MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Odbor environmentálneho posudzovania
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho
posudzovania, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c)
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 § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. k)
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 ,,zákon“), na základe výsledkov
procesu posudzovania vykonaného podľa ustanovení zákona vydáva podľa § 37 zákona a podľa
§ 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO
Číslo: 4664/2015-3.4/vt

I.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI

1. Názov
KBZ, s.r.o.
2. Identifikačné číslo
36 034 509
3. Sídlo
Karpatská 14, 040 01 Košice

II.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

1. Názov
KBZ, s.r.o., Zohor – zber a spracovanie starých vozidiel a spracovanie elektroodpadu
2. Účel
Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie spracovateľského zariadenia na zber
a spracovanie starých vozidiel kategórií M1, N1 a L2e a kategórií iných ako M1, N1 a L2e
a zároveň vybudovanie zariadenia na spracovanie elektroodpadov a káblov.
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3. Užívateľ
KBZ, s.r.o., Karpatská 14, 040 01 Košice
4. Umiestnenie
Kraj:
Bratislavský
Okres:
Malacky
Obec:
Zohor
Katastrálne územie:
Zohor
Pozemok parc. číslo:
8643/12 (22159) a 8643/70 (22163)
Záujmové územie sa nachádza v severovýchodnej časti obce mimo zastavaného územia,
na parcelách evidovaných ako zastavené plochy a nádvoria. V susedstve, severovýchodným
a východným smerom sa nachádza areál skladov, západným smerom susedí areál
s pozemkami železnice. Predmetný pozemok je oplotený, je zabránené vstupu neoprávneným
osobám.
5. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti
Termín začatia výstavby:
Termín skončenia:
Termín začatia prevádzky:
Termín skončenia prevádzky:

2016 (po nadobudnutí právoplatnosti všetkých povolení)
2016
2016 (po nadobudnutí právoplatnosti všetkých povolení)
nie je stanovený

