadavky, keď zeminy sú silne zvlhčené
už v intervale od
0,8 m, teda je evidentné, že tam sú podzemné vody a preto dno hrobu musí byť 0,5 111 nacl
hladinou podzemnej vody, teda 0,3 m pod povrchom zeme. Čo jednoznačne túto lokalitu vylučuje,
ako pohrebisko.
P. Kománková
v odvolaní (ale aj vo svojom stanovisku k navrhovanej
činnosti :0 dťia } 5.05.2017)
opakovane

napadla

hydrogeologický

posudok

PROGEO
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06/2017/HG.

Hydrogeologicky

posudok

bol

vypracovaný
v zmysle zákona NR SR 131/2010 Z. z. o pohrebnlctve:
§ 19 Ukladanie ľudskych
pozostatkov
a exhumácia
ľudských ostatkov. Posudok vypracovala firma Kamil Kandera PROGEO,
Predmestská
75, 010 01 Žilina, ktorá je Rozhodnutím
MŽP SR č. 1054 oprávnená
vykonával'
projektovanie,
riešenie
a vyhodnocovanie
úloh
inžinierskogeologického,
hydrogeologického
prieskumu
a geologického
prieskumu
životného prostredia.
Vzhľadom na to, ie hydrogeologicky
posudok vypracovala
odborne spôsobilá osoba, orgán posudzovania
vplyvov IIa životné prostredie
nebol oprávnený
spochybniť
výsledok posúdenia
vhodnosti
dotknutej lokality IIa umiestnenie
navrhovanej činnosti.

Rozšírením cintorína dôjde k porušeniu zákonov, k ohrozeniu životného prostredia, zdravia ľudí a
v neposlednom rade k obmedzeniu vlastníckeho práva. Obec Dlhá nad Kysucou má vo svojom
katastrálnom
území dostatok lokalít, kde môže vybudovať
pohrebisko
v zmysle zákona o
pohrebníctve,
a toto nebude nikoho ohrozovať, ani obmedzovať. Štátne orgány, ktoré sa k zámeru
rozsršenia vyjadrovali
doteraz, vydali svoje stanoviska bez toho, aby si celú vec riadne
zdokumentovali a overili, a preto tieto vyjadrenia nemôžu byť podkladom k stavebnému ani inému
konaniu, nakoľko sú vydané v rozpore so skutkovým
stavom a v rozpore s platnou právnou
úpravou.
Príslušný orgán vychádzal z výsledkov zist'ovacieho konania, pričom dotknuté orgány a povoľujúce
orgány nepoukázali na očakávané zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a podmienok ochrany
verejného zdravia. Pripomienky
boli zahrnuté do opatrení určených vo vyrokovej časti rozhodnutia,
pričom pripomienky
vyplývajúce
zo všeobecných
záväzných právnych
predpisov
sú záväzné pre
príslušný povol'ovací
orgán a budú riešené
v rámci povoľovacieho
procesu.
Ochranné pás 111 o
cintorína rieši § 15 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebnictve,
kde sa v ods. 7 uvádza, že ochranné
pásmo pohrebiskaje
50 m od hranice pozemku pohrebiska a v ochrannom pásme sa nesmú povoľoval'
a ani umiestňovať budovy, okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebnictvont.
V zmysle §
15 ods. 8 zákona o pohrebníctve
má vlastník pozemku v ochrannom
pásme nárok na primeranú
náhradu za obmedzenie užívania pozemku. Zmiernenie nepriaznivých
vplyvov navrhovane] činnosti su
dosiahne
dodržaním
a realizovaním
opatrení na zmiernenie
nepriaznivých
vplyvov navrhovanej
činnosti uvedených v kapitole 10 zámeru.

