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I.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI

I.1.

Názov

S.A. GROUP s. r. o.

I.2.

Identifikačné číslo

IČO: 45928762

I.3.

Sídlo

Kokšov-Bakša 313, 044 13

I.4.

Kontaktné údaje oprávneného zástupcu
navrhovateľa

Hudák Ondrej, Kokšov-Bakša 313, 044 13 tel.: 0907 466 772, email.: s.a.group.sro@gmail.com

I.5.

Kontaktná osoba, od ktorej možno dostať
relevantné informácie o navrhovanej činnosti
a miesto na konzultácie

Hudák Ondrej, Kokšov-Bakša 313, 044 13 tel.: 0907 466 772, email.: s.a.group.sro@gmail.com
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NÁZOV ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
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III.

ÚDAJE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

III.1.

Umiestnenie navrhovanej činnosti

Zmena navrhovanej činnosti, Zberňa kovových odpadov a batérií Sokoľany, sa nachádza v Košickom samosprávnom kraji, v okrese Košice-okolie, v katastrálnom území Sokoľany. Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná na prenajatých pozemkoch, na parcelách K-CN
č. 1935/10 a 1935/11 k. ú. Sokoľany, druh pozemku ostatná plocha. Pozemky sú umiestnené
mimo zastavaného územia obce.

III.2.

Stručný opis technického a technologického
riešenia vrátane požiadaviek na vstupy

Zmena navrhovanej činnosti je navrhovaná v areály existujúcej zberne kovových odpadov Sokoľany. Samotným predmetom zmeny je rozšírenie činnosti o zber batérií.

III.2.1

Stavebno-technické riešenie

Zmena navrhovanej činnosti rieši rozšírenie sortimentu existujúcej zberne kovových odpadov
o zber batérií. Zmena navrhovanej činnosti si preto nevyžaduje žiadne nové stavebno-technické úpravy, keďže existujúca zberňa spĺňa všetky potrebné predpoklady na jej realizáciu.
V súčasnosti sa navrhovaná činnosť – existujúca zberňa kovových odpadov – nachádza na
pozemkoch o rozlohe 5 000 m2, ktoré sú v prenájme navrhovateľa. Samotný areál zberne je
oplotený. Takmer 1/3 plochy zberne je spevnená betónovými panelmi, zvyšok makadamom
a pemzou v hrúbke približne 70 cm.
Oplotenie pozostáva z trapézového plechu a plotových betónových panelov. Dažďová voda
je odvádzaná na terén a do vsakov, splašková voda do žumpy. Sociálne zariadenie je umiestnené v areáli prevádzky. Zásobovanie vodou je riešená vlastnou studňou. Zásobovanie elektrinou je riešené podvojným odberom elektrickej energie zo susednej prevádzky spoločnosti SH
TRADE s.r.o. Vykurovanie prevádzky je zabezpečené elektrickou energiou. Plynová prípojka sa
v prevádzke nenachádza.
Dopravný prístup k areálu zberne kovového odpadu je zabezpečený po existujúcej ceste tretej
triedy III/3401 („Haništianska“ cesta) spájajúca areál USS Košice a obec Haniska. Doprava
v areáli je zabezpečená po vnútro areálových spevnených plochách.

III.2.2

Technologický proces zhromažďovania a triedenia
odpadov

V súčasnosti zberňa zabezpečuje zber, zhromažďovanie a triedenie kovových odpadov.

Spracovateľ: ENVIS, s.r.o.
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Tabuľka 1: Súčasná ročná kapacita zberne
Kód odpadu

Množstvo v tonách

17 04 01

35

17 04 02

40

17 04 03

0,30

17 04 04

0,50

17 04 05

1200

17 04 07

15

Kovový odpad je zhromažďovaný a triedený v kontajneroch a na spevnenej ploche. Jeho
úprava sa prevádza rezaním kyslíkom a propán butánom. Farebné kovy sú triedené a zhromažďované podľa druhu výlučne v kontajneroch a v predpísaných skladovacích vreciach.
Zmena navrhovanej činnosti predstavuje doplnenie činnosti zberne o zber batérií ako nebezpečného odpadu. Batérie budú zhromažďované v areály zberne v špeciálnych, nepriepustných, viditeľne označených nádobách a kontejneroch určených pre zber batérií. Nebezpečný
odpad bude zabezpečený proti znehodnoteniu, odcudzeniu a iným nežiadúcim únikom napr.
v dôsledku pôsobenia atmosférických vplyvov.
Tabuľka 2: Predpokladané ročné objemy zberu batérií

III.2.3

Kód odpadu

Množstvo v tonách

16 06 01

1500

16 06 02

200

16 06 03

200

16 06 04

200

16 06 05

500

20 01 33

1500

20 01 34

200

Požiadavky na vstupy

III.2.3.1. Záber pôdy
Realizácia zmeny navrhovanej činnosti si nevyžiada dočasný ani trvalý záber pôdy. Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v existujúcom areály zberne kovových odpadov.

III.2.3.2. Suroviny a materiál
V zásade možno predpokladať, že pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti budú použité suroviny a materiál, aké predpisujú príslušné právne a technické normy. Pôjde predovšetkým o zabezpečenie špeciálnych, nepriepustných nádob a kontejnerov určených pre zber batérií. Ich
množstvá nie sú doposiaľ špecifikované, budú prispôsobené aktuálnej kapacite zberu batérií
počas roka. Pôjde certifikované výrobky, ktorých dodanie zabezpečí navrhovateľ.

Spracovateľ: ENVIS, s.r.o.
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III.2.3.3. Doprava
Doprava pre realizáciu zmeny navrhovanej činnosť bude riešená automobilovou technikou.
Prístup k areálu zberne kovového odpadu je zabezpečený po existujúcej ceste tretej triedy
III/3401 („Haništianska“ cesta) spájajúca areál USS Košice a obec Haniska. Doprava v areáli
bude zabezpečená po vnútro areálových spevnených plochách. Zastávka hromadnej dopravy je od dotknutého územia vzdialená cca 1 – 2 minút pešo.

