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Rozhodnutie
„Zariadenie na zber a výkup odpadov“ k.ú. Kolárovo, p.č. 28451/195
Popis konania / Účastníci konania
1. FERRUM – LBB s. r. o., Veľká Komárňanská 2684, 941 31 Dvory nad Žitavou
2. Mesto Kolárovo, Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo
3. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ .Štúra 1, 812 35 Bratislava
4. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno
5. Okresný úrad Komárno, odbor krízového riadenia, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno
6. Okresný úrad Komárno, odbor pozemkový a lesný, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno
7. Okresný úrad Komárno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne, Družstevná 16, 945 01 Komárno
9. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
10. Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, Mederčská č. 39, 945 01 Komárno
12. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Výrok
Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku
posudzovania vplyvov na životné prostredie, podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 5 ods. 1 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 správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán 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, podľa § 29 ods. 11 zákona a § 46 a § 47 správneho poriadku po vykonaní zisťovacieho
konania pre zámer navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a výkup odpadov“ navrhovateľa FERRUM – LBB s. r.
o., Veľká Komárňanská 2684, 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 44 094 728, rozhodol takto:
Navrhovaná činnosť „Zariadenie na zber a výkup odpadov“, ktorá sa bude realizovať na pozemku s parc. č 28451/195
v katastrálnom území Kolárovo
sa nebude 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 (ďalej len „zákon“).
V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona sa určujú nasledujúce podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie
vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie:
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1. Dodržať ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré platia v prvom stupni územnej ochrany.
2. Všetky odpady vznikajúce v priebehu výstavby a počas prevádzky je potrebné skladovať a likvidovať v súlade
so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
súvisiacimi právnymi predpismi, zmluvne v réžii subjektov s príslušnými oprávneniami.
3. Pri riešení systému zberu a nakladania s odpadmi, najmä komunálnymi, je potrebné zohľadniť aktuálne právne
normy v odpadovom hospodárstve, ale aj všeobecne záväzné nariadenie dotknutej obce.
4. V súvislosti s plánovanou činnosťou dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku, vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku,
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.
5. 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.
6. Oplotený areál umiestniť mimo obvodu dráhy, tzn. min. 6 m od osi krajnej koľaje a min. 3 m od päty násypu
železničného telesa (spodku) a aby bol mimo rozhľadového trojuholníka železničného priecestia v žkm 24,858.
7. Káblové vedenie v obvode dráhy umiestniť kolmo vzhľadom na železničnú trať.
8. Realizáciu a prevádzku plánovanej výstavby je preto potrebné navrhnúť tak, aby neohrozovala, neobmedzovala
bezpečnosť ani žiadnym iným spôsobom neovplyvňovala prevádzku ŽSR. V prípade akýchkoľvek budúcich zásahov
riešiť všetky novobudované kríženia komunikácií so železničnou traťou ako mimoúrovňové.
9. Upozorňujeme, že bežná železničná prevádzka je zdrojom emisií (hluk, vibrácie, prašnosť, vplyv prevádzky
trakcie) a miesta výstavby nachádzajúce sa v ochrannom pásme dráhy, prípadne v blízkosti dráhy, môžu byť
spomenutými negatívnymi vplyvmi ohrozené. To znamená, že pri výstavbe v blízkosti železničnej trate, prípadne
v ochrannom pásme dráhy, treba túto skutočnosť zvážiť a navrhnúť opatrenia na zamedzenie negatívnych vplyvov
na objekt a jeho súčasti. Pri navrhovaní týchto opatrení je potrebné vychádzať z maximálnej prevádzkovej kapacity
železničnej trate.
10. Náklady na realizáciu týchto opatrení hradí investor navrhovanej výstavby, a to aj v prípade, že predmetné
opatrenia budú musieť byť vykonané priamo na zariadeniach železničnej trate.
11. Po realizácii stavby v uvedenom území jej vlastníci nebudú môcť voči prevádzkovateľovi železničnej trate
uplatňovať akékoľvek požiadavky na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky, a to ani v prípade,
že pred navrhovanou výstavbou nebolo potrebné v zmysle projektovej dokumentácie realizovať takéto opatrenia,
pretože negatívne vplyvy železničnej dopravy v čase realizácie predmetnej navrhovanej výstavby boli známe.