Účastníci konania boli o podaní odvolania upovedomení
listom zo dňa 10.07.2017 s rým, aby sa
k odvolaniu vyjadrili do 7 dní odo dňa doručenia upovedornenia. V stanovenej lehote sa k predmetu
odvolania vyjadrila Obec Dlhá nad Kysucou. V jej vyjadrení k odvolaniu (č. j. 29/2017 zo dňa
21.07.2017 sa uvádza:
V zmysle § 15 ods. l) a ods.2) zákona č. 131/20 lOZ. z. o pohrebn íctve (ďalej len "zákon··)
(l) Obec je povinná zriadiť pohrebisko
vo svojom katastrálnom
území alebo zabezpečit' pochovávanie
na pohrebisku v inej obci.
(2) Ak je kapacita pohrebisk v katastrálnom
území obce nedostatočná,
obec je povinná určit' priestor
na rozšírenie existujúcich
pohrebisk,
zriadiť ďalšie pohrebisko
alebo zabezpečit' pochovávanie
no
pohrebisku v inej obci.

Obec Dlhá nad Kysucou je vlastníkom pozemkov C KN 2375/2 v obci Turzovka, v katastrálnom
území Turkov v miestnej časti u Valčuhov. Priamo naviazanýrn pozemkom je pozemok parcelné číslo
C KN 609, ktorý sa nachádza v obci Turzovka, v katastrálnom území Turkov v miestnej časti u
Valčuhov. Je to pozemok, na ktorom sa nachádza cintorín. Obec Dlhá nad Kysucou eviduje existenciu
tohto cintorínu od roku vzniku zriadenia obce, od roku 1954. Vzh ľadom na to, že kapacita tohto
pohrebiska je už nedostatočná,
v zmysle § 15 ods. 2) zákona je obec povinná určiť priestor na
rozšírenie existujúcich
pohrebísk,
zriadiť ďalšie pohrebisko alebo zabezpečiť
pochovávanie
na
pohrebisku v inej obci. Obci Dlhá nad Kysucou povinnosť rozšíriť cintorín vyplýva zo zákona. ~
Obec Dlhá nad Kysucou bude navrhovateľom pri všetkých konaniach o umiestnení, resp. povolení
rozšírenia tohto cintorína podľa zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, pretože je vlastníkom pozemkov na ktorých sa
navrhuje umiestniť rozšírenie jestvujúceho cintorína.
§ 34 stavebného zákona
(1) Účastníkom územného konania je navrhovate l: obec, ak nie je stavebný/l/
územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu.
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§ 117 zákona č.

