Základné údaje o navrhovanej činnosti

II.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

1

Názov

KAPITOLA II

Regionálny zberný dvor Belá nad Cirochou.

2

Účel
Požiadavka zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych
odpadov vyplýva z § 81, ods.7, písm. b) a c) zákona č. 79/2015 o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z § 14 vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Povinnosť zabezpečiť
zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty,
kovy a sklo podľa § 81 ods. 7 písm. c) zákona č.79/2015 o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov je obec povinná plniť tak, aby od 1. januára
príslušného kalendárneho roka zabezpečovala naplnenie štandardu zberu tejto obce
vypočítaného ako súčin počtu obyvateľov tejto obce k 30. júnu predchádzajúceho
kalendárneho roka podľa údajov ohlásených obcou Štatistickému úradu Slovenskej
republiky a štandardu zberu na jedného obyvateľa za príslušný kalendárny rok
určeného v prílohe č. 10. Štandard zberu vyjadruje minimálne zberové kapacity, v
jednotkách objemu, v priemere dostupné pre každého jednotlivého obyvateľa obce
počas jedného kalendárneho roka, a ktorý je získaný súčinom objemu dostupných
zberných nádob a frekvencie ich odvozu. Nastavenie pomeru objemu dostupných
zberných nádob a frekvencie ich odvozu nesmie vytvoriť neprimeranú donáškovú
vzdialenosť a prekážku nárastu objemu triedeného zberu komunálnych odpadov.
V zmysle § 81, ods. 7, písm. b) zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov je obec okrem iného povinná zabezpečiť zavedenie a
vykonávanie triedeného zberu:
1. biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je
fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie
spoločného stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“),
2. jedlých olejov a tukov z domácností a
3. biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov
Obec je ďalej povinná zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a
prepravu objemných odpadov a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z
domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia;
to sa nevzťahuje na obec, ktorá má menej ako 5 000 obyvateľov a na jej území je
zriadený zberný dvor.
Obec je taktiež povinná:


umožniť výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a
akumulátorov, príslušnej tretej osobe alebo príslušnej organizácii zodpovednosti
výrobcov na ich náklady
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1. zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu
z domácností a použitých prenosných batérií a akumulátorov,
2. užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber
komunálnych odpadov,


umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, na jej náklady, zber
vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov, a to na základe zmluvy s ňou;

Účelom predloženého zámeru je teda vybudovanie regionálneho zberného dvora pre
obce Cirošskej doliny (Belá nad Cirochou, Zemplínske Hámre, Dlhé nad Cirochou,
Modrá nad Cirochou, Kamenica nad Cirochou, Kamienka, Hažín nad Cirochou,
Jasenov) s cca 15 000 obyvateľmi, tak, aby sa plnil štandard zberu na jedného
obyvateľa za kalendárny rok v zmysle prílohy č. 10 k vyhláške č. 371/2015 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a aby obce plnili
vyššie uvedené povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávajúcich predpisov.

3

Užívateľ
Obec Belá nad Cirochou

4

Charakter navrhovanej činnosti
Jedná sa o novú činnosť v zmysle prílohy č. 8. zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, bod č. 9. Infraštruktúra
Tabuľka č.1: Prahové hodnoty pre posudzovanie zámerov (EIA) Ministerstvom životného
prostredia

Pol. č.

Činnosť, objekty a zariadenia

Prahové hodnoty
Časť A
Časť B
(povinné
(zisťovacie
hodnote
konanie)
nie)

10.

Zhromažďovanie odpadov zo
železných kovov, z neželezných
kovov alebo starých vozidiel

bez limitu

9.

Stavby, zariadenia, objekty a
priestory na nakladanie s
nebezpečnými odpadmi

od 10 t/rok
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6.

