Príloha č. 8
Vyhodnotenie
požiadaviek z rozsahu hodnotenia zmeny navrhovanej činnosti „Skládka odpadov na nebezpečný
odpad v lokalite Zohor (Zmena č. 4)“ určeného podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z. z.

Číslo

Požiadavka

Plnenie

2.2.1

Podrobnejšie rozpísať reálne potreby
uskladnenia nebezpečného odpadu
dotknutého regiónu a rozpísať
analýzu vzniknutých množstiev
odpadu, spôsob ich zhodnotenia
alebo zneškodnenia (požiadavka OÚ
Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP,
oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek kraja)

2.2.2.

Spresniť zmenu tvaru deliacej steny
medzi skládkami NO a NNO2
a popísať, či deliaca stena spĺňa
požiadavky tesnenia skládky
odpadov, aby sa zabránilo
nežiaducemu „zmiešavaniu“
nebezpečného odpadu a ostatného
odpadu. Skládka odpadov musí byť
utesnená tak, aby sa zabezpečila
ochrana pôdy, povrchovej vody
a podzemnej vody a aby sa predišlo
negatívnym vplyvom na životné
prostredie. (požiadavka MŽP SR,
odbor odpadového hospodárstva)
Doplniť zoznam druhov odpadov,
ktoré majú byť zneškodňované na
skládke nie nebezpečných odpadov
s na skládke nebezpečných odpadov

Reálna potreba zmeny navrhovanej činnosti predložená
navrhovateľom, ktorý je prevádzkovateľom zariadenia
na zneškodňovanie odpadov, vyplynula z analýzy a
viacročného sledovania napĺňania jestvujúcej skládky
nebezpečných odpadov (ďalej len skládka „NO“)
v lokalite Zohor.
Požiadavka je skôr koncepčného charakteru, ktorý
nepatrí do pôsobnosti navrhovateľa.
Predmetom tohto posudzovania je vplyv konkrétnej
Zmeny č. 4 navrhovanej činnosti na životné prostredie
a nie koncepčné riešenie nakladania s nebezpečnými
odpadmi (analýza vzniku, zneškodňovanie,
zhodnocovanie reálna potreba“ uskladnenia
nebezpečného odpadu) v nedefinovanom „dotknutom
regióne“.
Uvedená požiadavka by mala byť zodpovedaná,
zdokumentovaná a posúdená v etape prípravy
programov odpadového hospodárstva, ktoré
zabezpečujú orgány štátnej správy odpadového
hospodárstva, ktoré ešte v prevažnej miere na úrovni
regiónov SR pre obdobie rokov 2016 – 2021 neboli
schválené.
Hlásenia o tvorbe, druhoch a o nakladaní
s nebezpečnými odpadmi predkladajú držitelia odpadov
každoročne príslušným orgánom štátnej správy
odpadového hospodárstva. Navrhovateľ nemá takéto
údaje k dispozícii.
Pozri tiež kapitolu A/II/10.1.
Akceptuje sa primerane etape prípravy zmeny
navrhovanej činnosti.
Pozri kapitolu A/II/9 správy o hodnotení.

2.2.3.

Akceptuje sa čiastočne.
Zoznam druhov nebezpečných odpadov, ktoré majú
byť zneškodňované na skládke NO bol uvedený
v oznámení o zmene navrhovanej činnosti a je

1

v lokalite Zohor
(požiadavka MŽP SR, odbor
odpadového hospodárstva)

2.2.5.

2.2.6.

V samostatnej prílohe správy
o hodnotení vyhodnotiť splnenie
alebo nesplnenie (v danom prípade
zdôvodniť, prečo nie) všetkých
stanovísk doručených k oznámeniu
o zmene navrhovanej činnosti
a k určenému rozsahu hodnotenia.
V samostatnej prílohe vyhodnotiť
splnenie jednotlivých bodov tohto
rozsahu hodnotenia zmeny
navrhovanej činnosti.

uvedený i v tabuľke č. 5 správy o hodnotení aj napriek
tomu, že zoznam odpadov, ktoré môžu byť na skládke
NO zneškodňované sa v dôsledku Zmeny č. 4
navrhovanej činnosti nemení.
Zoznam odpadov zneškodňovaných na skládke NNO
nie je predmetom posudzovanej Zmeny č. 4
navrhovanej činnosti.
Akceptuje sa.
Pozri prílohu č. 9 správy o hodnotení.

Akceptuje sa.
Pozri prílohu č. 8 správy o hodnotení.
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