odbor starostlivosti o životné prostredie
Hlavná 1, 056 01 Gelnica
Číslo:OU-GL-OSZP-2017/000360

v Gelnici, dňa: 18.04.2017

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej
správy podľa § 5 zák. 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 o posudzovaní“) a podľa § 46 a 47 zák. č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva podľa
§29 ods.11 zákona o posudzovaní pre zámer navrhovanej činnosti: „Zariadenie na zber kovových
odpadov - Margecany“ predložený navrhovateľom – STAVAKOV, s.r.o., Jarná 226/5, Margecany
po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
Navrhovaná činnosť „Zariadenie na zber kovových odpadov – Margecany“, uvedená
v predloženom zámere, ktorá rieši pokračovanie prevádzkovania zariadenia na výkup a zber
kovových odpadov na pozemku- parcela registra „C“ č. 39/1 v k. ú. Margecany.
sa nebude posudzovať
podľa zákona o posudzovaní.

Odôvodnenie
Navrhovateľ, spoločnosť STAVAKOV, s. r. o., Jarná 226/5, Margecany, predložil
Okresnému úradu Gelnica, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 a § 29 ods.1 písm.
a) zákona o posudzovaní dňa 13.03.2016 zámer navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber
kovových odpadov - Prakovce na posúdenie vplyvov na životné prostredie “.
Zámer je vypracovaný Ing. Andreou Kiernoszovou, Košice - odborne spôsobilou osobou na
posúdenie vplyvov na životné prostredie v marci 2017.
Uvedená navrhovaná činnosť je svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona o
posudzovaní, zaradená do kapitoly 9. Infraštruktúra, položky č.10 - Zhromažďovanie odpadov zo
železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel – časť B: bez limitu podlieha
zisťovaciemu konaniu.
Dňa 01.03.2017 navrhovateľ požiadal Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné
prostredie o upustenie od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti „Zariadenie na
zber kovových odpadov – Margecany“ a tunajší úrad listom č. OU-GL-OSZP-2017/000331 zo dňa
07.03.2017, v zmysle § 22 ods.6 zákona o posudzovaní, upustil od variantného riešenia zámeru
navrhovanej činnosti. Predkladaný zámer teda obsahuje okrem nulového variantu tzn. variantu
stavu, ktorý by nastal, ak by sa zámer neuskutočnil, len jeden variant danej činnosti.
Areál je situovaný mimo zastavaného územia obce Margecany na pozemku parcela č. 39/1, ktorý má
navrhovateľ v prenájme, s vhodným napojením na miestnu komunikáciu.

Hlavným dôvodom umiestnenia navrhovanej činnosti v danej lokalite je existencia vybudovanej
prevádzky, budú sa využívať existujúce priestory, a jestvujúca infraštruktúru. Predmetný zámer si

nevyžaduje potrebu výstavby nových stavebných objektov.
Druhotné suroviny vyzbierané od fyzických aj právnických osôb sa budú triediť
a zhromažďovať na účely prepravy do ďalšieho zariadenia na zber a spracovanie odpadov na
základe zmluvného vzťahu. Navrhovaná činnosť bude využívať existujúce zariadenie, certifikované
váhy (digitálna váha do 1 500 kg, mechanická váha do 1 000 kg, digitálna váha do 15 kg) a kontajnery.
Na spevnenej ploche sa nachádzajú 4 veľkokapacitné otvorené kontajnery o objeme 7 m3,
oceľové palety o objeme 1 m3, big - bagy, sudy a iné kovové obaly, ktoré slúžia na zber odpadov.
Veľké kusy kovových odpadov sú zhromažďované voľne na ploche. Farebné kovy sú
zhromažďované pod prístreškom vedľa prevádzkovej bunky
Zoznam navrhovaných druhov odpadov určených na zber a výkup v zmysle prílohy č.1
vyhl.č.365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
Č. druhu
odpadu

