OKRESNÝ ÚRAD POPRAD
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
________________________________________________________________
č.j. OÚ-PP-OSZP-2016/012081-011

v Poprade 12.09.2016

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Poprad“), ako
príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 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 § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) 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 EIA“) posúdil podľa § 3 písm. c)
v spojení s § 18 až 29 zákona EIA zámer „Zariadenie na zber a zhodnocovanie kovových
odpadov Poprad“, ktorý predložila fy TSR Slovakia s.r.o., Rontgenova 28, 851 01
Bratislava, IČO: 47258811 a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (správny poriadok) takto
rozhodol:
Predložený zámer – „Zariadenie na zber a zhodnocovanie kovových odpadov Poprad“ sa
nebude posudzovať podľa zákona EIA.
Odôvodnenie
OÚ Poprad ako príslušný orgán štátnej správy, na základe predloženia zámeru navrhovanej
činnosti – „Zariadenie na zber a zhodnocovanie kovových odpadov Poprad“
navrhovateľa fy TSR Slovakia s.r.o., Rontgenova 28, 851 01 Bratislava, IČO: 47258811,
ktorý bol doručený dňa 01.07.2016 začal správne konanie podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona
EIA.
Navrhovaná činnosť je zaradená v prílohe č. 8 zákona EIA:
Kapitola 9 :
Položka 6:
Časť B :
Položka 10:
Časť B:

Infraštruktúra
Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedených
v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
Zisťovacie konanie od 5000t/rok
Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, neželezných kovov alebo starých
vozidiel
Zisťovacie konanie bez limitu

Popis navrhovanej činnosti:

Vybudovanie zariadenia na zber, zhromažďovanie, spracovanie a úpravu železného šrotu,
kovového odpadu a farebných kovov sleduje cieľ zmenšenie objemu odpadov pred ich ďalším
nakladaním a to strihaním. Ide o novú činnosť – zber, skladovanie, úpravu a spracovanie
železného šrotu, kovových odpadov a farebných kovov. Zariadenie, v ktorom sa bude
vykonávať nakladanie s odpadmi, bude umiestnené v rámci areálu bývalého zariadenia na
zber odpadov, ktorý susedí so železničnou vlečkou.
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OÚ Poprad listom č.j. OU-PP-OSZP-2016/011274-02 zo dňa 23.06.2016 podľa § 22, ods. 6
zákona EIA upustil od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti.
OÚ Poprad v súlade s § 23 ods. 1 zákona EIA zaslal predložený zámer rezortnému orgánu,
povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci.
Zámer bol zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:
http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/zariadenie-na-zber-zhodnocovanie-kovovychodpadov-poprad-parc-c-kn-c-2
OÚ Poprad podľa § 29 ods. 2 zákona EIA vykonal zisťovacie konanie o posudzovaní
navrhovanej činnosti k zámeru a v súlade s § 29 ods. 3 zákona EIA primerane použil kritériá
pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona EIA, pričom prihliadal aj na stanoviská
orgánov podľa § 23, ods. 4 zákona EIA.
OÚ Poprad boli doručené tieto písomné stanoviská dotknutých orgánov:
1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky č.j. 41605/2016 zo dňa
25.07.2016:
 nemá námietky proti realizácii navrhovanej činnosti a nepožaduje ďalšie posudzovanie
podľa zákona EIA no zároveň upozorňuje, že navrhovateľ vo svojom zámere neuvádza
monitoring priestoru zberného dvora prostredníctvom kamerového systému. Podľa § 16
ods. 8 písmena h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z.z. je ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového
odpadu podľa odseku 7, povinný monitorovať priestor s umiestneným kovovým odpadom
kamerovým systémom, uchovávať záznam z kamerového systému počas 14 dní odo dňa
jeho zhotovenia a na vyžiadanie tento záznam poskytnúť orgánom štátnej správy
odpadového hospodárstva. Ďalej upozorňuje, že ten, kto vykonáva zber vyhradeného
prúdu odpadu v zariadení na zber odpadov, je povinný mať uzatvorenú zmluvu
s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov, príslušnou treťou osobou, alebo
výrobcom príslušného výrobku. Pri prevádzke zariadenia na zber odpadov je potrebné
dodržiavať všetky platné právne predpisy odpadového hospodárstva, a to najmä zákon
o odpadoch a vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
2. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
odpadového hospodárstva, č.j. OU-PP-OSZP-2016/012412/02-KJ zo dňa 27.07.2016:
 nemá námietky a netrvá na posudzovaní predloženého zámeru podľa zákona EIA.
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade č.j. PP 2253/2/2016
zo dňa 02.08.2016:
 nemá pripomienky a netrvá na posudzovaní podľa zákona EIA.
3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Poprade č.j. ORHZ-PP1509/2016 zo dňa 05.08.2016:
 z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné
prostredie.
5. Dopravný úrad č.j. 14784/2016/ROP-002-P/23405 zo dňa 08.08.2016:
 oznamuje, že riešené územie sa nachádza v ochranných pásmach Letiska Poprad,
z ktorých vyplývajú pre riešené územie nasledovné obmedzenia stanovené ochranným
pásmom okrskového prehľadového rádiolokátoru riadeného okrsku TAR s výškovým
obmedzením 729,1 m n.m.Bpv. Z pohľadu Dopravného úradu neexistujú vplyvy, ktoré by
mali byť posudzované podľa zákona EIA.
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6. Mesto Poprad č.j. 64674/6139/2016-OÚP-He zo dňa 16.08.2016:
 k činnosti nemá námietky, ak sa uvedenou činnosťou nezhoršia súčasné pomery obytnej
zóny, ktorá sa nachádza vo vzdialenosti cca 130 m od navrhovanej prevádzky. Preto
žiadame, aby bola vypracovaná hluková štúdia s dôrazom na posúdenie hlukových
pomerov pre deň a noc vo vzťahu k okolitej zástavbe, ktorá to preukáže.
7. Okresný úrad Poprad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č.j. OU-PPOCDPK-2016/012589-02 zo dňa 24.08.2016:
 nemá k predloženému zámeru pripomienky a nepožaduje zámer posudzovať podľa zákona
EIA.
Z dotknutých orgánov, ktoré doručili svoje stanoviská k predloženému zámeru žiadny
nepožaduje posudzovať zámer podľa zákona EIA.
Do vydania tohto rozhodnutia písomné stanovisko k predloženému zámeru príslušnému
orgánu nedoručil dotknutý orgán:
o Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa
Podľa § 23, ods. 4 zákona EIA sa stanovisko považuje za súhlasné.
Verejnosť bola o zámere informovaná zverejnením na úradnej tabuli Mesta Poprad od
20.07.2016 do 09.08.2016.
Z doručených stanovísk k predloženému zámeru vyplynula požiadavka vypracovať
hlukovú štúdiu, ktorú bude potrebné zohľadniť v ďalších stupňoch projektovej
dokumentácie a v súvisiacich ďalších konaniach podľa osobitných predpisov.
OÚ Poprad na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru „Zariadenie na
zber a zhodnocovanie kovových odpadov Poprad“ v k.ú. Poprad, vyjadrení povoľujúceho
orgánu, dotknutej obce, dotknutých orgánov, zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného
prostredia podľa zákona EIA došiel k záveru, že navrhovanú činnosť nie je potrebné
posudzovať podľa zákona EIA a preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.
Podľa § 29, ods. 16 zákona EIA dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní
bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej
tabuli obce o čom žiadame zaslať písomný doklad.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Poprad, odbor
starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad v lehote do 15 dní odo
dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa piatej časti Druhej hlavy Občianskeho
súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Jozef S L O V Í K
vedúci odboru
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Doručí sa :
1. TSR Slovakia s.r.o., Rontgenova 28, 851 01 Bratislava
Na vedomie:
1. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
2.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35
Bratislava

3.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Poprade,
Huszova 4430/4, 058 01 Poprad

4.

Okresný úrad Poprad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Partizánska 690/87, 058 01 Poprad

5.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade,
Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad

Dopravný úrad, Divízia dráha a dopravy na dráhach, Letisko M.R.Štefánika,
823 05 Bratislava
7. Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
6.
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