odbor starostlivosti o životné prostredie
Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
Šaľa, 21.09.2022

OU-SA-OSZP-2022/005897-20

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej
správy podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný
orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 3 písm. k) v spojení
s § 56 písm. b) 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.“), ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,správny poriadok“) rozhodol podľa § 29 ods.
2 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z., v súlade s § 46 a § 47 správneho poriadku po vykonaní
zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť „Zber železných a neželezných kovov Vlčany“, pre navrhovateľa Martina Chovancová, 956 12 Kamanová 262, IČO: 54123348,
takto:
Navrhovaná činnosť, ktorej účelom je prevádzka zariadenia na zber železných a neželezných
kovov vo Vlčanoch (okres Šaľa)
sa nebude posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. sa určujú nasledujúce
podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie:


Uzatvoriť zmluvu s obcou na nakladanie s komunálnymi odpadmi (skupina 20) na území
obce podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Odôvodnenie

Dňa 01.08.2022 bol na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len
,,OÚ Šaľa, OSZP“) doručený zámer o navrhovanej činnosti „Zber železných a neželezných
kovov - Vlčany“ navrhovateľa Martina Chovancová, 956 12 Kamanová 262, IČO: 54123348
(ďalej len ,,navrhovateľ“) podľa § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č.
24/2006 Z. z. (ďalej len „zámer“) vypracovaný podľa Prílohy č. 9 k zákonu č. 24/2006 Z. z.
Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa doručenej na OÚ Šaľa, OSZP dňa 22.06.2022,
OÚ Šaľa, OSZP podľa § 22 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. upustil od požiadavky variantného
riešenia zámeru listom č. OU-SA-OSZP-2022/005227-2 zo dňa 01.07.2022. Predmetná činnosť
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je preto posudzovaná v jednom variantnom riešení a v nulovom variante t.j. stave, ktorý by
nastal, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala.
OÚ Šaľa, OSZP oznámil všetkým známym účastníkom konania, že dňom doručenia zámeru
o navrhovanej činnosti sa začalo podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku správne konanie vo veci
posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie.
OÚ Šaľa, OSZP dňa 02.08.2022 zverejnil oznámenie o predložení zámeru o navrhovanej
činnosti podľa § 29 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. a informáciu pre verejnosť podľa § 24 ods. 1
zákona č. 24/2006 Z. z. na webovom sídle ministerstva v informačnom systéme procesov
EIA/SEA na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zber-zeleznych-nezeleznych-kovov-vlcany
a zároveň zaslal žiadosť o stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti rezortnému orgánu,
povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutým obciam.
Navrhovaná činnosť, ktorej sa predmetná zmena týka, je zaradená do Zoznamu navrhovaných
činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie podľa prílohy č. 8
k zákonu č. 24/2006 Z. z., 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.
Opis navrhovanej činnosti
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.
Odpady budú zhromažďované oddelene v kovových kontajneroch rôzneho objemu podľa jednotlivých
druhov a ich množstva. Kontajnery na železný odpad budú zakryté tak, aby do nich nevnikala dažďová
voda.

Odpady budú zo zberne odvážané podľa potreby, priebežne, resp. po naplnení kapacity, keď
bude zabezpečený ich odvoz za účelom ďalšieho zhodnocovania. Odvoz odpadov si navrhovateľ
bude zabezpečovať prostredníctvom externých firiem alebo prostredníctvom odberateľa.
V posudzovanej prevádzke sa bude vykonávať zber (výkup) odpadov, zhromažďovanie
a triedenie odpadov podľa druhov (zhromažďovanie odpadov pred ich následným materiálovým
zhodnotením - R13).
Zoznam odpadov určených na zber
Katalóg. č.

Názov odpadu v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. (Katalóg odpadov)

02 01 10
16 01 17
16 01 18
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04

Odpadové kovy
Železné kovy
Neželezné kovy
Meď bronz, mosadz
Hliník
Olovo
Zinok

Kategória
O
O
O
O
O
O
O
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17 04 05
17 04 06
17 04 07
19 10 01
19 10 02
19 12 02
19 12 03
20 01 40
20 01 40 01
20 01 40 02
20 01 40 03
20 01 40 04
20 01 40 05
20 01 40 06
20 01 40 07

Železo a oceľ
Cín
Zmiešané kovy
Odpad zo železa a ocele
Odpad z neželezných kovov
Železné kovy
Neželezné kovy
Kovy
Meď, bronz, mosadz
Hliník
Olovo
Zinok
Železo a oceľ
Cín
Zmiešané kovy

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Železné odpady pod kat. č. 020110, 160117,170405, 191001, 191202, 20014005, budú zbierané
spoločne (maximálne budú delené podľa hrúbky a veľkosti prijatého odpadu), rovnako to bude
aj v prípade neželezných kovov :
 160118, 191002, 191203,
 170401, 200140 01 - meď, bronz, mosadz
 170402, 200140 02 - hliník
 170403, 200140 03 - olovo
 170404, 200140 04 - zinok
 170406, 200140 06 - cín
 170407, 200140 07 - zmiešané kovy
Kontajnery budú viditeľne, jasne označené, umiestnené na spevnenej betónovej ploche.
Zariadenie na zber železných a neželezných kovov bude situované na pozemkoch vo vlastníctve
navrhovateľky – p. Martiny Chovancovej, ktoré sú v zmysle územného plánu obce Vlčany
vedené ako plochy výroby.
Kraj :
Okres :
Obec :
Parcely:

