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Vec
„Zber železných a neželezných kovov - Vlčany“
- písomné stanovisko k zaslanému zámeru navrhovanej činnosti a upovedomeniu o začatí
správneho konania z hľadiska štátnej správy v odpadovom hospodárstve
Dňa 02.08.2022 obdržal Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
štátna správa v odpadovom hospodárstve, ako dotknutý orgán štátnej správy, Vašu žiadosť
o písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti vypracovanej podľa prílohy č. 9
v zmysle § 22 ods. 3 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 č.
24/2006 Z.z.“) a upovedomeniu o začatí správneho konania vo veci „Zber železných
a neželezných kovov - Vlčany“, pre navrhovateľa Martina Chovancová, 956 12
Kamanová 262, okres Topoľčany, IČO: 54 123 348.
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
v odpadovom hospodárstve dáva k zámeru navrhovanej činnosti a upovedomeniu o začatí
správneho konania podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. ako dotknutého orgánu
nasledovné
písomné

s t a n o v i s k o:

Žiadateľ prejavil záujem rozšírenia si svojich podnikateľských aktivít a to vybudovaním
zariadenia na zber železných a neželezných kovov v obci Vlčany, ktoré má súžiť
predovšetkým pre občanov obce a okolia, ako ja pre podnikateľské subjekty, ktoré prejavia
o plánovanú službu záujem.
Dotknuté nehnuteľnosti parc.č. 7798/4 a :/5 reg. C KN sú vo vlastníctve žiadateľky a v zmysle
územného plánu obce Vlčany sú určené ako plochy výroby (vyjadrenie obce zo dňa
15.06.2022), umiestnené v zastavanom území.
Predpokladané množstvo zberu je do 500 ton, činnosť R13.
Opis technického a technologického riešenia zariadenia je v súlade s platnou legislatívou
odpadového hospodárstva s uvedeným zoznamom odpadov určených na zber:
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02 01 10, 16 01 17, 16 01 18, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17
04 07, 19 10 01, 19 10 02, 19 12, 02 , 19 12 03, 20 01 04, 20 01 40 01 – 20 01 40 07
Žiadateľka má vyšpecifikované druhy železných odpadov katal. číslo 02 0110, 16 01 17, 17
04 05, 19 01 10, 19 12 02 a 20 01 40 05, ktoré budú zbierané spoločne ( maximálne budú
delené podľa hrúbky a veľkosti prijatého odpadu), tak isto budú zbierané aj neželezné kovy
katal. č.: 16 01 18, 19 10 02, 19 12 03
katal. č.: 17 04 01, 20 01 40 01 – meď, bronz, mosadz
katal. č.: 17 04 02, 20 01 40 02 - hliník
katal. č.: 17 04 03, 20 01 40 03 - olovo
katal. č.: 17 04 04, 20 01 40 04 - zinok
katal. č.: 17 04 06, 20 01 40 06 - cín
katal. č.: 17 04 07, 20 01 40 07 – zmiešané kovy
Zbierané odpady budú vážené na certifikovaných váhach, zaevidované, triedené
a zhromažďované do pripravených kontajnerov. Odvoz naplnených kontajnerov bude podľa
potreby, priebežne, prostredníctvom odberateľa alebo externých firiem.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie k predloženému zámeru
a upovedomeniu o začatí správneho konania z hľadiska štátnej správy v odpadovom
hospodárstve vo veci „Zber železných a neželezných kovov - Vlčany“, z hľadiska
odpadového hospodárstva pri predpoklade dodržania legislatívy v oblasti odpadového
hospodárstva ( zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov, vyhláška
MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o odpadoch)
nemá žiadne pripomienky a žiadateľa upozorňujeme, že nakladať s komunálnymi
odpadmi ( skupina 20 ) na území obce je možné len podľa §81 ods. 13 zákona
o odpadoch, t.j. je potrebné mať uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti
s obcou.

Ing. Miroslava Danišová
vedúca odboru
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