III.2.3.4. Iná technická infraštruktúra
Realizácia zmeny navrhovanej činnosti si nevyžaduje žiadnu zvláštnu prípravu územia. Pre realizáciu bude využívaná existujúca infraštruktúra.

III.2.4

Údaje o výstupoch

III.2.4.1. Ovzdušie
Zmena navrhovanej činnosti nebude mať v žiadnom štádiu vplyv na ovzdušie.

III.2.4.2. Odpadové vody
Zmena navrhovanej činnosti nie je zdrojom odpadových vôd.

III.2.4.3. Pôda
Pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti nebude vznikať výkopová zemina, ani nijak inak nebudú ovplyvňované pôdne pomery v dotknutom území.

III.2.4.4. Odpady
Počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti nebudú vnikať odpady. Samotná zmena navrhovanej činnosti predstavuje rozšírenie zberne kovových odpadov o zber batérií, pri ktorom nedochádza k vzniku nových odpadov, keďže nejde o činnosti zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadov.

III.2.4.5. Hluk a vibrácie a iné
Zmena navrhovanej činnosti nebude zdrojom hluku, vibrácií, žiarenia ani nebude predstavovať
miesto významnej tepelnej emisie.

III.2.4.6. Vyvolané investície
Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nevyvolá ďalšie investície.

Spracovateľ: ENVIS, s.r.o.
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III.3.

Prepojenie s ostatnými plánovanými
a realizovanými činnosťami v dotknutom území
a možné riziká havárií vzhľadom na použité látky
a technológie

III.3.1

Platná územnoplánovacia dokumentácia

Zmena navrhovanej činnosti Zberňa kovových odpadov a batérií Sokoľany je v súlade s platným územným plánom obce Sokoľany. K realizácii zmeny navrhovanej činnosti dôjde v areály
existujúcej zberne kovových odpadov. V zmysle územného plánu obce Sokoľany je dotknuté
územie vedené ako „Plochy skladov, výrobných služieb a dopravy“.
Územný plán obce Sokoľany pre plochy skladov, výrobných služieb a dopravy určuje nasledujúce prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky využitia plôch, intenzity ich využitia:
 koeficient zastavania pozemku do 0,5,
 maximálna podlažnosť – 2 NP (7 m),
 územie slúži pre koncentrované umiestnenie priemyselných, skúšobných a skladových prevádzok a služieb s vysokou intenzitou prac. príležitostí a ekologicky bezzávadnou prevádzkou,
 na území je prípustné umiestniť technické objekty slúžiace hlavnej funkcii,
 zakázané sú ostatné vyššie neuvedené funkcie.

III.3.2

Možné riziká havárií vzhľadom na použité látky
a technológie

Preventívne bezpečnostné opatrenia:
 dodržiavanie stavebných a prevádzkových predpisov a technických noriem,
 pravidelný odborný servis a údržba zariadení.
Väčšinu bežne sa vyskytujúcich rizík je možné dostatočne účinne minimalizovať dodržiavaním
platných právnych predpisov, noriem, prevádzkových, požiarnych a havarijných plánov a poriadkov.

III.3.2.1. Opatrenia počas prevádzky
Životné prostredie
 Zabezpečenie dôslednej kontroly nádob, kontajnerov na zhromažďovanie odpadov
ako aj miest ich zhromažďovania obsluhou zberne odpadov.
 Batérie skladovať v špeciálnych, nepriepustných, viditeľne označených nádobách
a kontajneroch.

Spracovateľ: ENVIS, s.r.o.
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 Areál zberne určený na zhromažďovanie a manipuláciu s nebezpečným odpadom
zabezpečiť proti úniku znečisťujúcich látok v prípade havárie v zmysle ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a vybaviť ho havarijnou súpravou na účinné zachytenie znečisťujúcich látok v prípade ich úniku.
 Vypracovať resp. aktualizovať havarijný plán (Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia
a na postup v prípade ich úniku) v zmysle ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.
 Ustanoviť osobu poverenú výkonom funkcie vodohospodára v zmysle ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.
 V súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších
predpisov a vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. spracovať pre prevádzku
Prevádzkový poriadok na nakladanie s nebezpečným odpadom.
 Vykonávať pravidelné preventívne kontroly a údržbu technických zariadení s cieľom
zabezpečenia ich bezporuchovej prevádzky.
Obyvateľstvo
 Vypracovať resp. aktualizovať požiarny plán a zabezpečiť protipožiarne vybavenie.
Iné opatrenia
 Dodržiavať bezpečnostné, technické, technologické a organizačné predpisy týkajúce sa zmeny navrhovanej činnosti.
 Obzvlášť dodržiavať protipožiarne opatrenia počas prevádzkovania zmeny navrhovanej činnosti.
Technická úroveň ako i prevádzkový režim zmeny navrhovanej činnosti minimalizuje v čo najväčšej možnej miere riziká nehôd a havárií spôsobené vlastnou činnosťou. Napriek tomu existujú určité riziká nezávislé od charakteru činnosti alebo úrovne použitej technológie, akými sú:
 Úder blesku do budovy (malá pravdepodobnosť) – z času na čas dôjde k úderu
blesku do budov, na takéto situácie je každá výšková časť budovy vybavená uzemnením. To minimalizuje riziko poškodenia majetku ako aj požiaru.
 Riziko požiaru (veľmi malá pravdepodobnosť) – vzhľadom na charakter navrhovanej
činnosti a plánované protipožiarne opatrenia je riziko požiaru nízke.
 Únik skladovaných nebezpečných odpadov (malá pravdepodobnosť) – riziku sa
predchádza vhodným stavebným riešením skladových priestorov, používaním certifikovaných nádob a kontajnerov na zhromažďovanie odpadu a dôsledným dodržiavaním bezpečnostných plánov a prevádzkových poriadkov pri manipulácii s odpadom. Pre prípad havárie budú vypracované havarijno-bezpečnostné plány
podľa zákona o odpadoch a vodného zákona.
 Nebezpečenstvo úniku odpadových vôd zo žumpy (veľmi malá pravdepodobnosť)
– existuje pri havarijných situáciách, predchádzať sa mu pravidelnou technickou
kontrolou a údržbou zariadení.

