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Vec
„Zber železných a neželezných kovov - Vlčany“
- s t a n o v i s k o k zámeru navrhovanej činnosti
Dňa 02.08.2022 ste požiadali Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie
o stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti „Zber železných a neželezných kovov - Vlčany“, pre
navrhovateľa: Martina Chovancová, bytom 262, 956 12 Kamanová, IČO: 54 123 348 z hľadiska
ochrany vodných pomerov.
Účelom predloženého zámeru je posúdenie plánovanej prevádzky zariadenia na zber
železných a neželezných kovov umiestneného na pozemkoch parc. č. 7798/4 a 7798/5 registra C
KN v blízkosti železničnej trate a priemyselných objektov v k. ú. Vlčany. Zariadenie na zber bude
vybavené váhami na zisťovanie hmotnosti odpadu: cestná váha do 30 t, stolová elektronická váha
do 10 kg, elektrická váha do 300 kg. Objekt bude napojený na verejnú rozvodnú sieť elektrickej
energie, ktorou bude zabezpečené osvetlenie, napojenie elektrospotrebičov a aj vykurovanie.
Priestor, kde budú situované kontajnery na odpad a cestná váha budú spevnené betónovou
manipulačnou plochou. Kontajnery na železný odpad budú zakryté tak, aby do nich nevnikala
dažďová voda. Zariadenie na zber železných a neželezných kovov nevyžaduje technologickú vodu.
Zariadenie je vybavené 60 l zásobníkom vody s nožnou pumpou. Pitie bude zabezpečené pomocou
balenej vody, pre sociálne účely bude slúžiť chemické WC s umývadlom typu TOI TOI. Odber
odpadovej vody a obsah WC bude zabezpečovať spoločnosť TOI TOI na základe zmluvy.
Rieka Váh preteká cca 2,6 km východným smerom od posudzovanej lokality a Staré rameno
Váhu cca 950 m východne od posudzovanej lokality. Približne 840 m západne od záujmového
územia sa nachádza vodná plocha Pastierske Kapustnice. V celom území sa nachádza systém
vodných kanálov: Vlčiansky kanál, Kolárovský kanál, Nededsko-vlčiansky kanál, Dubovský kanál,
Selický kanál (SZ hranica k.ú. Vlčany). Už samotná poloha a vzdialenosť povrchových tokov dáva
záruku, že prevádzka navrhovateľa nemôže priamo ohroziť kvalitu povrchových vôd, čiže vplyv na
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povrchové vody je považovaný za nevýznamný. Na mieste navrhovanej činnosti a v dotknutom
území nie sú vodohospodársky chránené územia a ani aktívne zdroje podzemných vôd určené pre
hromadné zásobovanie obyvateľstva, územie sa nenachádza v žiadnej vodohospodárskej oblasti
a nezasahuje do žiadneho pásma hygienickej ochrany. V okolí posudzovanej lokality sa
nenachádzajú žiadne významné prírodné minerálne a liečivé vody.
Medzi potenciálne vplyvy na horninové prostredie je možné zaradiť vznik havarijnej situácie
– únik prevádzkových kvapalín z dopravných mechanizmov. Vzhľadom na navrhované riešenie nie
je predpoklad znečistenia horninového prostredia. Činnosťou zberu kovového odpadu v súlade
s požiadavkami legislatívy nie je predpokladaný negatívny vplyv na podzemné vody.
Dotknutý orgán podľa § 23 ods. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov dáva k zámeru navrhovanej činnosti
nasledovné
písomné

stanovisko :

Z hľadiska ochrany vodných pomerov k zámeru navrhovanej činnosti
nemáme pripomienky.

Ing. Miroslava Danišová
vedúca odboru
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