OKRESNÝ ÚRAD SOBRANCE
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Tyršova 12, 073 01 Sobrance

Číslo: OU-SO-OSZP-2016/000528

Sobrance, 20. 10. 2016

ROZHODNUTIE
vydané v zisťovacom konaní

Okresný úrad Sobrance, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej
správy príslušný 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 § 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“), rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona na základe predloženého zámeru
„Zberné zariadenie Sobrance“, predloženého navrhovateľom FÚRA, s r.o., Jantárová 1, 040
01 Košice v spojení s § 18 ods. 2 písm. b) tohto zákona a po vykonaní zisťovacieho konania
o posudzovaní navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov takto:
Navrhovaná činnosť „Zberné zariadenie Sobrance“ umiestnená na území Košický
kraj, okres Sobrance, mesto Sobrance, p.č. 778/23, 777/2, 778/22, 778/14, 778/28, 778/6,
778/5, 777/16, 779/19, 778/24 (reg. "C"), k.ú. Sobrance, predmetom ktorej je
zhromažďovanie odpadu od občanov a firiem. Odpad sa bude v zariadení zhromažďovať,
triediť, prípadne lisovať za účelom zmenšenia objemu. Nebezpečné odpady a elektroodpady
budú uložené v EKO – sklade typu abroll
sa nebude ďalej posudzovať podľa zákona
a pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.
Vzhľadom na charakter činnosti, informácie uvedené v oznámení o navrhovanej
činnosti a doručené stanoviská sa ukladajú nasledovné opatrenia:


Zariadenie na zber odpadov bude prevádzkované na základe platného súhlasu príslušného
orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve v zmysle § 97 ods.1, písm. c), d), e), f),
i) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
Odôvodnenie:

Okresný úrad Sobrance, odbor starostlivosti o životné prostredie prijal od spoločnosti
FÚRA s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IĆO: 36211451, dňa 29.3.2016 žiadosť podľa §
22 ods. 6 o upustenie od variantného riešenia navrhovanej činnosti „Zberné zariadenie
Sobrance“.
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Na základe písomnej žiadosti, Okresný úrad Sobrance, odbor starostlivosti o životné
prostredie podľa § 22 ods. 6 zákona upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom
č. OU-SO-OSZP-2016/000323 zo dňa 31.03.2016.
Navrhovateľ FÚRA s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451, listom zo
dňa 14.09.2016 predložil Okresnému úradu Sobrance, odboru starostlivosti o životné
prostredie podľa § 22 zákona zámer „Zberné zariadenie Sobrance“, vypracovaný podľa
prílohy č. 9 zákona.
Zámer svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona, kapitola 9. Infraštruktúra,
položka č. 6: Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedených
v položkách 5 a 11, , zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov, položka č.9:
Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, položka č. 10.
Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel,
položka podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré Okresný úrad Sobrance, odbor starostlivosti
o životné prostredie 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, okrem osobitosti konania ustanovených v § 20 a 20a)
