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ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 
 

 

Navrhovateľ: Mesto Fiľakovo   (IČO: 00 316 075) 
 so sídlom: Radničná 25, 986 01  Fiľakovo 

podal dňa 23.11.2022 v zastúpení primátorom mesta Mgr. Attilom Agócsom, PhD., na tunajšom 

stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia: „Rozšírenie mestského cintorína“, 

na časti pozemku parc. č.: KN-C 3922/6, katastrálne územie: Fiľakovo, pričom sa na tomto pozemku 

má umiestniť aj stavba. Rozšírenie mestského cintorína obsahuje stavebné objekty: SO-01 Plocha pre 

pochovávanie, SO-02 Chodníky a spevnené plochy, SO-03 Prípojka pre verejné osvetlenie, SO-04 

Oplotenie, SO-05 Sadové úpravy a mobiliár. 

Účastníkmi územného konania vrátane tých účastníkov, ktorým bolo konanie oznámené verejnou 

vyhláškou sú: 

- Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01  Fiľakovo – narhovateľ  

- Peter Čulák, Šávoľská 1961, 986 01  Fiľakavo – spoluvl. sus. nehn. parc. č. KN-C 3922/5 

- Judita Čuláková, Šávoľská 1961, 986 01  Fiľakovo – spoluvl. sus. nehn. parc. č. KN-C 3922/5 

- Mgr. Agáta Polovková, Slovenská 2561/40, 052 01  Spišská Nová Ves – spoluvl. sus. nehn. parc. č. KN-

C 3922/9 

- RNDr. Alica Dénesová, Staroměstské náměstí 28, 110 00  Praha 1 – spoluvl. sus. nehn. parc. č. KN-C 

3922/9 

Obec Radzovce zastúpená starostom obce Ing. Péterom Györgyom, ako príslušný stavebný úrad 

podľa § 119 ods. 3 [na základe určenia Okresného úradu Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej 

politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy pod č. OU-BB-OVBP2-2021/029420-002 zo dňa 

24.11.2021] zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 

znení jeho noviel a neskorších predpisov, v zmysle § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode 

niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v súlade so zákonom 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení zákona č. 215/2002 Z. z., posúdila návrh podľa § 37 a § 38 stavebného 

zákona, zosúladila stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdila námietky a vyjadrenia 

účastníkov konania. Stavebný úrad podľa § 39b ods. 5 stavebného zákona zlúčil rozhodnutie o využívaní 

územia s rozhodnutím o umiestnení stavby. 

Na podklade toho podľa § 39, §39a a § 39b stavebného zákona a podľa § 4 vyhlášky MŽP SR 

č. 453/2000 Z. z.  

povoľuje využívanie územia: 

 „Rozšírenie mestského cintorína“ 

s súčasne povoľuje aj umiestnenie stavby 
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na časti pozemku parc. č.: KN-C 3922/6, katastrálne územie: Fiľakovo, tak, ako je to zakreslené v 

situačnom výkrese, ktorý  tvorí  neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.  

Rozšírenie mestského cintorína obsahuje stavebné objekty: 

SO-01 Plocha pre pochovávanie 

SO-02 Chodníky a spevnené plochy 

SO-03 Prípojka pre verejné osvetlenie 

SO-04 Oplotenie 

       SO-05 Sadové úpravy a mobiliár 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavbu umiestniť podľa predloženej situácie stavby schválenej v tomto konaní. 

2. Údaje o stavbe:  

 Zámerom projektu rozšírenia mestského cintorína je na vymedzenom území riešiť rozšírenie 

areálu existujúceho cintorína, s vyčlenením nových plôch pre pochovávanie, základnú komunikačnú sieť, 

plochy na umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, zelene a oplotenia.  

Filozofia riešenia vychádza z kombinácie maximálne efektívneho využitia plôch pre nové 

hrobové miesta a zároveň zachovania prírodného a komorného charakteru prostredia a dôstojnej 

atmosféry pre rozjímanie a pobyt návštevníkov cintorína.  