Zhodnocovanie ostatných odpadov
okrem zhodnocovania odpadov
uvedeného v položkách 5 a 11,
zariadenia na úpravu a spracovanie
ostatných odpadov

KAPITOLA II

od 5 000 t/rok

V zmysle uvedenej tabuľky č. 1 je potrebné pre navrhovanú činnosť vypracovať
zámer pre zisťovacie konanie. Podľa § 22, ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov musí zámer obsahovať najmenej dve variantné
riešenia činnosti (variant zámeru), ako aj variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa
zámer neuskutočnil (nulový variant). Zámer je vypracovaný v jednom variante.
Neuvažuje sa s alternatívnymi riešeniami predovšetkým z dôvodu, že obec Belá nad
Cirochou nemá inú vhodnú lokalitu a parcely na ktorých má byť regionálny zberný
dvor umiestnený sú v súlade s územným plánom Obce Belá nad Cirochou vhodné na
výstavbu takéhoto zámeru.
Na základe týchto skutočnosti, navrhovateľ, obec Belá nad Cirochou predložil na
Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o upustenie od
požiadavky variantného riešenia činnosti. Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti
o životné prostredie žiadosti vyhovel a listom č. OU-SV-OSZP-2016/000503-002-JK zo
dňa 20.04.2016 upustil od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti.
Predkladaný zámer je spracovaný jednovariantne s uvedením nulového variantu.
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Umiestnenie navrhovanej činnosti
Kraj :

Prešovský

Okres :

Snina

Obec :

Belá nad Cirochou

Katastrálne územie : Belá nad Cirochou
Pozemok :

parcely č. CKN 3327/18 a 3327/4 k. ú. Belá nad Cirochou

Navrhovaná činnosť bude realizovaná mimo zastavaného územia obce Belá nad
Cirochou na parcelách 3327/18 a 3327/4 k. ú. Belá nad Cirochou, ktoré sú vo
vlastníctve navrhovateľa obce Belá nad Cirochou.
Dotknuté územie je dopravne napojené na miestny komunikačný systém,
komunikáciou ul. SNP a následne ul. Partizánska, pričom táto komunikácia sa priamo
napája na obecnú cestu č. 8332, ktorá pretína trasu základného cestného ťahu cesty
I/74 Prešov – Ubľa.
Plocha, na ktorej sa má navrhovaná činnosť realizovať parcela 3327/18 má výmeru
11881 m2 a parcela 3327/4 má výmeru 947 m2. Parcela 3327/18 je charakterizovaná
ako Ostatné plochy a parcela 3327/4 ako zastavané plochy a nádvoria. Predmetné
parcely sú zapísaná na LV č. 1462 vo vlastníctve Obce Belá nad Cirochou,
Osloboditeľov 535/33, Belá nad Cirochou.
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Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti
Obrázok č. 1 : Prehľadná situácia

7

Termín začatia a ukončenia výstavby a prevádzky
navrhovanej činnosti
Navrhovateľ plánuje zahájenie činnosti v čo najbližšom termíne od vydania všetkých
potrebných povolení v zmysle platnej legislatívy cca druha polovica roku 2018
a prevádzkovanie plánuje zahájiť hneď po odovzdaní stavby a získaní všetkých
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potrebných povolení.
navrhovaného zámeru.

8

Navrhovateľ

KAPITOLA II

neuvažuje

s ukončením

prevádzkovania

Stručný opis technického a technologického riešenia
Zámer sa vypracováva v jednom variante riešenia. Navrhovateľ požiadal o upustenie
od variantného riešenia zámeru. Súhlasné stanovisko Okresného úradu Snina, odboru
starostlivosti o životné prostredie je prílohou tohto zámeru.

Nulový variant

Nerealizovaním navrhovanej činnosti by nedošlo k vybudovaniu zberného dvora
Plochy určené na zastavanie by zostali na rovnakej úrovni ako v súčasnosti. Obec by
aj naďalej nemala možnosť nakladať s vytriedenými zložkami komunálneho odpadu
podľa platnej legislatívy.

Variant navrhovanej činnosti

Variant navrhovanej činnosti predstavuje vybudovanie zberového dvora na určenom
pozemku.
Koncepcia technického riešenia zariadenia.
Na zbernom dvore sa bude nakladať s vytriedenými zložkami odpadov z
komunálneho odpadu, ktorých vlastnosti nekladú špeciálne podmienky na
stavebnotechnické konštrukcie. Zberný dvor bude pozostávať z nasledujúcej
objektovej skladby :


SO - 01 Spevnené plochy.

