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OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA 
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
ODDELENIE ŠTÁTNEJ SPRÁVY VÔD A VYBRANÝCH ZLOŽIEK  

ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA KRAJA 

Vysokoškolákov č. 8556/33B, 010 08 Žilina 

 Č.s. OU-ZA-OSZP2-2019/021129-005/Kon                        V Žiline, dňa 30. 07. 2019 
 

 

 

 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

 

      Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy 

vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „Okresný úrad v sídle kraja 

Žilina“), ako príslušný orgán štátnej správy na úseku environmentálnej záťaže podľa § 4             

ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a § 12 písm. d) zákona č. 409/2011 Z .z. 

o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len zákon o environmentálnych záťažiach), na základe žiadosti Ministerstva 

životného prostredia SR, Sekcie geológie a prírodných zdrojov, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 

812 35 Bratislava, a vykonaného správneho konania v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok),   

 

schvaľuje  

               
podľa § 8 ods. 5 zákona o environmentálnych záťažiach vo vzťahu k § 8 ods. 6 zákona 

o environmentálnych záťažiach 

 

Zmenu Plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže 

DK (1848) / Kraľovany – Rušňové depo, Cargo a.s. - SK/EZ/DK/1848, 

 

ktorý bol schválený rozhodnutím Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, č. OU-ZA-OSZP2-2016/001763/Kon zo dňa 21. 03. 2016, právoplatné dňa                      

10. 05. 2016, spočívajúcu v zmene harmonogramu vypracovania projektov sanácie 

environmentálnej záťaže a odborného geologického dohľadu, v zmene harmonogramu 

realizácie sanácie environmentálnej záťaže a geologického dohľadu a v zmene harmonogramu 

vykonávania monitoringu geologických faktorov životného prostredia, v znení návrhu 

„Zmena Plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže DK (1848) / Kraľovany – 
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Rušňové depo, Cargo a.s. - SK/EZ/DK/1848“, vypracovaného Ministerstvom životného 

prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1,                   

812 35 Bratislava, v apríli 2019.                 

 

Názov environmentálnej záťaže:  

DK (1848) / Kraľovany – Rušňové depo, Cargo a.s. - SK/EZ/DK/1848 

Názov a kód katastrálneho územia: k. ú. Kraľovany, 828220 

Názov a číselný kód obce:  Kraľovany, 509744 

Názov a číselný kód okresu:  Dolný Kubín, 503 

Názov a číselný kód kraja:  Žilinský, 5. 

 

 

Podmienky rozhodnutia : 

 

1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je „Zmena Plánu prác na odstránenie 

environmentálnej záťaže DK (1848) / Kraľovany – Rušňové depo, Cargo a.s. - 

SK/EZ/DK/1848“, vypracovaná Ministerstvom životného prostredia SR, Sekcia 

geológie a prírodných zdrojov, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava, 

v apríli 2019. 

2. Za dodržanie Zmeny Plánu prác a jej realizáciu zodpovedá príslušné ministerstvo – 

Ministerstvo životného prostredia SR. 

3. Podmienka vyplývajúca zo stanoviska Okresného úradu Dolný Kubín, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej vodnej správy, č. OU-DK-OSZP-

2019/004398 zo dňa 24. 05. 2019:  

Pri realizácii prác je potrebné dodržiavať aktuálnu právnu úpravu v oblasti vodného 

hospodárstva.   

 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

      Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcie geológie a prírodných zdrojov, Námestie 

Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava, požiadalo listom doručeným Okresnému úradu v sídle 

kraja Žilina dňa 11. 04. 2018, o vydanie rozhodnutia o schválení „Zmeny Plánu prác                       

na odstránenie environmentálnej záťaže DK (1848) / Kraľovany – Rušňové depo, Cargo a.s. - 

SK/EZ/DK/1848“, vypracovanej Ministerstvom životného prostredia SR, Sekcia geológie 

a prírodných zdrojov,  v apríli 2019.        

      Plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže DK (1848) / Kraľovany – Rušňové 

depo, Cargo a.s. - SK/EZ/DK/1848 bol schválený rozhodnutím Okresného úradu Žilina, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, č. OU-ZA-OSZP2-2016/001763/Kon zo dňa 21. 03. 2016, 

právoplatné dňa 10. 05. 2016, podľa § 8 ods. 5 zákona o environmentálnych záťažiach. 

Zodpovedným za dodržanie Plánu prác a jeho realizáciu je príslušné ministerstvo – 

Ministerstvo životného prostredia SR. Dôvodom žiadosti o schválenie Zmeny plánu prác                 

je skutočnosť, že realizácia plánu prác si vyžiadala zmenu časového harmonogramu plánu 

prác podľa § 8 ods. 6 zákona o environmentálnych záťažiach v zmysle schváleného Projektu 

sanácie environmentálnej záťaže DK (1848) / Kraľovany – Rušňové depo, Cargo a.s. - 

SK/EZ/DK/1848, (zhotoviteľ: skupina dodávateľov FCC Slovensko s. r. o., Zohor,                      

GEO Slovakia s. r. o., Košice, HGM-Žilina s. r. o., Žilina, ENVIROGROUP a. s., Bratislava, 

máj 2018).     
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      Žiadateľ navrhol časový posun v časti termín plnenia vypracovania projektov sanácie 

environmentálnej záťaže a odborného geologického dohľadu, v časti termín plnenia realizácie 

sanácie environmentálnej záťaže a odborného geologického dohľadu a v časti termín plnenia 

harmonogramu vykonávania monitoringu geologických faktorov životného prostredia, z 

dôvodu neskoršieho ukončenia procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa geologických 

prác.  

 

      Environmentálna záťaž sa nachádza v katastrálnom území obce Kraľovany, okres Dolný 

Kubín. Areál rušňového depa je situovaný v intraviláne obce, v priemyselnej zóne. 

Predpokladaná doba vzniku kontaminácie je rok 1990 v dôsledku dlhodobej manipulácie s 

nebezpečnými látkami – oprava a údržba koľajových vozidiel a rušňov.  

Cieľom sanácie EZ je znížiť a obmedziť znečistenie na úroveň akceptovateľného rizika, 

s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia. Cieľom odborného geologického dohľadu je 

posúdiť správnosť priebehu a účinnosť realizovaných sanačných opatrení, ako aj súlad 

realizovaných sanačných prác s projektom geologickej úlohy a jeho cieľom. 

 

      Na základe návrhu Okresný úrad v sídle kraja Žilina listom OU-ZA-OSZP2-2019/021129-

002/Kon  zo dňa 24. 04. 2019 oznámil začatie konania a nariadil ústne prerokovanie vo veci 

schválenia zmeny plánu prác environmentálnej záťaže účastníkom konania a dotknutým 

orgánom štátnej správy a informáciu o začatí konania zverejnil na svojom webovom sídle a 

úradnej tabuli a úradnej tabuli Obce Kraľovany. Súčasťou oznámenia bola výzva združeniam 

s právnou subjektivitou, pôsobiacim ku dňu podania písomného oznámenia najmenej jeden 

rok na úseku ochrany životného prostredia alebo jeho zložiek na prihlásenie sa za účastníka 

konania. Tunajšiemu úradu nebola doručená žiadna žiadosť združenia s právnou subjektivitou 

na prihlásenie sa za účastníka konania. Vlastníkom nehnuteľností, na ktorých sa 

environmentálna záťaž nachádza, vlastníkom nehnuteľností, ktorí môžu byť dotknutí 

environmentálnou záťažou, plánom prác alebo realizáciou plánu prác, vlastníkom pozemkov, 

ktorých pobyt nie je známy a neznámym vlastníkom nehnuteľností, na ktorých sa 

environmentálna záťaž nachádza, oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho 

prerokovania doručil verejnou vyhláškou. 