Spracovateľ: ENVIS, s.r.o.
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Druh požadovaného povolenia navrhovanej
činnosti podľa osobitných predpisov

Súhlas orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v zmysle § 97, ods. 1, písm. f) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

III.5.

Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch zmeny
navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice

Zmena navrhovanej činnosti nemá negatívny vplyv presahujúci štátne hranice v zmysle § 40
zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

III.6.

Základné informácie o súčasnom stave životného
prostredia dotknutého územia vrátane zdravia ľudí

III.6.1

Znečistenie ovzdušia

V dotknutom území a ani jeho užšom okolí sa nenachádzajú zdroje znečistenia ovzdušia. Napriek tomu je ovzdušie v dotknutom území a jeho užšom okolí silne znečistené blízkou prevádzkou oceliarne USS Košice, ktorá sa nachádza západne od dotknutého územia vo vzdialenosti
cca 500 m.
Podľa environmentálnej regionalizácie SR patrí dotknuté územie medzi územia so silne narušeným prostredím (3. stupeň kvality životného prostredia; Klinda, 2013).
Množstvá základných znečisťujúcich látok v okrese Košice-okolie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka 3: Emisie základných znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov v okrese Košiceokolie (NEIS)
Rok

TZL (t)

SO2 (t)

NOX (t)

CO (t)

2018

4 753,393

18 852,361

26 177,098

142 084,865

2017

5 165,975

26 190,424

26 507,212

152 728,252

Vysvetlivky: TZL – tuhé znečisťujúce látky, SO2 – oxid siričitý, NOX – oxidy dusíka, CO – oxid uhoľnatý

Spracovateľ: ENVIS, s.r.o.
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Znečistenie vody

Kvalita povrchových a podzemných vôd
Povrchové vody
Kvalita povrchových vôd na Slovensku je sledovaná sieťou odberných bodov na jednotlivých
tokoch Slovenským hydrometeorologickým ústavom v Bratislave (SHMÚ). Samotná klasifikácia
povrchových vôd vychádza zo zhodnotenia vybraných ukazovateľov akosti, rozdelených do
viacerých skupín A až F. Akosť vody sa klasifikuje osobitne pre každý jednotlivý ukazovateľ príslušnej skupiny, pričom vo vnútri každej skupiny sa určí výsledná trieda kvality vody podľa najnepriaznivejšieho ukazovateľa v skupine. Povrchové vody sa v zmysle normových predpisov
delia podľa kvality do piatich tried akosti.
Dotknuté územie patrí do povodia Hornádu. V čiastkovom povodí Hornádu bola v období 2017
kvalita vody sledovaná v 25 miestach odberov vzoriek, pričom až v 21 prípadoch kvalita nespĺňala jeden alebo viac ukazovateľov. Povodie Hornádu bolo v minulých rokoch poznačené
banskými aktivitami, a aj v dôsledku útlmu týchto činností v posledných rokoch, dochádza
k znižovaniu koncentrácii ťažkých kovov v povrchových vodách. Negatívny vplyv majú komunálne odpadové vody z miest Spišská Nová Ves a Košice. Významný prítok Hornádu, Torysa je
ovplyvnená komunálnymi odpadovými vodami z mesta Prešov. Z priemyselných odpadových
vôd povodie ovplyvňujú najmä Kovohuty a.s. Krompachy, Pivovary Topvar, a.s., OZ Pivovar
Šariš a U.S. Steel Košice s.r.o.
Podzemné vody
Znečistenie povrchových vôd je odrazom aj znečistenia podzemných vôd vzhľadom na hydrogeologické a hydraulické podmienky v území. Podzemné vody terás Hornádu majú spravidla
horšiu priemernú kvalitu ako vody poriečnej zvodne. Vody sú prevažne kalciovo – hydrogén –
karbonátové s fáciou C-Na, N-Ca, C-Cl. Veľmi často nevyhovujú kvalitatívnym požiadavkám
vysokým obsahom dusičnanov, presahujúcim až 100 mg.l-1, Fe, Mn a amónnych iónov.
K najčastejším prekročeniam limitných hodnôt dochádza, tak ako aj v minulých rokoch, pri Fe
a Mn v dôsledku nepriaznivých kyslíkových pomerov. Namerané boli aj vysoké hodnoty síranov,
dusičnanov a chloridov. Zo stopových prvkov bola nameraná nadlimitná koncentrácia hliníka
a olova, čo poukazuje na potrebu zvýšenej ochrany. Znečistenie podzemných vôd odráža
predovšetkým vplyvy – priemyselnej, poľnohospodárskej činnosti a vypúšťania splaškových odpadových vôd.
Podzemné vody patria medzi stredne až vysoko mineralizované (270 – 1130 mg.l-1). Podľa Palmer-Gazdovej klasifikácie je chemické zloženie podzemných vôd veľmi rôznorodé. Mení sa od
základného výrazného a nevýrazného vápenato-horečnato-hydrogénuhličitanového, cez
prechodný vápenato-sírano-hydrogénuhličitanový a prechodný sódno-chlorido-hydrogénuhličitanový typ až po základný nevýrazný vápenato-síranový typ. Táto rôznorodosť základného chemického zloženia je odrazom horninového prostredia, ale aj odrazom priemyselnej
a poľnohospodárskej činnosti v Košickej kotline.
Vypúšťané priemyselné odpadové vody zo závodu U.S. Steel, s.r.o., Košice, poľnohospodárska
výroba a absencia odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v obci sa podieľajú na znečisťovaní podzemných a povrchových vôd v dotknutom území a jeho okolí.

Spracovateľ: ENVIS, s.r.o.
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Vodné plochy
Vodné plochy sa v dotknutom území a jeho užšom okolí nenachádzajú.