Pre manipuláciu v rámci areálu zberného dvora bude vybudovaná spevnená plocha s
výmerou cca 2693 m2 na parcele č. 3327/18 k.ú. Belá nad Cirochou a plocha o
výmere cca 130 m2 pred bránou areálu – mimo oplotenia na parcele č. 3327/4 k.ú.
Belá nad Cirochou. Prístup k areálu zabezpečí príjazdová komunikácia. Trasovaná
bude od vstupnej brány priamym úsekom so zabočením k objektu SO- 07 Hale na
triedenie odpadu zo zadnej strany haly resp. areálu. Šírka vozovky bude 7,00 m.
Vybudovaná bude tak isto ako spevnená plocha z asfaltobetónu/cementobetónu,
chodníky budú zo zámkovej dlažby. Za vstupnou bránou bude umiestnená váha.
Na tejto ploche sa bude skladovať aj veľkoobjemový odpad a drobný stavebný
odpad, ktorý po vytriedení bude v určených intervaloch odvezený na zhodnotenie
alebo zneškodnenie.
Pre organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly, neobalové výrobky, elektro
a batérie bude na tejto spevnenej ploche vyčlenený priestor, aby mohli na vlastné
náklady vykonávať zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa
uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.


SO - 02 Administratíva

Administratívna budova o rozmeroch 7,33 x 12,11 m bude z typizovaných
kontajnerov a bude sa skladať z kancelárie a sociálnej časti – unimobunka s WC.
Splaškové vody budú zvedené do novovybudovanej vodonepriepustnej žumpy.
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SO - 03 Plocha pre separovaný odpad

Plocha pre separovaný odpad (vytriedený odpad z komunálneho odpadu)
o rozmeroch 13,90 x 10, 89 m bude spevnená na ktorej budú umiestnené kontajnery
po 2 ks na železné kovy, papier, plasty a sklo o objeme cca 6 m3.


SO - 04 Sklad mechanizmov

V prekrytej hale o rozmeroch 24,60 x 12,60 m bude umiestnený 1 x Nakladač čelný,
1 x Technické vozidlo 2 x Smetiarské vozidlo a vysokozdvižný vozík pre manipuláciu
zlisovaných vytriedených odpadov a manipuláciu s odpadmi umiestnenými na
paletách.


SO - 05 Sklad bioodpadu

Sklad na biodpad má rozmery 25 x 18,75 m a bude využívaná na skladovanie
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.
V tomto sklade sa bude nachádzať aj štiepkovač na drvenie konárov a odpadov z
dreva.

Štiepkovač

Hodinový výkon 14-18 m3
Veľkosť štiepky 6-12 mm
Rozmer násypky 840x610 mm
Maximálna hlučnosť 100 Db /A/


SO - 06 Prekrytá plocha - hala

V objekte SO - 06 budú skladované lisované (zhutnené) vytriedené odpady ako plast
papier, šatstvo, textil a iné, ktoré vzhľadom na ich vlastnosti musia byť umiestnené
v zastrešenej hale. Objekt o rozmeroch 24,60 x 12,06 m bude z oceľovej konštrukcie
a oplechovaný.


SO - 07 Hala na triedenie odpadu

V hale na triedenie odpadu bude umiestnená triediaca linka na komunálny odpad.
Obsluha linky bude z komunálneho odpadu vytrieďovať jednotlivé druhy odpadov do
samostatných kontajnerov.
V hale SO – 07 sa budú nachádzať aj nádoby na neželezné kovy a lis na zhutnenie
odpadu z papiera, kartónov, plastov, tetrapakov a textilu.
Technické parametre triediacej linky:

Triediaca linka

Kapacita maximálne 4800 t/rok
Súčasť linky : príjmový pasový
elektrovýbava

dopravník,

triediaci

vodorovný

dopravník,

Technické parametre lisu :

Lisovacie zariadenie

Dvojkomorový vertikálny balíkovací hydraulický lis s ručným viazaním.
Rozmery balíka 1200 x 800 mm

Regionálny zberný dvor Belá nad Cirochou

7

Základné údaje o navrhovanej činnosti

KAPITOLA II

Projektovaná ročná kapacita po zohľadnení času odstávok, údržby a počtu triedených
odpadov je cca 1000 ton/rok


SO - 08 Požiarna nádrž

Pre zabezpečenie protipožiarnych opatrení bude v súlade s protipožiarnymi predpismi
slúžiť nadzemná protipožiarna nádrž o priemere 8 m a s výškou 1,2 m nad terénom
o celkovom objeme cca 20 m3


SO- 09 Splašková kanalizácia

Odvádzanie splaškovej vody sa bude realizovať do novo navrhovanej podzemnej
žumpy o priemere cca 2,5 m a hĺbkou cca 2 m s kapacitou 11 m3, kanalizačnou
prípojkou, ktorá bude umiestnená na vlastnom pozemku. Dažďové vody zo strechy
haly a spevnených plôch budú odvedené do jestvujúceho rigolu.