12. Akceptovať a realizovať opatrenia z hľadiska danej investície, ktoré sú uvedené v rámci kapitoly IV.10.
predloženého zámeru (viď.nižšie)
OPATRENIA NA ZMIERNENIE NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ČINNOSTI (kap.IV.10. zámeru)
Pre realizáciu zámeru a jeho prevádzku je potrebné dôsledné dodržiavanie platných technologických,
bezpečnostných a protipožiarnych predpisov a platnej legislatívy.
Pri realizácii je nutné dodržiavať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v súlade s príslušnými právnymi
predpismi.
Opatrenia z hľadiska ochrany horninového prostredia
Počas prevádzky je potrebné zabezpečiť zníženie rizika havárií vozidiel, aby nedošlo k úniku možných
kontaminantov do horninového prostredia. Manipulácie s odpadmi sa bude vykonávať len na spevnených plochách
v areáli prevádzky.
Opatrenia na ochranu zdravia ľudí
Pri prevádzke činnosti dodržať ustanovenia zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Jednotlivé objekty a priestory využívané pre navrhované činnosti v rámci Zariadenia na zber, výkup a odpadov
musia byť prehľadne a jasne označené. Dbať na bezpečnosť v súvislosti s dopravným zaťažením územia (pohyb
nákladných automobilov v rámci areálu).
Opatrenia na ochranu podzemných a povrchových vôd
• Zabezpečiť miesta prípadného výskytu škodlivých látok havarijnými súpravami.
• Počas prevádzky je potrebné zabezpečiť zníženie rizika havárií vozidiel, aby nedošlo k úniku možných
kontaminantov do horninového prostredia.
• Manipuláciu s odpadmi vykonávať len na izolovaných plochách v areáli prevádzky.
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Nakladanie s odpadmi
• Držiteľ odpadov je povinný odpady vznikajúce pri činnosti zhromažďovať a triediť podľa druhov a nakladať s
nimi v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
• Dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
• Manipulácie s odpadmi vykonávať len na izolovaných plochách v areáli prevádzky.
• Zabezpečiť, aby držiteľ odpadov odovzdal odpady na zhodnotenie/zneškodnenie len osobám, ktoré sú na túto
činnosť oprávnené.
• Zabezpečiť, aby držiteľ odpadov viedol a uchovával evidenciu o druhoch a množstve odpadov, o ich zhodnocovaní
a zneškodňovaní,
• Zmesový komunálny odpad a jeho oddelené zložky je potrebné zhromažďovať v zberných nádobách
zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v meste Kolárovo.
Opatrenia na ochranu ovzdušia
• V prípade suchých období je potrebné areálové komunikácie skrápať vodou, aby sa zabránilo nadmernej prašnosti
pri pohybe mechanizmov v rámci areálu navrhovateľa
• V okolí zariadenia udržiavať v dobrom stave jestvujúcu obvodovú zeleň, ktorá slúži aj na zachytávanie prašnosti
zo zariadenia. V prípade potreby, vhodne doplniť obvodovú zeleň na miestach, kde si to situácia vyžiada
Opatrenia na ochranu pred hlukom a pred vibráciami
Zabezpečiť, aby stavebné práce neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí napr.
správnou organizáciou prác. Dodržiavanie pracovnej doby, ktorá by mala byť vylúčená v nočných hodinách, v dňoch
pracovného pokoja a počas sviatkov.
Odôvodnenie
Navrhovateľ FERRUM – LBB s. r. o., Veľká Komárňanská 2684, 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 44 094 728,
predložil dňa 09.05.2022 Okresnému úradu Komárno, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 zákona
NR SR 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“) zámer navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a výkup odpadov“,
k.ú. Kolárovo. Spracovateľom predloženého zámeru je Július Labancz, Veľká Komárňanská 2684, 941 31 Dvory
nad Žitavou.
Navrhovaná činnosť podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní je zaradená do kapitoly 9. Infraštruktúra, položka č.
10. Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel – zisťovacie konanie
bez limitu
Navrhovateľ listom zo dňa 14.03.2022 požiadal o upustenie od variantného riešenia navrhovanej činnosti. Podľa § 22
ods. 6 zákona príslušný orgán listom č. OU-KN-OSZP-2022/006814-002 zo dňa 20.04.2022 upustil od požiadavky
variantného riešenia navrhovanej činnosti.
Dňom doručenia zámeru sa začalo podľa § 18 správneho poriadku, správne konanie vo veci posudzovania
predpokladaných vplyvov činnosti na životné prostredie, o čom príslušný orgán upovedomil všetkých známych
účastníkov konania
Príslušný orgán dňa 16.05.2022 zverejnil zámer navrhovanej činnosti podľa § 23 ods.1 zákona a informáciu pre
verejnosť podľa § 24 ods.1 zákona na nawebovom sídle MŽP SR a zároveň zaslal žiadosť o stanovisko k zámeru
rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu a dotknutému orgánu.
Dotknutá obec mesto Kolárovo podľa ust. § 23 ods. 3 zákona informovala o zámere navrhovanej činnosti verejnosť
spôsobom v mieste obvyklým, v dňoch od 18.05.2022 do 09.06.2022 a zároveň oznámila kde a kedy možno
do oznámenia o zmene nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu
pripomienky podávať.
Podľa ustanovenia § 23 ods. 4 rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec doručia písomné
stanoviská23) k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko
v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k
zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia
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oznámenia podľa odseku 3; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote
prostredníctvom dotknutej obce.
Opis navrhovanej činnosti:
Investičným zámerom navrhovateľa je vybudovať v dotknutej lokalite „Zariadenie“ predstavuje súbor funkčne a
logisticky usporiadaných objektov a zariadení, ktoré budú zabezpečovať zber ostatných odpadov, vrátane výkupu,
triedenia a zhromažďovania vykúpených kovových odpadov do času ich odovzdania konečnému spracovateľovi.
Navrhovaná činnosť bude situovaná v Nitrianskom kraji, v okrese Komárno, v meste Kolárovo, v súčasnosti
nevyužívanom priemyselnom areáli. Areál zariadenia na zber a výkup odpadov bude umiestnený v katastrálnom
území Kolárovo na parcele č. 28451/195 s celkovou výmerou okolo 6932 m2.
V areáli bude vykonávaná nová činnosť spočívajúca v zbere a výkupe ostatných odpadov - kovových odpadov.
Areál zariadenia na zber a výkup odpadov bude umiestnený v súčasnosti nevyužívanom priemyselnom areáli s
výmerou 6932 m2. Zariadenie bude dostupné z verejnej komunikácie a napojená na vnútroarelovú komunikáciu.
Areál pozostáva so spevnených betónových plôch a unimobunky s administratívnym a sociálnym zabezpečením.
Areál zariadenia je oplotený a zabezpečený proti vniknutiu nepovolených osôb. Súčasťou areálu je oplotenie s
uzamykateľnou bránou a prevádzka je monitorovaná kamerovým systémom.
Súčasťou areálu bude nájazdová mostová váha s nosnosťou 30 ton. V zariadení sa bude nachádzať uzamykateľný
kontajner na skladovanie farebných kovov, veľkoobjemové kontajnery, malo objemové kontajnery a plochy určené
na zhromažďovanie odpadov. V areáli sa bude vykonávať činnosť spočívajúca v zbere ostatných odpadov.
Zariadenie bude slúžiť na zber, vrátane výkupu, triedenia a dočasného zhromažďovania ostatných odpadov (kovové
odpady), ktoré budú po prijatí roztriedené podľa druhu a zhromažďované v areáli na vyhradenej spevnenej ploche
zariadenia alebo vo vyhradených kontajneroch. Technológia triedenia a ukladania týchto druhov odpadov bude
vykonávaná ručne. Po naplnení kapacity zariadenia budú ďalej odpady odvážané na zhodnotenie.
Do zariadenie na zber odpadov budú odpady dovážane držiteľmi odpadov, resp. vlastnou dopravou navrhovateľa.