SO-01 Plocha pre pochovávanie 

Plocha pre pochovávanie s hrobovými miestami má pravidelný raster vychádzajúci z existujúcej 

štruktúry cintorína a nadväzuje na sieť existujúcich chodníkov medzi hrobovými poľami. Hrobové miesta 

budú prístupné chodníkmi a cestičkami. Na hranici rozšírenia cintorína a existujúceho cintorína je 

riešený zelený pás so solitérnymi stromami nízkeho rastu a trávnikom. 

SO-02 Chodníky a spevnené plochy 

Navrhované chodníky medzi jednotlivými hrobovými sektormi budú šírky min. 2,1 m a budú od zelene 

oddelené parkovými obrubníkmi. V križovaní chodníkov budú vytvorené spevnené plochy s rozmerom 

1,5 m x 3,0 m pre umiestnenie kontajnerov na zber odpadov. Priečny sklon chodníka je navrhnutý 

jednostranný s priečnym sklonom 2 % pre zabezpečenie odtoku vody na terén resp. do odvodňovacích 

rigolov. Pozdĺžny sklon chodníkov bude v maximálnej možnej miere kopírovať stávajúci terén. 

Plocha chodníka je navrhnutá zo zámkovej betónovej dlažby v skladbe: 

 betónová dlažba  hr.   60 mm 

 štrkodrvina fr. 4-8 mm hr.   40 mm 

 štrkodrvina fr. 8-16 mm hr. 150 mm 

 štrkodrvina fr. 16-32 mm hr. 150 mm 

Spolu:    hr. 400 mm 

Alternatívne môže byť plocha chodníkov riešená z asfaltu.  

V rámci PD je navrhnuté predĺženie existujúcich betónových žľabov. Predĺženie je navrhnuté pomocou 

priekopových tvárnic TBM 1-60, ktoré budú uložené pozdĺž navrhovaných chodníkov. Prestupy žľabov 

cez chodníky sú riešené pomocou líniových BG betónových žľabov s liatinovou mriežkou, šírka žľabov 

min. 300 mm, presný typ bude určený v ďalšom stupni PD. 

SO-03 Prípojka pre verejné osvetlenie 

Napojenie rozvádzača verejného osvetlenia bude realizované z existujúceho elektromerového 

rozvádzača RE umiestneného na budove domu smútku na fasáde. Elektromerový rozvádzač je potrebné 

vymeniť za väčší (priestorovo), nakoľko jeho priestorové možnosti neumožňujú osadiť istiaci prvok pre 

napojenie RVO. 
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SO-04 Oplotenie 

Celková výška oplotenia bude 2000 mm. Oplotenie pozemku je navrhnuté z poplastovaného pletiva. 

Stĺpiky oplotenia sú navrhnuté kruhového prierezu osadené osovo max. 2,5 m. Stužené bude vzperami v 

rohoch oplotenia a po vzdialenosti max. 25,0 m. Stĺpy oplotenia budú zabetónované cca. 50 cm do 

základových pätiek rozmeru 300 x 300 x 600 mm z betónu C12/15. Celková dĺžka oplotenia bude 202 

m. 

SO-05 Sadové úpravy a mobiliár 

Sadové úpravy, výsadba stromov a kríkov a následné zatrávnenie sa navrhujú na hranici pôvodnej a novej 

časti cintorína ako optické rozdelenie týchto častí. Sadové úpravy zahŕňajú výsadbu živých plotov okolo 

spevnených plôch pre umiestnenie kontajnerov na odpad z rastlín „Krušpán vždyzelený“ – 4ks/m = 60 

ks (Buxus semperviens) a výsadbu stromov „Vŕba previsnutá na kmienku“ – 13 ks (Salix repens 

Voorthuisen) nižšieho rastu. Po výsadbe sa celá voľná plocha (pás š. cca 2,5 m) medzi existujúcim 

cintorínom a novým chodníkom zatrávni. V rámci projektu sa navrhuje osadenie 6 ks nových nádob na 

odpady, ktoré budú v dvoch prevedeniach. Na zber komunálneho odpadu sú navrhnuté 3 ks kontajnerov 

s objemom 1100 l a na zber biologicky rozložiteľného odpadu sú navrhnuté 3 ks smetných nádob s 

objemom 240 l. Nádoby na odpad budú umiestnené na spevnených plochách vytvorených rozšírením 

chodníkov - viď. výkres 3c. - Koordinačná situácia. 

