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Vec
„Zber železných a neželezných kovov - Vlčany“ - stanovisko štátnej správy ochrany ovzdušia k
oznámeniu o navrhovanej činnosti.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dňa 02.08.2022 bolo na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnu
správu ochrany ovzdušia doručené oznámenie o navrhovanej činnosti „Zber železných a
neželezných kovov - Vlčany“ navrhovateľa Martina Chovancová, bytom 956 12 Kamanová 262,
IČO: 54 12 33 48.
Predmetom navrhovanej činnosti je zriadenie zariadenia na zber železných a neželezných kovov
vo Vlčanoch, ktoré bude situované na pozemkoch parc. č. 7798/4 a 7798/5, k.ú. Vlčany. Privezené
odpady budú odvážené, zaevidované, triedené a zhromažďované do pripravených kontajnerov.
Následne budú zozbierané kovy odovzdávané oprávneným subjektom na zhodnotenie.
Navrhovaná činnosť je zaradená do Zoznamu navrhovaných činností podliehajúcich
posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
,,zákon č. 24/2006 Z. z.“) kapitola č. 9. Infraštruktúra, položka č. 10. Zhromažďovanie odpadov zo
železných kovov, neželezných kovov alebo starých vozidiel, s kapacitou – časť A, kde je stanovená
prahová hodnota pre zisťovacie konanie - bez limitu.
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutý orgán štátnej správy
ochrany ovzdušia podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. dáva nasledovné stanovisko:
K predloženému zámeru nemáme pripomienky.
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