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Rozhodnutie
upúšťa od požiadavky variantného riešenia

Popis konania / Účastníci konania
UMWELT s.r.o., Topoľová 33, 974 01 Banská Bystrica
Výrok
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie,
ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie v znení zákona č. 180/2013 Z .z. o organizácii miestnej štátnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) 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, podľa § 22 ods. 6 tohto zákona
upúšťa od požiadavky variantného riešenia

navrhovanej činnosti „Zber odpadov zo servisnej činnosti “ Zeppelin SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/5, Banská
Bystrica- Kráľová 974 05, IČO : 31 579 710
Odôvodnenie
Žiadateľ spoločnosť UMWELT s.r.o., Topoľová 33, 974 01 Banská Bystrica, zastupujúca navrhovateľa spoločnosť
Zeppelin SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica – Kráľová 974 05 (ďalej len „navrhovateľ“), doručil
na Okresný úrad Senec, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „ OU Senec“) podľa § 22 ods.
6 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“) žiadosť o upustenie od požiadavky variantného riešenia navrhovanej
činnosti „ Zberný odpadov zo servisnej činnosti“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“).
Podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spadá realizácia činnosti pod nasledovné body:
# tabuľka 9 „Infraštruktúra“, položka číslo 9 „Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými
odpadmi od 10 t/rok“ – zisťovacie konanie

Účelom zámeru „Zber odpadov zo servisnej činnosti“ spoločnosti Zeppelin SK s.r.o., Zvolenská 14605/5, Banská
Bystrica – Kráľová 974 05, je v rámci servisnej činnosti vykonávať aj servisnú činnosť tzv. in stu/poľný servis/
na mieste umiestnenia strojného zariadenia u zákazníka, resp. v mieste umiestnenia – vykonávania práce daného
strojného zariadenia s následným prevzatím, resp. zberom odpadov, ktoré pri tejto servisnej činnosti in situ vzniknú.
Podľa doplňujúcich informácií k žiadosti, bude predpokladané množstvo nebezpečných látok predstavovať –
nebezpečné kvapalné odpady 50 t / rok a nebezpečné pevné odpady – 20t/ rok.
Po zvážení argumentov uvedených vo Vašej žiadosti Vám oznamujeme, že podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní
vplyvov upúšťame od požiadavky variantného riešenia zámeru.
Zámer, vypracovaný podľa § 22 a prílohy č. 9 zákona, bude obsahovať jeden variant činnosti, ako aj nulový variant,
tzn. variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa zámer neuskutočnil.
Zároveň Vás upozorňujeme, že ak z pripomienok predložených k zámeru podľa § 23 ods. 4 zákona vyplynie potreba
posudzovania ďalšieho reálneho variantu navrhovanej činnosti, príslušný orgán uplatní požiadavku na dopracovanie
ďalšieho variantu v konaní podľa tohto zákona. Na náš odbor je potrebné predložiť 2 vyhotovenia zámeru podľa §
22 a prílohy č. 9 zákona + 1CD (dokumenty vo formáte *.rtf alebo*.pdf ).
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.
Ing. Beáta Adameová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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Doručuje sa
UMWELT s.r.o., Topoľová 33, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
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