III.6.3

Znečistenie pôdy a horninového prostredia

V dotknutom území nebolo dokumentované znečistenie pôdy.

Chemická degradácia pôd
Chemická degradácia pôd môže byť spôsobená vplyvom rizikových látok anorganickej a organickej povahy z prírodných aj antropogénnych zdrojov, ktoré v určitej koncentrácii pôsobia
škodlivo na pôdu, vyvolávajú zmeny jej fyzikálnych, chemických a biologických vlastností, negatívne ovplyvňujú produkčný potenciál pôd, znižujú nutričnú, technologickú a senzorickú
hodnotu dopestovaných plodín, alebo negatívne vplývajú na vodu, atmosféru, ako aj zdravie
zvierat a ľudí. Potenciálna degradácia pôdy a z nej vyplývajúce degradačné procesy priamo
v dotknutom území v jednotlivých typoch pôdy sú procesy, ktoré narúšajú pôvodnú štruktúru
a vlastnosti pôdy.
Oblasť Košickej kotliny patrí medzi 12 najohrozenejších oblastí s pôdami kontaminovanými rizikovými látkami. Hlavným zdrojom kontaminantov pôdy v Košickej kotline je hutnícky priemysel
produkujúci exhaláty SOx , NOx a navyše aj Cu, Mn, Pb a ťažkých kovov. V okrese Košice-okolie
boli zaznamenané zvýšené koncentrácie Cd, Hg, As, Ni a Zn.

Fyzikálna degradácia pôd
Hlavným prejavom fyzikálnej degradácie na Slovensku je erózia, odnos pôdnych častíc z povrchu pôdy pomocou vody a vetra. Najčastejšie sa jedná o veternú a vodnú eróziu. Rozlišujú
sa 4 hlavné typy vodnej erózie:
 povrchová (vyvolaná odtokom zrážok),
 plošná (týkajúca sa väčších pôdnych celkov),
 výmoľová (silne poškodzujúca povrch pôdy),
 kombinovaná (pozostávajúca z viacerých druhov vodnej erózie).
Veterná erózia postihuje približne 6,5 % výmery poľnohospodárskej pôdy SR, a to najmä v oblastiach nížin s ľahkými pôdami. Dotknuté územie leží v rovinatom teréne, v priemyselnej zóne,
kde nepredpokladáme negatívne účinky veternej erózie.

Znečistenie horninového prostredia
V dotknutom území a jeho užšom okolí nie je zaznamenané znečistenie horninového prostredia.

III.6.4

Odpady

Samotná zmena navrhovanej činnosti predstavuje rozšírenie zberne kovových odpadov o zber
batérií.

Spracovateľ: ENVIS, s.r.o.
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Tabuľka 4: Zoznam druhov odpadov podľa platného Katalógu odpadov, ktoré sú predmetom
existujúcej podnikateľskej činnosti navrhovateľa
Číslo
skupiny,
resp.
druhu
odpadu

Názov skupiny a druhu odpadu

02

Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, lesníctva,
poľovníctva a rybárstva, hydropónie a z výroby a spracovania
potravín

02 01 10

Odpadové kovy

10

Odpady z tepelných procesov

10 02 10

okuje z valcovania

O

10 03 05

odpadový oxid hlinitý

O

12

Odpady z tvarovania, fyzikálnej a mechanickej úpravy
povrchov kovov a plastov

12 01 01

piliny a triesky zo železných kovov

O

12 01 02

prach a zlomky zo železných kovov

O

12 01 03

prach a triesky z neželezných kovov

O

15

Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný
materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované

15 01 04

obaly z kovov

O

15 01 06

zmiešané obaly

O

16

Odpady inak nešpecifikované v katalógu

16 01 17

železné kovy

O

16 01 18

neželezné kovy

O

17

Stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane výkopovej
zeminy z kontaminovaných miest)

17 04 01

meď, bronz, mosadz

O

17 04 02

hliník

O

17 04 03

olovo

O

17 04 04

zinok

O

17 04 05

železo a oceľ

O

17 04 06

cín

O

17 04 07

zmiešané kovy

O

17 04 11

káble iné ako uvedené v 17 04 10

O

19

Odpady zo zariadení na úpravu odpadu, z čistiarní odpadových
vôd mimo miesta ich vzniku a úpravní pitnej vody a
priemyselnej vody

19 10 01

odpad zo železa a ocele

O

19 10 02

odpad z neželezných kovov

O

19 12 02

železné kovy

O

Spracovateľ: ENVIS, s.r.o.
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Číslo
skupiny,
resp.
druhu
odpadu

Názov skupiny a druhu odpadu

20

Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady
z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek zo
separovaného zberu

20 01 40

kovy

Kategória
odpadu

O

Tabuľka 5: Zoznam druhov odpadov podľa platného Katalógu odpadov, o ktoré bude rozšírený predmet podnikateľskej činnosti navrhovateľa v rámci zmeny navrhovanej
činnosti
Číslo
skupiny,
resp.
druhu
odpadu

Názov skupiny a druhu odpadu

16

Odpady inak nešpecifikované v tomto katalógu

16 06 01

olovené batérie

N

16 06 02

niklovo-kadmiové batérie

N

16 06 03

batérie obsahujúce ortuť

N

16 06 04

alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03

O

16 06 05

iné batérie a akumulátory

O

20
20 01 33
20 01 34

III.6.5

Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady
z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek zo
separovaného zberu
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06
03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33

Kategória
odpadu

N
O

Degradácia a znečistenie vegetácie

Existujúca vegetácia v dotknutom území je ruderálna. Keďže ide o spevnenú plochu, je tvorená spoločenstvami burín.

III.6.6

Ohrozenosť biotopov

V dotknutom území ani jeho užšom okolí sa cennejšie biotopy nenachádzajú.