Odpad bude pri prijímaní vizuálne skontrolovaný s cieľom overenia jeho vlastností, následne bude odvážený a
zaevidovaný podľa Katalógu odpadov. Ostatné odpady ako železné a neželezné kovy, odpady z obalov, budú
zhromažďované podľa druhu odpadu. Kovové odpady budú zhromažďované buď na spevnenej ploche alebo
k tomu určených veľkoobjemových kontajneroch. Neželezné kovy (meď, mosadz, bronz, hliník a pod.), budú
zhromažďované podľa jednotlivých druhov v uzamykateľnom kontajneri na skladovanie farebných kovov. Odpady
budú zhromažďované tak, aby nedochádzalo k ich úniku z areálu navrhovateľa do okolia.
Zoznam ostatných odpadov, ktoré budú v Zariadení zberané a zhromažďované (v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.
365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov) :
02 01 10 odpadové kovy O
12 01 01 piliny a triesky zo železných kovov O
12 01 02 prach a zlomky zo železných kovov O
12 01 03 piliny a triesky z neželezných kovov O
12 01 04 prach a zlomky z neželezných kovov O
12 01 13 odpady zo zvárania O
15 01 04 obaly z kovu O
16 01 17 železné kovy O
16 01 18 neželezné kovy O
17 04 01 meď, bronz, mosadz O
17 04 02 hliník O
17 04 03 olovo O
17 04 04 zinok O
17 04 05 železo a oceľ O
17 04 06 cín O
17 04 07 zmiešané kovy O
17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O
19 10 01 odpad zo železa a z ocele O
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19 10 02 odpad z neželezných kovov O
19 12 02 železné kovy O
19 12 03 neželezné kovy O
20 01 04 obaly z kovu O
20 01 40 kovy O
20 01 40 01 meď, bronz, mosadz O
20 01 40 02 hliník O
20 01 40 03 olovo O
20 01 40 04 zinok O
20 01 40 05 železo a oceľ O
20 01 40 06 cín O
20 01 40 07 zmiešané kovy O
Zhromažďovanie ostatných odpadov
Zhromažďovanie odpadov zo železných a neželezných kovov sa bude vykonávať spravidla vo vyhradených
priestoroch areálu, ktoré budú ohradené opornými múrmi z voľne uložených betónových blokov. V odôvodnených
prípadoch (drobný materiál a pod.) sa bude odpad skladovať vo veľkoobjemových alebo maloobjemových
kontajneroch.
Zhromažďovanie odpadov z neželezných kovov sa bude vykonávať v kontajneroch a v uzamykateľnom kontajneri
na skladovanie farebných kovov.
Kontajnery budú uložené podľa potreby na spevnených plochách areálu.
Kapacita zariadenia na zber a výkup ostatných odpadov, vrátane triedenia, zhromažďovania kovových odpadov,
plastov a papiera, zberu, triedenia ostatných odpadov nepresiahne 30 000 ton ročne ostatných odpadov.
Okolo pozemku sa v súčasnosti buduje bariérové oplotenie výšky 2,0 m. Na oplotenie je vydané povolenie. Vstup
na pozemok bude zabezpečený posuvnou bránou. Na pozemku bude vytvorená spevnená plocha z cestných panelov
uložená na podklade z makadamu. Pri vstupe bude osadená unimobunka, ktorá bude slúžiť ako administratívna
budova. Zatouto unimobunkou bude osadené chemické WC, pre potreby personálu. Vedľa tejto unimobunky bude
nájazdová mostová váha, s nosnosťou 30 ton. V prednej časti pozemku ďalej bude osadená unimobunka, ktorá bude
slúžiť na uskladnenie farebných kovov. V bočnej časti pozemku budú umiestnené kontajnery.
V zadnej časti pozemku budú boxy pre voľne uložený železný šrot. Unimobunky slúžiace ako administratívna
budova a sklad farebných kovov budú typové, zložené z prefabrikátov, pôdorysné rozmery unimobunky 6,0 x 3,0
m, výška unimobunky 3,0 m. Objekty na pozemku budú mobilné, resp. administratívna budova po odpojení od
elektrickej energie bude transportovateľná.
Na pozemok bude privedená elektrická energia. Unimobunka slúžiaca ako administratívna budova je umiestnená tak,
aby prívod elektrickej energie do nej bol čo najkratší. Na pozemku bude realizované osvetlenie areálu a kamerový
systém.