Nitriansky
Šaľa
Vlčany
KN C: 7798/4, 7798/5,

Pozemky sa nachádzajú v blízkosti železničnej trate (toto času intenzívne nevyužívanej),
v blízkosti priemyselných objektov – JAV AKC s.r.o. a JOPI GROUP s.r.o. Šaľa.
V súlade s § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. doručili príslušnému orgánu svoje písomné
stanoviská v zákonom stanovenom termíne k predmetnému zámeru navrhovanej činnosti tieto
subjekty:
1. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, list č. ORHZ-NR12022/000922-002 doručený dňa 04.08.2022 vo svojom stanovisku uvádza, že z hľadiska
ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.
2. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie
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a) štátna správa ochrany ovzdušia, list č. OU-SA-OSZP-2022/006012-2 doručený dňa
10.08.2022, k predloženému zámeru o navrhovanej činnosti nemá pripomienky
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.
b) štátna správa ochrany prírody a krajiny, list č. OU-SA-OSZP-2022/006212-2 doručený
dňa 16.08.2022: vo svojom stanovisku uvádza, že 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 chránené územie ani územie zaradené do
sústavy chránených území NATURA 2000.
Z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny k oznámeniu o zmene navrhovanej
činnosti nemá pripomienky a navrhovanú činnosť nepožaduje posudzovať podľa zákona
č. 24/2006 Z. z.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.
c) štátna správa v odpadovom hospodárstve, list č. OU-SA-OSZP-2022/006176-2
doručený dňa 15.08.2022: 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.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienky sa akceptujú a sú zapracované do podmienok
rozhodnutia.
d) štátna vodná správa, list č. OU-SA-OSZP-2022/005938-2 doručený dňa 19.08.2022: vo
svojom stanovisku uvádza, že z hľadiska ochrany vodných pomerov k zámeru
navrhovanej činnosti nemáme pripomienky.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.
3. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, list č. CS 9661/2022, CZ 30563/2022 doručený
dňa 10.08.2022 vo svojom stanovisku uvádza nasledovné:
Zámer nesmie byť v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja schváleným
uznesením č. 113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho
kraja konaného dňa 14. mája 2012 a jeho záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným
nariadením NSK č. 2/2012 a ani s jeho Zmenami a doplnkami č. 1 schválenými uznesením č.
111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja
konaného dňa 20. júla 2015 a ich záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným
nariadením NSK č. 6/2015.
K predloženému zámeru činnosti nemá pripomienky. Realizáciou zámeru v súlade s platnou
legislatívou sa nepredpokladajú závažné negatívne vplyvy na lokalitu a jej obyvateľov a preto
zámer nepožadujeme posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.
4
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4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, list č.
RÚVZNR/HŽP/2130/2022, doručený dňa 15.08.2022, ktorý vo svojom stanovisku uvádza
nasledovné: Zámer neobsahuje akustickú štúdiu, ktorá by posúdila prevádzku zariadenia na
zber železných a neželezných kovov z hľadiska hluku v životnom prostredí. Z hľadiska
vykonávanej činnosti – iba zber, uskladnenie a odvoz kovového odpadu, bez jeho delenia
rezaním, strihaním a pod., v predpokladanom množstve cca 500t/rok a iba v dennej dobe, nie
je predpoklad, že táto činnosť bude prekračovať prípustnú hodnotu hluku pred najbližším
obytným domom stanovenú pre denný referenčný časový interval a kategóriu územia II, ktorá
je stanovená Vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku,
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z.z .
Z hľadiska hluku v životnom prostredí je možné s uvedeným zámerom súhlasiť.
Zo zistených skutočností vyplýva, že predložený zámer navrhovanej činnosti „Zber železných
a neželezných kovov - Vlčany“ v k.ú. Vlčany, parc.č. 7798/4, 7798/5 navrhovateľa Martiny
Chovancovej, 956 12 Kamanová 262, IČO 54 123 348, z hľadiska ochrany verejného zdravia
nemá byť posudzovaný podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.
5. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia obehového
hospodárstva, odbor odpadového hospodárstva, list č. 45188/2022; 10 905/2022-10.1,
doručený dňa 09.08.2022, ktorý vo svojom stanovisku uvádza, že z vecnej pôsobnosti odboru
k predloženému navrhovanej činnosti nemáme pripomienky.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.
6. Dotknutá verejnosť v zmysle § 24 zákona č. 24/2006 Z. z. - Združenie domových
samospráv v zastúpení predsedom Marcelom Slávikom (ďalej len ,,Združenie“ ) prejavila
záujem na navrhovanej činnosti a prostredníctvom elektronickej schránky ústredného portálu
verejnej správy doručila vyjadrenie dňa 18.08.2022 s nasledovnými pripomienkami:
1) Žiadame navrhovateľa vysvetliť, jeho príspevok k budovaniu ekologického

a inovatívneho hospodárstva založeného na znalostiach a občianskej participácii.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Navrhovateľ je živnostník (živí sám seba a svoju rodinu vlastnou prácou) a pre služby,
ktoré plánuje poskytovať obci Vlčany a okolitým obciam využíva vlastný pozemok, ktorý
upraví podľa údajov uvedených v zámere a požiadaviek dotknutých orgánovpredovšetkým OU OSZP Šaľa.
Tak ako bolo uvedené v zámere, pozemok je ohraničený vzrastlými stromami, v zadnej
časti pozemku navrhovateľ chová včely. Zber železných a neželezných kovov bude
navrhovateľka realizovať v súlade s platnou legislatívou.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Navrhovateľ bol vyzvaný o doplnenie podľa uvedených
pripomienok. Vyjadrenie navrhovateľa k pripomienkam ZDS je uvedené vyššie. Pripomienky
splnené.
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2)