III.6.7

Hluk

Počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti, vzhľadom na jej charakter a situovanie vedľa
priemyselnej zóny obce Haniska (cca 1 000 m od obce Haniska a cca 500 m od obce Sokoľany) neočakávame pôsobenie hluku na obyvateľov. Mobilným zdrojom hluku bude automo-

Spracovateľ: ENVIS, s.r.o.
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bilová doprava, ktorá však vzhľadom na plánovanú intenzitu výrazne neovplyvní súčasnú dopravnú situáciu v danej oblasti. V rámci zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá inštalácia zariadení, ktoré by mohli byť zdrojom hluku a vibrácií.

III.6.8

Zdravotný stav obyvateľstva a celková kvalita životného
prostredia

Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov – ekonomická a sociálna situácia, výživové návyky, životný štýl, úroveň zdravotníckej starostlivosti, ako aj životné
prostredie. Dlhodobá a pretrvávajúca intenzívna exploatácia prírodných zdrojov, znečisťovanie základných zložiek prostredia spôsobuje vnášanie cudzorodých látok do prostredia a do
potravinového reťazca. Zásahy do štruktúry krajiny, akumulácia komunálnych, priemyselných
a poľnohospodárskych odpadov, podmieňujú celkovo zhoršený stav prostredia vrátane vplyvov na zdravotný stav a priemerný vek ľudskej populácie.
Základným ukazovateľom úrovne životných podmienok obyvateľstva a úmrtnostných podmienok je stredná dĺžka života pri narodení. Predstavuje priemerný počet rokov života novorodenca, ktorý môže dosiahnuť pri rešpektovaní špecifickej úmrtnosti v danom období (resp. nádej na dožitie). Od roku 1994 zaznamenáva stredná dĺžka života v Slovenskej republike trvalý
nárast. V roku 2003 bola 69,77 roka u mužov a 77,62 roka u žien (ŠÚ SR, Vybrané údaje v regiónoch, 2005), v roku 2015 to už bola hodnota 73,03 u mužov a u žien 79,73 roka. V európskom
porovnaní sa Slovensko radí medzi priemerné krajiny. V okrese Košice-okolie bola stredná dĺžka
života v roku 2013 – 71,07 rokov u mužov a 78,21 rokov u žien.

Spracovateľ: ENVIS, s.r.o.
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VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE
OBYVATEĽSTVA VRÁTANE KUMULATÍVNYCH
A SYNERGICKÝCH

IV.1. Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych
vplyvoch na životné prostredie
Priame a nepriame (pozitívne a negatívne) vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie sú v tejto kapitole popísané z hľadiska ich predpokladaného vzniku vo všetkých fázach
(výstavba, prevádzka) zmeny navrhovanej činnosti.
Posúdeniu očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti (nevýznamné až veľmi významné)
a časového priebehu pôsobenia (krátkodobé až dlhodobé) sa venujú nasledujúce kapitoly.

IV.1.1 Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny,
geodynamické javy a geomorfologické pomery
Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na horninové prostredie, nerastné suroviny
a geomorfologické pomery počas jej výstavby a prevádzky. Vplyv zmeny navrhovanej činnosti
na geodynamické javy ako aj naopak sa neočakáva.
Zmena navrhovanej činnosti je plánovaná a bude realizovaná tak, aby eliminovala možnosť
kontaminácie horninového prostredia. Prijaté stavebné, konštrukčné a prevádzkové opatrenia
minimalizujú možnosť kontaminácie horninového prostredia v etape jej výstavby a prevádzky.

IV.1.2 Vplyvy na klimatické pomery
Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na klimatické pomery, keďže bude realizovaná
v areály existujúcej zberne kovových odpadov.

IV.1.3 Vplyvy na ovzdušie
Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na ovzdušie. Zvýšený nárast dopravy v súvislosti
s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti je zanedbateľný.

IV.1.4 Vplyvy na vodu
Zmena navrhovanej činnosti nebude mať priame ani nepriame vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu počas jej výstavby a prevádzky.

Spracovateľ: ENVIS, s.r.o.
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IV.1.5 Vplyvy na pôdu
Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na pôdu počas jej výstavby a prevádzky.

IV.1.6 Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy
Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na faunu, flóru a ich biotopy.

IV.1.7 Vplyvy na krajinu
Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na krajinu.

IV.1.8 Vplyvy na územný systém ekologickej stability
Zmena navrhovanej činnosti nebude mať počas výstavby a prevádzky vplyv na územný systém
ekologickej stability.

IV.1.9 Vplyvy na chránené územia a ochranné pásma
Zmena navrhovanej činnosti nebude mať počas jej výstavby a prevádzky priame ani nepriame
vplyvy na chránené územia a ochranné pásma, pretože sa v dotknutom území a jeho užšom
okolí nenachádzajú.

IV.1.10 Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme
Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k zmene využívania územia. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na urbánny komplex a využívanie zeme.

IV.1.11 Vplyvy na dopravu
Vzhľadom na predpokladanú intenzitu dopravy pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti považujeme jej vplyv na dopravu za zanedbateľný.

Spracovateľ: ENVIS, s.r.o.
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IV.1.12 Vplyvy na infraštruktúru, kultúrne a historické pamiatky,
archeologické náleziská, paleontologické náleziská
a významné geologické lokality, služby a cestovný ruch
Vzhľadom na to, že zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v existujúcom areály zberne
kovových odpadov, nebude mať vplyv na infraštruktúru, kultúrne a historické pamiatky, archeologické náleziská, paleontologické náleziská a významné geologické lokality, služby a cestovný ruch.

IV.1.13 Vplyvy na obyvateľstvo
Prínos zmeny navrhovanej činnosti pozitívne zasiahne obyvateľstvo v regióne. Zmena navrhovanej činnosti počas prevádzky vytvorí nové kapacity pre zber batérií, čím dôjde k zlepšeniu
infraštruktúry v oblasti odpadového hospodárstva pre obyvateľov. Vplyv na obyvateľstvo hodnotíme ako pozitívny, málo významný.