6. Stručný popis technického a technologického riešenia
Predmetom navrhovanej činnosti je zber a spracovanie starých vozidiel a spracovanie
elektroodpadu v k. ú. Zohor, navrhovateľom KBZ s.r.o., Karpatská 14, 040 01 Košice.
Prevádzka je navrhnutá tak, aby bola zabezpečená z ekologického, protipožiarneho
hľadiska a z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Kapacita zariadenia na zber
a spracovanie starých vozidiel bude 250 ks/rok, kapacita zariadenia na spracovanie
elektroodpadu a káblov bude 100 t/rok.
Zber a spracovanie starých vozidiel
Do určeného areálu vojde vozidlo pomocou vlastného pohonu, resp. na vysokozdvižnom
vozíku, odváži sa na mostovej váhe a následne prebehne odsávanie a demontáž starého
vozidla.
Staré vozidlá sa budú spracovávať v kompletnom odsávacom systéme SEDA EASY
Drain Simple V3 Platform, ktorý umožňuje ekologicky a efektívne odsať zvyšky
prevádzkových kvapalín zo starých vozidiel, čím sa dosiahne z hľadiska ochrany životného
prostredia bezpečná prevádzka pri ďalších krokoch vedúcich k úplnému spracovaniu starého
vozidla. Odsávací systém je stacionárny odsávací systém typu SEDA Easy Drain, umiestnený
na plošine /platforme/ ab-roll, doplnený o stojan a záchytné rošty. Samotné čerpadlá
a špeciálne odsávacie nástroje bezpečne a spoľahlivo odstránia z vozidla prakticky všetky
kvapaliny. Patentovaná technológia SEDA odstráni až 98% všetkých kvapalín bez jediného
odkvapnutia. Zariadenie pracuje rýchlo, navrtáva nádrže a odstraňuje palivo rýchlosťou až
20 litrov za minútu.
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Systém pozostáva z:
- oceľová nosná platforma
- záchytná oceľová vaňa s protišmykovým povrchom
- polohovací stojan pevný, FT 1F s nosnosťou 4 tony
- kompletný odsávací systém:
- oceľová schránka so vzduchovým ovládacím systémom
- podtlaková pumpa na odsávanie pohonných hmôt kombinovaná
- podtlaková pumpa na použitý olej s filtrom a sacou hadicou
- podtlaková pumpa na chladiacu kvapalinu a kvapalinu do ostrekovačov
kombinovaná s jednou ihlicou a hadicou
- KULI (objem 80 litrov) na brzdovú kvapalinu s hadicovým setom
- vŕtacie zariadenie na nádrže pohonných hmôt, typ HEAVY Duty V12, mobilný
s vŕtacím bitom, manžetou, tesnením, hadicou
- adaptér + 500 tesniacich štoplíkov
- pohyblivé rameno s veľkým plastovým lievikom a manuálnym zdvihom
- vzduchová ovládacia jednotka s vodným a olejovým separátorom.
Platforma má rozmery 5,8 × 2,9 m, s pevne osadeným kompletným odsávacím systémom
vrátane polohovacieho stojana.
Následne sa vykonajú činnosti demontáže jednotlivých častí vozidla – oddelenie
využiteľných častí za účelom získania náhradných dielov, resp. získanie častí na zhodnotenie,
oddelenie a bezpečné skladovanie nebezpečných odpadov, vzniknutých pri tejto činnosti. Ide
o vybratie mechanických súčastí (motor, prevodovka, brzdy...), elektroinštalácie, vzduchových
vankúšov, sedadiel, skla, plastových komponentov, náprav, demontáž kolies a pod. Tieto
práce sa budú vykonávať na zdvihákovom pracovisku. Pneumatiky budú demontované na
poloautomatickom sťahováku pneumatík. Na manipuláciu s vozidlami sa bude používať
vysokozdvižný vozík.
Odstrojená karoséria bude odvezená vysokozdvižným vozíkom, rozpaľovanie sa bude
realizovať na voľnom priestranstve (miesto na úpravu karosérií) na jestvujúcom stanovisku,
lisovanie bude tiež na voľnom priestranstve na jestvujúcom stanovisku.
Pri spracovaní starých vozidiel po vykonaní odobratia všetkých komponentov sa použije
drviace zariadenie „HAMMEL“. Ide o pomalobežný dvojhriadeľový drvič typu VB 950 MD s
magnetickým bubnom na úpravu motorových blokov.
Odčerpané oleje budú dopravované do skladu nebezpečných odpadov. Ostatné
nebezpečné odpady (olejové filtre, katalyzátory, dielce obsahujúce PCB, výbušné časti ako
napr. bezpečnostné vzduchové vankúše, brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest,
autobatérie, žiarivky, iné nebezpečné dielce) budú prinášané ručne a na ručnom paletizačnom
vozíku v uzatvorených obaloch. Prevádzkové kvapaliny, autobatérie a iné nebezpečné časti
budú umiestnené oddelene v nezameniteľne (farbou, tvarom) označených nádobách
(nádržiach), odolných voči mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom. V sklade je
vybudovaná záchytná nádrž.
Spracovanie elektroodpadu
Privezené elektrozariadenia sa najprv odvážia na mostovej alebo digitálnej váhe, ktorá sa
nachádza v areáli prevádzky. Nasleduje roztriedenie elektrozariadení podľa kategórii a druhov
a ich uskladnenie v zastrešenom a uzamykateľnom sklade. Na prevádzke sa s jednotlivými
druhmi vyzbieraných elektrozariadení manipuluje pomocou vysokozdvižných a paletovacích
vozíkov.
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Miesto určené na skladovanie pred jeho spracovaním a samotné priestory na spracovanie
elektrozariadení sú vybudované tak, aby spĺňali podmienky uvedené v § 4 ods. 2 vyhlášky
MŽP SR č. 315/2010 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom v znení
neskorších predpisov.
V priestoroch demontáže (hala) sa z elektrozariadení odoberú komponenty, konštrukčné
dielce a spotrebné dielce, materiály a látky. Technologický postup bude nasledovný:
Z elektrozariadení sa prednostne odoberú látky a súčiastky tak, ako je uvedené v § 4 ods.
5 vyhlášky MŽP SR č. 315/2010 Z. z.:
- Súčiastky obsahujúce ortuť,
- Batérie a akumulátory
- Dosky plošných spojov, ak je povrch dosky väčší ako 10cm2,
- Tonerové kazety,
- Plasty obsahujúce brómované samozhášavé prísady,
- Plynové výbojky,
- plynovými výbojkami,
- Vonkajšie elektrické káble,
- Súčiastky obsahujúce ohňovzdorné keramické vlákna,
- Elektrolytické kondenzátory obsahujúce problematické látky,
- Oleje.
Nasleduje ručná demontáž a separácia elektrického alebo elektronického zariadenia na
jednotlivé druhy odpadov, ktoré sa odovzdávajú na ďalšie zhodnocovanie zmluvnej
organizácii na základe zmluvného vzťahu. Nezhodnotiteľné druhy odpadov sa odovzdajú na
zneškodnenie zmluvnej organizácii na základe zmluvného vzťahu. Pri ručnej demontáži budú
použité mechanické náradia a nástroje alebo elektrické ručné náradie ako skrutkovače, uhlová
brúska, kompresor so skrutkovačom, šraubováky, vrtáky a pod.
Pri ručnej demontáži sa elektroodpad rozčlení na nasledujúce druhy odpadov: železné
kovy, farebné kovy, plošné spoje, jednoduché zariadenia (elektromotory, spínače,
transformátory a pod.), káble, plasty.
Pred mechanickou demontážou vyradených transformátorov sa z nich prednostne odoberú
izolačné a teplonosné náplne, ak sa v tomto elektrozariadení nachádzajú. Transformátory sú na
prevádzku preberané bez obsahu PCB. Rovnakým spôsobom sa odstránia z elektromotorov
odpadové oleje.
Čistenie a odmasťovanie dielov vhodných na ďalšie využitie bude použitý univerzálny
čistič nepenivý – Metaflux 75-24.
Pri spracovaní elektroodpadu po vykonaní odobratia všetkých komponentov sa použije
drviace zariadenie „HAMMEL“. Ide o pomalobežný dvojhriadeľový drvič typu VB 950 MD
s magnetickým bubnom.
Spracovanie káblov
Ide predovšetkým o káble odstránené z elektrických a elektronických zariadení, ktoré
vzniknú pri spracovaní elektroodpadu v samotnej prevádzke a ide aj o odpad, ktorý je
vykupovaný priamo v areáli prevádzky.
Mechanická úprava káblov spočíva v ich odizolovaní, strihaní, granulácií a separácii
získaného materiálu na suroviny a na odpad. Mechanická úprava káblov spočíva vo vytiahnutí
železa, ocele, medi, hliníka a mosadze. Na strihanie káblov slúžia univerzálne nožnice,
zariadenie na strihanie káblov a iného hutného materiálu. Káble vytriedené podľa priemeru sú
zbavené izolácie na zariadení na odizolovanie káblov.
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Kovy a ostatné zložky sú oddeľované princípom magnetickej separácie, kde dochádza
k oddeleniu feromagnetických kovov a separácii na plasty a neželezné kovy. Podiel
recyklovaných zložiek sa pohybuje na hranici 95%. Separovaný železný materiál je následne
hutnícky spracovávaný opravenými odberateľmi. Separáciou vzniknuté plasty sú odovzdávané
na zhodnotenie oprávneným odberateľom.
STAVEBNÉ OBJEKTY
Jednotlivé stavebné objekty sú vybudované tak, aby zodpovedali podmienkam
prevádzkovania zariadenia na nakladanie s odpadmi kategórie ostatný a nebezpečný. Na tieto
účely sú v areáli prispôsobené vybudované objekty:
SO O1 – Spevnené plochy a komunikácie
Na pozemku je vybudovaných cca 4 500 m2 spevnenej plochy z cestných panelov
s podsypom z vysokopecnej pemzy. Táto plocha slúži na umiestnenie veľkokapacitných
kontajnerov na kovový odpad, na manipuláciu s ním, presun vozidiel po areáli. Kontajnery sú
označené podľa druhu kovového odpadu a druhu nebezpečného odpadu katalógovými číslami
odpadu. Uvedené plochy sú určené a prispôsobené i na zariadenie na spracovanie starých
vozidiel a elektroodpadu.
SO O2 – Oplotenie
Oplotenie je vybudované v dĺžke 330 m. Konštrukčné prevedenie je realizované zo
stĺpikov a plechovej výplne. Výška plotu je 2,2 m nad terénom. V oplotení sú zrealizované
vstupné brány, ktoré sú zabezpečené proti vstupu neoprávneným osobám uzamykaním.
SO O3 – Sociálno-prevádzková budova
Budova má rozmery 6 x 15 m a je zmontovaná z kontajnerového systému SCHAFTY.
Budova je osadená na ploche z cestných panelov. Objekt slúži pre potreby pracovníkov. Je
v ňom umiestnená šatňa – denná miestnosť, miestnosť obsluhy mostovej váhy – kancelária
prevádzky, sklad pracovných pomôcok, umyváreň, WC.
Objekt je napojený na prípojku vody zo studne SO O5. Pitná voda je dovážaná
v plastových fľašiach. Odvod splaškov z umyvárne a z WC je do žumpy SO O4. Ohrev TÚV
a vykurovanie je zabezpečené elektrickým zásobníkovým ohrievačom.
K budove sú zriadené prípojky:
- elektrická prípojka z vlastnej trafostanice
- prípojka kanalizácie do žumpy
- prípojka úžitkovej vody z vlastnej studne
SO O4 – Žumpa
Žumpa slúži na akumuláciu splaškov z objektu sociálneho zariadenia. Jej objem je 40 m3.
Žumpa je vybudovaná ako prefabrikovaná, zváraná z oceľového plechu a je natretá asfaltovým
náterom. Je vyprázdňovaná max. tri krát ročne a obsah žumpy je odvážaný na obecnú čističku
odpadových vôd oprávnenou osobou. Je umiestnená severne od objektu SO O3.
SO O5 – Studňa
Vŕtaná studňa je umiestnená južne od objektu SO O3, zabezpečuje pre prevádzku
dostatočné množstvo úžitkovej vody. Voda priteká do objektu v plastových rúrach
s priemerom 200 mm a je čerpaná ponorným čerpadlom.
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SO O6 – Mostová váha
Váha slúži na kontrolu hmotnosti dovážaného a odvážaného odpadu, je nadúrovňová pre
váženie cestných vozidiel s nosnosťou do 60 t, 6 t, 3 t a 200 kg. Obsluha a evidencia sú vedené
v administratívnej budove.
SO O7 – Elektrická prípojka
Areál je zásobovaný prostredníctvom samostatnej prípojky na VN. Do areálu je vedená
ako nadzemná prípojka a ukončená vo vlastnom transformátore s kapacitou 160 kW.
SO 08 – Sklad nebezpečného odpadu
Ide o samostatnú kovovú bunku. Má dvojplášťové dno a je pevne uzamykateľná. Vo
vnútri sa nachádza kontajner na opotrebované batérie a akumulátory, ktorý zodpovedá
podmienkam prepravy ADR.
SO 09 – Hala
Navrhovaný objekt – hala bude slúžiť na rozoberanie a demontáž starých vozidiel
a elektroodpadu.
Navrhovaný objekt bude mať pôdorysný tvar obdĺžnika 13,4 × 8,2 m. Dispozične bude
priestor rozdelený na priestor s polohovacím zariadením na manipuláciu so starými vozidlami
a priestor pre rozoberanie elektroodpadu.
Uloženie starých vozidiel na polohovacie zariadenie a zloženie z neho bude za pomoci
vysokozdvižných vozíkov. Priestor na rozoberanie starých vozidiel a elektroodpadu bude
zabezpečený v podlahe zbernou nádržou pre prečerpanie ropných látok a olejov. K objektu je
navrhnutá miestnosť pre kompresor s min tlakom 8,5 bar. Vykurovanie objektu bude riešené
elektrickými sálavými panelmi.
Nosnú konštrukciu haly budú tvoriť oceľové rámy v module 6,5 m, na ktoré budú
ukladané strešné nosníky. Nosné oceľové stĺpy budú uložené len po obvode haly, aby bol
vytvorený otvorený priestor pre polohovacie zariadenie a priestor potrebný pre prácu
zamestnancov. Vstup do haly bude z juhovýchodnej strany. Objekt bude mať prirodzené
presvetlenie a vetranie cez okenné otvory.
Zastavaná plocha:
109,88 m2
Obstavaný priestor:
462,1 m3
Výška stavby nad terénom:
+7,321 m
Do zariadenia na zber a spracovanie starých vozidiel bude vstupovať odpad k. č. 16 01 04
staré vozidlá (N) v množstve 250 ks/rok.
Do zariadenia na spracovanie elektroodpadov a káblov budú vstupovať nasledujúce
odpady v množstve 100 t/rok:
K. č.