Žiadame navrhovateľa, aby navrhol opatrenia, ktorými prispeje k zelenej
transformácii hospodárstva aj celej spoločnosti založenej na inováciách a Európskej
zelenej dohode (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-greendeal_sk); žiadame úrad, aby takéto opatrenia určil ako záväzné podmienky
rozhodnutia.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Je potrebné uviesť, že navrhovateľ zberom železného a neželezného odpadu zabezpečí
environmentálne vhodný materiál pre hutnícku výrobu, čím zníži potrebu surovej
železnej rudy (šetrenie nerastných surovín). Spracovateľ zámeru v kap. IV. bod 10
navrhol opatrenia, ktoré príslušný úrad môže doplniť a upraviť podľa požiadaviek
dotknutých orgánov.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Navrhovateľ bol vyzvaný o doplnenie podľa uvedených
pripomienok . Vyjadrenie navrhovateľa k pripomienkam ZDS je uvedené vyššie. Navrhovaná
činnosť je príspevkom pre životné prostredie, nakoľko navrhovateľ sa zaoberá zberom
železných a neželezných kovov. Recyklovaný materiál bude použitý ako surovina v
oceliarskom priemysle.

3) Žiadame navrhovateľa, aby uviedol opatrenia, ktorými navrhuje prispieť k snahe
stať sa uhlíkovo neutrálnym kontinentom v rámci svojho zámeru.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Prevádzka začína svoju činnosť po získaní potrených povolení zo strany obce a OU Šaľa.
Sociálno-prevádzkový objekt bude vykurovaný elektricky, prevádzkovateľ sa bude
starať o existujúcu zeleň podľa potreby ju bude dopĺňať. Týmito opatreniami sa
navrhovateľ snaží napĺňať priority programu Fit for 55.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Navrhovateľ bol vyzvaný o doplnenie podľa uvedených
pripomienok . Vyjadrenie navrhovateľa k pripomienkam ZDS je uvedené vyššie. Pripomienky
splnené.
4) Energetická efektivita, je komplexná téma, ktorá má na jednej strane zabezpečiť
znižovanie uhlíkovej stopy budov a na strane druhej pomôcť vlastníkom
a prevádzkovateľom budov znižovať náklady na pich prevádzku. Približne tri
štvrtiny budov v Európe nie sú energeticky efektívne. Budovy v EÚ spotrebujú asi 40
percent energie a vyprodukujú 36 percent emisií skleníkových plynov. Zvýšenie ich
energetickej efektívnosti by prinieslo úspory aj pomohlo zabrzdiť klimatické zmeny.
Roku 2030 by mali všetky novopostavené budovy produkovať nulové emisie; pričom do
tejto kategórie spadajú aj rekonštrukcie budov. Pri rekonštrukciách je dôraz na kvalitu
a hĺbkové systémové rekonštrukcie.
Obnova budov je jedným z pilierov slovenského Plánu obnovy a odolnosti, ktorý ma
zabezpečiť zotavenie slovenskej ekonomiky z pandémie COVID-19 a zároveň ho
nasmerovať k uhlíkovej neutralite. Preukázanie splnenia tejto požiadavky je teda vo
verejnom záujme ako aj v záujme zabezpečenia konkurencieschopnosti Slovenska a jeho
hospodárstva prostredníctvom znižovania prevádzkových nákladov spojených s
budovami.
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Viacej informácií ako aj informácie o pripravovanej energetickej smernici:
https://euractiv.sk/section/klima/news/nova-smernica-urci-povinne-energetickestandardy-aj-pre-existujuce-budovy/. V dôsledku požiadavky na udržateľnosť klimatickej
infraštruktúry je pri financovaní z európskych zdrojov potrebné už dnes preukázať
splnenie budúcich požiadaviek, aj keď dnes ešte nie je legislatívne podchytené.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Rovnaká odpoveď ako v bode 3.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Navrhovateľ bol vyzvaný o doplnenie podľa uvedených
pripomienok. Vyjadrenie navrhovateľa k pripomienkam ZDS je uvedené vyššie. Pripomienky
splnené.
5) Glasgowská konferencia a odborný panel konštatoval, že dynamika klimatickej krízy
sa od Parížskej konferencie ešte zhoršila (zrejme hystériou navyšovania zaťaženia
životného prostredia, kým to ešte nie je zakázané). Preto je nevyhnutné okamžite prijať
účinné
opatrenia
na
zabezpečenie
dosiahnutia
cieľov
COP26
(https://e.dennikn.sk/2608713/je-cas-na-nudzovy-rezim-co-sa-stalo-na-klimatickejkonferencii-v-glasgowe-a-co-to-znamena-pre-slovensko/); žiadame uviesť a vyhodnotiť
účinnosť prijatých opatrení na dosiahnutie týchto cieľov.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Navrhovateľ svojou plánovanou aktivitou nevplýva na globálne otepľovanie nakoľko
nespaľuje fosílné palivá, elektrickú energiu využíva na kúrenie v zimných mesiacoch
a prevádzku váhy a počítača. Okolie parcely je vysadené vzrastlými stromami, čo bude
zabezpečovať zlepšenie lokálnej mikroklímy.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Na riešenom území sa nachádza vzrastlá zeleň. Plánovaná
činnosť nevplýva na globálne otepľovanie. V zadnej časti pozemku má navrhovateľ
umiestnený chov včiel.
6) Extrémne suchá a vysušovanie pôd a s tým spojené
poľnohospodárstvo, prirodzenú biodiverzitu a pohodu života.
·

dôsledky

na

Vyjadrenie navrhovateľa:
Činnosť zberu železných a neželezných kovov nespôsobí vysušovanie a extrémne
sucho. Plocha, kde budú osadené kontajnery, komunikácia a váha budú spevnené.
Ostatná plocha ostane v pôvodnom stave – nespevnená. Zadná časť lokality (majetok
navrhovateľky) slúži v pôvodnom stave na chov včiel.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Navrhovaná činnosť sa bude zaoberať zberom železných
a neželezných kovov, ktoré budú zhromažďované do kovových kontajnerov rôzneho
objemu. Vysušovaniu pôd nebude dochádzať, nakoľko sa nejedná o poľnohospodársky
druh pozemku.
7) Negatívny vplyv na pôdy je výrazné zastavanie úrodnej poľnohospodárskej pôdy, čo je
objektívne veľkým environmentálnym problémom; ktorý začína pútať pozornosť
odbornej aj laickej verejnosti (https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/vedcimontovne-budujeme-na-najurodnejsej-pode/). Žiadame navrhovateľa, aby sa vyjadril
aj k tomuto aspektu; najmä prečo nemôže svoj zámer realizovať inde, kde k náporu
7