Druh odpadu

Kategória
odpadu

12 01 01
12 01 02
12 01 03
15 01 01
15 01 04
16 01 16
16 01 17
16 01 18
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11
19 10 01
19 10 02
19 12 01
19 12 02
19 12 03
20 01 01
20 01 40
20 01 40 01
20 01 40 02
20 01 40 03
20 01 40 04
20 01 40 05
20 01 40 06
20 01 40 07

piliny a triesky zo železných kovov
prach a zlomky zo železných kovov
piliny a triesky z neželezných kovov
obaly z papiera a lepenky
obaly z kovu
nádrže na skvapalnený plyn
železné kovy
neželezné kovy
meď, bronz, mosadz
hliník
olovo
zinok
železo a oceľ
cín
zmiešané kovy
káble iné ako uvedené v 17 04 10 (meď a hliník)
odpad zo železa a ocele
odpad z neželezných kovov
papier a lepenka
železné kovy
neželezné kovy
papier a lepenka
kovy
meď, bronz, mosadz
hliník
olovo
zinok
železo a oceľ
cín
zmiešané kovy
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Kapacita zariadenia na zber je závislá na druhu uloženého odpadu, spôsobe uskladnenia, počtu
prepráv oprávneným subjektom, ktoré odpad následne spracovávajú ako druhotnú surovinu,
zhodnocujú alebo ďalej spracúvajú.
Navrhovaná kapacita zariadenia na zber a výkup odpadov: okamžitá jednorazová kapacita – 150 t.
Pri činnosti zber a výkup je prevádzkovateľ ako držiteľ odpadov povinný plniť ustanovenia § 14 a §
16 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie
v zmysle § 23 ods.1 zákona o posudzovaní rozposlal listom č. OU-GL-OSZP-2017/000360 zo dňa
15.03.2017 oznámenie o navrhovanej činnosti na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom
a dotknutej obci a zverejnil oznámenie o navrhovanom zámere na webovom sídle Ministerstva
životného prostredia SR: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-zber-kovovych-odpadovmargecany.
Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie pri svojom rozhodovaní
prihliadol na kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č.10 zákona o posudzovaní, na
miesto navrhovanej činnosti, na význam očakávaných vplyvov na životné prostredie a na písomné
stanoviská, ktoré podľa § 23 ods.4 zákona o posudzovaní doručili v procese posudzovania
nasledovné subjekty (uvedená je citácia predmetných stanovísk):
Okresný úrad Gelnica, odbor krízového riadenia –stanovisko č.OU-GL-2017/000378 zo dňa
27.03.2017
Zámer nežiadame ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalšie stupne projektovej
dokumentácie pre územné a stavebné konanie žiada zaslať na vyjadrenie.
Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie
 štátna správa ochrany ovzdušia – stanovisko č. OU-GL-OSZP-2017/000384 zo dňa
23.03.2017:
Záujmové územie predmetného zámeru nachádzajúce sa v k. ú. Prakovce nepatrí medzi oblasti,
ktoré by z hľadiska čistoty ovzdušia vyžadovali osobitnú ochranu.
Prevádzka zberne nie je v zmysle platnej legislatívy na úseku ochrany ovzdušia zdrojom
znečisťovania ovzdušia a ani samotná činnosť zberu odpadov nemá zásadný vplyv na kvalitu
ovzdušia v danej lokalite.
Preto z hľadiska záujmov sledovaných štátnou správou ochrany ovzdušia, na základe vyššie
uvedených skutočností nemáme pripomienky k predloženému zámeru „Zariadenie na zber
kovových odpadov - Margecany“ a nepožadujeme, aby predmetná navrhovaná činnosť bola
posudzovania podľa zákona o posudzovaní
 štátna správa odpadového hospodárstva – stanovisko č. OU-GL-OSZP-2017/000377 zo dňa
29.03.2017:
Z hľadiska záujmov odpadového hospodárstva k predloženému zámeru nemáme námietky
a súhlasíme s navrhovanou činnosťou za podmienky, že s odpadmi sa bude nakladať v súlade so
zák.č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon
o odpadoch) v nadväznosti na všeobecne záväzné právne predpisy na úseku odpadového
hospodárstva.
Upozorňujeme na to, že:
- činnosť zberu a výkupu kovových odpadov a odpadov z papiera a lepenky v zariadení na zber
odpadov podlieha udeleniu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa § 97
ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch,
- na vykonanie zberu a výkupu vyhradeného prúdu odpadu (§ 27 ods. 3 zákona o odpadoch)