zákona. Správne konanie vo veci zistenia, či zámer podlieha posudzovaniu podľa zákona
začalo predložením zámeru na zisťovacie konanie na Okresný úrad Sobrance dňa 14.09.2016.
Navrhovaný zámer sa má realizovať na území Košický kraj, okres Sobrance, mesto
Sobrance, p.č. 778/23, 777/2, 778/22, 778/14, 778/28, 778/6, 778/5, 777/16, 779/19, 778/24
(reg. "C") k.ú. Sobrance.
Účelom je zriadenie „Zberného zariadenia Sobrance“ pre efektívny zber odpadov pred
ich zhodnotením. Zberné zariadenie bude umiestnené v priemyselnej zóne katastra mesta
Sobrance. Kapacita zberného dvora bude max. 500 ton uskladneného sepárovaného odpadu.
Povolenia pre navrhovanú činnosť
Bude sa vyžadovať:
- súhlas v zmysle § 97 ods.1. písm. c), d), e), f), i) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
Zverejnenie zámeru
Okresný úrad Sobrance, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 23 ods. 1 zákona
zaslal zámer „Zberné zariadenie Sobrance“ Mestu Sobrance, zastúpené primátorom,
Štefániková 23, 073 01 Sobrance a dotknutým subjektom listom zo dňa 16.09.2016. Okresný
úrad Sobrance zverejnil uvedený zámer na webovom sídle MŽP SR na adrese:
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/zberne-zariadenie-sobrance.
Stanoviská k zámeru
Na Okresný úrad Sobrance, odbor starostlivosti o životné prostredie v stanovenej
lehote doručili svoje písomné stanoviská tieto subjekty:
1. Ministerstvo životného prostredia SR listom č. 52978/2016 zo dňa 29.09.2016
K predloženému zámeru uvádzame z hľadiska pôsobnosti odboru odpadového
hospodárstva nasledovné:
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- Činnosť je charakterizovaná kódom R12 – úprava odpadov určených na spracovanie
niektorou z činnosti R1 až R11 a kódom R13 - skladovanie odpadov pred použitím
niektorej z činnosti R1 až R12
- Navrhovateľa upozorňujeme, 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.
Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva nemá
námietky k zámeru navrhovanej činnosti za podmienky dodržania ustanovení všeobecne
záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva a nepožaduje ďalšie
posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o EIA
2. Okresný úrad Sobrance, odbor starostlivosti o životné prostredie zaujal nasledovné
stanovisko za jednotlivé úseky odboru starostlivosti o životné prostredie:
Úsek štátnej vodnej správy listom č. OU-SO-OSZP 2016/000530 zo dňa
12.10.2016 súhlasí so zámerom navrhovanej činnosti bez pripomienok..
Z hľadiska ochrany prírody a krajiny listom č. OU-SO-OSZP-2016/000543 zo dňa
30.9.2016 je možné konštatovať, že predmetný zámer v navrhovanej lokalite neohrozí
územia s osobitnou ochranou prírody a krajiny v zmysle zákona o OPaK. Realizáciou
zámeru nebudú priamo dotknuté záujmy štátnej správy ochrany prírody a krajiny, z toho
dôvodu súhlasíme so zámerom bez pripomienok.
Tunajší organ ochrany prírody a krajiny konštatuje, že nemá výhrady voči
predloženému zámeru a odporúča konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
ukončiť v štádiu zisťovania.
Organ štátnej správy v odpadovom hospodárstve dáva listom č. OU-SO-OSZP2016/000529 zo dňa: 13.10.2016 k predloženému zámeru nasledovné stanovisko:
Z realizáciou predmetného zámeru súhlasíme za týchto podmienok:

Odpady zberané a zhromažďované v zariadení na zber odpadov spoločnosti
FÚRA s.r.o. budú na základe platnej zmluvy odovzdávané na zhodnotenie
v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch firme, ktorá je na túto
činnosť oprávnená

Zariadenie na zber odpadov bude prevádzkované na základe platného súhlasu
príslušného orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve v zmysle § 97 ods.
1, písm. d) zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

Podmienkou pre zber odpadov zaradených vo vyhláške MŽP SR č. 365/2015,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, do skupiny „20“ – komunálne odpady
vrátane ich zložiek z triedeného zberu je uzatvorená zmluva s mestom Sobrance.

V ďalšom stupni PD je potrebné doplniť presný zoznam odpadov, ktoré budú
zhodnocované v navrhovanej kompostárni

Nakladanie s biologicky rozložiteľným
odpadom v zariadení je potrebné
zabezpečiť v súlade s §11 Vyhlášky MŽP SR č.371/2015, ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
Na základe informácií uvedených v predloženom zámere nepožadujeme ďalšie
posudzovanie podľa zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Okresný úrad Sobrance, odbor starostlivosti o životné prostredie ako dotknutý
orgán na ďalšom posudzovaní podľa zákona netrvá.
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3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva listom č. 2016/009187 zo dňa 05.10.2016
konštatuje, že nie sú výhrady voči realizácií prác podľa predloženému zámeru „Zberné
zariadenie Sobrance“. Zároveň doporučujeme kompostovisko umiestniť v rámci areálu
tak, aby nedochádzalo k ovplyvňovaniu
ovzdušia zápachom susediacich
administratívnych budov. Ďalej upozorňujeme na §36 ods.1 zákona č. 364/2004 Z.z.
o vodách v z.n.p., kde komunálne odpadové vody, ktoré vznikajú v aglomeráciách, sa
musia odvádzať a prejsť primeraným čistením len verejnou kanalizáciou. Súčasne
nevrhujeme, aby predložený zámer nebol posudzovaný podľa zákona NR SR č. 24/2006
o EIA v z.n.p.
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach listom č. ORHZMI1-814-001/2016 zo dňa 03.10.2016 k uvedenému zámeru nemáme pripomienky.
5. Úrad
košického
samosprávneho
kraja
(Úrad
KSK)
v
liste
č. 4317/2016/ORRÚPŽP/28171 zo dňa 03.10.2016 uvádza, Pri minimálnom zásahu do
životného prostredia a prehodnotení vplyvov celej navrhovanej činnosti na ovzdušie,
povrchové vody, podzemné vody, pôdu, za dodržania všetkých limitov v súlade s platnou
legislatívou v ochrane vôd, ochrane ovzdušia ako aj zosúladenie s legislatívou o nakladaní
s odpadmi, bezpodmienečnej realizácie opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov
činnosti na životné prostredie súhlasíme s predloženým variantom zámeru a ukončením
posudzovania činnosti v zisťovacom konaní.
6. Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce listom č. 2016/000198 zo
dňa 13.10.2016 konštatuje, že nemá pripomienky a výhrady k predloženému zámeru
pre konanie podľa 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
„Zberné zariadenie SOBRANCE“ navrhovateľ Fúra, s.r.o., so sídlom SNP č. 77 , 044 42
Rozhanovce, korešpondenčná adresa Fúra s.r.o. , Jantárová 1, 040 01 Košice.
Po preštudovaní strategického dokumentu konštatujeme, že predložený zámer nie je
potrebné posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií listom č. OUKE-OCDPK-2016/039238-2 zo dňa 22.9.2016 zasiela nasledovné stanovisko: Uvedené
stavba sa nachádza v k.ú. Sobrance na p.č. 778/23, 777/2, 778/2, 778/8, 778/14, 778/28,
778/6, 778/5, 777/16, 779/19, 778/24, ktoré sú v priemyselnom parku. Stavba sa priamo
nedotýka záujmov cesty I. tried č. I/19. Napojenie predmetných parciel bude z účelovej
komunikácie a tá je pripojená na cestu I/19. Akýkoľvek zásah do uvedenej cesty I. triedy
ste povinný prejednať s našim odborom. Z toho dôvodu OÚ Košice, Odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií nemá námietky voči realizácií uvedenej stavby.
Za zainteresovanej verejnosť
8. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O. BOX 218, 850 00 Bratislava
IČO: 31820174
K predstavenému dokumentu „Zberne zariadenie Sobrance“ máme nasledovné pripomienky:
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1. Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj
celkovú organizáciu dopravy v územı́ súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s
prı́slušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008.
2. Žiadame doplniť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s prıś lušnými normami STN a
metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika
dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce
križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy
vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom územı́, z jej súčasného stavu a aj z
koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od
uvedenia stavby do prevádzky).
3. Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacıć h miest v súlade s aktuálnym znenım
́
prı́slušnej normy STN 73 6110.
4. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garážı́ pod objektami
stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčıḱ , maximálne pripúšťame využitie striech
parkovacı́ch domov ako zatrávnených ihrı́sk či outdoorových cvičı́sk.
5. Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znenı́ neskoršıć h predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a
udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja
dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikáciı́
sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a
objektıv́ ne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie
uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a
vydáva techničke predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a
zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy
rezortu sú zverejňované v plnotextovom znenı́ na webovom sı́dle Slovenskej správy ciest www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc. Žiadame rešpektovať Technicko-kvalitatıv́ ne
podmienky MDVRR SR, časť 9 – Kryty chodnı́kov a iných plôch z dlažby, Technické
podmienky projektovania odvodňovacıć h zariadenı́ na cestných komunikáciách ako aj ostatné
spomıń ané technické predpisy v plnom rozsahu.
6. V prıṕ ade nevyhnutnosti povrchovým státı́ ako aj na ploché strechy a iné spevnené
vodorovné plochy požadujeme použitie vegetačných dielcov , ktoré zabezpečia minimálne
80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu
prvých 15 min. dažďa a znı́žia tepelné napätie v danom územı,́ viď informačný materiál
Národnej recyklačnej agentúry SR www.samospravydomov.org/files/vegetacne_dielce.pdf.
Tieto materiály splňajú technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto
pripomienok.
7. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v
súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prı́rody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016
Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.
8. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
9. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku
škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
10. Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie
adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klı́my" schválený uznesenı́m
vlády SR č. 148/2014.