8. str. rozhodnutia č. OU-SA-OSZP-2020/005897-20

na zmenšovaniu pôd nedôjde (brownfieldy, iné rozvojové plochy); súčasne žiadame,
aby sa vyjadril, ako on prispieva k ochrane poľnohospodárskej pôdy.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Navrhovateľka situuje svoju prevádzku na zber železných a neželezných kovov na
ostatnej ploche, ktorá bola v minulosti využívaná na rôzne účely - ako parkovisko
techniky bývalého poľnohospodárskeho družstva a neskôr ako sklad a predaj palív (uhlie,
propan-bután...). ZDS dôsledne nečítalo zámer, lebo práve navrhovateľka využíva
brownfield.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Plocha, kde má byť zriadené zariadenie na zber železných
a neželezných kovov je vedená v katastri nehnuteľnosti ako ostatná plocha, čiže nedôjde
k záberu a teda ani k zníženiu výmery poľnohospodárskej pôdy v katastri obce. Rovnako
činnosť zberu odpadov nebude mať vplyv na kvalitu pôdy v území.
8) Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je základným
legislatívnym nástrojom odpadového hospodárstva. Podľa hierarchie odpadového
hospodárstva je zneškodňovanie odpadu až na poslednom mieste v prioritách nakladania
s odpadom. Reálne je to však na Slovensku najčastejšie používaný spôsob nakladania s
odpadom. Príčinou tohto stavu je prevažne lineárny ekonomický model súčasnej
spoločnosti. Ťažíme prírodné zdroje, odnášame ich na opačný koniec sveta, kde sa z nich
vyrábajú výrobky. Tie sú distribuované do ďalších kútov sveta, kde ich spotrebitelia
kúpia, použijú a vyhodia. Tak vzniká odpad a suroviny vo forme produktov končia na
skládkach, v spaľovniach či pohodené vo voľnej prírode.
Žiadame v projekte riešiť výrazný odklon od zneškodňovania odpadu
skládkovaním v súčasnosti (lineárna ekonomika) a posunutie odpadového
hospodárstva smerom k modelu založenom na cirkulárnej ekonomike – pomocou
účinného zhodnocovania materiálov v odpade. Takto sa výrazne minimalizuje odpad a
náklady na vstupné materiály i energiu, potrebné pre výrobu nových výrobkov.
Navrhovaná činnosť prispieva k plneniu cieľov v oblasti triedenia a recyklácie
komunálnych odpadov, ktoré ako členská krajina EÚ musíme splniť: do roku 2035
budeme triediť a recyklovať 65 % komunálnych odpadov,v roku 2035 bude
skládkovaných iba 10 % komunálnych odpadov.
Do pozornosti kladieme Akčný plán pre zavedenie cirkulárnej ekonomiky
(https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-action-plan_sk); ktorý je
plánom Európskej únie pre vysporiadanie sa s ekologickými dôsledkami nevhodných
odpadových politík.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Prevádzka zabezpečujúca zber železných a neželezných kovov je vhodným príkladom
cirkulárnej ekonomiky. Zabezpečuje zber odpadov a následný odvoz do zariadenia na
spracovanie takéhoto druhu odpadov (Železiarne Podbrezová, USSK Košice ...), Zo
zariadenia sa odpady nezneškodňujú skládkovaním ale sa zhodnocujú. Prevádzkou
vznikne aj komunálny odpad ( zamestnanec), navrhovateľ bude v zbere komunálneho
odpadu postupovať v súlade s VZN obce Vlčany.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienka je splnená.
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9. Žiadame však navrhovateľa, aby všeobecne zrozumiteľným spôsobom
v doplňujúcej informácii uviedol, ktoré hlavné environmentálne vplyvy
identifikoval, aké environmentálne ciele sledoval pri ich riešení sledoval a ako ich
navrhuje dosahovať a akými opatreniami zmierňuje svoj zásah do životného
prostredia; taktiež aby uviedol všetky argumenty, prečo si považuje svoj projekt za
environmentálne prípustný a celospoločensky prospešný. Súčasne žiadame reakciu
na každú z naznačených oblastí.
10. Žiadame vyššie uvedené informácie vyhodnotiť formou všeobecne
zrozumiteľného zhodnotenia opisom z hľadiska šiestych hlavných faktorov
posudzovania environmentálnych vplyvov: • klíma, • biodiverzita, • voda, • vzduch, •
energie a • územná stabilita biodiverzity; v každom z týchto faktorov žiadame zvoliť
merateľný ukazovateľ, ktorý bude následne monitorovaný aj z hľadiska
poprojektovej analýzy.
Vyjadrenie navrhovateľa k bodom 9 a 10:
Keďže sa jedná o jednoduchý zámer, ktorý rieši využitie pozemku navrhovateľky na
zriadenie zariadenia na zber železných a neželezných kovov v súlade s požiadavkami
platnej legislatívy, spracovateľ zámeru v súlade s prílohou 9 k zákonu 24/2006 Z.z.
uviedol všetky známe vstupy a výstupy zo zariadenia na zber a rovnako v kap.IV. aj
potenciálne – možné vplyvy danej činnosti (str. 38-39 zámeru).
Rovnako spracovateľ zámeru uviedol relevantné právne predpisy, ktoré sa týkajú
posudzovanej činnosti.
Navrhovateľka ako i spracovateľ zámeru považuje svoj projekt za environmentálne
prijateľný z nasledovných dôvodov:
využíva brownfield, nedochádza k žiadnemu záberu poľnohospodárskej pôdy
okolie pozemku je porastené vzrastlou zeleňou, o ktorú sa bude starať a prípadne
dosádzať
odpady budú zhromažďované v kontajneroch na spevnenej ploche, čím sa zabráni
prípadnému úniku znečisťujúcich látok
nevznikne žiaden zdroj znečistenia ovzdušia
zozbierané odpady budú ďalej odovzdávané na zhodnotenie
situovanie lokality v priemyselnej časti obce, pri železničnej trati, v blízkosti
priemyselných podnikov a v súlade s UPD obce Vlčany.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP k bodom 9 a 10: Priame a nepriame vplyvy na životné
prostredie sú riešené v kapitole IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch činnosti
na životné prostredie vrátane zdravia a o možnostiach opatrení na ich zmiernenie.
Pripomienka je splnená.
Dotknuté orgány neuviedli vo svojich stanoviskách také nedostatky, ktoré by bránili realizácii
navrhovanej činnosti pri akceptovaní navrhovaných podmienok a opatrení. Vo svojich
stanoviskách sa vyjadrili, že nepožadujú ďalšie posudzovanie činnosti podľa zákona č. 24/2006
Z. z.
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Obec Vlčany oznámila zverejnenie zámeru navrhovanej činnosti na centrálnej úradnej
elektronickej tabule (CUET), na internetovej stránke obce a na úradnej tabuli obce dňa
03.08.2022.
Ďalšie oslovené orgány Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Okresný úrad Šaľa,
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Obec Neded, Obec Žihárec nedoručili v
zákonnej lehote stanoviská príslušnému orgánu, preto sa podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.