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších
predpisov.
§ 117 stavebného zákona
(1) Stavebným úradom je obec. Pôsobnosť stavebného úradu je prenesenym výkonom š/á/nej správy.
Hydrogeologický
posudok "Dlhá nad Kysucou - rozšírenie cintorína" vypracovala
firma Kamil
Kandera PROGEO, Predmestská 75,010 01 Žilina, ktorá je rozhodnutím MŽP SR Č. 1054 oprávnená
vykonávať
projektovanie,
riešenie
a
vyhodnocovanie
úloh
inžinierskogeologického,
hydrogeologického
prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia.
Pozemok parcelné číslo C KN 609 v k.ú. Turkov sa nachádzajú vo výrazne svahovitorn teréne.
Jestvujúci cintorín sa nachádza v svahu pod rodinným domom p. Evy Komankovej. V odvolaní voči
rozhodnutia Č. OU-CA-OSZP-2017/004425-16
zo dňa 09.06.2017 p. Eva Komanková nerozlišuje
povrchové vody a podzemné vody. Takmer všetky pozemky v tejto miestnej časti sú neudržiavané,
nie
je na nich realizované žiadne odvodňovanie a nie sú zabezpečené tak aby spadnutá, povrchová voda na
jednotlivých pozemkov v celom svahu neodtekala na ostatné pozemky gravitáciou po spádnici svahu.
Pri zvýšených úhrnoch zrážok nedokáže tento svah z dôvodu ílovitého podložia prijať všetku spadnutú
vodu a tým znížiť odtok vody po svahu.
V záverečnej
časti hydrogeologického
posudku Dlhá nad Kysucou
- rozšírenie
cintorína je
spracovateľom odporučenie pred začatím prevádzky rozšírenej časti cintorína vybudovať drenáž na
odvedenie povrchových vôd z predmetného územia a zabrániť tak jej vnikaniu do hrobových
miest a
ovplyvňovaniu tlecej doby. Toto odporučenie bude zakomponované
v projektovej dokumentácii pre
umiestnenie, resp. povolenie rozšírenia jestvuj úceho cintorína u Valčuhov.
Následne bol spisový materiál listom zo dňa 26.07.2017 predložený Okresnému úradu Žilina, odboru
opravných prostriedkov,
referátu starostlivosti
o životné prostredie (ďalej len "odvolací orgán").
V zmysle § 33 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je správny orgán povinný dať
účastníkom konania a zúčastneným
osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia
mohli
vyjadriť kjeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Nakol'ko tunajší
úrad túto zákonnú povinnosť opomenul,
odvolací orgán napadnuté rozhodnutie z dôvodu procesnej
chyby zrušil a vec vrátil na nové pre jednanie a rozhodnutie. Odvolací orgán zároveň uviedol, že
tunajší úrad sa z vecného hľadiska dostatočne zaoberal pripomienkami a návrhmi dotknutej verejnosti,
pričom pri ich posudzovaní vychádzal zo stanovísk dotknutých orgánov a stanovísk navrhovateľa.
V súlade s § 33 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní OU Čadca, OSZP listom Č. OU- CAOSZP-2018/000041-024
(prečíslovaný
pôvodný
spis Č. OU-CA-OSZP-20
17/004425)
zo dňa
29.01.2018 oznámil účastníkom
konania, že vo veci zisťovacieho
konania navrhovanej činnosti
"Rozšírenie cintorína Dlhá nad Kysucou" bolo ukončené zisťovanie podkladov pre rozhodnutie a určil
lehotu v rámci ktorej sa s podkladmi
pre rozhodnutie
mohli oboznámiť
nahliadnutím
do
administratívneho
spisu.
Dotknuté orgány nevyužili možnosť oboznámiť sa s podkladmi pre rozhodnutie a k zist'ovaciernu
konaniu navrhovanej činnosti neoznámili nové skutočnosti, ktoré by mali vplyv na rozhodovanie OU
Čadca,OSZP.
V stanovenej lehote sa na Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti
o životné prostredie dostavil
JUDr. Štefan Strýček, advokát zastupujúci advokátsku kanceláriu JUDr. Štefan Strýček, so sídlom F.
Kráľa 2080,022 01 Čadca, IČO 36942987 (ďalej len "právny zástupca") a predložil splnomocnenie na
zastupovanie p. Evy Kománkovej, Turkov Č. 160, 023 54 Turzovka.
-:
Na požiadanie bolo právnemu zástupcovi umožnené vo veci zisťovacicho
konania navrhovanej
činnosti "Rozšírenie cintorína Dlhá nad Kysucou" nazrieť do spisového
materiálu
(§ 23 zák. Č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov).
Právny zástupca na základe nazretia do administratívneho
spisu si vyžiadal kópie nasledovných
dokladov zo spisového materiálu: doklady označené pod Č. 1,3,4,5,6,7,8,9,10
ll, 12 13, 14, 15,
16,20,22 + prílohy a k spisovému materiálu boli predložené doklady:
Plná moc
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Turzovka Č. 200-13/12-2017
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Prvých sedem strán dodatku
Prvých sedem strán dodatku

Č. 3 k územnému
Č.