IV.1.14 Vplyv na zdravie obyvateľstva
Vplyv činnosti na zdravotný stav obyvateľstva by sa mohol prejaviť pri výraznom negatívnom
ovplyvnení základných zložiek životného prostredia (ovzdušie, voda, pôda), ako aj priamymi
vplyvmi ako sú napr. hluk, vibrácie, elektromagnetický a svetelný smog a pod.
Z hodnotenia vplyvov zmeny navrhovanej činnosti vyplýva, že predpokladané vplyvy nie sú
natoľko významné, aby ovplyvnili zdravotný stav obyvateľstva, alebo vyvolali následné zdravotné riziká.
Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nebude produkovať emisie nad rámec platných emisných limitov príslušných znečisťujúcich látok v ovzduší, nebude produkovať znečistené vody.
Nebude produkovať ani iné toxické alebo inak škodlivé výstupy, ktorých koncentrácie by mohli
ohroziť zdravie a hygienické pomery dotknutého obyvateľstva.

IV.1.15 Iné vplyvy
Iné vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie sa nepredpokladajú.

IV.2. Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej
činnosti na chránené územia
Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na chránené územia a ich ochranné pásma.
Dotknuté územie a jeho užšie okolie:
 sa nenachádza v chránenom území v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny,
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 nie je súčasťou sústavy NATURA 2000,
 nie je zaradené v zozname mokradí majúcich medzinárodný význam predovšetkým
ako biotopy vodného vtáctva (Ramsarské lokality),
 nie je významným vtáčím územím (IBA), ani chránenou vodohospodárskou oblasťou.

IV.3. Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich
významnosti a časového priebehu pôsobenia
Zmena navrhovanej činnosti bola posudzovaná v jednom variante. Na vyhodnotenie významnosti vplyvov bola použitá klasifikačná stupnica významnosti vplyvov – Tabuľka 6: Klasifikačná
stupnica významnosti vplyvov. Časový priebeh pôsobenia vplyvov bol klasifikovaný nasledovne:
 krátkodobý vplyv (do 2 rokov),
 dlhodobý vplyv (nad 2 roky).
Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nie je zdrojom žiarenia, tepla ani zápachu vo fáze jej
výstavby, prevádzky ani likvidácie.

IV.3.1 Veľmi významné negatívne vplyvy
Veľmi významné negatívne vplyvy neboli identifikované.

IV.3.2 Významné negatívne vplyvy
Významné negatívne vplyvy neboli identifikované.

IV.3.3 Málo významné negatívne vplyvy
Málo významné negatívne vplyvy neboli identifikované.

IV.3.4 Nevýznamné negatívne vplyvy
Nevýznamné negatívne vplyvy neboli identifikované.

IV.3.5 Veľmi významné pozitívne vplyvy
Veľmi významné pozitívne vplyvy neboli identifikované.
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IV.3.6 Významné pozitívne vplyvy
Významné pozitívne vplyvy neboli identifikované.

IV.3.7 Málo významné pozitívne vplyvy


vplyv na obyvateľstvo – zmena navrhovanej činnosti počas realizácie vytvorí nové kapacity pre zber batérií, čím dôjde k zlepšeniu infraštruktúry v oblasti odpadového hospodárstva pre obyvateľov.

IV.3.8 Nevýznamné pozitívne vplyvy
Nevýznamné pozitívne vplyvy neboli identifikované.

IV.4. Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy,
s prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia
v dotknutom území
V rámci zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú žiadne vyvolané súvislosti.

IV.5. Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na
výber optimálneho variantu
 Environmentálne – hodnotenie je založené na metóde porovnávania environmentálnych indikátorov navrhovaného variantu činnosti so stavom, ktorý by nastal, ak by
sa daná činnosť v území nerealizovala (nulový variant).
 Socio-ekonomické – hodnotenie je založené na metóde porovnávania relevantných socio-ekonomických indikátorov navrhovaného variantu činnosti so stavom,
ktorý by nastal, ak by sa daná činnosť v území nerealizovala (nulový variant).
Uvedené kritériá zabezpečujú komplexnosť hodnotenia a znižujú mieru subjektivity získaných
výsledkov. Ich dôležitosť je vyjadrená počtom jednotlivých indikátorov vo zvolených kritériách.
Cieľom tohto multikriteriálneho hodnotenia je zistiť, či pri realizácii projektového variantu ide
o celkovo pozitívny alebo negatívny vplyv vo vzťahu k nulovému variantu, nie o relatívnu veľkosť a intenzitu tohto vplyvu.
Na vyhodnotenie vplyvov bola použitá nasledujúca klasifikačná stupnica významnosti vplyvov.
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Tabuľka 6: Klasifikačná stupnica významnosti vplyvov
charakter vplyvu

Pozitívny

Negatívny

významnosť vplyvu

hodnotenie

veľmi významný vplyv

+4

významný vplyv

+3

málo významný vplyv

+2

nevýznamný vplyv

+1

bez vplyvu

0

nevýznamný vplyv

-1

málo významný vplyv

-2

významný vplyv

-3

veľmi významný vplyv

-4

IV.6. Posúdenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na
životné prostredie
Na základe vyššie popísaných indikátorov a kritérií boli vyhodnotená realizácia zmeny navrhovanej činnosti a stav dotknutého územia:
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Tabuľka 7: Multikriteriálne hodnotenie zmeny navrhovanej činnosti
Zmena navrhovanej
činnosti

Variant 0

Environmentálne

0

0

1.

Vplyv na geológiu územia

0

0

2.

Vplyv na klimatické pomery

0

0

3.

Vplyv na ovzdušie

0

0

4.

Vplyv na povrchovú a podzemnú vodu

0

0

5.

Vplyv na pôdu

0

0

6.

Vplyv na faunu, flóru a ich biotopy

0

0

7.

Vplyv na krajinu

0

0

8.

Vplyv na územný systém ekologickej stability

0

0

9.

Vplyv na chránené územia a ochranné pásma

0

0

Socio-ekonomické

+2

0

13.

Vplyv na urbánny komplex a využívanie zeme

0

0

14.

Vplyv na dopravu

0

0

15.

Vplyv na infraštruktúru

0

0

16.

Vplyv na kultúrne a historické pamiatky, archeologické
a paleontologické náleziská

0

0

17.