z. považujú za súhlasné.
OÚ Šaľa, OSZP listom č. OU-SA-OSZP-2022/005897-18 zo dňa 07.09.2022 oboznámil
účastníkov konania s podkladmi pre vydanie rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku
a stanovil lehotu na vyjadrenie sa do 5 dní odo dňa doručenia listu. Zároveň OÚ Šaľa, OSZP
zverejnil na webovom sídle MŽP SR enviroportal.sk, na stránke predmetného zámeru stanoviská
dotknutých orgánov a vyjadrenia účastníkov konania.
V stanovenej lehote neboli zo strany účastníkov konania zaslané k podkladom pre vydanie
rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku žiadne pripomienky.
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie je konaním pred povoľovacou činnosťou
a predmetom je posúdenie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie. Proces
zisťovacieho konania má poskytnúť základné informácie a hodnotenia pred prvým povolením
podľa osobitných predpisov. Vychádza teda z podrobnosti riešenia v prvej etape prípravy,
nepredstavuje žiadny druh povolenia a takéto povolenie nenahrádza. Všetky relevantné
požiadavky budú riešené v rámci následných povoľovacích konaní.
Cieľom je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa
osobitných predpisov, nevytvára vecný ani časový priestor na posúdenie navrhovaného
umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu.
OÚ Šaľa, OSZP opodstatnené pripomienky, majúce oporu v zákone, zahrnul medzi
požiadavky, ktoré bude potrebné zohľadniť v dokumentácii k stavebnému konaniu a v procese
konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
Odôvodnenie vydania rozhodnutia a úvahy, ktoré boli použité pri hodnotení kritérií pre
zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov
OÚ Šaľa, OSZP na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a doručených stanovísk
a podľa kritérií pre zisťovacie konanie podľa § 29 a uvedených v prílohe č. 10 zákona č. 24/2006
Z. z. zistil nasledujúce skutočnosti:
I. POVAHA A ROZSAH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI:
1. Rozsah navrhovanej činnosti
Zariadenie na zber železných a neželezných kovov bude slúžiť predovšetkým pre občanov obce
a okolia ako i pre podnikateľské subjekty, ktoré prejavia o plánovanú službu záujem. Zariadenie
na zber bude vybavené váhami na zisťovanie hmotnosti odpadu a to okrem cestnej váhy do 30 t
aj jednou menšou stolovou elektronickou váhou do 10 kg a jednou väčšou elektrickou váhou do
300 kg. Vážne lístky budú vypisované a evidované písomne – v počítači.
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Priestor, kde budú umiestnené kontajnery na železné a neželezné kovy bude vybetónovaný,
rovnako bude spevnený aj priestor osadenia cestnej váhy a prístup k nej.
Odpady budú zhromažďované oddelene v kovových kontajneroch rôzneho objemu podľa
jednotlivých druhov a ich množstva. Kontajnery na železný odpad budú zakryté tak, aby do nich
nevnikala dažďová voda.
Železné a neželezné odpady budú občanmi do zariadenia na zber dovážané buď na osobných
automobiloch s prívesným vozíkom alebo bez neho, peši na káričkách, vozíkoch. V prípade, že
služby zariadenia na zber využijú právnické osoby (podnikatelia) bude dovoz odpadu
nákladným automobilom, prípadne valníkom do 3,5 t.
Po skontrolovaní a prevzatí odpadov sú tieto následne zaevidované, triedené a zhromažďované
vyhovujúcim spôsobom do pripravených kontajnerov. Následne budú zozbierané železné
a neželezné kovy odovzdávané oprávneným subjektom na zhodnotenie. Prevádzkovateľ
zariadenia na zber odpadov odpad nebude upravovať. Navrhovateľka požiada v zmysle § 97
ods.1 zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch OU OSZP v Šali o súhlas na zhromažďovanie odpadov
držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich
zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo
účelné.
Odpady budú zo zberne odvážané podľa potreby, priebežne, resp. po naplnení kapacity, keď
bude zabezpečený ich odvoz za účelom ďalšieho zhodnocovania. Odvoz odpadov si navrhovateľ
bude zabezpečovať prostredníctvom externých firiem alebo prostredníctvom odberateľa.
Ročné množstvo vyzbieraného odpadu v súčasnosti nie je možné jednoznačne určiť, avšak
navrhovateľ predpokladá, že ročné množstvo môže dosiahnuť do 500 t.
V posudzovanej prevádzke sa bude vykonávať zber (výkup) odpadov, zhromažďovanie
a triedenie odpadov podľa druhov (zhromažďovanie odpadov pred ich následným materiálovým
zhodnotením - R13).
2. Požiadavky na vstupy:
Zámer „Zber železných a neželezných kovov – Vlčany“ je spracovaný na základe listu OU
OSZP Šaľa j. č.j. OU-SA-OSZP-2022/005227-002 z 1.7.2022 (príloha 1) jednovariantne, preto
uvádzame údaje o vstupoch a výstupoch len pre posudzovaný variant.
2.1. Záber pôdy a lesných pozemkov
Zariadenie na zber železných a neželezných kovov (odpady kategórie „O“) nemá nároky na
záber pôdy nakoľko pozemky, na ktorých bude zriadené zariadenie na zber sú vedené v katastri
nehnuteľnosti ako ostatná plocha a teda nie sú nároky na záber poľnohospodárskej alebo lesnej
pôdy.
2.2. Nároky na zastavané územie
Z dôvodu zriadenia zariadenia na zber železných a neželezných kovov bude odstránený
pôvodný plechový objekt. Tento bude nahradený vhodnou unimo-bunkou, ktorá bude slúžiť pre
obsluhu ako prevádzkový objekt.
2.3. Spotreba vody
Na prevádzku zariadenia na zber železných a neželezných kovov nie je potrebná technologická
voda. Vodu bude obsluha využívať pre pitné a sociálne účely. Pitie bude zabezpečené pomocou
balenej vody, pre sociálne účely bude slúžiť chemické WC typu TOI TOI s umývadlom.
TOI® FRESH VIP zaisťuje vysokú úroveň služby pre zamestnancov. Zariadenie je vybavené
60-litrovým zásobníkom vody s nožnou pumpou, dávkovač mydla, dávkovač papierových
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utierok a zrkadlo. Umývadlo poskytuje pohodlné a hygienické umytie rúk. Celý systém je pre
úsporu miesta dômyselne a kompaktne integrovaný v bočnej stene interiéru. Vodu do zásobníka
si bude dovážať obsluha z vlastného vodovodu.
2.4. Ostatné surovinové a energetické zdroje
Objekt bude napojený na elektrickú energiu – osvetlenie areálu, napojenie počítača, cestnej
váhy.
Hlavným vstupom budú odpady – železné a neželezné kovy:
Katalóg. č.
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 40
20 01 40 01
20 01 40 02
20 01 40 03
20 01 40 04
20 01 40 05
20 01 40 06
20 01 40 07