3 k územnému

plánu Mesta Turzovka
plánu Mesta Turzovka

- návrh
- schválenie

Právnemu zástupcovi bola poskytnutá lehota 14 dní na doručenie stanoviska. Dňa 23.02.2018 doručil
právny zástupca OU Čadca, OSZP vyjadrenie k zámeru navrhovanej
činnosti "Rozšírenie
cintorína
Dlhá nad Kysucou" v ktorom sa uvádza (citujem):
Listom Č. OU-CA-OSZP-2018/000401-024
z 29.01.2018 ste nám oznámili, že sa môžeme oboznámiť
s podkladmi pre rozhodnutie o posudzovaní zámeru navrhovanej činnosti.
Pri preštudovaní
administratívneho
spisu sme predložili do spisu listinné dôkazy a to, Uznesenie
Mestského zastupitel'stva
v Turzovke Č. 200-13/] 2-20 17, Dodatok č.3 k Územnému
plánu Mesta
Turzovka - návrh a Dodatok Č. 3 k Územnému
plánu Mesta Turzovka - schválen)', z ktorých je
zrejmé, že v Územnom pláne Mesta Turzovka nie je povolené a teda je nemožné v k. Ú. Turkov, v
lokalite U Valčuhov budovať, resp. rozširovať cintorín a teda takýto stavebn)' zámer nie je možné
realizovať.
Podľa § 22 ods. (6) zákona Č. 24/2006 Z. z. Príslušný orgán na základe žiadosti navrhovatelia
môie
vo výnimočnom prípade upustiť do 30 dní od doručenia žiadosti od požiadavk)'
variantného riešenia
navrhovanej činnosti najmä vtedy, ak nie je k dispozícii iná lokalita, alebo ok pre navrhovanú činnost'
neexistuje iná technológia.
Ak z pripomienok
predložených
k zámeru podľa § 2.f ods . .f vyplynie
potreba posudzovania
ďalšieho reálneho
variantu navrhovanej
činnosti, príslušný
orgán uplatní
požiadavku na dopracovanie
ďalšieho variantu v konaní podľa tohto zákona.
Doterajšie
konanie
správneho
orgánu vo veci posudzovania
vplyvov
na životné prostredie
v
predmetnom zámere je v rozpore s týmto zákonným ustanovením,
nakol'ko sa nejedná o výnimočný
prípad a navrhovateľ
má k dispozícii
na realizáciu
svojho zámeru niekoľko lokalít, kde môže
vybudovať cintorín vo svojom vlastnom katastrálnom
území bez toho, aby touto výstavbou boli
dotknuté vlastnícke či iné vzťahy občanov.
V prípade, že by správne orgány povolili vybudovanie cintorína v uvedenej lokalite bolo by porušené
právo na vlastníctvo rodiny Kománkovej,
zaručené Ústavou Slovenskej republiky a zároveň by bolo
ohrozené zdravie rodiny Kománkovej
z dôvodu vel'kého výskytu spodných
vôd a vyplavovania
škodlivých látok z hrobov na susedné pozemky.
Na základe uvedených skutočnosti
a na základe našich doterajších
podaní, ako aj na základe nami
predložených dokladov do administratívneho
spisu dňa 09.02.2018 žiadame konajúci správny orgán,
aby vydal rozhodnutie,
ktorým predmetné
konanie zastaví, resp. návrh Obce Dlhá nad Kysucou
odmietne, nakol'ko nie je možné realizovať predmetný zámer, ktorý je v jednoznačnom
rozpore so
schváleným Územným plánom Mesta Turzovka a v rozpore s platnou právnou úpravou,
upravujúcou
realizovanie takýchto stavieb.
Obec Dlhá nad Kysucou
má veľa iných možnosti na realizáciu
výstavby
cintorína
vo svojom
katastrálnom
území.
- vyjadrenie OÚ Čadca, OSZP (písané kurzívou)byjadreniu
právneho zástuJ2cu:
Pri preštudovaní
administratívneho
spisu sme predložili do spisu listinné dôkazy a to, Uznesenie
Mestského zastupitel'stva
v Turzovke Č. 200-13/12-2017,
Dodatok č.3 k Územnému plánu Mesta
Turzovka - návrh a Dodatok Č. 3 k Územnému plánu Mesta Turzovka - schválený, z ktorých je
zrejmé, že v Územnom pláne Mesta Turzovka nie je povolené a teda je nemožné v k. Ú. Turkov, v