 

      Okresný úrad v sídle kraja Žilina si listom č. OU-ZA-OSZP2-2019/021129-003/Kon zo 

dňa 26. 04. 2019 vyžiadal podľa § 14 ods. 6 zákona o environmentálnych záťažiach 

stanovisko dotknutého orgánu, ktorým je Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti 

o životné prostredie. Súhlasné stanovisko dotknutého orgánu, orgánu štátnej vodnej správy, 

bolo tunajšiemu orgánu doručené dňa 31. 05. 2019, orgánu štátnej správy odpadového 

hospodárstva dňa 24. 05. 2019 a orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny dňa                 

20. 05. 2019. Pripomienka orgánu štátnej vodnej správy bola prenesená do podmienok 

rozhodnutia. 

 

      Ústne prerokovanie žiadosti sa uskutočnilo dňa 18. 06. 2019. Na ústnom konaní boli 

prítomní oboznámení s podkladmi pre vydanie rozhodnutia, i so spôsobom ich zistenia, 

a súhlasili s vydaním rozhodnutia o schválení zmeny plánu prác predmetnej environmentálnej 

záťaže.  
 

      Návrh Zmeny plánu prác je vypracovaný v súlade so Štátnym programom sanácie 

environmentálnych záťaží a s Vodným plánom Slovenska. 

V zmysle § 8 ods. 6 zákona o environmentálnych záťažiach boli primerane použité 

ustanovenia upravujúce obsahové náležitosti plánu prác v potrebnom rozsahu. 
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      Na základe vyššie uvedených skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo 

výrokovej časti rozhodnutia. 

         

 

 

P o u č e n i e : 
 

     Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na tunajšom úrade. Toto rozhodnutie je 

preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Ing. arch. Pavel Kropitz 

                                                                                            vedúci odboru 

 

 

 

 

      Podľa § 14 ods. 13 zákona o environmentálnych záťažiach v súlade s § 26 ods. 1 

správneho poriadku sa toto rozhodnutie doručuje vlastníkom nehnuteľností, na ktorých sa 

environmentálna záťaž nachádza, vlastníkom nehnuteľností, ktorí môžu byť dotknutí 

environmentálnou záťažou, plánom prác alebo realizáciou plánu prác, vlastníkom pozemkov, 

ktorých pobyt nie je známy a neznámym vlastníkom nehnuteľností, na ktorých sa 

environmentálna záťaž nachádza, verejnou vyhláškou vyvesením na dobu 15 dní na úradnej 

tabuli a súčasne sa zverejní na webovom sídle Okresného úradu Žilina. Okresný úrad v sídle 

kraja žiada príslušnú obec – Obec Kraľovany, aby túto vyhlášku vyvesilo na svojej úradnej 

tabuli, aj na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, alebo iným v mieste obvyklým 

spôsobom, a to na tú istú dobu, ako sa zverejňuje na úradnej tabuli Okresného úradu Žilina. 

Po uplynutí 15 dňovej lehoty určenej na vyvesenie, žiadame Obec Kraľovany o zaslanie tejto 

vyhlášky na Okresný úrad v sídle kraja Žilina s vyznačením dátumu vyvesenia a zvesenia.  

 

 

 

 

 

Vyvesené, dňa   .......................................  Zvesené, dňa   ............................................ 

 

 

 

 

Pečiatka, podpis     Pečiatka, podpis 
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Doručuje sa: 

 

1. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Námestie                 

Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava 

2. Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 

3. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

4. Obec Kraľovany, Kraľovany č. 186, 027 51 Kraľovany (2x) 

5. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 

6. Vlastníkom nehnuteľností, na ktorých sa environmentálna záťaž nachádza, vlastníkom 

nehnuteľností, ktorí môžu byť dotknutí environmentálnou záťažou, plánom prác alebo 

realizáciou plánu prác, vlastníkom pozemkov, ktorých pobyt nie je známy 

a neznámym vlastníkom nehnuteľností, na ktorých sa environmentálna záťaž 

nachádza, sa doručuje verejnou vyhláškou 

 

Na vedomie: 

 

1. Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie 

Slobody č. 1, 026 01 Dolný Kubín 

2. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina – 

IOV, Legionárska č. 5, 010 01 Žilina 

3. Spis  


	O d ô v o d n e n i e :