Názov odpadu v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. (Katalóg odpadov)
Odpadové kovy
Železné kovy
Neželezné kovy
Meď bronz, mosadz
Hliník
Olovo
Zinok
Železo a oceľ
Cín
Zmiešané kovy
Odpad zo železa a ocele
Odpad z neželezných kovov
Železné kovy
Neželezné kovy
Kovy
Meď, bronz, mosadz
Hliník
Olovo
Zinok
Železo a oceľ
Cín
Zmiešané kovy

Kategória
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Odpadové kovy budú zbierané predovšetkým od obyvateľstva, ukladané budú do označených
kontajnerov rôzneho objemu.
2.5
Dopravná a iná infraštruktúra
Doprava do a zo zariadenia na zber železných a neželezných kovov bude po verejných
a obecných komunikáciách. Hlavnou prístupovou trasou v rámci okresu Šaľa je cesta I/573
a z nej odbočujúca miestna komunikácia Karolyiho a potom Staničná smerom k zóne výroby.
Dovoz odpadu budú vykonávať občania vlastnými motorovými a nemotorovými prostriedkami.
Odber vytriedených odpadov podľa druhu a kategórií zabezpečujú zberové spoločnosti, ktoré
následne spolupracujú s konečným odberateľom.
Predpokladaná intenzita dopravy:
Dovoz odpadu: osobné automobily a ručné vozíky (neurčený počet)
Odvoz odpadu: priemerne 1 nákladné auto mesačne
2.6
Nároky na pracovné sily
Zariadenie na zber železných a neželezných kovov si vyžiada 1 pracovníka, ktorým bude na
začiatku zahájenia činnosti prevádzky zariadenia samotný navrhovateľ.
3. Údaje o výstupoch
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3.1. Zdroje znečisťovania ovzdušia
Prevádzka zariadenia na zber nebude zdrojom znečistenia ovzdušia, nakoľko vykurovanie
prevádzkového objektu bude elektrické.
3.2. Odpadové vody
Zariadenie na zber železných a neželezných kovov nevyžaduje technologickú vodu. Vzhľadom
na využitie chemického WC s umývadlom, bude odber odpadovej vody a obsah WC
zabezpečovať spoločnosť TOI TOI na základe zmluvy. Podľa podmienok dodávateľa WC s
umývadlom je potrebné, aby bolo WC umiestnené na spevnenom podklade a prístup auta
odoberajúceho odpad musí byť min. do vzdialenosti 5 m od toalety.
3.3. Odpady
Zariadenie na zber a výkup odpadu bude označené v zmysle platnej legislatívy s uvedenými
katalógovými číslami odpadov (a podmienkami zberu, výkupu), ktoré je prevádzkovateľ
oprávnený zbierať (vykupovať) v zariadení.
Prevádzkou zariadenia na zber železných a neželezných kovov bude vznikať komunálny odpad
a odpad z WC a umývadla, ktorý bude pravidelne odoberať zmluvná spoločnosť TOI TOI.
Zber a odvoz komunálneho odpadu bude v súlade s VZN obce Vlčany.
3.4
Zdroje hluku a vibrácií
Navrhovaná činnosť svojím charakterom predstavuje nevýznamný zdroj hluku, ktorý vzniká
najmä pri manipulácii so železnými a neželeznými kovmi - vykládke a nakládke odpadu. Ďalším
možným zdrojom hluku bude doprava, smerujúca do a zo zariadenia na zber.
3.5
Zdroje žiarenia, tepla a zápachu
Zariadenie na zber nebude zdrojom žiarenia, tepla ani zápachu.
4. Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvov na životné prostredie
4.1
Vplyvy na obyvateľstvo
Z pohľadu zdravia obyvateľstva sa považuje činnosť zberu a výkupu kovového odpadu vo
Vlčanoch za málo významný až nevýznamný faktor z nasledovných dôvodov:
- plánovaná prevádzka bude situovaná v priestore určenom územným plánom ako priestor
výroby
- prevádzka bude vzdialená do prvých rodinných domov viac ako 140 m
- samotná intenzita dopravy na Staničnej ceste z titulu zberu odpadov bude nízka a nesúvisí len
s činnosťou navrhovateľa, cesta slúži aj ako prístupová komunikácia do areálu priemyslu ,
kde sú situované podnikateľské subjekty – JAV AKC s.r.o. a JOPI GROUP s.r.o. Šaľa
- činnosť zberu nebude výrazným zdroj hluku a emisií v predmetnej lokalite vzhľadom na
prevádzkovú dobu len počas pracovných dní a počas denných hodín.
4.2
Vplyvy na prírodné prostredie
4.2.1 Vplyvy na horninové prostredie
Medzi potenciálny vplyvy na horninové prostredie môžeme zaradiť vznik havarijnej situácie –
únik prevádzkových kvapalín z dopravných mechanizmov. Vplyv na horninové prostredie
považujeme vzhľadom na navrhovaný spôsob umiestnenia kontajnerov na odpad a manipuláciu