lokalite U Valčuhov budovať, resp. rozširovať cintorín a teda takýto stavebný zámer nie je možné
realizovať.
Zisťovacie konanie navrhovanej
činnosti "Rozšírenie
cintorína Dlhá nad Kysucou"
bolo na OU
Čadca, OSZP zahájené predložením
zámeru navrhovanej
činnosti d/ia 27.03.2017.
V rovndkom
období prebiehal proces obstarávania
návrh Zmeny a Doplnku Č. 3 územného plánu mesta Turzovka
ktorým sa menil a dopÍňal
platný Územný plán mesta Turzovka. Jenou z riešených lokalit zmeny
územného plánu bola lokalita U Valčuhov - cintorín. Z dokladov, ktoré preložil v rámci zisťovacieho
konania právny zástupca vyplýva, že uvedená lokalita bola z návrhu Zmeny a Doplnku Č. 3 územného
plánu mesta Turzovka vypustená.
Návrh Zmeny a Doplnku územného plánu mesta Turzovka bol
schválený Uznesením Č. 200-13/12-2017
vjúli 20J7. OU Čadca, OSZP pri rozhodovaní prihliadal IIa
kritéria prílohy Č. 10 k zákonu ElA a vo vyrokovej časti tohto rozhodnutia
uložil navrhovateľovi
povinnosť zosúladiť navrhovanú činnosť s úzeninopl ánovacou dokumentáciou.
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Navrhovaná činnosť podlieha procesu povolenia podľa zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Navrhovaná činnosť môže byť
realizovaná len na základe územného rozhodnutia a stavebného povolenia, ktoré vydá prlslušny
stavebný úrad. V zmysle § 38 zákona ElA je navrhovateľ povinný zabezpečiť súlad ním predkladaného
návrhu na začatie povo/'ovacieho konania k navrhovanej činnosti s rozhodnutiami vydanymi podľa
zákona ElA t. j. OU Čadca, OSZP má v povoľovacom konaní postavenie dotknutého orgánu
a k vydaniu povolenia podla stavebného zákona vydáva záväzné stanovisko, v ktorom skúma či
predložený návrh na vydanie územného, stavebného alebo kolaudačného rozhodnutia je v súlade
s návrhom činnosti posudzovanej v zisťovacom konaní podla zákona ElA a s opatreniami uloženými
v rozhodnutí zo zisťovacieho konania.
Z uvedeného vyplýva, že navrhovateľ je povinný dodržať
opatrenia uložené v rozhodnutí zo zisťovacieho konania a pred realizáciou navrhovanej činnosti
zosúladiť navrhovanú činnosť s územnoplánovaco u dokumentáciou.
Podľa § 22 ods. (6) zákona č. 24/2006 Z. z. Príslušný orgán na základe žiadosti navrhovatelia
môže vo výnimočnom prípade upustiť do 30 dní od doručenia žiadosti od požiadavky variantného
riešenia navrhovanej
činnosti najmä vtedy, ak nie je k dispozícii iná lokalita, alebo ak pre
navrhovanú činnosť neexistuje iná technológia. Ak z pripomienok predložených k zámeru podľa §
24 ods. 4 vyplynie potreba posudzovania
ďalšieho reálneho variantu navrhovanej
činnosti,
príslušný orgán uplatní požiadavku na dopracovanie
ďalšieho variantu v konaní podľa tohto
zákona. Doterajšie konanie správneho orgánu vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie
v predmetnom
zámere je v rozpore s týmto zákonným ustanovením,
nakol'ko sa nejedná o
výnimočný prípad a navrhovateľ má k dispozícii na realizáciu svojho zámeru niekoľko lokalít, kde
môže vybudovať cintorín vo svojom vlastnom katastrálnom území bez toho, aby touto výstavbou
boli dotknuté vlastnícke či iné vzťahy občanov.
Upustenie od požiadavky variantného riešenia umožňuje zákon ElA, pričom zákon nedefinuje poje/ll
"výnimočný prípad". Pri posudzovaní žiadosti o upustenie od variantného
riešenia navrhovanej
činnosti OU Čadca, OSZP prihliadal najmä na v súčasnosti existujúce využívanie dotknutého územia