Vplyv na služby a cestovný ruch

0

0

18.

Vplyv na obyvateľstvo

+2

0

19.

Vplyv na zdravie obyvateľstva

0

0

+2

0

Č.

Kritériá / Indikátory

CELKOVO:
Tabuľka 8: Sumárna klasifikačná stupnica významnosti vplyvov
Charakter a významnosť vplyvu

hodnotenie

Významne pozitívny vplyv

Viac ako +17

Pozitívny vplyv

+6 až +16

Mierne pozitívny vplyv

+1 až +5

Bez vplyvu

0

Mierne negatívny vplyv

-1 až -5

Negatívny vplyv

-6 až -16

Významne negatívny vplyv

Menej ako -17

Z hodnotenia na základe použitej metodiky vyplynulo, že zmena navrhovanej činnosti má
mierne pozitívny vplyv na životné prostredie oproti nulovému variantu (navrhovanej činnosti
prevádzkovanej v súčasnosti).
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VŠEOBECNE ZROZUMITEĽNÉ ZÁVEREČNÉ
ZHRNUTIE

Zmena navrhovanej činnosti „Zberňa kovových odpadov a batérií Sokoľany“ je navrhovaná
v areály existujúcej zberne kovových odpadov Sokoľany. Samotným predmetom zmeny je rozšírenie činnosti zberne o zber batérií (nebezpečný odpad).
Zmena navrhovanej činnosti rieši rozšírenie sortimentu existujúcej zberne kovových odpadov
a nevyžaduje nové stavebno-technické úpravy, keďže existujúca zberňa spĺňa potrebné predpoklady na realizáciu zmeny navrhovanej činnosti. Nevyhnutným predpokladom na realizáciu
zmeny navrhovanej činnosti je zabezpečenie špeciálnych, nepriepustných, viditeľne označených nádob a kontejnerov vyčlenených pre zber batérií.
Zmena navrhovanej činnosti je podľa prílohy č. 8 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov zaradená do kapitoly č. 9 – „Infraštruktúra“, pod položkou č. 9 – „Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi“ a od 10 t/rok podlieha
zisťovaciemu konaniu.
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PRÍLOHY

VI.1. Informácia, či navrhovaná činnosť bola
posudzovaná podľa zákona
Navrhovaná činnosť nebola posudzovaná v zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozhodnutie o tom, že sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať vydal Obvodný úrad životného
prostredia Košice-Okolie dňa 11.04.2012 pod číslom 2012/00689.

VI.2. Mapy širších vzťahov s označením umiestnenia
zmeny navrhovanej činnosti v danej obci a vo
vzťahu k okolitej zástavbe

Legenda:
zmena navrhovanej činnosti
(Zdroj: www.mapy.cz)

VI.3. Dokumentácia k zmene navrhovanej činnosti
 Rozhodnutie Obvodného úradu
2012/00689, zo dňa 11.04.2012.
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.OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA KOŠICE - OKOLIE
Adlerova 29, 040 22 Košice
Číslo: 2012/00689

Košice, 11.04.2012

ROZHODNUTIE

Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie vydáva podľa § 29 zákona
č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, na základe zámeru „Zberňa kovových odpadov v k.ú.
Sokoľany", navrhovateľa S.A.GROUP s.r.o., Pražská 502/4, Košice po ukončení
zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
Navrhovaná činnosť „Zberňa kovových odpadov v k.ú. Sokoľany" zahŕňajúca zber t.j.
zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie kovových odpadov kategórie "O" s cieľom ich
prepravy na zhodnotenie v spracovateľských zariadeniach v predpokladanom ročnom
množstve 1 500 t. ; s umiestnením: Košický kraj , okres Košice - okolie, obec Sokoľany, p.č.:
1935/ 1O a 1935/ 11 (reg. "C") k.ú. Sokoľany

sa nebude

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. Pre uvedenú činnosť je preto
možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Odôvodnenie:

Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie dňa 09.02.2012 prijal listom
zo dňa 06.02.2012 od spoločnosti S.A.GROUP s.r.o., Pražská 502/4, Košice (ďalej len
navrhovateľ) žiadosť podľa § 22 ods. 7 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 upustenie od variantného riešenia navrhovanej činnosti „Zberňa
kovových odpadov v k.ú. Sokoľany".
Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa, OÚŽP Košice - okolie podľa § 22 ods. 7 zákona
upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. 2012/00414 zo dňa 14.02.2012.
Navrhovateľ listom zo dňa 05.03.2012 predložil OÚŽP Košice - okolie dňa 06.03.2012
podľa§ 22 zákona zámer „Zberňa kovových odpadov v k.ú. Sokoľany".
Zámer svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona, kapitola 9. Infraštruktúra,
položka č. 1O. Zhromažďovanie odpadov zo železných a neželezných kovov alebo starých
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vozidiel podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré OÚŽP Košice - okolie vykonal podľa § 29
zákona.
V rámci zisťovacieho konania OÚŽP Košice - okolie rozoslal zámer podľa § 23 ods. 1
zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu
orgánu a dotknutej obci.
Na OÚŽP Košice - okolie v stanovenej lehote doručili svoJe písomné stanoviská tieto
subjekty:
1. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva listom
č.

15592/2012 zo dňa 29.03.2012 nemá k realizácii predmetného zámeru žiadne
pripomienky za predpokladu dodržania právnych predpisov ako aj podmienok
stanovených v zákone č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie zaujal nasledovné stanovisko
za jednotlivé úseky odboru starostlivosti o životné prostredie:
Listom zo dňa 12.03 .2012 z hľadiska ochrany vodných pomerov nemá k zámeru
pripomienky za predpokladu, že v zberni sa nebudú skladovať a nebude sa manipulovať
s látkami škodiacimi vodám.
Listom č. 2012/00709 zo dňa 26.03.2012 z hľadiska ochrany ovzdušia konštatuje,
že realizovaním predmetnej činnosti nevznikne stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia.
K predloženému zámeru z hľadiska ochrany ovzdušia nemá pripomienky.
Z hľadiska ochrany prírody a krajiny listom
k predloženému zámeru nemá pripomienky.