Kategória

16 02 13

N

16 02 14
16 02 15
16 02 16

O
N
O

20 01 35

N

Názov odpadu
Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené
v 16 02 09 až 16 02 12
Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13
Nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení
Časti odstránené z vyradených zariadení iné ako uvedené v 16 02 15
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
v 20 01 21 a 20 01 23 obsahujúce nebezpečné časti
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20 01 36

O

17 04 10
17 04 11

N
O

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
v 20 01 21 a 20 01 23 a 20 01 35
Káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky
Káble iné ako uvedené v 17 04 10

Členenie elektroodpadov, ktoré sa budú v zariadení spracovávať je podľa vyhlášky MŽP
SR č. 315/2010 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom v znení neskorších
predpisov nasledovné:
Kategória č. 1 Veľké domáce spotrebiče
1.4 Iné veľké spotrebiče používané na konzervovanie a skladovanie potravín
1.5 Práčky
1.6 Sušičky
1.7 Umývačky riadu
1.8 Sporáky a rúry na pečenie
1.9 Elektrické sporáky
1.10 Elektrické varné dosky
1.11 Mikrovlnné rúry
1.12 Iné veľké spotrebiče používané na varenie a iné spracovanie potravín
1.13 Elektrické spotrebiče na vykurovanie
1.14 Elektrické radiátory
1.15 Iné veľké spotrebiče na vykurovanie miestností, postelí, nábytku na sedenie
1.16 Elektrické ventilátory
1.19. Iné
Kategória č. 2 Malé domáce spotrebiče
2.1 Vysávače
2.2 Čističe kobercov
2.3 Iné spotrebiče na čistenie
2.4 Spotrebiče, ktoré sa používajú na šitie, tkanie a iné spracovanie textilu
2.5 Žehličky a iné spotrebiče na žehlenie, mangľovanie a inú starostlivosť o šatstvo
2.6 Hriankovače
2.7 Fritézy
2.8 Mlynčeky, kávovary a zariadenia na otváranie a zatváranie nádob alebo obalov
2.9 Elektrické nože
2.10 Spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž a iné
spotrebiče na starostlivosť o telo
2.11 Hodiny, hodinky a zariadenia na meranie, ukazovanie alebo zaznamenávanie času
2.12 Váhy
2.13. Iné
Kategória č. 3 Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
Centralizované spracovanie údajov
3.1 Servery
3.3 Tlačiarne
Osobné počítače
3.4 Osobné počítače (vrátane procesora, myši, a klávesnice)
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3.5 Zobrazovacie zariadenia z osobných počítačov
3.6 Klávesnice
3.7 Polohovacie zariadenia k osobným počítačom
3.8 Reproduktory k osobným počítačom
3.9 Laptopy
3.10 Notebooky
3.11 Elektronické diáre
3.12 Tlačiarne – bez toneru
3.13 Kopírovacie zariadenia
3.14 Elektrické a elektronické písacie stroje
3.15 Vreckové a stolové kalkulačky
3.16 Iné výrobky a zariadenia na zber, uchovávanie, spracovanie, prezentáciu alebo
elektronické sprostredkovanie informácií
3.17 Užívateľské terminály a systémy
3.18 Faxové prístroje
3.19 Telex
3.20 Telefónne prístroje
3.21 Telefónne automaty
3.22 Bezdrôtové telefónne prístroje
3.23 Mobilné telefónne prístroje
3.24 Záznamníky
3.25 Iné výrobky alebo zariadenia na prenos zvuku, obrazu alebo iných informácií
prostredníctvom telekomunikácií
3.26 Iné (UPS, záložné zdroje)
Kategória č. 4 Spotrebná elektronika
4.1 Rozhlasové prijímač
4.3 Videokamery
4.4 Videorekordéry
4.5 Hi-fi zariadenia
4.6 Zosilňovače zvuku
4.7 Hudobné nástroje
4.8 Iné výrobky alebo zariadenia na zaznamenávanie alebo prehrávanie zvuku alebo obrazu
vrátane signálov alebo technológií na iné šírenie zvuku a obrazu ako prostredníctvom
telekomunikácií
4.9 Iné
Kategória č. 5 Osvetľovacie zariadenia
5.1 Osvetľovacie zariadenia (okrem osvetľovacích zariadení v domácnostiach)
Plynové výbojky
5.3 Kompaktné žiarivky
5.4 Vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových tlakových výbojok a výbojok s kovovými
parami
5.5 Nízkotlakové sodíkové výbojky
5.6 Iné osvetľovacie zariadenia alebo telesá na šírenie alebo usmerňovanie svetla s výnimkou
žiaroviek s wolfrámovým vláknom
5.7 Iné
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Kategória č. 6 Elektrické a elektronické nástroje (okrem veľkých stacionárnych
priemyselných strojov)
6.1 Vŕtačky
6.2 Pílky
6.3 Šijacie stroje
6.4 Zariadenia na otáčanie, frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, strihanie, vŕtanie,
dierovanie, razenie, skladanie, ohýbanie alebo podobné spracovanie dreva, kovu a iných
materiálov
6.5 Nástroje na nitovanie, pritĺkanie klincov alebo skrutkovanie alebo odstraňovanie nitov,
klincov, skrutiek alebo na podobné účely
6.6 Nástroje na zváranie, spájkovanie alebo na podobné účely
6.7 Zariadenia na striekanie, nanášanie, rozprašovanie alebo iné spracovanie kovových alebo
plynných látok inými prostriedkami
6.8 Nástroje na kosenie alebo iné záhradkárske činnosti
6.9 Iné
Kategória č. 7 Hračky, zariadenia na športové a rekreačné účely
7.1 Súpravy elektrických vláčikov alebo autodráh
7.2 Konzoly na videohry
7.3 Videohry
7.4 Počítače na bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie atď.
7.5 Športové zariadenia s elektrickými a elektronickými súčiastkami
7.6 Hracie automaty
7.7. Iné
Kategória č. 8 Zdravotnícke zariadenia (okrem všetkých implantovaných a infikovaných
výrobkov)
8.1 Zariadenia na rádioterapiu
8.2 Kardiologické prístroje
8.3 Prístroje na dialýzu
8.4 Dýchacie prístroje
8.5 Prístroje pre nukleárnu medicínu
8.6 Laboratórne zariadenia pre in-vitro diagnostiku
8.7 Analyzátory
8.9 Prístroje na fertilizačné testy
8.10 Iné prístroje na detekciu, prevenciu, monitorovanie, liečenie, zmierňovanie chorôb,
zranení alebo postihnutia
8.11 Iné
Kategória č. 9 Prístroje na monitorovanie a kontrolu
9.1 Hlásiče elektrickej signalizácie (hlásiče len bez obsahu nebezpečných látok)
9.2 Tepelné regulátory
9.3 Termostaty
9.4 Prístroje na meranie, váženie alebo nastavovanie pre domácnosť alebo ako laboratórne
zariadenia
9.5 Iné monitorovacie a kontrolné prístroje používané v priemyselných zariadeniach (napr.
ovládacie panely)
9.6 Iné
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Kategória č. 10 Predajné automaty
10.1 Predajné automaty na teplé nápoje
10.3 Predajné automaty na tuhé výrobky
10.4 Automaty na výdaj peňazí
10.5 Všetky prístroje na automatický výdaj výrobkov
10.6 Iné
V zariadení sa nebudú spracovávať, chladiarenské a mraziarenské zariadenia, lineárne
žiarivky ani CRT obrazovky.
Zaradenie činností podľa prílohy č. 2 k zákonu o odpadoch, zhodnocovanie odpadu
činnosťou:
R12 – úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11
R13 – skladovanie odpadov pred niektorou z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia
pred zberom na mieste vzniku)