strana 6 rozhodnutia č. OU-SO-OSZP-2016/000528 zo dňa 20. 10.2016

11. Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým
pobytom osôb v okolı́ navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy,
dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.
12. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
13. V okolı́ zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčı́ku ako samostatného stavebného
objektu, ktorý však po realizácii bude prıś tupný širokej verejnosti.
14. Požadujeme, aby v prıṕ ade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný park ako
verejný mestský park a vhodne začlenený do okolitého územia a voľne prı́stupný zo všetkých
smerov.
15. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite.
Nesúhlasım
́ e s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
16. Náhradnú výsadbu a lokálny parčıḱ žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu
lokálnej mikroklı́my a jej bilancie.
17. Alternatıv́ ou k bodom 11 až 14 by bolo realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť použité
aj vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatrávnená
strecha pozitıv́ ne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou
termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.
18. Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v
podobe fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké
dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa
dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu
a mesto, ale hlavne zhodnotenie investı́cie ekonomicky aj marketingovo.
19. Výber stvárnenia a aj konkrétneho autora diela podľa bodu 14 bude predmetom
obstarávania resp. súťaže, ktorá má spĺňať minimálne nasledovné charakteristiky: - otvorená
súťaž, o ktorej sa dozvie relevantný okruh potenciálnych autorov; - zverejnená na webstránke
projektu; - vo výberovej komisii bude zástupca investora, architekt spracúvajúci projektovú
dokumentáciu, zástupca mestskej aj miestnej samosprávy, zástupca zainteresovanej verejnosti
a predstaviteľ akademickej umeleckej obce; - investor bude rešpektovať výsledok tejto
súťaže; - dielo rešpektuje charakter a obsah stavby, priestoru v ktorom sa umiestni ako aj
charakter danej lokality..
20. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.
21. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom územı.́
Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovanım
́
analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy
vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
22. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej kanalizácie
a ostatných vodných stavieb.
23. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzı́t
predpokladaných činnostı́ aj v okolitom územı.́ V tomto duchu následne preveriť aj všetky
predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovanı́ hodnotenı́ súladu s územným plánom
je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatı́vy, ktoré sa týkajú technických riešenı,́ ale
rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a
navrhovaného zámeru.
24. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z.
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25. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve
zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
kovov označeného červenou farbou
papiera označeného modrou farbou
skla označeného zelenou farbou
plastov označeného žltou farbou
bio-odpadu označeného hnedého farbou
26. Žiadame použıv́ ať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú
vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú
mnohé pozitı́vne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.
27. Žiadame spracovať manuál krı́zového riadenia pre prı́pad krı́zových situáciı́ a haváriı́
28. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v § 24 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. je
Združenie domových samospráv účastnıḱ om ďalšıć h povoľovacı́ch konanı́ (územné konanie,
územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako
známy účastnıḱ konania boli v zmysle §§ 24 a 25 Správneho poriadku o začatı́ týchto konanı́
pı́somne upozornenı́, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových
samospráv zároveň konštatuje, že podľa § 24 ods.2 zákona č.24/2006 môžu byť jeho práva na
priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu
týchto pripomienok.
Vzhľadom na uvedené požadujeme, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené a v
zmysle § 29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. sa rozhodlo o posudzovanı́ navrhovaného zámeru
„Zberné zariadenie Sobrance“ podľa tohto zákona prostrednı́ctvom správy o hodnotenı́,
verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovanım
́ záverečného stanoviska, ktoré
navrhovaný zámer komplexne posúdi a prı́padne navrhne kompenzačné opatrenia.
Vyhodnotenie stanovísk
K stanovisku Združeniu domových samospráv:
K bodu č.1: danej problematike sa vyjadril Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie, Komenského 52, 041 28 Košice, kde uviedol, že stavba sa priamo nedotýka
záujmov cesty I. triedy I/19.
Odhadovaná priemerná dopravná kapacita zberného dvora sú 3- 4 nákladné autá / deň a 2 -3
osobné autá na deň , čo je nepodstatné zaťaženie . Náš odhad vychádza zo skúsenosti
prevádzkovania už existujúceho zberného dvora v Sobranciach. Riešenie dopravnej situácie je
irelevantné vzhľadom na to že zberné zariadenie už existuje a bude posunuté len o cca 200 m
na tej istej prístupovej ceste. Nové priestory sa nachádzajú v zaniknutom strojárenskom
komplexe, ktorý s kapacitne počítal s uvedenou dopravou.
Uvádzame, že sa nejedná o výstavbu, ale len prevádzkovanie zariadenia vo vybudovanej
priemyselnej zóne
Ďalej uvádzame , že v krajinách EÚ nie sú normy štátne ani záväzné v celom rozsahu.
Združenie sa odvoláva na STN pričom nekonkretizuje s ktorými by sme mali náš zámer
zosúladiť.
Združenie sa ďalej opiera o technické podmienky
TP10/2008
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TP10 Inteligentné dopravné systémy a dopravné technologické zariadení
kde v kapitole
1.1.1 Všeobecné vymedzenie je uvedené:
Požiadavky sa týkaju výlučne systémov a zariadení používanych na nasledujúcich pozemných
komunikáciách:
1. diaľnice a rýchlostné cesty
2. cesty I. triedy
3. miestne rýchlostné komunikácie
a o technické podmienky
TP09/2008
TP09 Zariadenia, infraštruktúra a systémy technologického vybavenia pozemných
komunikácií
kde v kapitole
1.1.1 Všeobecné vymedzenie je uvedené:
Požiadavky sa týkajú výlučne systémov a zariadení používaných na nasledujúcich pozemných
komunikáciách:
1. diaľnice a rýchlostne cesty
2. cesty I. triedy
3. miestne rýchlostne komunikácie
Uvedené TP nesúvisia s naším zámerom vzhľadom na hore uvedené odôvodnenie.
Žiadame o neakceptovanie uvedenej pripomienky č. 1
K bodu č. 2: Norma STN 73 6102 Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách sa
zaoberá projektovaním nových križovatiek. Dopravne sa kapacitne nezvýši počet aut,
keďže sa jedná už o existujúci v súčasnosti čiastočne zaniknutý strojárenský areál, ktorý bol
pôvodne projektovaný na vyššiu dopravnú kapacitu akú tam navrhujeme prevádzkovať.
Nejedná sa o výstavbu – veľký investičný projekt.
Norma STN 73 6101 Platí pre novostavby, preložky a rekonštrukcie spojené s prestavbou
zemného telesa, pričom v tejto norme sú zapracované ST SEV 2781-80 Diaľnice
medzinárodné (základné technické požiadavky a normatívne údaje pre projektovanie
medzinárodných ciest.
Uvedená norma nesúvisí sa navrhovanou činnosťou.
K bodu č. 3 a 4: STN 73 6110 bola zrušená 1.8.2004 uvedenú normu nahradila nová norma
STN 73 6110:2004-08
Táto norma platí pre projektovanie miestnych komunikácií.
Riešenie parkovacích miest formou podzemných garáži nie je realizovateľná vzhľadom na už
postavený priemyselný areál.
Nejedná sa výstavbu. Z podstaty činnosti zberného zariadenia nie je potrebné riešiť
parkovacie miesta a to vzhľadom aj na skúsenosti s prevádzkou zberného dvora v tesnej
blízkosti.
K bodu č.5: Nebudú budované žiadne nové pozemné komunikácie.
K bodu č.6: Nakoľko sa jedná o existujúci areál, nebudú realizované tieto stavebné úpravy.
K bodu č.7: Nejedná sa o výstavbu zariadenia. Uvedené normy pojednávajú o možnom
spôsobe starania sa o zeleň. Riadenie sa STN normami nie je právne záväzné. Nanútenie
akceptovania uvedených noriem zo strany OÚ by nebolo v súlade s ÚSTAVOU SR čl. 2 bod
3.
K bodu č.8: Zákon definujeme ako všeobecne záväzný príkaz, ktorý je vydaný najvyšším
orgánom štátnej moci. Každý je povinný dodržiavať zákon, či už sa jedná o zákon o vodách
o odpade alebo akýkoľvek iný zákon. Nie je účelné všeobecne upozorňovať na dodržiavanie
zákona.
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K bodu č.9: Uvedená požiadavka sa automaticky rieši v povoľovacom procese. Súčasťou
žiadosti o udelenie povolenia na prevádzku zberného zariadenia bude aj „Havarijný plán“
ktorý bude uvedenú problematiku riešiť.
K bodu č.10: Zámer pojednáva o zriadení zberného dvora, ktorý zo svojej podstaty činnosti
nemôže mať nepriaznivé dôsledky na zmenu klímy práve naopak je jedným zo spôsobov ako
zmene zabrániť.
K bodu č. 11: Zariadenie sa nachádza už v existujúcej priemyselnej strojárenskej zóne.
