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Vec
„Zber železných a neželezných kovov - Vlčany“
- záväzné stanovisko orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny k oznámeniu o navrhovanej
činnosti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 02.08.2022 bolo na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
štátnu správu ochrany prírody a krajiny doručené oznámenie o navrhovanej činnosti „Zber
železných a neželezných kovov - Vlčany“ navrhovateľa: Martina Chovancová, 956 12
Kamanová 262, IČO: 54 123 348.
Navrhovaná činnosť je podľa Prílohy č. 8 k zákonu 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.“) zaradená nasledovne:
Kapitola č. 9 - Infraštruktúra,
Položka č. 10 – Zhromažďovanie odpadov zo železných a neželezných kovov a starých vozidiel.
Navrhovaná činnosť spadá pod zisťovacie konanie časť B - bez limitu.
Predmetom navrhovanej činnosti je zriadenie prevádzky na zber železných a neželezných
kovov v obci Vlčany. Zariadenie na zber železných a neželezných kovov bude slúžiť
predovšetkým pre občanov obce a okolia, ako aj pre podnikateľské subjekty. Zariadenie na zber
bude vybavené váhami na zisťovanie hmotnosti odpadu (cestná váha do 30 t), jednou menšou
stolovou elektronickou váhou do 10 kg a jednou väčšou elektronickou váhou do 300 kg. Odpady
budú zhromažďované oddelene v kovových kontajneroch rôzneho objemu podľa jednotlivých
druhov a ich množstva. Ročné množstvo vyzbieraného odpadu môže dosiahnuť do 500 t/rok.
Zariadenie na zber železných a neželených kovov sa bude nachádzať na pozemkoch parc. č.
7798/4, 7798/5 k.ú. Vlčany vo vlastníctve navrhovateľky, ktoré sú v zmysle územného plánu
obce Vlčany vedené ako plochy výroby. Pozemky sa nachádzajú v blízkosti priemyselných
objektov JAV AKC s.r.o. a JOPI GROUP s.r.o. Šaľa.
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany
prírody a krajiny dáva k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 4 zákona č.
24/2006 Z.z. a podľa § 9 ods. 1 písm. w) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“)
nasledovné
záväzné s t a n o v i s k o :
Na dotknutom území uvedenom v oznámení o zmene navrhovanej činnosti platí v zmysle § 12
zákona o ochrane prírody a krajiny prvý stupeň územnej ochrany. Realizáciou stavby nedôjde
k zásahu do osobitne chránených a záujmových území a objektov ochrany prírody a krajiny. Do
dotknutého územia a jeho okolia nezasahujú žiadne veľkoplošné ani maloplošné prvky ochrany
prírody a krajiny v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.
Na vyššie uvedenom území sa nenachádza územie zaradené do európskej sústavy
chránených území NATURA 2000.
Z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny k oznámeniu o navrhovanej činnosti
nemáme pripomienky a navrhovanú činnosť nepožadujeme posudzovať podľa zákona č.
24/2006 Z.z.

Ing. Miroslava Danišová
vedúca odboru
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