3. Dodržať podmienky Okresného úradu Lučenec – odbor starostlivosti o ŽP stanovené vo vyjadrení   

č. OU-LC-OSZP-2022/003578-002 zo dňa 07.04.2022 /podmienky sú uvedené v bode a) až h)/, vo 

vyjadrení č. OU-LC-OSZP-2022/003590-002 zo dňa 23.03.2022 /podmienky sú uvedené pod bodmi i) 

až p)/, vo vyjadrení č. OU-LC-OSZP-2022/003589-002 zo dňa 24.03.2022 /podmienky sú uvedené pod 

bodmi q) až v)/ a vo vyjadrení č. OU-LC-OSZP-2022/003604-002 zo dňa 18.03.2022 /podmienka je 

uvedená pod bodom w)/: 

a) Prípadný nevyhnutný výrub drevín rastúcich mimo lesa zabezpečiť najneskôr pred vydaním 

stavebného povolenia rozhodnutím príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny (§ 68 písm. c) 

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – okresný úrad, odbor starostlivosti o životné 

prostredie) v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ak sa na ne 

nevzťahujú ustanovenia § 47 ods. 4 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, 

t. j. na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé 

krovité porasty s výmerou do 20 m2 a ak sa na ne nevzťahujú ustanovenia § 47 ods. 4 písm. h) 

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a výrub sa vykonáva v súvislosti 

s odstraňovaním inváznych nepôvodných druhov drevín uvedených v zoznamoch podľa 

osobitných predpisov (§ 2 ods. 1 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie 

a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vykonávacie 

nariadenie komisie (EÚ) 2016/1141, ktorým sa prijíma zoznam inváznych nepôvodných druhov 

vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 

v platnom znení) – uvedené v Prílohe č. 1 nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa 

vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky – 

beztvarec krovitý (Amorpha fruticosa), kustavnica cudzia (Lycium barbarum) a javorovec 

jaseňolistý (Negundo aceroides). 

b) Všetky stavebné a súvisiace činnosti vykonávať takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu 

resp. zničeniu vyskytujúcich sa drevín. V súvislosti s ochranou drevín rešpektovať normu STN 

83 7010 – Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Ak sa napriek zabezpečenej 

ochrane drevín pri stavebných prácach poškodí drevina, je vykonávateľ prác povinný zabezpečiť 

okamžité odborné ošetrenie poškodenej dreviny. 

c) Zabezpečiť v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ochranu 

prirodzeného druhového zloženia ekosystémov zahŕňajúcu reguláciu rozširovania nepôvodných 

druhov (Čl. 10 nariadenia Európskeho parlamentu č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii 
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a manažmente introdukcie šírenia inváznych nepôvodných druhov) a sledovanie ich výskytu, 

veľkosti populácií a spôsobu ich šírenia. V zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii 

a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov je vlastník alebo správca pozemku (ak je pozemok v užívaní inej osoby ako 

je vlastník a správca, tak má tieto povinnosti užívateľ pozemku) povinný za podmienok 

a spôsobom ustanoveným ministerstvom  vykonávacím predpisom (Príloha č. 2 vyhlášky MŽP 

SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych 

nepôvodných druhov – spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov rastlín 

vzbudzujúcich obavy Európskej únie a inváznych nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich 

obavy Slovenskej republiky), odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy uvedené 

v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie (zoznam inváznych nepôvodných druhov 

rastlín Príloha č. 1 Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych 

nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky) a starať sa o pozemok tak, aby 

sa zamedzilo ich šíreniu. Vykonať opatrenia k zamedzeniu ďalšieho  šírenia inváznych druhov 

uvádzaných v Prílohe č. 1 Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam 

inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky. V prípade výskytu 

inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie (v zmysle vykonávacieho nariadenia 

Komisie (EÚ) 2017/1263 z 12. júla 2017, ktorým sa aktualizuje zoznam inváznych nepôvodných 

druhov vzbudzujúcich obavy Únie prijatý vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/1141 podľa 

nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1143/2014). 

d) Rešpektovať ustanovenia § 35 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny týkajúce sa ochrany chráneného živočícha, ktorého je zakázané úmyselne zraňovať 

alebo usmrcovať v jeho prirodzenom areáli ako aj úmyselne rušiť v jeho prirodzenom areáli, 

najmä v období hniezdenia, rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného spánku alebo migrácie. 