III. POPIS PRIEBEHU POSUDZOVANIA
1. Vypracovanie správy o hodnotení
Navrhovaná činnosť „KBZ, s.r.o., Zohor – zber a spracovanie starých vozidiel
a spracovanie elektroodpadu“ je podľa 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 „zákon“), prílohy č. 8, zaradená do kapitoly 9. Infraštruktúra, položky
č. 7. Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov v spaľovaniach
a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie a zhodnocovanie
nebezpečných odpadov, časť A, a bez limitu podlieha povinnému hodnoteniu, položky
č. 9. Stavby, zariadenia, objekty a priestory pre nakladanie s nebezpečným odpadom, časť B,
a od 10 t/rok podlieha zisťovaciemu konaniu, a položky č. 10. Zhromažďovanie odpadov zo
železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel, časť B, a bez limitu podlieha
zisťovaciemu konaniu.
Na základe odôvodnenej žiadosti navrhovateľa, Ministerstvo životného prostredia SR
listom č. 4664/2015-3.4/vt zo dňa 01. 04. 2015 upustilo podľa § 22 ods. 6 zákona od
požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti. V zámere sa vyhodnotil jeden variant
činnosti a nulový variant.
Zámer navrhovanej činnosti vypracoval v apríli 2015 riešiteľský kolektív spoločnosti
Time Pro s.r.o., Župné námestie č. 7, Bratislava, Mgr. Pavol Kriššák.
2. Rozoslanie a zverejnenie správy o hodnotení (zámeru)
Navrhovateľ, KBZ, s.r.o., predložil dňa 14. 04. 2015 Okresnému úradu Malacky, odboru
starostlivosti o životné prostredie, zámer navrhovanej činnosti „KBZ, s.r.o., Zohor – zber
a spracovanie starých vozidiel a spracovanie elektroodpadu“. Vzhľadom na to, že predmetná
činnosť podľa prílohy č. 8 zákona podlieha povinnému hodnoteniu, odstúpil okresný úrad
predmetný zámer na vybavenie listom č. OU-MA-OSZP-2015/005146/MAR zo dňa
17. 04. 2015 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, odboru
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environmentálneho posudzovania. Zámer bol na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky doručený dňa 23. 04. 2015.
Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) predložilo zámer na zaujatie
stanoviska podľa § 23 ods. 1 zákona, listom č. 4664/2015-3.4/vt zo dňa 29. 04. 2015,
nasledovným subjektom procesu posudzovania: rezortnému orgánu (Ministerstvo životného
prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva), povoľujúcemu orgánu (Okresný úrad
Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie), dotknutej obci (obec Zohor), dotknutému
samosprávnemu kraju (Úrad Bratislavského samosprávneho kraja) a dotknutým orgánom
(Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave;
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách, Okresný úrad Malacky,
odbor krízového riadenia; Okresný úrad Malacky, Pozemkový a lesný odbor, Agentúra správy
majetku Ministerstva obrany Slovenskej republiky, odbor výstavby a rutinnej štandardnej
údržby, Bratislava, Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Slovenská inšpekcia životného
prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Ministerstvo životného prostredia SR,
sekcia vôd, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia železničnej
dopravy a dráh, Bratislava). MŽP SR taktiež zverejnilo oznámenie o predložení zámeru
navrhovanej činnosti a zámer na svojom webovom sídle www.enviroportal.sk dňa
29. 04. 2015.
Obec Zohor zverejnila informáciu o zámere na úradnej tabuli obce a na jej webovom sídle
v dňoch od 05. 05. 2015 do 26. 05. 2015. Verejnosť mala možnosť sa oboznámiť so zámerom
každý deň počas stránkových hodín na obecnom úrade v Zohore.
Na základe výsledkov rokovania o ďalšom postupe hodnotenia navrhovanej činnosti
konaného dňa 04. 06. 2015, MŽP SR s prihliadnutím na stanoviská doručené k zámeru podľa
§ 23 zákona a po ich podrobnom posúdení, upresnení sporných otázok vyplývajúcich
z posudzovacieho procesu a zvážení úrovne spracovania zámeru, v spolupráci s rezortným
orgánom a povoľujúcim orgánom a po prerokovaní s navrhovateľom podľa § 32 zákona
určilo, že správu o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie nie je
potrebné vypracovať.
Na ďalší postup hodnotenia sa primerane použili ustanovenia § 33 až 39 zákona.
V ďalších krokoch procesu posudzovania funkciu správy o hodnotení plnil zámer.
MŽP SR o tejto skutočnosti informovalo listom č. 4664/2015-3.4/vt zo dňa 10. 06. 2015
všetkých účastníkov procesu posudzovania. Súčasne požiadalo dotknutú obec (Zohor), aby
informovala o tejto skutočnosti verejnosť a to do troch pracovných dní od doručenia
oznámenia a zároveň verejnosti oznámila, kedy a kde je možné do zámeru nahliadnuť, robiť
z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. MŽP SR zároveň požiadalo
dotknutú obec, aby v spolupráci s navrhovateľom zabezpečila verejné prerokovanie
navrhovanej činnosti. Súčasne bola dotknutá obec upozornená, že termín a miesto verejného
prerokovania je dotknutá obec povinná, oznámiť najneskôr 10 pracovných dní pred jeho
konaním a prizvať naň okrem verejnosti aj zástupcov MŽP SR, rezortného orgánu
a dotknutých orgánov.
3. Prerokovanie zámeru s verejnosťou
Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti podľa § 34 zákona sa uskutočnilo dňa
06. 07. 2015 o 18,00 hod. v Kultúrnom dome obce Zohor. Termín a miesto verejného
prerokovania oznámila dotknutá obec prostredníctvom úradnej tabule, internetovej stránky
obce, ako aj prostredníctvom miestneho rozhlasu.
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Podľa záznamu z verejného prerokovania navrhovanej činnosti „KBZ, s.r.o., Zohor – zber
a spracovanie starých vozidiel a spracovanie elektroodpadu“ sa na predmetnom prerokovaní
zúčastnil zástupca navrhovateľa, dvaja zástupcovia obce a jeden obyvateľ.
Po úvodnom privítaní zástupca navrhovateľa prezentoval navrhovaný zámer. Po
zodpovedaní otázok obyvateľovi sa verejné prerokovanie na návrh starostu obce ukončilo.
Z priebehu verejného prerokovania bol vyhotovený záznam, ktorý bol listom č. j.
1193/15/ŽP zo dňa 14. 07. 2015, spolu s prezenčnou listinou, doručený na MŽP SR dňa
17. 07. 2015.
4. Stanoviská, pripomienky a odborné posudky predložené k správe o hodnotení (zámeru)
Na MŽP SR boli doručené nasledovné písomné stanoviská k navrhovanej činnosti:
Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva (list
č. 22441/2015 zo dňa 26. 05. 2015)
MŽP SR, odbor odpadového hospodárstva vo svojom stanovisku uvádza nasledovné:
V dokumentácii je potrebné používať pojmy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými
predpismi v oblasti odpadového hospodárstva, zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom
znení nepozná pojem „parkovisko starých vozidiel“, používa sa pojem „sklad starých
vozidiel“, čo je priestor na skladovanie prevzatých starých vozidiel pred ich spracovaním.
V predloženom zámere je nedostatočne popísaný administratívny postup preberania
starých vozidiel do zariadenia v nadväznosti na povinnosti spracovateľa starých vozidiel
v zmysle zákona o odpadoch.
Navrhovateľ v zámere uvádza, že použité batérie a akumulátory sa odovzdávajú
oprávnenej osobe na zhodnotenie. Odbor odpadového hospodárstva upozorňuje, že v rámci
navrhovanej činnosti sa musia použité batérie a akumulátory odovzdávať do autorizovaného
zariadenia na ďalšie spracovanie.
V prípade čistenia a odmasťovania dielov, vhodných na ďalšie využitie žiada ako možný
zdroj znečistenia doplniť charakteristiku používaných odmasťovacích prostriedkov a doplniť
aj spôsob ich neskoršieho zhodnotenia alebo zneškodnenia.
V predloženom zámere je plánované vykonávať zber a spracovanie OEEZ, vrátane OEEZ
obsahujúcich chlórfluorované uhľovodíky HCFC, HFC, zaradené v zmysle vyhlášky MŽP SR
č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov pod kat. čísla 16 02 11 a 20 01 23.
Na spracovanie týchto elektrozariadení bude mať navrhovateľ k dispozícii technológiu
jednostupňového odsávania plynov typu SEDA AFR, ktorá je podľa § 4 ods. 6 vyhlášky
MŽP SR č. 315/2010 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom v platnom
znení nepostačujúca, nakoľko nezabezpečuje odsávanie plynov aj z izolačnej peny.
Pokiaľ navrhovateľ nebude disponovať technológiou dvojstupňového odsávania plynov