s ním za málo významný.
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4.2.2 Vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu
Povrchové vody
Vzdialenosť povrchových tokov – rieka Váh 2,6 km východne, 950 m staré rameno Váhu –
východne, 840 m vodná plocha situovaná západne od záujmového územia, pričom medzi
prevádzkou navrhovateľa a povrchovými tokmi sa nachádza železničná trať a zástavba
rodinných domov v obci Vlčany, v prípade poľnohospodárska plocha, dáva záruku, že prevádzka
navrhovateľa nemôže priamo ohroziť kvalitu povrchových vôd. Vplyv na povrchové vody
považujeme za nevýznamný.
Podzemné vody
Vody z povrchového odtoku sú v súčasnosti v priamom kontakte s terénom, voľne vsakujú na
pozemku, t.j. v súlade s koncepciou nakladania s vodami z povrchového odtoku - retenciou
vody z povrchového odtoku v mieste ich vzniku.
Činnosťou zberu kovového odpadu kategórie „O“ v súlade s požiadavkami legislatívy
nepredpokladáme negatívny vplyv na podzemné vody.
4.2.3 Vplyvy na ovzdušie a klimatické pomery
V súvislosti so zriadením zariadenia na zber železných a neželezných kovov nevzniknú zdroje
znečisťovania ovzdušia, nakoľko prevádzkový objekt bude vykurovaný elektrikou. Vplyvy na
ovzdušie a klimatické pomery v území sú minimálne.
4.2.4 Vplyvy na pôdu
Plocha, kde má byť zriadené zariadenie na zber železných a neželezných kovov je vedená
v katastri nehnuteľnosti ako ostatná plocha, čiže nedôjde k záberu a teda ani k zníženiu výmery
poľnohospodárskej pôdy v katastri obce. Rovnako činnosť zberu odpadov nebude mať vplyv na
kvalitu pôdy v území.
4.2.5 Vplyvy na faunu a flóru
V súvislosti s využitím pozemku, ktorý v minulosti slúžil ako priestor pre predaj palív
a parkovanie poľnohospodárskej techniky a teraz bude slúžiť na zber a výkup kovových
odpadov nebude potrebný žiaden výrub stromov, naopak navtrhovateľ dosadil medosnosné
stromy popri oplotení. Vplyv na faunu oproti súčasnému stavu sa nepredpokladá. V zadnej časti
pozemku je hustejší porast stromov a priestor je využitý na osadenie včelínov.
4.3
Vplyvy na krajinu
Činnosť zberu železných a neželezných kovov nebude mať vplyv na krajinu ani scenériu
nakoľko lokalita je od priameho pohľadu od obce (zástavby rodinných domov) oddelená
súvislým zápojom stromov.
4.4
Chránené územia
Katastrálne územie obce Vlčany v zmysle ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov je územím, na ktorom platí I. stupeň ochrany.
Katastrálnym územím obce prechádza nadregionálny hydrický biokoridor Váhu. V území sa
predpokladá intenzívne využívanie poľnohospodárskej pôdy.
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Veľkoplošné chránené územia
V riešenom území sa nenachádza žiadne veľkoplošné chránené územie podľa zákona č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
Maloplošné chránené územia
Najbližšie maloplošné chránené územia v k.ú. obce Vlčany je vzdialené cca 1,3 km západne od
posudzovanej lokality jedná sa o prírodnú pamiatku “Vlčianske Mŕtve Rameno“, ktorého vodná
plocha je lemovaná zárastami kosatca žltého, vrbice vŕbolístej, trste obyčajnej a druhmi z rodu
ostríc. Južná časť územia je rajom vodného vtáctva, hlavne kačíc a vodných sliepok. Výmera
chráneného územia: 82 394 m2.
Európska sústava chránených území NATURA 2000
V riešenom území nie sú navrhované žiadne chránené územia európskeho významu CHÚEV, ani
chránené vtáčie územia CHVÚ, ale v blízkosti sa nachádza Chránené vtáčie územie NATURA
2000 Dolné Považie s unikátnymi druhmi (k.ú. Palárikovo, Tvrdošovce, atď...).
Mokrade
V okrese Šaľa sa nenachádza žiadna lokalita chránená podľa medzinárodných dohovorov mokrade spĺňajúce kritériá Ramsarskej konvencie pre zapísanie do Zoznamu mokradí
medzinárodného významu, mokrade s výskytom rastlín a živočíchov indikujúcich medzinárodný
význam lokality. Najbližšia lokalita bola identifikovaná cca 30 km juhozápadným smerom smer
Veľký Meder jedná sa o Ramsarskú lokalitu Dunajské Luhy.
Zoznam lokálnych mokradí je uvedený v nasledujúcej tabuľke vrátane orientačných vzdialeností
od posudzovaného areálu.
Názov mokrade