SO- 10 Prípojka NN

Elektrická prípojka NN sa zrealizuje napojením na jestvujúcu elektrickú sústavu z
jestvujúceho stĺpa v blízkosti riešeného areálu.


SO- 11 Vnútroareálové elektrorozvody

Vnútroareálovými elektrorozvodmi bude riešené napojenie jednotlivých budov (hál)
na hlavnú rozvodnú skriňu NN umiestnenú v navrhovanom areáli vedľa vstupnej
brány. Spôsob napojenia bude riešený káblovým rozvodom.


SO- 12 Vnútroareálové osvetlenie

Vonkajšie osvetlenie v záujmovej oblasti (spevnené plochy a komunikácie), je
navrhované samostatne káblovým rozvodom a pozinkovanými oceľovými stožiarmi
samostatne stojacími v naznačenom mieste. Stožiare sa osadia výložníkmi pre
osadenie svietidla. Ovládanie VO je riešené samostatne z navrhovaného rozvádzača.
Ovládanie je navrhované časovým spínačom, resp. súmrakovým spínačom.


SO- 13 Prípojka vodovodu

Vodovodná prípojka sa zrealizuje napojením na jestvujúci verejný vodovod. Dĺžka
prípojky bude cca 40 m.


SO- 14 Terénne a sadové úpravy

Terénnymi a sadovými úpravami bude zabezpečené ozelenenie priľahlých
navrhovaných budov a spevnených plôch tak, aby sa zvýšila nie len estetickosť
prostredia ale najmä aby sa pozitívne zlepšili mikroklimatické podmienky
v navrhovanej lokalite, ktoré sú typické pre veľkoplošné asfaltové a betónové plochy,
ktoré absorbujú a následne sálajú množstvo slnečného tepla. Taktiež sa zabezpečí
ochrana zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody.


SO- 15 Oplotenie

Účelom stavebného objektu oplotenia je zamedziť prístup nepovolaných osôb do
areálu zberného dvora a ochrániť materiál, zariadenia a technologické komponenty
pred odcudzením. Oplotenie je navrhnuté z oceľových stĺpikov, umiestnených v
betónových základových pätkách, pletiva a dvoch radov ostnatého drôtu. Celková
Regionálny zberný dvor Belá nad Cirochou
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dĺžka oplotenia je cca 400 m. Do oplotenia je vsadená oceľová dvojkrídlová brána
o šírke 6 m s výplňou so vstupnou jednokrídlovou bránkou pre peších.


SO- 16 Zelený vystužený pás

Zelený vystužený pás bude slúžiť na spevnenie a vyrovnanie terénnych nerovností
spôsobom najviac prijateľným pre životné prostredie.
Zberný dvor
Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením
obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na
túto činnosť; na prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické
osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané
zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne
záväznom nariadení obce.
Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych
odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a
môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch na prevádzkovanie
zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na prevádzku ktorých nebol daný
súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. a) a c) zákona, vrátane zberného dvora obsahuje
v zmysle § 22 ods. 1 vyhlášky 371/2015 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch:


identifikačné údaje žiadateľa,



sídlo zariadenia na zber odpadov,



zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,



technické údaje o zariadení,



opatrenia pre prípad havárie,



dátum začatia prevádzky,



iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.

Prílohou žiadosti je aj:


záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie
alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o
zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje,



výpis zo živnostenského registra alebo z obchodného registra, nie starší ako 30
dní, z ktorého vyplýva oprávnenie na podnikanie pre činnosť a kategóriu
odpadov, pre ktorú sa žiada o udelenie súhlasu,



zmluvy na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia alebo zneškodnenia
odpadu, ktorý je predmetom zberu.