Rešpektovať ustanovenia § 35 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny týkajúce sa vykonávania zakázaných činností v súvislosti so zákazom odstraňovania 

alebo úmyselného poškodzovania alebo ničenia hniezda chráneného živočícha ako aj 

poškodzovania alebo ničenia miesta rozmnožovania alebo miesta odpočinku chráneného 

živočícha v jeho prirodzenom areáli. Za chránené živočíchy sa v zmysle § 33 ods. 3 zákona č. 

543/2002 Z. z. o ochrany prírody a krajiny považujú aj všetky druhy voľne žijúcich vtákov 

prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskej únie. Výnimku zo 

zakázaných činností môže v odôvodnených prípadoch udeliť MŽP SR. 

e) Pri zistení náhodného výskytu chránených živočíchov počas realizačných prác je potrebné túto 

skutočnosť bezodkladne oznámiť ŠOP SR, Správe CHKO Cerová vrchovina so sídlom 

Železničná ulica č. 31, 979 01  Rimavská Sobota (tel. č. 047/563 49 47, E-mail: 

csaba.balazs@sopsr.sk) a následne postupovať podľa ich stanoviska. 

f) Neohrozovať, nepoškodzovať alebo neničiť živočíchy a ich biotopy. Pri vykonávaní všetkých 

činností postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu 

a ničeniu (§ 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny). 

g) Dodržiavať povinnosti pri všeobecnej ochrany prírody v zmysle § 3 zákona č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny a všeobecnú ochranu rastlín a živočíchov v zmysle § 4 zákona 

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 

h) Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, vyhlášky 

č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia 

inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia vlády SR 

č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich 

obavy Slovenskej republiky, vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

mailto:csaba.balazs@sopsr.sk
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podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov a súvisiacich právnych 

predpisov. 

i) Prednostne predchádzať vzniku stavebných odpadov. Zabezpečiť materiálové zhodnocovanie 

stavebných odpadov vznikajúcich počas realizácie stavby. Tie odpady, ktoré nie je možné 

zhodnotiť je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie v súlade so zákonom o odpadoch, t. j. na 

legálnom zariadení oprávnenej organizácie. 

j) Pôvodcom stavebných odpadov, ktoré vznikajú pri stavebných a demolačných prácach 

vykonávaných pre právnickú osobu je osoba, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú s výnimkou 

fyzických osôb. S odpadmi vznikajúcimi počas stavby nakladať v súlade s § 14 ods. 1 a ods. 2 a 

§ 77 zákona o odpadoch. Vzniknuté odpady zhromažďovať v mieste ich vzniku vo vhodných 

nádobách (kontajneroch), primeraných druhu a množstvu zhromažďovaného odpadu. 

k) Viesť evidenciu o skutočnom vzniku a nakladaní s odpadmi pre všetky odpady, ktoré vzniknú 

počas realizácie stavby a nielen tých, ktoré sú vyšpecifikované v projektovej dokumentácii. 

l) Požiadať o vyjadrenie k dokumentácii v stavebnom a kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 

písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch.  

m) V prípade vzniku stavebných odpadov pochádzajúcich z rezania a frézovania asfaltových 

a živičných zmesí spevnených plôch, zaradených pod kat. č. odpadu „17 03 02  Bitúmenové 

zmesi iné ako uvedené v 17 03 01“ je potrebné recyklovať alebo zhodnotiť prostredníctvom 

oprávnenej organizácie, napr. prostredníctvom mobilného zariadenia. 

n) Výkopovú zeminu je možné využiť pri úpravách okolia stavby jedine na parcelách, ktoré sú 

predmetom predloženej PD stavby. Prebytočnú zeminu, ktorá sa nevyužije v rámci stavby je 

stavebným odpadom. Pôvodca, držiteľ zabezpečí jej zhodnotenie resp. zneškodnenie na 

legálnom zariadení. 

o) Využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu pre vlastníka pozemku, na ktorom sa využije 

inertný odpad podlieha udeleniu súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.  