na pochovávanie, keďže predmetom navrhovanej činnosti nie je žiadna technológia. Z pripomienok
doručených k zámeru podla § 24 ods. 4 zákona ElA nevyplynula požiadavka na vypracovanie ďalšieho
variantu, naopak dotknuté subjekty nepožadovali ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti podľa
zákona ElA.
V prípade, že by správne orgány povolili vybudovanie cintorína v uvedenej lokalite bolo by
porušené právo na vlastníctvo rodiny Kornánkovej,
zaručené Ústavou Slovenskej republiky a
zároveň by bolo ohrozené zdravie rodiny Kornánkovej z dôvodu vel'kého výskytu spodných vôd a
vyplavovania škodlivých látok z hrobov na susedné pozemky.
Na základe uvedených skutočnosti a na základe našich doterajších podaní, ako aj na základe nami
predložených dokladov do administratívneho
spisu dňa 09.02.2018 žiadame konajúci
správny
orgán, aby vydal rozhodnutie,
ktorým predmetné konanie zastaví, resp. návrh Obce Dlhá nad
Kysucou odmietne, nakol'ko nie je možné realizovať predmetný zámer, ktorý je v jednoznačnom
rozpore so schváleným Územným plánom Mesta Turzovka a v rozpore s platnou právnou úpravou,
upravujúcou realizovanie takýchto stavieb. Obec Dlhá nad Kysucou má veľa iných možnosti na
realizáciu výstavby cintorína vo svojom katastrálnom území.
Predmetom zisťovacieho konania nie je riešenie vlastníckych vzťahov. výstupom zisťovacieho konania
je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona ElA, čo tunajší úrad s
ohľadom na výsledky zisťovacieho konania vydal, pričom prihliadal na kritériá stanovené zákonom
ElA (§ 29 ods. 3 a príloha č. 10) a stanoviská doručené k zámeru. Účelom zákona ElA 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 kompetencii
stavebného úradu. Zároveň pripomienkami dotknutej verejnosti k dodržaniu zákonnosti navrhovane]
činnosti vo vzťahu k jednotlivým osobitným predpisom (vodný zákon, zákon o ochrane íJrírody a
krajiny a ďalšie) sa v procese konania o povolení činnosti podľa osobitnych predpisov (stavebného
zákona) má kvalifikovane zaoberal' stavebný úrad na základe záväzných stanovísk dotknutých
orgánov.
OÚ Čadca, OSZP posúdil predložený zámer z hl'adiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta
vykonávania
navrhovanej
činnosti a významu očakávaných
vplyvov na životné
prostredie.
Pri
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rozhodovaní použil primerane kritériá pre zisťovacie konanie, ktoré sú uvedené v § 29 ods. 3 zákona
ElA
podl'a prílohy Č. lOk
zákonu ElA(transpozícia
prílohy Č. !lI Smern ice 20 l 1/92/EÚ o
posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).
Pri svojom rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská dotknutých orgánov. K navrhovanej činnosti bolo
doručených celkom 7 stanovísk a vyjadrení od orgánov štátnej správy a samosprávy. Všetky tieto
subjekty vyjadrili kladný postoj k navrhovanej činnosti, nepoukázali na zhoršenie kvality zložiek
životného prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia a z ich stanovísk nevyplynulo, že je
predpoklad očakávaných
vplyvov na životné prostredie a zdravie takého významu, aby vzniesli
požiadavku na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti. Stanoviská dotknutých orgánov, ktoré sa
nevyjadrili v stanovenom termíne sa v zmysle § 29 ods. 9 zákona ElA považujú za súhlasné.
Do zisťovacieho konania navrhovanej činnosti sa zapojila aj dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona
ElA - Eva Kománková, Turkov U Valčuhov 160, 023 54 Turzovka. OU Čadca, OSZP sa zaoberal
z vecného hľadiska všetkými pripomienkami dotknutej verejnosti zaujal k nim stanovisko. výstupom
zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona
ElA, čo tunajší úrad s ohl'adom na výsledky zisťovacieho konania vydal. Účelom zákona ElA 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. Všetky stanoviská resp. vyjadrenia dotknutej verejnosti, doručené
tunajšiemu úradu v priebehu zisťovacieho
konania možno zhrnúť ako požiadavku,
aby orgán
posudzovania vplyvov na životné prostredie odmietol resp. zakázal realizáciu navrhovanej činnosti, čo
nie je v zmysle zákona ElA možné. výstupom zisťovacieho konania nie je rozhodnutie o povolení
resp. nepovolení navrhovanej
činnosti, ale komplexné posúdenie vplyvu navrhovanej činnosti na
životné prostredie a následné rozhodnutie o tom či sa navrhovaná činnosť bude alebo nebude ďalej
posudzovať. Požiadavka
na ďalšie posudzovanie
navrhovanej
činnosti nebola vznesená ani od
dotknutých orgánov ani od dotknutej verejnosti. Dodržanie zákonnosti navrhovanej činnosti vo vzťahu
k jednotlivým osobitným predpisom skúma v procese konania o umiestnení a povolení navrhovanej
činnosti podľa osobitných predpisov príslušný stavebný úrad. V rámci zisťovacieho konania orgán
posudzovania vplyvov na životné prostredie nie je príslušný skúmať zmluvné a vlastnícke vzťahy ani
náhradu za obmedzenie užívania pozemkov.
Navrhovaná činnosti bude umiestnená v katastrálnom území Turkov. Rozšírenie cintorína U Valčuhov
zabezpečí potrebu hrobových miest pre obec Dlhá nad Kysucou. V socioekonomickej
oblasti bude
prínosom zabezpečenie
služieb obyvatel'stvu
miestnou samosprávou
a zachovanie
kontinuity
pohrebných služieb v obci. Navrhované rozšírenie cintorína U Valčuhov svojím určením a polohou i
funkčnou náplňou splňa požiadavky samosprávy s funkčným využitím: cintorín.
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie podl'a zákona sa vykonáva v predprojektovom
štúdiu. V
rámci zámeru k navrhovanej
činnosti boli podrobne zdokurnentované
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.
Vzhľadom na komplexné výsledky zisťovacieho
konania príslušný orgán nedospel k záveru, že
posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie je opodstatnené,
preto výstupom
zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, že sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať podľa
zákona ElA, pričom prihliadal na kritériá stanovené zákonom ElA (§29 ods. 3 a príloha č. 10) a
stanoviská doručené k zámeru. Opatrenia pre navrhovanú činnosť sa ukladajú z dôvodu požiadaviek
pripomienkujúcich
subjektov a budú vyhodnotené v rámci povol'ovacieho konania.
Navrhovaná činnosť podlieha procesu povolenia podl'a zákona Č. 50/1976 o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Navrhovanú činnosť môže byť
realizovaná len na základe územného rozhodnutia a stavebného povolenia, ktoré vydá príslušn)'
stavebný úrad. Tohto procesu sa zúčastňujú
orgány ochrany
životného prostredia 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
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ochrany životného prostredia. Navrhovanú činnosť je tak možné za predpokladu
všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.
Zisťovacie konanie predchádza
povoľovaciemu
verejnosť uvedená v § 24 zákona EIA disponuje
zákona.