pre chladiace, klimatizačné a mraziace zariadenia, nemôže vykonávať spracovanie OEEZ
s kat. číslami 16 02 11 a 20 01 23 a zo zoznamu elektrozariadení, ktoré budú v prevádzke
spracovávané je potrebné vyňať nasledovné elektrické a elektronické zariadenia: Kategória 1:
1.1, 1.2, 1.3, zo skupiny 1.4 iné spotrebiče používané na chladenie potravín, 1.17, 1.18,
Kategória 8: 8.8, Kategória 10: 10.2 – predajné automaty na chladené fľaše a nápoje.
V rámci opisu technológie spracovania OEEZ nie je uvedená technológia spracovania
lineárnych žiariviek kategórie 5.2, ktoré obsahujú ortuť a technológia spracovania
zobrazovacích zariadení s CRT obrazovkami. Pokiaľ nebude žiadateľ disponovať potrebnou
technológiou na spracovanie týchto OEEZ, žiada ich v ďalšom procese hodnotenia vylúčiť zo
zoznamu spracovávaných OEEZ.
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Tieto OEEZ sa budú môcť v zariadení len zbierať a následne sa musia odovzdať na
spracovanie autorizovanému spracovateľovi OEEZ.
V rámci potrebných povolení pre navrhovanú činnosť dôrazne upozorňuje, že spracovanie
OEEZ podlieha udeleniu autorizácie podľa § 8 ods. 3 písm. d) zákona o odpadoch.
Najneskôr pred udelením súhlasu podľa § 7 zákona o odpadoch je potrebné predložiť
zoznam zariadení, ktorým budú odpady odovzdané na konečné spracovanie tak, aby boli
dodržané predpísané miery zhodnotenia a miery recyklácie podľa Nariadenia vlády SR
č. 206/2010 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2005 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie
a recykláciu komponentov, materiálov a látok.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky nemá námietky proti realizácii
navrhovanej činnosti za podmienky dodržania ustanovení všeobecne záväzných právnych
predpisov v oblasti odpadového hospodárstva a za predpokladu, že vyššie uvedené
pripomienky budú zohľadnené v ďalšom stupni povoľovacieho konania.
Obec Zohor (list č.868/15/ŽP zo dňa 29. 05.2015)
Verejnosť bola oboznámená s doručeným zámerom navrhovanej činnosti, ktorý bol dňa
05. 05. 2015 vyvesený na úradnej tabuli obecného úradu Zohor a zvesený bol dňa
26. 05. 2015. Verejnosť sa mala možnosť so zámerom oboznámiť každý deň, počas
stránkových hodín, na Obecnom úrade v Zohore. Počas trvania vyvesenia zámeru nebolo zo
strany občanov na obecný úrad doručené žiadne písomné vyjadrenie.
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Bratislava (list č. ASM – 115 –
871/2015 zo dňa 12. 05. 2015)
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Bratislava nemá žiadne požiadavky
ani pripomienky.
Okresný úrad Malacky, odbor krízového riadenia (list č. OÚ-MA-OKR-2015/004022 zo
dňa 26. 05. 2015)
Okresný úrad Malacky, odbor krízového riadenia nemá z hľadiska civilnej ochrany
k danému zámeru pripomienky.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách (list č. ORHZMA1-585/2015 zo dňa 13. 05. 2015)
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách nepredpokladá vznik
negatívnych vplyvov na životné prostredie.
Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný odbor (list. č. OU-MA-PLO/2015/05617/Pk-2
zo dňa 27. 05. 2015)
Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný odbor súhlasí s predloženým zámerom
a uvádza, že pri zbere a spracovaní starých vozidiel v súčasnom areáli KBZ, s.r.o. Zohor na
pozemkoch p. č. 8643/12 a 8643/70 v k. ú. Zohor nedôjde k trvalému záberu
poľnohospodárskej pôdy. Pozemky určené na prevádzku sú evidované v katastri nehnuteľností
ako nepoľnohospodárske pôdy.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom
v Bratislave (list č. HŽP/09571/2015 zo dňa 11. 05. 2015)
Z hľadiska ochrany verejného zdravia nemá k predloženému zámeru požiadavky. Činnosť
však bude posúdená podľa zákona č. 355/2007 Z. z. najmä z hľadiska pracovného prostredia.
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Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia vôd (list č.23655/2015 zo dňa 19. 05. 2015)
Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia vôd nemá k predloženému zámeru zásadné
pripomienky. Z hľadiska ochrany vodných pomerov požaduje dodržiavanie ustanovení zákona
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava
(list č. 4826-14767/37/2015/Skr zo dňa 21. 05. 2015)
Slovenská inšpekcia životného prostredia, inšpektorát životného prostredia Bratislava,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly nemá k predloženému zámeru pripomienky.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia železničnej dopravy
a dráh (list č. 14435/2015/C341-SŽDD/27493 zo dňa 20. 05. 2015)
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia železničnej dopravy
a dráh vo svojom stanovisku uvádza nasledovné:
Plánovaná činnosť v obvode dráhy – vlečky bude vyžadovať vydanie záväzného
stanoviska MDVRR SR podľa ustanovení zákona o dráhach a to po súhlasnom stanovisku
prevádzkovateľa dráhy – vlečky s.r.o. CHYOSLA-STAV Bratislava (navrhovateľ zriadil
nezabezpečené úrovňové priecestie v žkm 0,22 a toto užíva bez kolaudačného rozhodnutia).
V časti II. ods. 13 Dotknuté orgány je uvedený zaniknutý orgán Úrad pre reguláciu
železničnej dopravy, ktorého právnym nástupcom od 01. 01. 2014 v oblasti špeciálneho
stavebného úradu je Dráhový stavebný úrad MDVRR SR.
Taktiež upozorňuje na skutočnosť, že spracovateľ zámeru pri jeho vypracovaní sa neriadil
ustanoveniami § 2 zákona o dráhach (zamieňa pojmy ochranné pásmo dráhy/železnice,
železničná dráha/železnica, železničná trať/vlečka, a tým aj prevádzkovateľov dráhy ŽSR
a CHYOSLA – STAV s.r.o.).
MDVRR SR k uvedenému zámeru nemá zásadné pripomienky.
5. Vypracovanie odborného posudku v zmysle § 36 zákona
Odborný posudok na základe určenia MŽP SR listom č. 4664/2015-3.4/vt zo dňa
21. 07. 2015 vypracovala RNDr. Blanka Kiripolská, zapísaná v zozname odborne spôsobilých
osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie pod číslom 610/2014/OEP (ďalej len
„spracovateľka posudku“).
Odborný posudok bol vypracovaný v súlade s § 36 zákona a obsahuje všetky zákonom
stanovené náležitosti, vrátane návrhu záverečného stanoviska. Spracovateľka posudku
vypracovala posudok a návrh záverečného stanoviska na základe predloženého zámeru,
vlastných poznatkov získaných z osobných konzultácií so zástupcom navrhovateľa, obhliadky
posudzovanej lokality, záznamu z verejného prerokovania, doručených písomných stanovísk
od jednotlivých subjektov procesu posudzovania a príslušných právnych predpisov
a technických noriem.
Spracovateľka posudku konštatuje, že zámer, ktorý plnil funkciu správy o hodnotení, je
vypracovaný v štruktúre podľa Prílohy č. 9 k zákonu, člení sa na 9 kapitol, celkom má 46 strán
a 5 príloh. Zámer je na základe vysvetlení a doplňujúcich údajov zrozumiteľný a umožňuje
prijateľné oboznámenie sa s navrhovanou činnosťou. Hodnotené boli všetky významné
očakávané vplyvy na životné prostredie, vstupné informácie o stave životného prostredia sú
úplné, resp. postačujúce a nie je nutné ich dopĺňať, návrh technického riešenia zámeru je
v súlade s dosiahnutým stupňom poznania a jeho charakteristika je dostačujúca pre
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identifikáciu vplyvov zámeru na životné prostredie. Zámer bol spracovaný jednovariantne
a v nulovom variante, výber navrhovaného variantu je v súlade s najnovšími poznatkami
a zohľadňuje i požiadavky legislatívy. Navrhované technické a technologické riešenie je pre
navrhovanú činnosť vhodné.
Spracovateľka posudku na základe posúdenia kvality dokumentácie a uvedeného postupu
hodnotenia, hodnotila zámer navrhovanej činnosti „KBZ, s.r.o., Zohor – zber a spracovanie
starých vozidiel a spracovanie elektroodpadu“ ako akceptovateľný po formálnej aj obsahovej
stránke a odporučila realizáciu navrhovanej činnosti podľa predloženého realizačného variantu
za predpokladu, že budú dodržané podmienky vyplývajúce z procesu posudzovania
navrhovanej činnosti na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti
na životné prostredie.
Odporúčania a závery z odborného posudku boli použité ako podklad pri spracovaní
kapitoly VI. a VII. záverečného stanoviska.
Odborný posudok bol doručený na MŽP SR dňa 16. 09. 2015.