č.

2012/00711 zo

dňa

10.04.2012

Z hľadiska odpadového hospodárstva listom č. 2012/00712 zo dňa 14.03.2012 má
k predloženému zámeru pripomienky:
Nakoľko sa v predloženom zámere pojednáva o výkupe predmetných odpadov aj
od fyzických osôb, žiadateľ je povinný v takom prípade doplniť zoznam zbieraných
odpadov o odpady s kat. číslom 20 O1 40 - kovy.
V zmysle § 39 ods. 7 zákona č . 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže vykonávať zber komunálnych
odpadov na k.ú . predmetnej obce len ten, kto má úzatvorenú zmluvu s obcou
na vykonávanie tejto činnosti.

3. Obvodný úrad Košice - okolie, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, listom
č. ObU-KS-CO B/2012/1674 zo dňa 21.03.2012 uviedol, že z hľadiska požiadaviek
civilnej ochrany nemá pripomienky k zámeru, súhlasí s jeho realizáciou. Zámer nemusí
byť posudzovaný podľa zákona.
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice - okolie listom
č. ORHZ-KE3-889-001/2012 zo dňa 13.03.2012 uvádza, že sa k zámeru z hľadiska
protipožiarnej bezpečnosti nevyjadruje.
S. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) listom č. 2012/01482-02/HŽP
zo dňa 19.03.2012 konštatuje, že zámer je možné z hľadiska požiadaviek na ochranu,
podporu a rozvoj verejného zdravia akceptovať.
Posudzovanie je možné ukončiť na úrovni zámeru.
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6. Úrad košického samosprávneho kraja v liste č. 1007/2012-RU15/ 10866 zo dňa
27.03.2012 uviedol, že pri rešpektovaní minimálneho zásahu do ŽP a prehodnotení
vplyvov činnosti a celej navrhovanej stavby na ovzdušie, povrchové vody, podzemné
vody, pôdu, za dodržania všetkých limitov v súlade s platnou legislatívou v ochrane vôd,
ochrane ovzdušia, ochrane prírody a krajiny ako aj zosúladenie s legislatívou o nakladaní
s odpadmi a bezpodmienečnej realizácii opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov
činnosti na životné prostredie súhlasí s predloženým variantom zámeru a ukončením
posudzovania činnosti v zisťovacom konaní.
Verejnosť

k zverejnenému zámeru v stanovenej lehote nezaslala žiadne pripomienky.

OÚŽP Košice - okolie 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 zdravie obyvateľstva a úrovne
spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných
subjektov, vrátane verejnosti a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza
v zámere, 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 zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli
požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti , ktoré bude potrebné zohľadniť v procese
konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:
•

•

•

Nakoľko

sa v predloženom zámere pojednáva o výkupe predmetných odpadov aj
od fyzických osôb, žiadateľ je povinný v takom prípade doplniť zoznam zbieraných
odpadov o odpady s kat. číslom 20 01 40 - kovy.
V zmysle § 39 ods. 7 zákona č. 223/200 l Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže vykonávať zber komunálnych
odpadov na k.ú. predmetnej obce len ten, kto má uzatvorenú zmluvu s obcou
na vykonávanie tejto činnosti.
Rešpektovať všetky ostatné pripomienky a podmienky uvedené v stanoviskách
dotknutých orgánov.

Upozornenie:

Poučenie:

Podľa

§ 29 ods. 9 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto
rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Zisťovacie

konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 7 l /1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto sa voči nemu
nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č.
99/ 1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
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Doručí

sa:
1. S.A.GROUP s.r.o. , Pražská 502/4, Košice
2. Obec Sokoľany, zastúpená starostom, 044 56
Na
1.
2.
3.
4.
5.
6.

vedomie:
Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
OÚŽP Košice - okolie, Adlerova 29, Košice - OH, OPaK, 00, ŠVS
Obvodný úrad Košice - okolie, odbor CO a krízového riadenia, Hroncova 13, Košice
RÚVZ, Ipeľská 1, Košice
OR HaZZ Košice, Požiarnická 4, Košice
Úrad KSK, Nám . Maratónu mieru 1, Košice

/
/;{~

Ing. Jaroslav Jeremiaš
prednosta

S.A. GROUP s. r. o.
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MIESTO A DÁTUM SPRACOVANIA

V Bratislave 27. júla 2020

Spracovateľ: ENVIS, s.r.o.
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VIII. MENO, PRIEZVISKO, ADRESA A PODPIS
SPRACOVATEĽA OZNÁMENIA
ENVIS, s.r.o.
Pekná cesta 15
831 52 Bratislava

Tel./Fax: 02 - 6231 6231
E-mail: info@envis.sk
URL: www.envis.sk

Hlavný riešiteľ:

Mgr. Peter Socháň

Zodpovední riešitelia:

Mgr. Elena Socháňová – abiotické a biotické prostredie,
obyvateľstvo, krajina, vplyvy
Mgr. Peter Socháň – recenzia

Dokument je vytlačený na recyklovanom papieri, pretože
nám záleží na našich lesoch.
Dokument je vytlačený obojstranne, pretože sa neustále snažíme šetriť papierom.
Dokument je publikovaný pod „otvorenou“ licenciou
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), pretože rešpektujeme autorstvo a sami jeho rešpektovanie vyžadujeme.

.............................................
Mgr. Peter Socháň
spracovateľ oznámenia
ENVIS, s.r.o.

Spracovateľ: ENVIS, s.r.o.
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IX.

Zberňa kovových odpadov a batérii Sokoľany

PODPIS OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU
NAVRHOVATEĽA

.............................................
Ondrej Hudák
oprávnený zástupca navrhovateľa
S. A. GROUP s. r. o.
v zastúpení:
Mgr. Peter Socháň
konateľ
ENVIS, s.r.o.

Spracovateľ: ENVIS, s.r.o.
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