p) Na kolaudačnom konaní pôvodca odpadov resp. investor predloží: 

 doklad o spôsobe zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadov, ktoré vzniknú počas stavby 

od prevádzkovateľa, ktorý je oprávnený resp. má udelený súhlas na prevádzkovanie 

zariadenia na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov; 

 materiálovú bilanciu odpadov vzniknutých počas stavby pre každý jeden druh odpadu 

osobitne na tlačive ,,Evidenčný list odpadu“. 

q) Počas uskutočňovania a prevádzkovania stavby rešpektovať zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách 

a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný 

zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhlášku č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami o náležitostiach havarijného plánu a o 

postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a ostatné súvisiace platné právne predpisy a 

normy. 

r) Vykonať všetky dostupné opatrenia tak, aby počas realizácie a prevádzky stavby nedošlo 

k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd. 

s) Vody z povrchového odtoku (zrážkové vody, ktoré nevsiakli do zeme) odtekajúce z povrchových 

častí stavby a z priľahlých pozemkov odvádzať tak, aby nemohli spôsobovať škody na cudzích 

nehnuteľnostiach. Za preukázateľné zavinenie spôsobených škôd v plnej miere zodpovedá 

investor (stavebník), vlastník stavby. 

t) Voľne na terén možno odvádzať len také vody z povrchového odtoku, o ktorých sa 

nepredpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchových a 

podzemných vôd. 

u) Križovania a súbehy navrhovanej stavby s vodovodnými a kanalizačnými potrubiami, ako aj 

s inými vedeniami technického vybavenia riešiť v súlade s ustanoveniami STN 73 6005 – 

„Priestorová úprava vedení technického vybavenia“ ako aj s požiadavkami zákona  č. 442/2002 
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Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona 

č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. 

v) Pri uskutočňovaní a prevádzkovaní stavby použité stavebné a dopravné stroje a mechanizmy 

udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a znečisťujúcimi látkami urobiť 

potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z. z., aby nemohlo 

dôjsť k úniku nebezpečných látok do povrchových alebo podzemných vôd alebo do prostredia 

s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita.  

w) Po preštudovaní predloženej projektovej dokumentácie Okresný úrad Lučenec - odbor 

starostlivosti o životné prostredie konštatuje, že v rámci výstavby sa nevybuduje nový zdroj 

znečistenia ovzdušia. Na kvalitu ovzdušia môže mať negatívny vplyv znečisťovanie spôsobené 

stavebnou činnosťou (plošným zdrojom znečisťovania ovzdušia), ktoré však po ukončení 

výstavby zanikne. Pre etapu stavebných úprav je potrebné na zníženie prašnosti čistiť a kropiť 

manipulačné a dopravné plochy. 

4. V zmysle rozhodnutia Okresného úradu v Lučenci – odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej 

len OÚ LC, OSoŽP) vydaného v zisťovacom konaní dňa 18.10.2022 pod číslom OU-LC-OSZP-

2022/008733-017 podľa  zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov bolo potrebné v územnom konaní zohľadniť tieto konkrétne požiadavky 

vo vzťahu k navrhovanej činnosti:  

a) Prijať a vykonať opatrenia na zabránenie vzniku a hromadeniu odpadov na uvedenej 

nehnuteľnosti cudzími osobami z dôvodu zamedzenia vzniku opusteného odpadu. 

b) Zhodnocovať odpady vznikajúce počas stavby, vrátane odpadov vznikajúcich prevádzkou 

mechanizmov zabezpečujúcich stavbu a len tie, ktoré nie je možné zhodnotiť je potrebné 

zabezpečiť ich zneškodnenie. 

c) Dodržať ustanovenia § 14 a § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o odpadoch). 

d) Odovzdať nebezpečný odpad na zneškodnenie len organizácii, ktorá je oprávnená s ním nakladať. 

e) Evidovať materiálovú bilanciu odpadov vznikajúcich počas realizácie stavby na tlačive 

„Evidenčný list odpadu“. 

f) Dodržať príslušnú platnú legislatívu ohľadne odstraňovania inváznych druhov, výrubu drevín či 

všeobecnej ochrany prírody a krajiny a zabezpečiť, aby pri činnostiach nedochádzalo k úhynu 

resp. zraneniam chránených živočíchov počas realizácie aktivít podľa § 35 zákona 543/2002 Z. z.. 