IV. KOMPLEXNÉ ZHODNOTENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA
Celkové vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie boli vyhodnotené na základe
prehodnotenia všetkých predložených podkladových materiálov, doplňujúcich informácií
a stanovísk zainteresovaných strán.
Vplyvy na obyvateľstvo a hodnotenie zdravotných rizík
Záujmové územie sa nachádza na ul. Staničná 12/A, 900 51 Zohor, mimo zastavaného
územia obce Zohor.
Počas výstavby ako aj pri nakládke a vykládke odpadu a jeho spracovaní môže vzniknúť
prašnosť a hlučnosť. Možná prašnosť vznikne aj prevádzkou mechanizmov. Nakoľko sa
prevádzka nachádza v lokalite medzi cestnou komunikáciou a objektmi zameranými na
priemyselnú činnosť, nepredpokladá sa zvýšenie znečistenia ovzdušia predmetnou činnosťou
nad prípustnú mieru a negatívny dopad na obyvateľstvo.
V dotknutej lokalite sa v súvislosti s prevádzkovaním navrhovaného zariadenia zvýši
frekvencia nákladnej dopravy o cca 12 NA/deň. Nakoľko je však činnosť realizovaná mimo
obytnej zóny, nebude vplyv na obyvateľstvo priamy.
Počas prevádzky sa nepredpokladajú negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na zdravie
obyvateľstva. Samotná prevádzka nebude zdrojom znečisťujúcich látok, ani pôvodcom
stresujúcich faktorov, či iných negatívnych vplyvov v miere, pri ktorej by sa dali predpokladať
negatívne dopady na zdravotný stav obyvateľstva. Dodržiavaním prevádzkového poriadku
budú minimalizované vplyvy činnosti aj na príslušných pracovníkov.
Vplyvy na horninové prostredie a pôdu
Terénne úpravy sa nebudú vykonávať, navrhovaná činnosť si nevyžaduje zemné práce,
nakoľko na mieste plánovaného umiestnenia zariadenia na spracovanie starých vozidiel
a elektrodpadu je už zhotovená betónová plocha, pod ktorou sa nachádza nepriepustná fólia.
Nový záber pôdy sa nepredpokladá.
Práce počas prevádzky budú prebiehať v zastrešenej hale so spevnenou podlahou, čo
výrazne znižuje možnosť kontaminácie horninového prostredia. V čase prevádzky
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navrhovaného zariadenia sa potenciálne riziko spája len s prípadnými havarijnými stavmi. Pre
predchádzanie takýmto stavom, resp. elimináciu ich následkov bude mať prevádzka
vypracovaný havarijný plán. Riziko havarijného stavu rizikového z pohľadu kontaminácie
horninového prostredia je spojené prakticky výlučne s havarijnými stavmi dopravných
prostriedkov.
Vplyvy na podzemné a povrchové vody
Stavba bude situovaná na vybetónovanej ploche, ktorá má nepriepustný podklad. Priestor
na rozoberanie starých vozidiel a elektroodpadu v novovybudovanej hale bude zabezpečený
v podlahe zbernou nádržou pre akumuláciu uniknutých ropných látok a olejov.
V prevádzke vzniknuté splaškové odpadové vody a sú odvádzané do žumpy. Objekt
skladu nebezpečných odpadov je izolovaný pre prípad úniku nebezpečných odpadov,
kvapaliny z batérii a akumulátorov. Prípadný únik prevádzkových kvapalín bude zachytávaný
v záchytných nádržiach s následným odčerpaním a uskladnením v sklade nebezpečných
odpadov.
Riziko kontaminácie povrchových a podzemných vôd v čase výstavby a prevádzky je
spojené len s prípadmi havárie alebo poruchami stavebných mechanizmov a dopravných
prostriedkov. Riziká je možné eliminovať dodržiavaním stavebných a technologických
prepisov a noriem.
Vplyvy na ovzdušie
Počas výstavby haly je predpoklad vzniku emisií minimálny. Prevádzkou navrhovanej
činnosti kvalita ovzdušia nebude ovplyvnená, nedochádza k prašnosti ani k úniku emisií.
Vplyvy na faunu a flóru
Vplyvy na prírodné prostredie a biotu sa nepredpokladajú vzhľadom na to, že činnosť sa
bude vykonávať už v existujúcej prevádzke.
V prípade realizácie navrhovanej činnosti nedôjde k záberu žiadnych významných
biotopov, ani k ohrozeniu alebo likvidácii vzácnych alebo chránených zástupcov fauny a flóry,
či záberu ich reprodukčných biotopov, nakoľko bude navrhovaná činnosť umiestnená v už
vybudovanom priemyselnom areáli.
Navrhovaná činnosť bude zdrojom bežných znečisťujúcich látok emitovaných do
ovzdušia v rozsahu, ktorý podľa očakávaní nebude predstavovať riziko pre zdravotný stav
fauny a flóry dotknutého okolia záujmovej lokality.
Vplyvy navrhovanej činnosti na chránené územia
Chránené územia v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov sa v bezprostrednej blízkosti záujmovej oblasti nenachádzajú. Areál
spoločnosti KBZ, s.r.o. priamo nezasahuje do území patriacich do súvislej európskej sústavy
chránených území.
Vplyv na územný systém ekologickej stability
Navrhovaná činnosť nezasahuje ani nie je v dotyku s prvkami územného systému
ekologickej stability (biocentra, biokoridory). Vzhľadom na charakter, rozsah a umiestnenie
navrhovanej činnosti sa nepredpokladá jej negatívny vplyv na jednotlivé prvky a celkový stav
ekologickej stability na regionálnej ani miestnej úrovni.
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Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice
Prevádzka navrhovanej činnosti, vzhľadom na jej lokalizáciu a charakter, nebude
produkovať emisie a iné vplyvy, ktoré by prispeli k diaľkovému alebo cezhraničnému prenosu
znečistenia. Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na životné prostredie presahujúci štátne
hranice.

CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA
NAVRHOVANÉ CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA, ÚZEMIA EURÓPSKEHO
VÝZNAMU ALEBO SÚVISLÚ EURÓPSKU SÚSTAVU CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ

V.

Navrhovaná činnosť bude situovaná mimo území európskeho významu a mimo chránené
vtáčie územia. Navrhovaná činnosť nebude mať negatívny vplyv buď samostatne, alebo
v kombinácii s inou činnosťou na územia patriace do súvislej európskej sústavy chránených
území (NATURA 2000) a na ich priaznivý stav z hľadiska ich ochrany.
Najbližšie územie európskeho významu (SKUEV0217 Ondriašov potok) je dostatočne
vzdialené od riešenej lokality (cca 500 m) a navrhovanou aktivitou nebude ovplyvnené.

VI.

ROZHODNUTIE VO VECI

1. Záverečné stanovisko
Na základe výsledkov environmentálneho hodnotenia, pripomienok a stanovísk
doručených v priebehu procesu posudzovania, verejného prerokovania a záverov odborného
posudku, MŽP SR
súhlasí
s realizáciou navrhovanej činnosti „KBZ, s.r.o., Zohor – zber a spracovanie starých
vozidiel a spracovanie elektroodpadu“ za predpokladu splnenia podmienok a realizácie
opatrení uvedených v kapitole VI.3. tohto záverečného stanoviska. Neurčitosti, ktoré sa
vyskytli v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, bude potrebné vyriešiť
v ďalších stupňoch prípravy pre povolenie činnosti podľa osobitných predpisov.
2. Odsúhlasený variant
Na základe záverov komplexného posúdenia navrhovanej činnosti podľa zákona príslušný
orgán súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti „KBZ, s.r.o., Zohor – zber a spracovanie
starých vozidiel a spracovanie elektroodpadu“ podľa realizačného variantu uvedeného
v zámere a popísaného v bode II.6. tohto záverečného stanoviska, tzn. vybudovanie
spracovateľského zariadenia na zber a spracovanie starých vozidiel kategórií M1, N1 a L2e
a kategórií iných ako M1, N1 a L2e s maximálnou kapacitou 250 vozidiel/rok a zároveň
vybudovanie zariadenia na spracovanie elektroodpadov a káblov s kapacitou 100 t/rok, v k. ú.
obce Zohor.
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3. Opatrenia a podmienky na prípravu, realizáciu a prípadne na ukončenie navrhovanej
činnosti vrátane opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne nepriaznivých vplyvov
navrhovanej činnosti
Na základe charakteru navrhovanej činnosti, celkových výsledkov procesu posudzovania
vplyvov na životné prostredie, na základe zámeru a odborného posudku, s prihliadnutím na
stanoviská zainteresovaných subjektov, sa pre etapu prípravy, výstavby a prevádzky
navrhovanej činnosti odporúčajú nasledovné podmienky:
1. Zabezpečiť dodržiavanie ustanovení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s odpadmi v zariadení
nakladať v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch a vykonávacími vyhláškami
č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
a č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Zber a spracovanie starých
vozidiel vykonávať v súlade s vyhláškou č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel
v znení neskorších predpisov, spracovanie elektroodpadov vykonávať v súlade
s vyhláškou
MŽP SR
č. 315/2010
Z. z.
o nakladaní
s elektrozariadeniami
a elektroodpadom v znení neskorších predpisov.
2. Zabezpečiť dodržiavanie podmienok zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na pracovisko, a ďalších súvisiacich predpisov. Zabezpečiť vybavenie
pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami v zmysle NV SR č. 395/2006 Z. z.
o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných
pracovných prostriedkov.
3. Manipulačné a skladovacie plochy pre nebezpečné látky a odpady riešiť v súlade
s ustanovením § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon) a vyhláškou č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní
s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení
mimoriadneho zhoršenia vôd, a v zmysle týchto predpisov vypracovať Plán
preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných
látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán).
4. Zabezpečiť sadu prostriedkov na likvidáciu úniku nebezpečných odpadov a nebezpečných
látok do prírodného prostredia: zásoba sorpčného materiálu (VAPEX) a príslušné náradie
na okamžitý sanačný zásah (lopaty, nádoba na kontaminované látky, PE vrecia).
5. Požiadať o vydanie záväzného stanoviska MDVRR SR podľa ustanovení zákona
č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov a to po súhlasnom stanovisku
prevádzkovateľa dráhy – vlečky: CHYOSLA-STAV Bratislava s.r.o.
4. Požadovaný rozsah poprojektovej analýzy
Podľa ustanovení § 39 ods. 1 zákona je ten, kto realizuje navrhovanú činnosť povinný
zabezpečiť aj súlad realizovania činnosti s týmto zákonom, s rozhodnutiami vydanými podľa
tohto zákona a ich podmienkami, a to počas celej prípravy, realizácie a ukončenia činnosti.
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Podľa ustanovení § 39 ods. 2 zákona je ten, kto realizuje navrhovanú činnosť
posudzovanú podľa tohto zákona, povinný zabezpečiť vykonávanie poprojektovej analýzy,
ktorá pozostáva najmä zo:
systematického sledovania a merania vplyvy navrhovanej činnosti,
kontroly plnenia a vyhodnocovania účinnosti požiadaviek uvedených v záverečnom
stanovisku a v povolení činnosti,
zabezpečenia odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v zámere
so skutočným stavom.
Rozsah a lehotu sledovania a vyhodnocovania vplyvov určí povoľujúci orgán, v súlade
s týmto záverečným stanoviskom vydaným podľa § 37 zákona.
Na základe operatívneho vyhodnocovania výsledkov monitorovania je podľa § 39 ods. 4
zákona ten, kto realizuje navrhovanú činnosť povinný v prípade, ak sa zistí, že skutočné
vplyvy navrhovanej činnosti posudzovanej podľa zákona sú nepriaznivejšie, než uvádza
zámer, ktorý nahrádza správu o hodnotení, zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného
vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere, v súlade s požiadavkami uvedenými v záverečnom
stanovisku a v povolení navrhovanej činnosti.
5. Rozhodnutie o akceptovaní alebo neakceptovaní predložených písomných stanovísk
k správe o hodnotení doručených podľa § 35 vrátane odôvodnených písomných
pripomienok, ktoré boli doručené verejnosťou
K navrhovanej činnosti bolo doručených 10 písomných stanovísk, z toho boli 2 stanoviská
s pripomienkami. Všetky doručené písomné stanoviská k zámeru boli akceptované
a k jednotlivým pripomienkam poskytol navrhovateľ svoje vyjadrenie na prerokovaní rozsahu
hodnotenia a časového harmonogramu pre navrhovanú činnosť, ktoré sa konalo dňa
04. 06. 2015 na MŽP SR v Bratislave. Opodstatnené pripomienky boli premietnuté do tohto
záverečného stanoviska. Verejnosť, ani mimovládna organizácia podporujúca ochranu
životného prostredia nedoručila príslušnému orgánu žiadne písomné stanovisko.

