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Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh
optimálneho variantu
Výstavba a prevádzkovanie regionálneho zberného dvora s následný triedením
a spracovaním odpadov je špecifická činnosť závislá od niekoľkých rozhodujúcich
faktorov. Ide hlavne o to, aby sa ich výstavbou dosiahol čo najlepší efekt podľa
účelu, na ktorý majú slúžiť predovšetkým v závislosti na morfológii terénu,
hydrologických podkladoch a dostupnosti so záujmom zabezpečenia ochrany prírody
a čo najmenšieho zásahu do prírodného prostredia.
Vzhľadom na potrebu zlepšenia existujúceho stavu v infraštruktúre odpadového
hospodárstva - dosiahnutia zákonnej miery podielu triedenia jednotlivých zložiek
komunálneho odpadu, sa navrhované riešenie javí z hľadiska vyššie uvedených
požiadaviek ako optimálne.
Na základe žiadosti navrhovateľa Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné
prostredie listom č. OU-SV-OSZP-2016/000503-002-JK zo dňa 20.04.2016 upustil od
požiadavky variantného riešenia zámeru.
Nulový variant – predpokladaný stav, ak by sa zámer neuskutočnil
Zámer je vypracovaný v jednom variante činnosti, ako aj v nulovom variante t.j.
variante stavu, ktorý by nastal, ak by sa zámer neuskutočnil.
Ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala, dotknuté územie by ostalo v takom stave,
v akom sa nachádza v súčasnej dobe. Výstavba regionálneho zberného dvora by sa
nerealizovala a na podmienkach v triedení jednotlivých zložiek komunálneho odpadu
by sa nič nezmenilo, čo by mohlo viesť k dosiahnutia nižšieho percenta vytriedených
a zhodnotených komunálnych odpadov ako je to dané v Programe odpadového
hospodárstva SR a smernici EK o odpadoch a taktiež by mohlo dôjsť k vzďaľovaniu
sa od európskej vízie obehového hospodárstva.
Porovnanie nulového a navrhovaného variantu
Nulový variant predstavuje budúci stav, kedy by sa predmetná činnosť v danej
lokalite nerealizovala. Ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala, dotknuté územie by
ostalo v takom stave, v akom sa nachádza v súčasnej dobe. Výstavba regionálneho
zberného dvora by sa musela realizovať v inej lokalite aby sa dosiahol súlad
z legislatívou odpadového hospodárstva.
Predmetnou činnosťou budú vytvorené podmienky pre zber a spracovanie
jednotlivých druhov komunálnych odpadov, ktoré je obec povinná triediť.
Zo zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov je obec povinná:
 Zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na
jej území.
 Zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu:
1. Biologicky rozložiteľného kuchynského komunálneho odpadu.
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2. Jedlých olejov a tukov z domácnosti.
3. Biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu
z cintorínov.
 Zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov
pre:
1. Papier.
2. Plasty.
3. Kovy.
4. Sklo.
 Umožniť výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérii
a akumulátorov, príslušnej tretej osobe alebo príslušnej organizácii
zodpovednosti výrobcov na ich náklady:
1. Zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu
elektroodpadu
z domácnosti
a použitých
prenosných
batérií
a akumulátorov.
2. Užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na
zber komunálnych odpadov.
 Zabezpečiť podľa potreby najmenej dvakrát so roka, zber a prepravu
objemných odpadov a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu
z domácnosti 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.
Spracovanie bude prioritne orientované na triedenie, dotrieďovanie vytriedene
zbieraných druhov odpadov, lisovania, mletia a drvenia odpadov a kompostovania
biologicky rozložiteľných odpadov s cieľom ich predaja alebo odovzdania ďalším
spracovateľom alebo používateľom.
V porovnaní s nulovým variantom je realizácia činnosti výhodnejšia z hľadiska
zvýšenia podielu vytriedených jednotlivých druhov odpadov z komunálnych odpadov
a následne zníženia množstva ukladaných komunálnych odpadov na skládky odpadov.
Nerealizovaním navrhovanej činnosti by sa podmienky v oblasti triedenia
komunálnych odpadov v záujmovej lokalite nezmenili a mohlo by dôjsť k stavu, kedy
by sa podiel skládkovaných komunálnych odpadov v regióne nezmenil.
V priebehu environmentálneho posudzovania neboli zistené prekážky takého
závažného charakteru, aby realizáciu navrhovanej činnosti v danom území vylučovali.
Prijatím účinných eliminačných opatrení a dodržiavaním právnych predpisov je možné
realizáciu navrhovaného zámeru zabezpečiť s maximálnym možným rešpektom voči
okolitej prírode, s cieľom do budúcna vytvoriť lepšie podmienky pre zabezpečenie
naplnenia cieľov odpadového hospodárstva a priblíženia sa k obehovému
hospodárstvu. Podstatou obehového hospodárstva je znižovanie množstva odpadu a
ochrana životného prostredia, ale aj hĺbková transformácia fungovania celej
ekonomiky.
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V priebehu doterajšieho environmentálneho posudzovania neboli zistené
prekážky takého závažného charakteru, ktoré by realizáciu navrhovanej
činnosti v dotknutom území vylučovali.
Z porovnania vplyvov obidvoch variantov vyplýva nasledovná interpretácia:


Z hľadiska vplyvov na prírodné prostredie nevykazuje navrhovaný zámer
nepriaznivejšie dopady ako nulový variant. V prípade realizácie navrhovaného
zámeru bude vytriedené väčšie množstvo využiteľných zložiek z komunálneho
odpadu a následne bude aj väčšie množstvo odpadu zhodnotené čo prinesie
zníženie množstva ukladaných odpadov na skládky odpadov v regióne.



Z hľadiska vplyvov na krajinu v dôsledku vybudovania regionálneho zberného
dvora dôjde iba k malej zmene vo funkčnom využití a krajinnom obraze a
scenérii územia. Naopak prevádzkovaním zberného dvora dôjde k umožneniu
ukladania rôznych druhov komunálnych odpadov na miesta na to určené
(hlavne drobný stavebný odpad) a zníži sa počet miest s nezákonne uloženým
odpadom v okolí obce.



Z hľadiska ochrany prírody sa v území nenachádzajú žiadne veľkoplošné ani
maloplošné chránené územia vyčlenené v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny. Platí tu prvý stupeň ochrany. Zníži sa počet miest
s nezákonne uloženým odpadom v okolí obce.



Z hľadiska vplyvov na obyvateľstvo sa neprejavia výrazné rozdiely vo
významnosti vplyvov, zámer je umiestnený v lokalite dostatočne vzdialenej od
najbližších obytných zón, navrhovaná činnosť neznamená negatívne
ovplyvnenie verejného zdravia obyvateľstva.



Z hľadiska priamych vplyvov je malý rozdiel z hľadiska vstupov a výstupov,
najmä zanedbateľné zvýšenie spotreby elektriny, vody a minimálna produkcia
splaškových vôd a odpadov v navrhovanom variante.



Z hľadiska ostatných vplyvov vplýva sociálny a ekonomický význam
navrhovaného zámeru.



Negatívne vplyvy navrhovanej činnosti identifikované v procese posudzovania
vplyvov na životné prostredie pri dodržaní navrhovaných opatrení nedosahujú
parametre, ktoré by spôsobovali signifikantné zmeny kvality životného
prostredia dotknutého územia a jeho širšieho okolia a taktiež nevytvárajú
predpoklady pre závažné negatívne ovplyvnenie zdravotného stavu
obyvateľov širšieho dotknutého územia.

Na základe uvedených informácií považujeme realizáciu posudzovanej činnosti v
predkladanom realizačnom variante za environmentálne prijateľnú a realizačný
variant považujeme z hľadiska vplyvov na životné prostredie za realizovateľný.
Navrhované opatrenia sú z hľadiska technicko - ekonomickej realizovateľnosti taktiež
realizovateľné.
Na základe komplexného porovnania navrhovanej činnosti s nulovým variantom
odporúčame realizáciu zámeru zriadenia regionálneho zberného dvora, čo
predstavuje vhodnú a efektívnu činnosť z pohľadu zabezpečenia
povinností vyplývajúcu zo zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných vykonávacích predpisoch.
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