OKRESNÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA
odbor starostlivosti o životné prostredie
Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
č. j. OÚ-PB-OSZP–2016/010594-3-EK ZK 5 – A 10
V Považskej Bystrici 13. 10. 2016
Vybavuje: RNDr. Kardoš

ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek
posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na
základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „ Areál pre výkup druhotných surovín
Považské Podhradie 450“, ktoré predložil navrhovateľ Ľubomír Jágrik-JUMBO, 018 12
Brvnište 559, po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti
podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z.z. a zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (správny poriadok) takto rozhodol:
zmena navrhovanej činnosti „Areál pre výkup druhotných surovín Považské Podhradie 450“
sa nebude posudzovať podľa zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa
osobitných predpisov. Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je zmena prevádzkovateľa
zariadenia a doplnenie ďalších druhov odpadov. Zber a výkup kovových odpadov a ich
zhromažďovanie sa bude uskutočňovať na prenajatom pozemku v k. ú. Považské Podhradie
vedenom na LV 4361, priestor je o rozlohe cca 2000 m2, má upravenú spevnenú plochu,
ORL- typ AS TOP 15 DSF, mostovú váhu, prevádzkovo skladový objekt, malú váhu, lis,
nožnice, nakladač, autodopravu. Objekt je prízemný o pôdorysných rozmeroch 12x20 m o
celkovej výške 5,5 m v skladovej časti, dvojpodlažný o výške 7,5 m v administratívno sociálnej časti, zastrešený plytkou sedlovou strechou. V zberni sa bude vykonávať zber
elektroodpadov, kovových a nekovových odpadov. Vykúpené odpady sa budú ukladať do
pripravených označených veľkokapacitných kontajnerov. Pre každý druh odpadu bude
vymedzený príslušný kontajner. V zberni sa vykonáva úprava odpadov ako je rezanie,
strihanie, lisovanie. Odpady budú zabezpečené proti odcudzeniu. Kapacita zberne kovymax. uložené množstvo 400 t jednorázovo, 200 t / mesiac 2400 t / r o k , o statné: / papier,
lepenka, sklo/ cca 250 t/rok, NO cca 8,5 t/rok. Prísun odpadu do zberne bude zabezpečený
obyvateľmi a drobnými firmami. Vykládka a umiestnenie odpadu do kontajnera sa bude
vykonávať ručne a mechanicky. Neželezné kovy a čisté kovy budú po dovezení do
prevádzky uložené v osobitnom priestore skladu, ktorý bude zabezpečený proti odcudzeniu.
Súčasťou zberne sú objekt skladu s kanceláriou a sociálnym zariadením, spevnené plochy s
lapolom - ORL, prístupová komunikácia s inžinierskymi sieťami, váha a oplotenie. V
prevádzke budú zamestnaní traja zamestnanci /výhľadovo až osem/. Pracovná doba bude v
čase od 7 30 do 15 30 hod. Ich pracovnou činnosťou bude vykupovať kovový odpad od
obyvateľov a menších firiem. Odpad sa bude vážiť, bude sa viesť evidencia prijatých
odpadov, vystavovať pokladničné bloky za nakúpený odpad. Pri nakladaní s odpadmi, pri
realizácii a prevádzkovaní stavby je nutné dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch
79/2015 a vyhlášky 371/2015. Priestory na zhromažďovanie odpadov prevádzkovať tak,
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aby nemohlo dôjsť k nežiadúcemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu
hmotného majetku. Zverejňovať druhy odpadov, na ktorých zber je prevádzka oprávnená.
Zariadenie na zber odpadov označiť informačnou tabuľou. Vyžadovať preukázanie
osobných údajov pri výkupe druhotných surovín. Farebné kovy alebo iný kovový odpad
pochádzajúci z priemyselnej výroby (súčiastky, koľajnice, zabezpečovacia a oznamovacia
technika) vykupovať iba od správcov pozemných komunikácií, prípadne podnikateľských
subjektov pracujúcich s nimi na zmluvnom základe.Nakladanie s odpadmi kategórie „N“
bude zabezpečené v skladových priestoroch podľa platnej legislatívy, skladovanie NO bude
zabezpečené v upravenom boxe, v ktorom budú uložené jednotlivé NO v samostatných
menších nepriepustných kontajneroch. V zberni bude nainštalovaná výpočtová technika
a kamerový monitorovací systém. Areál má prípojku pitnej vody a kanalizačnú prípojku.
Sociálne zariadenie je riešené v prevádzkovo skladovom objekte. Prevádzka má vlastnú
elektrickú prípojku a priame napojenie na miestnu komunikáciu.
Uvedená činnosť bola posúdená v roku 2008. Činnosť je vykonávaná v súlade s územným
plánom mesta Považská Bystrica (Z a D č. 4).