Regionálny zberný dvor Belá nad Cirochou
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Zberný dvor bude označený informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva
s nasledovným obsahom:


názov zariadenia,



obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa zariadenia,



prevádzkový čas zariadenia,



zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá,



názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia;



meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia a jej telefónne
číslo,



názov činnosti, ktorá sa v ňom vykonáva.

Na zbernom dvore sa jednotlivé druhy odpadov zhromažďujú oddelene.
Na zbernom dvore musí byť :


zberná nádoba na zhromažďovanie každej oddelene vyzbieranej zložky odpadu
spolu s uvedením kategórie, druhu odpadu a názvu odpadu podľa Katalógu
odpadov, pre ktorý je určená, ak v písmene b) nie je ustanovené inak,



osobitne vyčlenený priestor alebo veľkokapacitný kontajner osobitne pre
objemný odpad, spolu s uvedením kategórie, druhu odpadu a názvu odpadu
podľa Katalógu odpadov, pre ktorý je určený,



skladovací priestor pre odpad vhodný na prípravu na opätovné použitie,



manipulačná plocha.

Prísun odpadov a expedícia
Odpady budú do zberného dvora sústreďované systémom organizovaného zvozu,
odoberané z jednotlivých obcí Cirošskej doliny alebo donáškou od obyvateľstva
v čase a spôsobom určeným prevádzkovým poriadkom zariadenia. Všetky odpady
prichádzajúce do zberného dvora budú na vstupe kontrolované a zaevidované.
Po prevzatí budú odpady umiestnené podľa druhov do určených priestorov. Po
nahromadení potrebného množstva budú odpady odvážané na recykláciu, využitie
alebo konečné zneškodnenie do zariadení na to oprávnených v zmysle hierarchie
odpadového hospodárstva podľa § 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

Druhy zbieraných odpadov
Predložený zámer predpokladá zber komunálnych odpadov z ktorých sa následne
vytriedia nasledujúce druhy odpadov zaradených podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015
Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
Tabuľka č.2: Zoznam vytriedených druhov odpadov

Kat. č. odpadu Názov odpadu
20 01 01

papier a lepenka
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20 01 02

sklo

O

20 01 03

viacvrstvové kombinované materiály na báze
lepenky (kompozity na báze lepenky)

O

20 01 08

biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný
odpad

O

20 01 10

šatstvo

O

20 01 11

textílie

O

20 01 25

jedlé oleje a tuky

O

20 01 27

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice
obsahujúce nebezpečné látky

N

20 01 28

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako
uvedené v 20 01 27

O

20 01 33

batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16
06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a
akumulátory obsahujúce tieto batérie

N

20 01 34

batérie a akumulátory iné ako uvedené
v 20 01 33

O

20 01 35

vyradené elektrické a elektronické zariadenia
iné ako uvedené v 20 01 21 a
20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti

N

20 01 36

vyradené elektrické a elektronické zariadenia
iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01
35

O

20 01 39

plasty

O

20 01 40

kovy

O

20 01 40 01

meď, bronz, mosadz

O

20 01 40 02

hliník

O

20 01 40 03

olovo

O

20 01 40 04

zinok

O

20 01 40 05

železo a oceľ

O

20 01 40 06

cín

O

20 01 40 07

zmiešané kovy

O

20 02 01

biologicky rozložiteľný odpad

O

20 03 01

zmesový komunálny odpad

O
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20 03 07

objemný odpad

O

20 03 08

drobný stavebný odpad

O

Nakladanie s odpadmi (v rozsahu zámeru) je upravené hlavne týmito záväznými
normami:


zákon č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o odpadoch“)



vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o odpadoch,



vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov,



vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z., o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti

Fyzická osoba môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho
odpadu na zbernom dvore:


ktorý sa nachádza na území obce, v ktorej je poplatníkom,



ktorého prevádzka je zabezpečená združením obcí, ktorého členom je obec, v
ktorej je poplatníkom.

