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Vec
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: „Modernizácia zberného dvora v obci Zborov nad Bystricou“

Dňa 14.3. 2022 doručil podľa § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) navrhovateľ Obec Zborov
nad Bystricou, 023 03 Zborov nad Bystricou, IČO: 00314366, na Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné
prostredie (ďalej len „OÚ Čadca“) podľa § 18 ods. 2 písm. d) a § 29 ods. 1 písm. b) zákona oznámenie o zmene
navrhovanej činnosti „Modernizácia zberného dvora v obci Zborov nad Bystricou“ (ďalej len „zmena navrhovanej
činnosti“), vypracované podľa prílohy č. 8a k zákonu.
OÚ Čadca, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5
zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3
písm. k) a § 56 písm. b) zákona, podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomuje, že dňom doručenia oznámenia
o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku správne konanie vo veci zisťovacieho
konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti.

OÚ Čadca ako príslušný orgán zasiela podľa § 29 ods. 6 písm. a) zákona dotknutej obci oznámenie o zmene
navrhovanej činnosti v listinnom vyhotovení, povoľujúcemu orgánu a dotknutým orgánom prostredníctvom
informácie o zverejnení na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/modernizacia-zberneho-dvora-v-obci-zborov-nad-bystricou

Zároveň na tejto adrese OÚ Čadca zverejnil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 6 písm. b)
zákona.
V súlade so zákonom NR SR č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) doručuje OÚ Čadca list dotknutej obci v
elektronickej forme a zároveň doručuje dotknutej obci oznámenie o zmene navrhovanej činnosti aj v listinnom
vyhotovení. Lehoty pre dotknutú obec začnú plynúť doručením poštovou prepravou.
OÚ Čadca žiada dotknutú obec, aby podľa 29 ods. 8 zákona do troch pracovných dní po doručení oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti informovala verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce
o tejto skutočnosti a o tom, kde a kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote
môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej desať pracovných dní od zverejnenia uvedených
informácií.



2 / 3

Podľa § 29 ods. 9 zákona rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť na
našu adresu: Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca písomné
stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí
písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné.
Verejnosť môže doručiť na OÚ Čadca písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich
pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií dotknutou obcou; písomné stanovisko sa považuje za doručené,
aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Príslušný orgán Vám súčasne oznamuje, že počas celého správneho konania vo veci posudzovania predpokladaných
vplyvov na životné prostredie zmeny navrhovanej činnosti „Modernizácia zberného dvora v obci Zborov nad
Bystricou“ je možné, podľa § 63 zákona, vykonať konzultácie na Okresnom úrade Čadca, odbore starostlivosti
o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca. Konzultácie je možné vykonať v pracovných dňoch, počas
úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo mailom, kontaktné údaje - tel.:
041/4308751, mail: monika.husarova@minv.sk).
Obsahom konzultácií medzi navrhovateľom, obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania vrátane
verejnosti podľa § 63 ods. 2 zákona môžu byť najmä:
a) doplňujúce informácie k navrhovanej činnosti,
b) informácie o možných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia,
c) vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami,
d) doplnenie alebo upresnenie navrhovaných opatrení,
e) obsah a rozsah poprojektovej analýzy.

Podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní Vám oznamujeme, že účastníci konania a zúčastnené
osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k podkladu i spôsobu jeho zistenia, prípadne
navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na Okresnom úrade
Čadca, odbore starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca.

Príloha
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
(len pre dotknutú obec)

Rozdeľovník
Doručuje sa (poštou) s prílohou:
Dotknutá obec:
1. Obec Zborov nad Bystricou

Doručuje (elektronicky) sa bez prílohy:
Navrhovateľ:
2. Obec Zborov nad Bystricou

Povoľujúci orgán:
3. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie

Rezortný orgán:
4. Ministerstvo životného prostredia SR

Dotknutý orgán:
5. Okresný úrad Čadca
- odbor starostlivosti o životné prostredie,
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
- odbor civilnej ochrany a krízového riadenia.
6. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 1
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca, Palárikova 1156, 022 01 Čadca 1
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca 1
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Ing. Viera Jurošková
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-CA-OSZP-2022/004038-002

Obec Zborov nad Bystricou, Zborov nad Bystricou 223, 023 03 Zborov nad Bystricou
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca, Palárikova 1156, 022 01 Čadca 1
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 1
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1
OKRESNÝ ÚRAD ČADCA, ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA, Palárikova 91, 022 01, Čadca
OKRESNÝ ÚRAD ČADCA, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Palárikova 91, 022 01,
Čadca
OKRESNÝ ÚRAD ČADCA, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, Palárikova 91,
022 01, Čadca
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HaZZ V ČADCI, Andreja Hlinku 4, 022 01, Čadca