Uvedenou činnosťou sa oproti strojárenskej činnosti naopak hlučnosť a svetelné znečistenie
zníži. K uvedenému sa vyjadril RÚVZ Michalovce, kde uviedol: Je predpoklad, že
realizovaný zámer nebude mať významný vplyv na súčasný stav životného prostredia, nie je
predpoklad iných rizík spojených z realizáciou zámeru. Z hľadiska prevádzky sa mierne
zvýši doprava a tým aj prašnosť a emísie NOx, CO, PM10. Vzhľadom na potrebu budovania
zberných dvorov je navrhovaná činnosť optimálnou pre využitie daných priestorov.
K bodu č. 12: Nejedná sa o výstavbu.
K bodu č.13 a 14: Jedná sa o už zastávané územie v priemyselnej časti mesta, kde nie je
priestor realizáciu parku. Uvedené požiadavky sú neopodstatnené a nie sú zákonne podložené.
K bodu č. 15: Uvedené požiadavky sú neopodstatnené a nie sú zákonne podložené.
K bodu č.16: Keďže sa jedna o existujúcu stavbu a nie novostavbu, nebude realizovaný
žiadny výrub drevín teda ani náhradná výsadba drevín.
K bodu č. 17: Uvedená požiadavka je neopodstatnená.
K bodu č. 18, 19 a 20: Jedná sa o existujúcu stavbu.
K bodu č. 21, 22: jedná sa o existujúcu stavbu a uvedené požiadavky nemajú oporu v zákone.
K bodu č. 23: Budovanie zberných dvorov je v súlade so stratégiou SR v oblasti nakladania
s odpadom. Budovanie zberných dvorov je aj v záujme jednotlivých miest a obcí.
K bodu č. 24: Každý je povinný dodržiavať zákon, či už sa jedná o zákon o vodách o odpade
alebo stavebný zákon. Nie je potrebné všeobecne upozorňovať na dodržiavanie zákona.
K bodu č. 25: Cieľom navrhovanej činnosti je práve triedenie a zhodnocovanie odpadov.
K bodu č. 26: Nejedná sa o výstavbu.
K bodu č. 27: Súčasťou žiadosti schválenia zariadenie bude predloženie havarijného plánu.
K bodu č. 28: Keďže sa jedná o existujúcu stavbu, nebude prebiehať ani územné ani stavebné
konanie, pre navrhovanú činnosť už budú len povoľovacie rozhodnutia.
Okresný úrad Sobrance, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho
konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti,
miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany
poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné
prostredie a to aj kumulatívnych, vrátane vplyvov na zdravie obyvateľstva, pričom vzal
do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území ako aj fakt, že sa jedná
o existujúcu činnosť.
Pri rozhodovaní použil primerane kritéria pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10 zákona.
Okresný úrad Sobrance, odbor starostlivosti o životné prostredie pri rozhodovaní
prihliadal aj na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov. Verejnosť
v stanovenej lehote zaslala svoje pripomienky. Stanoviská dotknutých subjektov boli
k zámeru navrhovanej činnosti nepožadovali ďalšie posudzovanie podľa zákona. Stanovisko
dotknutej verejnosti požadovalo ďalšie posudzovanie, no pripomienky boli vyhodnotené za
nerelevantné. Písomné stanoviská od subjektov, ktoré ich nedoručili v termíne podľa § 23 ods.
3 zákona sa považujú za súhlasné. Opatrenia pre navrhovanú činnosť sa ukladajú z dôvodu
požiadaviek dotknutých subjektov.
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Na základe uvedeného sa dá konštatovať, že navrhovaná činnosť v danom území
nevyvolá nové vplyvy na životné prostredie.
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona sa vykonáva
v predprojektovom štádiu. V rámci predloženého zámeru navrhovanej činnosti boli podrobne
zdokumentované vstupy a výstupy a predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti
zodpovedajúce stupňu prípravy navrhovanej činnosti podľa zákona.
V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Sobrance, odbor starostlivosti o životné
prostredie nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými
právnymi predpismi na ochranu životného prostredia alebo, ktoré by v závažnej miere
ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov v záujmovom území, ktoré by bolo
potrebné posudzovať podľa zákona, preto Okresný úrad Sobrance, odbor starostlivosti
o životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov v lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad
Sobrance, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tyršova 12, 073 01
Sobrance.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa deň doručenia rozhodnutia
považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní
podľa § 29 ods. 15 zákona.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa piatej časti zákona č. 99/1963
Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov až po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Vladimír Kráľ
vedúci odboru
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