Odôvodnenie
Navrhovateľ Ľubomír Jágrik-JUMBO, 018 12 Brvnište 559, predložil Okresnému
úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OSZP“)
podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákona”) dňa 09. 09. 2016 Oznámenie o zmene
navrhovanej činnosti „Areál pre výkup druhotných surovín Považské Podhradie 450“.
Zmena navrhovanej činnosti uvedená v oznámení o zmene navrhovanej činnosti podlieha
svojimi parametrami zisťovaciemu konaniu (príloha č. 8, kapitola 9, položka č. 10) , ktoré
OSZP vykonal podľa § 29 zákona. Na zisťovacie konanie sa vzťahuje všeobecný predpis
o správnom konaní (zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení
neskorších predpisov). Správne konanie vo veci zistenia, či zmena navrhovanej činnosti
podlieha posudzovaniu podľa zákona, začalo predložením oznámenia na OSZP.
Navrhovaná zmena činnosti sa realizuje v katastrálnom území Považské Podhradie.
V rámci zisťovacieho konania OSZP rozoslal oznámenie podľa § 23 ods. 1 zákona na
zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a
dotknutej obci.
K oznámeniu o zmene boli doručené tieto stanoviská:
1. Mesto Považská Bystrica - súhlasí s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nakoľko
nie je v rozpore s verejným záujmom a je v súlade s Územným plánom mesta Považská
Bystrica (Z a D č. 4) po ich schválení.
2. Ministerstvo životného prostredia životného prostredia SR- upozorňuje: na zber
vyhradeného prúdu odpadu je prevádzkovateľ povinný mať uzatvorenú zmluvu
s príslušnou organizáciou, osobou alebo výrobcom príslušného výrobku, taktiež je
povinný monitorovať priestor s umiestneným kovovým odpadom kamerovým
systémom so záznamom ukladaným po dobu 14 dní.
3. Ministerstvo vnútra SR - Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru
v Trenčíne, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica nemali
k predloženému oznámeniu zásadné pripomienky.
4. Okresný úrad Považská Bystrica, OSZP, úsek odpadového hospodárstva, upozorňuje
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navrhovateľa, že je potrebné požiadať o zmenu rozhodnutia Okresného úradu Považská
Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie ktorým bol držiteľovi odpadov udelený
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov ( č. j. OUŽP 2013/ 00054-3
z 15.1.2013).
5. Ďalšie oslovené subjekty sa v zákonnej dobe k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti
nevyjadrili, ak sa nedoručí písomné stanovisko v zákonom stanovenej lehote, tak sa
stanovisko považuje za súhlasné.
Vyhodnotenie
OSZP v rámci zisťovacieho konania posúdil zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska
povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä
jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu
očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územnoplánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania oznámenia. Prihliadal pritom na
stanoviská doručené k zmene navrhovanej činnosti od zainteresovaných subjektov ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej
činnosti sú väčšie ako sa uvádza je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia
na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s
podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. Zo
stanovísk doručených k zmene navrhovanej činnosti a z opatrení navrhnutých v zmene
vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti – splniť
podmienky uvedené v časti odôvodnenie (zmluvy, monitorovanie, zmena rozhodnutia).
OSZP pri rozhodovaní použil primerane kritériá pre zisťovacie konanie podľa Prílohy č. 10
k zákonu o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní
vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).
Zdravotné riziká vzhľadom na charakter činnosti vo vzťahu k obyvateľstvu a zamestnancom
sú zanedbateľné. Vzdialenosť obytného územia od posudzovaného areálu je dostatočnou
zárukou, že vplyvy prevádzky na obytné prostredie budú taktiež zanedbateľné. Vplyvy na
povrchové a podzemné vody sa nepredpokladajú. Odpadové vody budú vypúšťané do
verejnej kanalizácie na základe zmluvy s jej správcom. Miesta skladovania a nakladanie
s nebezpečnými látkami budú zabezpečené proti úniku v súlade s požiadavkami právnych
predpisov a technických noriem. Vplyvy na prvky ochrany prírody a chránené územia
neboli identifikované, rovnako nebudú ovplyvnené ostatné zložky životného a urbánneho
prostredia.
Upozornenie:
Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí
verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Odvolanie je možné podľa § 54
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia
na Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie. Podanie
odvolania má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č.
99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, pokiaľ bol vyčerpaný
riadny opravný prostriedok.

Ing. Pavel Petrík
vedúci
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Doručuje sa:
1. Navrhovateľ:
Ľubomír Jágrik - JUMBO, 018 12 Brvnište 559
2. Dotknutá obec: Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica
3. Rezortný orgán : Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového
hospodárstva, nám. Ľ. Štúra 35/1, 812 35, Bratislava
4. Dotknutý orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenských partizánov
1130/50, 017 01 Považská Bystrica
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné
prostredie, úsek OH