v zariadení na zber odpadov je potrebné mať uzatvorenú zmluvu s príslušnou organizáciou
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zodpovednosti výrobcov, príslušnou treťou osobou alebo výrobcom príslušného vyhradeného
výrobku,
- zber odpadov zaradených v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov do skupiny „20“ – komunálne odpady vrátane ich zložiek z triedeného zberu
vykonávať na základe zmluvy s obcou Margecany,
Tunajší úrad, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva nepožaduje, aby bol zámer
posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.
- štátna správa ochrany prírody a krajiny – stanovisko č.OU-GL-OSZP-2017/0000379 zo dňa
10.4.2017:
Územie obce Margecany sa nachádza v 1.stupni územnej ochrany podľa zák. č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Kataster obce nezasahuje do hraníc
SKCHVÚ036 Volovské vrchy.
V dotknutom území sa nevyskytujú biotopy európskeho, resp. národného významu.
Nenachádzajú sa tu biotopy chránených rastlín resp. živočíchov a rovnako ani chránené stromy.
Podľa poskytnutých podkladov môžeme konštatovať, že predložený variant navrhovanej
činnosti (prevádzky zariadenia na zber kovových odpadov) situovanej mimo zastavaného
územia obce Margecany nepredpokladá nepriaznivý vplyv na životné prostredie a preto nie je
nevyhnutné ďalšie posudzovanie zámeru.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi – stanovisko
č.ORHZ-SN1-332-001/2017 zo dňa 27.03.2017
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru z hľadiska ochrany pred požiarmi
nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.
Úrad Košického samosprávneho kraja Košice – stanovisko č.1809/2017/ORRÚPŽP/9711 zo dňa
27.03.2017
Pri minimálneho 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.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi – stanovisko č.
2017/00619-2 zo dňa 21.03.2017
Súhlasí s predloženým zámerom na posúdenie vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti
„Zariadenie na zber kovových odpadov – Margecany“, vypracovaným podľa zákona NR SR č.
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a doporučene realizáciu zámeru v navrhovanom variante.
Pri realizácií zámeru žiada zabezpečiť, aby počas prevádzky boli hladiny prachu, zápachu, hluku
a vibrácií v pracovnom a životnom prostredí čo najnižšie a aby prevádzkou nebola zhoršená kvalita
životného prostredia a zdravia obyvateľov žijúcich v jej blízkosti.
Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií- stanovisko
č.OU-SN-OCDPK-2017/004311 zo dňa 05.04.2017
Nemá námietky k predmetnému zámeru navrhovanej činnosti – „Zariadenie na zber kovových
odpadov –Margecany“. Z predloženého zámeru zverejneného na webovej stránke MŽP SR
vyplýva, že pri realizácií predmetného zámeru navrhovanej činnosti sa nepredpokladá
s vykonávaním činnosti, ktorými by bola dotknutá cesta III/3271. Predložený záver uvažuje
s využitím existujúcich zariadení, spevnených plôch a existujúcej infraštruktúry, nakoľko ide
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o pokračovanie jestvujúcej činnosti. Realizáciou činnosti teda nevznikajú nové nároky na dopravnú
infraštruktúru. V súčasnosti je areál dopravne napojený na cestu III. triedy č.3271.
Obec Margecany - stanovisko č. 263/2017-ZP zo dňa 06.04.2017
nemá k predmetnému zámeru žiadne pripomienky a ani verejnosťou neboli vznesené žiadne
pripomienky.
Požadované oznámenie bolo zverejnené v súlade s § 23 ods.3 zákona o posudzovaní dňa 21.3.2017
na webovom sídle obce Margecany, ako aj na úradnej tabuli umiestnenej pred budovou obecného
úradu a bude vyvesené do 13.4.2017.
Zároveň Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie informoval verejnosť
zverejnením
zámeru
na webovom sídle
rezortu Ministerstva životného prostredia:
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-zber-kovovych odpadov-margecany.
Verejnosť sa počas zisťovacieho konania k oznámeniu zámeru navrhovanej činnosti