g) Pri uskutočňovaní zmeny navrhovanej činnosti nesmie dôjsť k zhoršeniu kvality povrchových 

a podzemných vôd. 

h) Používať také materiály, technologické postupy, mechanizmy a zariadenia, ktoré budú šetrné 

k povrchovým a podzemným vodám. 

i) Dopravné prostriedky a ostatné mechanizmy a zariadenia udržiavať v dobrom technickom stave 

a pri zaobchádzaní s nimi a znečisťujúcimi látkami urobiť potrebné opatrenia v zmysle § 39 

vodného zákona a o zmene Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov (vodný zákon) a Vyhlášky č. 200/2018 Z. z., aby nemohlo dôjsť k úniku 

znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd alebo do prostredia s nimi 

súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita. 

j) Zelený pás na hranici rozšírenia cintorína a existujúceho cintorína realizovať vhodnou 

drevinovou výsadbou drevín min. so strednou korunou, ktoré budú plniť nielen kompozičnú ale 

aj estetickú a klimatickú funkciu. Odporúča sa zvážiť možnosť vybudovania navrhovaných 

chodníkov z priepustných materiálov. 

5. Navrhovateľ predložil v konaní písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v 

rozhodnutí OÚ LC, OSoŽP) vydaného v zisťovacom konaní dňa 18.10.2022 pod číslom OU-LC-OSZP-

2022/008733-017 (vyhodnotenia sú k jednotlivým podmienkam uvedeným v bode č. 4 od písm. „a“ až 

„j“,  pod takým istým označením, t. j. od písm. „a“ až „j“): 
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a) Hromadeniu a vzniku opusteného odpadu sa zabráni vybudovaním navrhovaného oplotenia 

výšky 2,0 m z poplastovaného pletiva. 

b) Výkopová zemina využitá spätne na terénne úpravy, stavebné odpady z búracích prác, ktoré 

nebude možné spätne využiť, resp. zrecyklovať budú uložené na legálnej skládke. 

c) Počas realizácie stavby bude sledované nakladanie s odpadmi podľa § 14 a § 77 zákona 

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov technickým dozorom 

investora. 

d) V prípade vzniku nebezpečného odpadu bude s nebezpečným odpadom nakladať oprávnená 

organizácia. 

e) Evidenčný list odpadov bude vyhotovený na základe vážnych lístkov odovzdaných odpadov. 

f) V rámci rozšírenia mestského cintorína nedôjde k výrubu drevín ani krovín. Proti šíreniu 

inváznych druhov budú prijaté potrebné opatrenia. 

g) Navrhovanou zmenou činnosti nedôjde k zhoršeniu povrchových a podzemných vôd. 

h) Na realizáciu spevnených plôch bude použitá zámková dlažba. V rámci realizácie stavby budú 

použité malé mechanizmy a malé ručné zariadenia, ktorých technický stav bude kontrolovaný na 

dennej báze, aby nedošlo k úniku olejov a paliva. 

i) Počas výstavby budú použité len malé mechanizmy z dôvodu prístupnosti staveniska. Kontrolu 

technického stavu dopravných prostriedkov a ostatných mechanizmov a zariadení bude 

požadovať od zhotoviteľa stavby technický dozor investora. 

j) Mesto Fiľakovo ako investor stavby plánuje do navrhovaného zeleného pásu vysadiť vhodné 

dreviny (napr. Sophora japonica, Sakura previsnutá, Prunus cerasifera Nigra alebo Vŕba 

previsnutá). Chodníky budú vybudované zo zámkovej dlažby. 

6. Námietky účastníkov konania neboli podané. 

 Toto  rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel dva roky 

odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná 

žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím, alebo ak sa začalo s využitím 

územia na určený účel. 

 

Odôvodnenie 
Navrhovateľ: Mesto Fiľakovo, so sídlom: Radničná 25, 986 01  Fiľakovo podal dňa 23.11.2022 

v zastúpení primátorom mesta Mgr. Attilom Agócsom, PhD., na tunajšom stavebnom úrade návrh na 

vydanie rozhodnutia o využívaní územia: „Rozšírenie mestského cintorína“, na časti pozemku parc. č.: 

KN-C 3922/6, katastrálne územie: Fiľakovo, pričom sa na tomto pozemku má umiestniť aj stavba. 