VII. ODÔVODNENIE ZÁVEREČNÉHO STANOVISKA
1. Odôvodnenie rozhodnutia vo veci
Záverečné stanovisko pre navrhovanú činnosť „KBZ, s.r.o., Zohor – zber a spracovanie
starých vozidiel a spracovanie elektroodpadu“ bolo vypracované podľa § 37 ods. 1 až 3
zákona na základe zámeru, ktorý plnil funkciu správy o hodnotení, stanovísk doručených
k zámeru, rokovania o určení rozsahu hodnotenia, záznamu z verejného prerokovania
a odborného posudku vypracovaného podľa § 36 zákona.
Pri hodnotení podkladov a vypracúvaní záverečného stanoviska MŽP SR postupovalo
podľa ustanovení zákona. MŽP SR dôsledne analyzovalo každú pripomienku a stanoviská od
zainteresovaných subjektov.
V priebehu posudzovania boli zvážené všetky predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti
na životné prostredie, zvážili sa riziká navrhovaného variantu z hľadiska vplyvu na životné
prostredie, chránené územia a zdravie obyvateľov, na základe čoho bolo preukázané, že
navrhovanú činnosť je možné realizovať v navrhovanom variante, za podmienky dodržania
opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti.
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Celkove bolo na príslušný orgán doručených 10 písomných stanovísk k zámeru od
zástupcov zainteresovaných orgánov štátnej správy a samosprávy. Predložený zámer a ani
písomné stanoviská doručené k zámeru nepreukázali skutočnosti, ktoré by znamenali
spoločensky neprijateľné riziko vážneho poškodenia alebo ohrozenia životného prostredia, či
zdravia obyvateľstva, prípadne by znemožňovali realizáciu navrhovanej činnosti. Všetky
doručené stanoviská boli súhlasné, väčšina doručených stanovísk bola bez pripomienok,
niektoré stanoviská boli s pripomienkami, ktoré boli vysvetlené na prerokovaní rozsahu
hodnotenia navrhovanej činnosti a boli premietnuté aj do záverečného stanoviska. Zo strany
verejnosti nebolo k zámeru doručené žiadne stanovisko a ani na verejnom prerokovaní
navrhovanej činnosti, neboli vznesené žiadne námietky proti realizácii navrhovanej činnosti.
Odporučenie realizácie navrhovanej činnosti možno odôvodniť nasledovnými
skutočnosťami:
- Využitie existujúcej plochy s funkčným využitím
- Vytvorenie podmienok možnosti zabezpečenia odovzdať zhodnotiteľné odpady
oprávnenej osobe v zmysle zákona o odpadoch
- Obmedzenie zneškodňovania recyklovateľných odpadov skládkovaním
- Dobudovanie areálu komplexného systému nakladania s odpadmi
- Staré vozidlá sa budú spracovávať v kompletnom odsávacom systéme SEDA EASY
Drain Simple V3 Platform, ktorý umožňuje ekologicky a efektívne odsať zvyšky
prevádzkových kvapalín zo starých vozidiel, čím sa dosiahne z hľadiska ochrany životného
prostredia bezpečná prevádzka pri ďalších krokoch vedúcich k úplnému spracovaniu starého
vozidla v recyklačnom priemysle. Patentovaná technológia SEDA odstráni až 98% všetkých
kvapalín.
Činnosť nie je v rozpore s územnoplánovacou dokumentáciou obce Zohor, navrhovaná
činnosť sa nachádza v priemyselnej časti obce.
Z výsledku posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie vyplýva, že
realizačný variant uvedený v zámere, po zohľadnení podmienok a opatrení uvedených
v kapitole VI.3. tohto záverečného stanoviska je prijateľný z hľadiska celkových (negatívnych
i pozitívnych) vplyvov na životné prostredie.
Na základe uvedeného MŽP SR súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti
v navrhovanom realizačnom variante s podmienkou realizácie podmienok uvedených
v kapitole VI.3. tohto záverečného stanoviska.
V rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona boli
zhodnotené tie vplyvy na životné prostredie, ktoré bolo možné v tomto štádiu poznania
predpokladať.
2. Odôvodnenie akceptovania alebo neakceptovania predložených písomných stanovísk
k správe o hodnotení doručených podľa § 35 zákona vrátane odôvodnených písomných
pripomienok, ktoré boli doručené dotknutou verejnosťou
Celkovo bolo na MŽP SR doručených 10 písomných stanovísk od zainteresovaných
orgánov štátnej správy a samosprávy. Všetky doručené stanoviská boli súhlasné, väčšina
doručených stanovísk bola bez pripomienok, resp. len s upozornením na dodržiavanie platnej
legislatívy. Niektoré stanoviská boli s pripomienkami, ktoré boli vysvetlené na prerokovaní
rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti a uvedené v zázname z prerokovania rozsahu
hodnotenia, ktorý bol spolu s upustením od správy o hodnotení zaslaný všetkým subjektom
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procesu posudzovania, príp. boli zapracované do odborného posudku a boli premietnuté do
kapitoly VI.3. záverečného stanoviska.
Pripomienky malo najmä MŽP SR, odbor odpadového hospodárstva, ktoré požadovalo,
v prípade čistenia a odmasťovania dielov, vhodných na ďalšie využitie, ako možný zdroj
znečistenia doplniť charakteristiku používaných odmasťovacích prostriedkov. Na čistenie
a odmasťovanie dielov bude použitý univerzálny čistič nepenivý – Metaflux 75-24.
Podľa predloženého zámeru sa v zariadení malo vykonávať aj spracovanie OEEZ
obsahujúcich chlórfluorované uhľovodíky HCFC, HFC. Odbor odpadového hospodárstva
v stanovisku uviedol, že technológia jednostupňového odsávania plynov typu SEDA AFR,
ktorú bude mať navrhovateľ k dispozícii je nepostačujúca, nakoľko nezabezpečuje odsávanie
plynov aj z izolačnej peny, preto navrhovateľ upustil od spracovávania chladiarenských
a mraziarenských elektrozariadení. V zariadení sa nebudú taktiež spracovávať lineárne
žiarivky ani CRT obrazovky.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia železničnej dopravy
a dráh vo svojom stanovisku upozornilo, že plánovaná činnosť v obvode dráhy – vlečky bude
vyžadovať vydanie záväzného stanoviska MDVRR SR podľa ustanovení zákona o dráhach
a to po súhlasnom stanovisku prevádzkovateľa dráhy – vlečky s.r.o. Chyosla-stav Bratislava
(navrhovateľ zriadil nezabezpečené úrovňové priecestie v žkm 0,22 a toto užíva bez
kolaudačného rozhodnutia). Podmienka bola zapracovaná do záverečného stanoviska.
Zo strany verejnosti nebolo k navrhovanej činnosti doručené žiadne písomné stanovisko.

VIII. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV
1. Spracovatelia záverečného stanoviska
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odbor environmentálneho posudzovania
Mgr. Veronika Tencerová
po prerokovaní s
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave
a Ministerstvom životného prostredia SR, odborom odpadového hospodárstva
2. Potvrdenie správnosti údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odbor environmentálneho posudzovania
RNDr. Gabriel Nižňanský
riaditeľ odboru
3. Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska
Bratislava, 12. 10. 2015
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IX.

INFORMÁCIA PRE POVOĽUJÚCI ORGÁN O DOTKNUTEJ VEREJNOSTI

Dotknutá verejnosť je podľa § 3 písm. s) zákona verejnosť, ktorá je dotknutá alebo
pravdepodobne dotknutá konaním týkajúcim sa životného prostredia, alebo má záujem na
takomto konaní; platí, že mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia
a spĺňajúca požiadavky ustanovené v zákone má záujem na takom konaní.
Dotknutá verejnosť má podľa § 24 ods. 2 zákona postavenie účastníka v konaniach
uvedených v tretej časti zákona a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní
k navrhovanej činnosti, ak uplatní postup podľa § 24 ods. 3 alebo ods. 4 zákona, t. j. prejaví
záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení podaním odôvodneného písomného
stanoviska k zámeru podľa § 23 ods. 4, odôvodnených pripomienok k rozsahu hodnotenia
navrhovanej činnosti podľa § 30 ods. 6, odôvodneného písomného stanoviska k správe
o hodnotení činnosti podľa § 35 ods. 2, alebo podaním odvolania proti záverečnému
stanovisku podľa § 24 ods. 3, ak jej účasť v konaní už nevyplýva z § 14 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
V procese posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti „KBZ, s.r.o., Zohor – zber
a spracovanie starých vozidiel a spracovanie elektroodpadu“ nebola identifikovaná žiadna
dotknutá verejnosť.

X.

POUČENIE O ODVOLANÍ

1. Údaj, či je záverečné stanovisko konečným rozhodnutím alebo či sa proti nemu možno
odvolať
Záverečné stanovisko je podľa § 37 rozhodnutie, ktoré je záväzné pre ďalšie povoľovacie
konanie. Právoplatnosťou záverečného stanoviska vzniká oprávnenie navrhovateľa
navrhovanej činnosti, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti
alebo jej zmene vo variante odsúhlasenom príslušným orgánom v záverečnom stanovisku.
Proti tomuto záverečnému stanovisku možno podať rozklad podľa § 61 ods. 1 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Verejnosť má podľa § 24 ods. 4 právo podať odvolanie proti záverečnému stanovisku aj
vtedy, ak nebola účastníkom konania o vydaní záverečného stanoviska.
2. V akej lehote, na ktorý orgán a kde možno podať odvolanie
Rozklad možno podať na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia
doručením písomného vyhotovenia záverečného stanoviska účastníkovi konania.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia záverečného
stanoviska považuje pätnásty deň zverejnenia záverečného stanoviska príslušným orgánom
podľa § 37 ods. 7.
3. Údaj, či záverečné stanovisko možno preskúmať súdom
Podľa § 37 ods. 10 zákona je záverečné stanovisko preskúmateľné súdom.

