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Rozhodnutie
orgánu štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie
Popis konania / Účastníci konania
Konanie v zmysle § § 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 o posudzovaní vplyvov“)
Výrok
Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý v zmysle § 2, § 3 ods. 1 písm. e) a
§ 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v spojení s § 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 vykonáva
štátnu správu starostlivosti o životné prostredie podľa osobitných predpisov, v tomto prípade podľa § 56 písm. b)
zákona o posudzovaní vplyvov na základe žiadosti spoločnosti Zberné suroviny Žilina a.s., so sídlom Kragujevská
3, 010 01 Žilina, IČO: 50 634 518, zo dňa 27.01.2020 rozhodol takto:
Podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov upúšťa od požiadavky variantného riešenia pre navrhovanú činnosť
"Zariadenie na zber a výkup odpadov, miestna výkupňa Banská Štiavnica" na pozemku C-KN parcelné číslo 1844
v katastrálnom území Banská Štiavnica.
Odôvodnenie
Okresný úrad , ktorou žiada o upustenie od variantného riešenia pre navrhovanú činnosť "Zariadenie na zber a výkup
odpadov, miestna výkupňa Banská Štiavnica" na pozemku C-KN parcelné číslo 1844 v katastrálnom území Banská
Štiavnica (ďalej len "navrhovaná činnosť").
Navrhovaná činnosť predstavuje činnosť zariadenia na zber a výkup ostatných odpadov, vrátane kovových odpadov,
plastov a papiera v existujúcom areáli, ktorý je v súčasnosti využívaný na rovnakú činnosť. Existujúci areál bude
podľa žiadosti žiadateľa funkčne vybavený na tento účel. Žiadateľ v súčasnosti vypracováva zámer navrhovanej
činnosti, pretože navrhovaná činnosť svojim rozsahom spĺňa podmienky (kritériá) pre zisťovacie konanie. Pod
prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní vplyvov možno navrhovanú činnosť zaradiť do oblasti činnosti č. 9
"infraštruktúra" a položky č. 10 "zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých
vozidiel", pre ktorú je stanovené zisťovacie konanie bez limitu.
Žiadateľ odôvodňuje svoju žiadosť tým, že navrhovaná činnosť má byť umiestnená v areáli, ktorý sa dlhodobo
využíval na rovnakú činnosť. Záujmové územie je v územnom pláne mesta Banská Štiavnica definované ako
zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou a žiadateľ je toho názoru, že navrhovaná činnosť nie je v rozpore
s územným plánom mesta Banská Štiavnica.

Orgán štátnej správy posudzovania vplyvov preskúmal žiadosť žiadateľa a zistil, že pozemok, na ktorom sa
navrhuje navrhovaná činnosť nie je súčasťou národného zoznamu území európskeho významu vydaného vo
výnose Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo dňa 14. júla 2004 a ani súčasťou
maloplošných chránených území.
Na základe uvedených skutočností a najmä po prihliadnutí na skutočnosť, že navrhovaná činnosť sa navrhuje v
areáli, ktorý je v súčasnosti využívaný na rovnakú činnosť, orgán štátnej správy posudzovania vplyvov podľa § 22
ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov upustil od požiadavky variantného riešenia. Zámer bude obsahovať jeden
variant činnosti, ako aj nulový variant – variant, ktorý by nastal ak by sa zámer nerealizoval.
Zároveň upozorňujeme žiadateľa na skutočnosť, že ak z pripomienok predložených k zámeru podľa § 23 ods. 6
zákona o posudzovaní vplyvov vyplynie potreba posudzovania ďalšieho reálneho variantu navrhovanej činnosti,
príslušný orgán uplatní požiadavku na dopracovanie ďalšieho variantu v konaní podľa zákona o posudzovaní
vplyvov. Na základe uvedeného rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.
Ing. Lukáš Dominik Lalo
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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