plného rešpektovan ia

konaniu podľa osobitných
predpisov.
Dotknutá
právami definovanými v súlade s § 24 ods. 2 tohto
Záver

OÚ Čadca, OSZP na základe komplexného
preskúmania
predloženého
zámeru navrhovanej
činnosti, doručených
vyjadrení
a stanovísk a zhodnotenia
celkovej úrovne ochrany životného
prostredia 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. Realizáciou navrhovanej činnosti sa nepredpokladaj ú také významné
negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok zhoršenie stavu jednotlivých zložiek životného prostredia
a zdravia obyvateľstva v dotknutorn území oproti súčasnému stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej
posudzovať podľa zákona o posudzovaní a komplexné výsledky zisťovacieho konania nepoukázali na
predpokladané
prekročenie medzných hodnôt alebo lim itov ustanovených
osobitným i pred pisrn i \
oblasti životného prostredia.
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 obyvatel'ov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podl'a
zákona, a preto Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Dotknuté orgány nevyuži I i možnosť oboznámiť sa s
podkladmi
pre rozhodnutie
a k zisťovaciemu
konaniu navrhovanej
činnosti
neoznámili
nové
skutočnosti, ktoré by mali vplyv na rozhodovanie, preto OU Čadca, OSZP vychádzal zo skutočnosti,
že nemajú ďalšie návrhy na doplnenie dokazovania.
Z výsledkov zisťovacieho
konania a po
zohľadnení stanovísk doručených
k zámeru
navrhovanej
činnosti vyplynuli niektoré konkrétne
požiadavky vo vzťahu k zmene navrhovanej činnosti, ktoréje potrebné zohľadniť v procese konania o
povolení navrhovanej činnosti podl'a osobitných predpisov.
Zo zhodnotenia
predpokladaných
vplyvov navrhovanej činnosti vykonanej v etape vypracovania
zámeru navrhovanej činnosti vyplýva, že sa nepredpokladajú
také negatívne vplyvy, ktoré by mali za
následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvatel'ov v záujmovorn
území,
oproti povolenému existujúcemu stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona EJA.
OÚ Čadca, OSZP na základe preskúmania zhodnotenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti,
vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného
prostredia podl'a zákona konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo obmedzené
práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podl'a zákona a predpisov
upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru k navrhovanej činnosti, a preto rozhodol tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej zmeny navrhovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza
v zámere navrhovanej
činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva, povinn)' zabezpečiť opatrenia na
zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere navrhovanej činnosti.

Upozornenie:
Podľa § 29 ods. 8 zákona dotknutá obec bezodkladne
informuje o tomto rozhodnutí verejnosť
spôsobom v mieste obvyklým. Investor a povol'ujúci orgán je povinný postupovať v zmysle § 38
zákona ElA
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Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu
je možné podať odvolanie podl'a § 53 zákona Č. 7111967 Zb.
o správnom konaní (správny zákon) v znení neskorších predpisov na Okresnom úrade Čadca, odbore
starostlivosti
o životné prostredie,
Palárikova
91, Čadca v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.
Verejnosť
má právo podať odvolanie
proti tomuto rozhodnutiu
aj vtedy, ak nebola účastníkom
zisťovacieho
konania. V prípade verejnosti
podl'a § 24 ods. 4 zákona EJA sa za deň doručenia
rozhodnutia považuje 15 deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods.
15 zákona ElA na webovom sídle www.enviroportal.sk.
Toto rozhodnutie
nie je preskúmatel'né
v rámci správneho konania.

súdom,

pokial'

nebol vyčerpaný
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Doručuje sa účastníkom konania:
Obec Dlhá nad Kysucou, Obecný úrad č. 258, 023 54 Dlhá nad Kysucou
JUDr. Štefan Strýček, F. Král'a 2080, 022 O 1 Čadca
(zastupujúci Eva Kománková,
Turkov U Valčuhov 160,023 54 Turzovka)
Doručuje sa dotknutým orgánom:
Mesto Turzovka, Stred 178, 023 54 Turzovka
Ministerstvo zdravotníctva
SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37
Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského 48, Žilina
Regionálny úrad verejného zdravotníctva,
Palárikova 1156, Čadca
OÚ Čadca, odbor starostlivosti
o životné prostredie, Palárikova 91, Čadca
OÚ Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Palárikova
91, Čadca
OÚ Čadca, odbor krízového riadenia, Palárikova 9 l, Čadca
Okresné riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru, A. Hlinku 4, Čadca
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. Viera Jurošková
vedúca odboru