Obec

Plocha
[m2]

Kategória

Vzdialenosť
[km]

Smer

Rybník Kopola

Vlčany, Neded

135 000

L

1,7

JV

Bufa – mokraď

Vlčany

35 000

L

3,5

Z

Selice, Vlčany

35 200

L

4

SV

Neded

53 300

L

4,2

JV

CHPV Bábske jazero (Šúgó)
CHPV Jahodnianske jazero (Gara)

4.5
Vplyvy na urbánny komplex , využívanie zeme, vplyvy na kultúru a pamiatky
Prevádzka zariadenia na zber železných a neželezných kovov nebude mať negatívny vplyv na
urbánny komplex, kultúru a pamiatky, nakoľko je vhodne situovaná a predpokladáme skôr
pozitívny vplyv - vytvorenie možnosti a priestoru na zber kovových odpadov s následným
zhodnotením mimo miesta zberu.
5. Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice
Prevádzka zariadenia na zber železných a neželezných kovov nebude mať vplyv na životné
prostredie presahujúci štátne hranice vzhľadom na charakter činnosti a dostatočnú vzdialenosť
od hraníc s Maďarskou republikou (cca 33 km).
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6. Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na súčasný stav ŽP
v dotknutom území
Na základe vykonanej analýzy nie sú známe žiadne vyvolané súvislosti, ktoré by mohli spôsobiť
vplyvy na životné prostredie v dotknutom území.
II. ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE
Posúdenie zámeru navrhovanej činnosti bolo vykonané s ohľadom na jeho umiestnenie,
charakter, kapacitu, rozsah vo vzťahu k predpokladaným vplyvom na jednotlivé zložky
životného prostredia a zdravia obyvateľstva. Po preverení skutkového stavu možno konštatovať,
že v zámere navrhovanej činnosti boli uvedené všetky podstatné predpokladané vplyvy
navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravia obyvateľov. Z
vyhodnotenia neboli zistené skutočnosti, ktoré by bránili realizácii navrhovanej činnosti po
akceptovaní a zapracovaní pripomienok a realizácii navrhovaných opatrení. V procese neboli
identifikované také nedostatky alebo neurčitosti, ktoré by bránili v definovaní vplyvov.
Informácie použité v zámere navrhovanej činnosti sú dostatočné na to, aby bolo možné
rozhodnúť podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
Príslušný orgán na základe komplexných výsledkov zo zisťovacieho konania t. j. kritérií
uvedených v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, prihliadnuc na doručené stanoviská a
informácie zo zámeru, rozhodol, že predmet zisťovacieho konania sa nebude posudzovať podľa
zákona o posudzovaní vplyvov.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v zámere, je
ten kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s
vplyvom uvedeným v zámere v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení
činnosti podľa osobitných predpisov.
Na základe uvedených skutočností rozhodol príslušný orgán tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti rozhodnutia.
Upozornenie:
Podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v
zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má
zriadené, a na úradnej tabuli obce.
Poučenie
Účastníci konania vrátane verejnosti v súlade s § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. majú
právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a 54 správneho poriadku v lehote do
15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa.
Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa zmeny navrhovanej
činnosti v súlade s § 29 ods. 12 zákona č. 24/2006 Z. z. podať návrh na začatie povoľovacieho
konania k zmene navrhovanej činnosti.
Verejnosť podľa § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. má právo podať odvolanie proti
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rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia
sa pri podaní takého odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného
v zisťovacom
konaní podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví
záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je podľa § 177 a nasledujúceho zákona č.
162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych
opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Miroslava D a n i š o v á
vedúca odboru
Doručuje sa:
Účastníci konania:
1. Martina Chovancová, Kamanová 262, 956 12 Kamanová
2. Obec Vlčany, 925 84 Vlčany č. 944
3. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
Dotknuté orgány (na vedomie):
4. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia obehového hospodárstva,
odbor odpadového hospodárstva , Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
5. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
6. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
-úsek štátnej vodnej správy
-úsek ochrany prírody a krajiny
-úsek odpadového hospodárstva
-úsek ochrany ovzdušia
7. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
8. Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Hlavná 2/1, 927 01
Šaľa
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska č. 64, 949 01 Nitra
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova trieda 58, 949 63 Nitra
11. Obec Neded, 925 85 Neded 844
12. Obec Žihárec, 925 83 Žihárec 599
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