Rozšírenie mestského cintorína obsahuje stavebné objekty: SO-01 Plocha pre pochovávanie, SO-02 

Chodníky a spevnené plochy, SO-03 Prípojka pre verejné osvetlenie, SO-04 Oplotenie, SO-05 Sadové 

úpravy a mobiliár. Dňom podania návrhu bolo územné konanie začaté. 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby bol v súlade s § 38 ods. 2 zákona 

č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Obce Radzovce, ako 

príslušného stavebného úradu. 

Stavebný úrad listom zo dňa 28.11.2022 pod číslom 267/2022 oznámil začatie konania o zlúčení 

územného konania o využívaní územia s konaním o umiestnení stavby účastníkom konania (aj formou 

verejnej vyhlášky dňa 28.11.2022 pod číslom 267/2022) a dotknutým orgánom a pretože  pre územie, 

ktorého sa návrh týka je spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na podklade ktorej bolo možné 

návrh posúdiť, stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 36 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho 

pojednávania. V oznámení o začatí zlúčeného konania boli účastníci konania a dotknuté orgány 

upozornení, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr v lehote 7 pracovných dní od 

doručenia oznámenia, pretože na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. Do uvedeného termínu 
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neboli podané žiadne námietky proti vydaniu územného rozhodnutia o využívaní územia a o umiestnení 

stavby. 

Na základe rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní Okresný úrad Lučenec, odbor 

starostlivosti o životné prostredie vydaného dňa 18.10.2022 pod číslom OU-LC-OSZP-2022/008733-

017 navrhovaná činnosť „Rozšírenie mestského cintorína“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 

24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Podmienky rozhodnutia v zisťovacom konaní sú uvedené v bode č. 4 

podmienok tohto rozhodnutia. Písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených 

v tomto rozhodnutí bolo vypracované navrhovateľom a sú uvedené v bode č. 5 podmienok tohto 

rozhodnutia.  

Stavebný úrad listom zo dňa 28.11.2022 pod číslom 267/2022 oznámil Okresnému úradu Lučenec 

– odboru starostlivosti o ŽP – úseku posudzovania vplyvov na ŽP (ďalej len OÚ LC OSoŽP) podľa § 36 

ods. 1 stavebného zákona začatie konania o zlúčení územného konania o využívaní územia s konaním 

o umiestnení stavby podľa § 39b ods. 5 stavebného zákona: „Rozšírenie mestského cintorína“, na časti 

pozemku parc. č.: KN-C 3922/6, katastrálne územie: Fiľakovo, pričom sa na tomto pozemku má 

umiestniť aj stavba. Súčasne podľa § 38 ods. 4 bodu a) a b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie vyzval OÚ LC OSoŽP o vydanie záväzného stanoviska k územnému 

konaniu predmetného návrhu. 

Dňa 23.01.2023 bolo na tunajší stavebný úrad doručené záväzné stanovisko Okresného úradu 

Lučenec – odboru starostlivosti o ŽP (posudzovanie vplyvov stavby na životné prostredie) pod číslom 

OU-LC-OSZP-2023/000847-002 zo dňa 11.01.2023, kde je konštatované, že návrh na začatie územného 

konania na objekt „Rozšírenie mestského cintorína“ predložený pre vydanie územného rozhodnutia je 

z koncepčného hľadiska v súlade s rozhodnutím vydaným Okresným úradom Lučenec, odborom 

starostlivosti o životné prostredie č. OU-LC-OSZP-2022/008733-017 zo dňa 18.10.2022 právoplatným 

dňa 21.11.2022 a s postupom uvedeným v zákone č. 24/2006 Z. z.. 

K územnému konaniu sa vyjadrili: Okresný úrad Lučenec - odbor starostlivosti o ŽP (EIA, 

OPaK, OH, ŠVS, OO). Ich súhlasné stanoviská boli skoordinované a prípadné podmienky sú zahrnuté 

do podmienok tohto rozhodnutia.  