Odovzdanie oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore inou
osobou ako uvedenou vyššie môže byť odplatné.
Prevádzkovateľ zberného dvora je povinný:


správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa
Katalógu odpadov,



zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,



zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich
určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými
predpismi,



zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a
to jeho:
1. prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý
ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
2. recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť
jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na
recykláciu inému,
3. zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť
jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
4. zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo
iné zhodnotenie,



odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona,
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ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje,



skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden
rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením; na
dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva len pôvodcovi odpadu,



umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup na
pozemky, do stavieb, priestorov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich
vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie
súvisiace s odpadovým hospodárstvom; ustanovenia osobitného predpisu týmto
nie sú dotknuté



vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom
hospodárstve,



zabezpečiť na základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri spracovateľskej operácii v
colnom režime aktívny zušľachťovací styk, alebo ich vývoz podľa tohto zákona,



na žiadosť orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva alebo nimi
poverenej osoby bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a
aktualizáciu programu alebo programu predchádzania vzniku odpadu.



viesť evidenciu komunálnych odpadov odovzdaných na zbernom dvore,
ohlasovať obci, na území ktorej sa zberný dvor nachádza, alebo združeniu obcí
údaje z evidencie a uchovávať ohlasované údaje,



informovať príslušnú obec o zložkách a množstve komunálneho odpadu, ktorý
prevzala od jej obyvateľov, na tomto zbernom dvore, vyčleniť priestor pre
komunálne odpady vhodné na prípravu na opätovné použitie,

 odobrať od osôb uvedených v odsekoch 1 a 2 drobný stavebný odpad, objemný
odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného
zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce.

9

Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite
Základnou funkciou zariadenia bude zriadenie triedeného zberu komunálnych
odpadov pre papier, plasty, kovy a sklo, zhromažďovanie a skladovanie odpadov zo
železných kovov a z neželezných kovov od obyvateľov Cirošskej doliny doliny (11
obcí). Zhromaždený a vytriedený odpad bude následne odovzdávaný spracovateľom.
Odvoz odpadu bude cestnou dopravou. Uvedenou činnosťou sa zabezpečí vytriedenie
využiteľných zložiek odpadov a to tak, aby táto činnosť nezhoršila, ale naopak
zlepšila súčasnú úroveň kvality životného prostredia. Ďalším z dôvodov umiestnenia
navrhovaného zariadenia do predmetnej lokality je že ide o priemyselnú lokalitu.
Navrhovateľ má uvedené pozemky vo svojom vlastníctve a v súčasnosti nemá k
dispozícii iné vhodné priestory.

10

Celkové náklady
Predpokladané náklady na vybudovanie všetkých stavebných objektov sú 1 500 000
€ s DPH
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Dotknuté obce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Obec Belá nad Cirochou, Osloboditeľov 535/33, 067 81 Belá nad Cirochou
Obec Dlhé nad Cirochou, Hlavná 187/87, 067 82 Dlhé nad Cirochou
Obec Zemplínske Hámre, Hlavná 152/183 067 77 Zemplínske Hámre
Obec Modrá nad Cirochou, Modra nad Cirochou 111, 067 82 p. Dlhé nad
Cirochou
Obec Kamenica nad Cirochou, Humenská 555/6, 067 83 p. Kamenica nad
Cirochou
Obec Kamienka, Kamienka 143, 067 83 p. Kamenica nad Cirochou
Obec Hažín nad Cirochou, Hažín nad Cirochou 45, 067 83 p. Kamenica nad
Cirochou
Obec Jasenov, Hlavná 337, 066 01 p. Humenné

Dotknutý samosprávny kraj
Prešovský samosprávny kraj.

13

Dotknuté orgány
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Povoľujúci orgán
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Obec Dlhé nad Cirochou.
Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Rezortný orgán
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Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie.
Okresný úrad Humenné, odbor pozemkový a lesný hospodárstva, pracovisko
Snina.
Okresný úrad Snina, odbor krízového riadenia.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Humenné.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Humennom.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa
osobitných predpisov





Udelenie súhlasu na prevádzkovanie zberného dvora podľa § 97, ods.1, písm. d)
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov –
Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH.
Udelenie súhlasu na uvedenie zberného dvora do prevádzky – RÚVZ
v Humennom.
Udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa
§ 97, ods.1, písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
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niektorých zákonov – Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné
prostredie, úsek ŠSOH.

17

Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej
činnosti presahujúcich štátne hranice
Činnosť nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúci štátne
hranice a nenaplňuje podmienky „Štvrtej časti“ zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov a
kritériá uvedené v prílohách č. 13 a č. 14 citovaného zákona.
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