nevyjadrila ani neposlala na tunajší úrad žiadne pripomienky.
Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie pri svojom rozhodovaní
prihliadal na doručené stanoviská dotknutých orgánov. K zámeru do dnešného dňa nebolo doručené
stanovisko Ministerstva životného prostredia SR Podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní sa táto skutočnosť považuje za súhlasné stanovisko.
Zo stanovísk zainteresovaných orgánov nevyplynul predpoklad očakávaných negatívnych
vplyvov navrhovanej činnosti „Zariadenia na zber kovových odpadov - Margecany“ na životné
prostredie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti.
Realizáciou danej činnosti sa nepredpokladá podstatný negatívny vplyv na jednotlivé zložky
životného prostredia a zdravie obyvateľstva.
Riziká spojené s činnosťou zberu ostatného druhu odpadov sú predstavované len vznikom
prevádzkovej nehody alebo neželateľným únikom znečisťujúcich látok do prostredia a to
z prepravných vozidiel, čomu sa dá predchádzať dôsledným dodržiavaním splnením opatrení na
zmiernenie nepriaznivých vplyvov uvedených v kapitole IV.10 zámeru, dodržiavaním technickoprevádzkových predpisov, resp. opatreniami, ktoré vyplynuli zo stanovísk dotknutých subjektov
k zámeru.
Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho
konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu danej činnosti, miesta jej
vykonávania, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, zvážil
stav životného prostredie v danom území, pričom vzal do úvahy skutočnosť, že navrhovaná
činnosť nezasahuje do chránených území patriacich do európskej sústavy chránených území Natura
2000. Prihliadal pritom na stanoviská účastníkov procesu posudzovania a na kritéria pre
zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní a rozhodol tak, ako je to
uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
Pripomienky a požiadavky dotknutých orgánov, uvedené priamo v ich stanoviskách
k predmetnej navrhovanej činnosti, ktoré sú vyššie uvádzané, je nevyhnutné rešpektovať
v ďalšom procese povoľovania danej činnosti podľa osobitných predpisov resp. pri
vykonávaní samotnej navrhovanej činnosti.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v zámere, je
ten, kto danú činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu
s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými rozhodnutím o povolení
činnosti podľa osobitných predpisov .
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Upozornenie
Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto
rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli obce.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia
na Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 1, 056 01 Gelnica. Toto
rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods.4 zákona o posudzovaní sa za deň doručenia
rozhodnutia pri podaní odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného
v zisťovacom konaní podľa § 29 ods.15 zákona o posudzovaní. Verejnosť podaním odvolania
zároveň prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jeho povolení.

Ing. Milan Turzák
vedúci odboru

Doručí sa:
Navrhovateľ:
STAVAKOV, s.r.o., Jarná 226/5, 055 01 Margecany
Dotknutá obec :
Obec Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany
Dotknutý orgán:
1. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. Okresný úrad Gelnica, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 1, 05601 Gelnica
3. Regionálny úrad verejného zdravotnictva, Mickiewiczova 6, 052 20 Spišská Nová Ves
4. Okresný úrad Gelnica, odbor krízového riadenia, Hlavná 1, 056 01 Gelnica
5. Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikovo
nám.5, 052 01 Spišská Nová Ves
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi, Brezová 30,
052 01 Spišská Nová Ves
7. Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor RRÚPŽP, Nám. Maratónu mieru 1,
042 66 Košice
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