K územnému konaniu sa vyjadrili bez pripomienok: Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Lučenci – záväzné stanovisko č. RUVZLC – 164/2762/2022 zo dňa 12.04.2022, Okresný 

úrad Lučenec – pozemkový a lesný odbor – stanovisko č. OU-LC-PLO1-2022/004891-002 zo dňa 

02.05.2022 a Mesto Fiľakovo – záväzné stanovisko č. MsÚ-FIL-1730/2022-2 zo dňa 23.11.2022. 

 Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou je platný Územný 

plán mesta Fiľakovo schválený dňa 28.02.2000 Mestským zastupiteľstvom vo Fiľakove uznesením 

Mestského zastupiteľstva č. 10/2000 v znení zmien a doplnkov. V zmysle územného plánu mesta je 

územie určené pre funkciu rozšírenia cintorína. Umiestnenie stavby je v súlade so záväznou i smernou 

časťou citovaného územného plánu.  

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, 

že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie resp. že týmto hľadiskám 

neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.  

Navrhovateľ (Mesto Fiľakovo) je od uhradenia správneho poplatku oslobodený v zmysle § 4 ods. 

1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení jeho neskorších zmien a doplnkov. 

Spis bol v roku 2022 zaevidovaný pod číslom 267/2022 a v roku 2023 bol preevidovaný na číslo 

17/2023, pod ktorým je vydávané aj predmetné rozhodnutie. 
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Poučenie 
Proti  tomuto  rozhodnutiu  sa  možno  odvolať  v  zmysle  §  53  a  § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v úplnom znení do 15 dní odo dňa jeho doručenia.  

Podľa ustanovenia § 140c ods. 8 a ods. 9 stavebného zákona proti tomuto rozhodnutiu, ktorému 

predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu (ust. § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov), má právo podať odvolanie aj 

ten, kto nebol účastníkom konania v lehote do 15 pracovných dní od jeho zverejnenia, ale len v rozsahu, 

v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu (ust. § 29 ods. 

12 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov). Odvolanie sa podáva na Obec Radzovce, Obecný úrad v Radzovciach, pričom odvolacím 

orgánom je Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej 

stavebnej správy. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov.  

 

 

 

 

 

                    v. r. 
              Ing. Péter György 

                    starosta obce 

 

 

 

Príloha: Grafická príloha, na ktorej stavebný úrad vyznačil umiestnenie stavby v súlade s podmienkami 

územného rozhodnutia. 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona 

v spojení s § 26 ods. 2 správneho zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli 

Mesta Fiľakovo a spôsobom v mieste obvyklým a na webovej stránke Obce Radzovce až po dobu 

nadobudnutia jeho právoplatnosti. 
 

 

Vyvesené dňa: 23.01.2023   Zvesené dňa: 

Počas vyvesenia rozhodnutia boli - neboli podané námietky. 

 

 

 

 

                      Pečiatka a podpis: 
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Doručí sa: 

- Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01  Fiľakovo – narhovateľ  

- Peter Čulák, Šávoľská 1961, 986 01  Fiľakavo – spoluvl. sus. nehn. parc. č. KN-C 3922/5 

- Judita Čuláková, Šávoľská 1961, 986 01  Fiľakovo – spoluvl. sus. nehn. parc. č. KN-C 3922/5 

- Mgr. Agáta Polovková, Slovenská 2561/40, 052 01  Spišská Nová Ves – spoluvl. sus. nehn. parc. č. 

KN-C 3922/9 

- RNDr. Alica Dénesová, Staroměstské náměstí 28, 110 00  Praha 1 – spoluvl. sus. nehn. parc. č.  

KN-C 3922/9 

Na vedomie: 

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, Petőfiho 1, 984 01  Lučenec 

- Okresný úrad Lučenec,  odbor starostlivosti o ŽP (EIA, OPaK, ŠVS, OH), Nám. republiky 26,  

984 36  Lučenec 

- Okresný úrad Lučenec,  pozemkový a lesný odbor, Nám. republiky 26, 984 36  Lučenec 

- Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65  Banská Bystrica 

- Mesto Fiľakovo, oddelenie výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja 

1x ostáva v spise 

 