Predpokladané vplyvy činnosti na životné prostredie a opatrenia na ich zmiernenie :
Nároky na vstupy:
Záber pôdy
Posudzovaná činnosť nevyžaduje záber poľnohospodárskej pôdy, nakoľko bude umiestnená v jestvujúcom
priemyselnom areáli v katastrálnom území Kolárovo na parcele č. 28451/195. Parcela je evidované ako zastavaná
plocha a nádvorie.
Chránené územia, chránené výtvory a pamiatky
Navrhovaná činnosť nebude umiestnená v oblasti chráneného územia a nebude mať vplyv na chránené výtvory a
pamiatky.
Ochranné pásma
Navrhovaná činnosť sa nenachádza v žiadnom ochrannom pásme. Všetky ochranné pásma inžinierskych sietí budú
navrhovanou činnosťou dodržané.
Spotreba vody
Vodovodná prípojka budovaná nebude. Pitná voda bude zabezpečená vo fľašiach.
Kanalizačná prípojka, ani žumpa budovaná nebude. Chemické WC bude za unimobunkou slúžiacou ako
administratívna budova.
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Ostatné surovinové a energetické zdroje
Suroviny
Nároky na suroviny a materiál počas výstavby budú spresnené v stavebno-technickej dokumentácii vyššieho
stupňa. V zásade možno predpokladať, že pri realizácii stavby budú použité suroviny a materiál, aké predpisujú
príslušné právne a technické normy v oblasti zakladania a realizácie stavieb v SR (štrk, piesok, cement, betónové
dlažby, keramické výrobky, železo, strešné krytiny, izolácie, drevo, plastové výrobky, sklo a iné stavebné hmoty
a materiály). Množstvá nie sú doposiaľ špecifikované. Zdrojmi týchto materiálov budú štandardné ťažobné a iné
zdroje dodávateľských organizácií, resp. pôjde o obchodné výrobky zo zdrojov mimo dotknutého územia, ktorých
prísun si zabezpečí samotná stavebná organizácia. Prevádzka navrhovanej činnosti si nevyžiada prísun špecifických
surovín a materiálu.
Elektrická energia
Potreba elektrickej energie bude zabezpečená novou prípojkou pre daný areál. Spotreba elektrickej energie počas
prevádzky bude zabezpečovať prevádzku unimobunky - administratívnej budovy.
Spotreba zemného plynu
Prevádzka nie je a ani nebude napojená na prípojku zemného plynu
Nároky na dopravu
Príjazdová cesta do areálu je vybudovaná. Dopravná zaťaženosť po uvedení zariadenia do prevádzky sa predpokladá
v rozsahu 2 – 3 prejazdov nákladných vozidiel denne. Nakoľko sa navrhovaná činnosť nachádza v jestvujúcom
priemyselnom areáli je toto územie na predpokladané zaťaženie nákladnou dopravou pripravené a nevyžiada si
potrebu budovania nových komunikácií.
Nároky na pracovné sily
Celkový počet zamestnancov v zariadení na zber odpadov bude v počte 1 zamestnanec.
ÚDAJE O VÝSTUPOCH
Zdroje znečistenia ovzdušia
Pri realizácii zámeru sa nepredpokladá významný vznik emisií znečisťujúcich látok. Počas prevádzky zariadenia
môže byť zvýšená prašnosť, ktorá môže byť spôsobená dopravou a manipuláciou s odpadmi. Nakoľko v prevádzke
bude vykonávaný najmä výkup od občanov, v rámci ktorého bude vykúpený odpad umiestňovaný prioritne do
veľkoobjemových kontajnerov, ktoré budú následne po zaplnení odvezené kontajnerovými vozidlami, nie je v
prevádzke predpoklad zvýšenej manipulácie s odpadom a tým pádom aj prašnosť z manipulácie s odpadmi bude
len minimálna.
Činnosti ako sú zber a zhromažďovanie ostatných odpadov neprodukujú látky znečisťujúce ovzdušie. V spojitosti s
prevádzkou a navrhovanými činnosťami bude najvýznamnejším zdrojom látok znečisťujúcich ovzdušie doprava. V
dôsledku navrhovaných zmien a doplňujúcich aktivít nedôjde k významnému nárastu intenzity dopravy v dotknutom
území a teda ani významnému nárastu emisií produkovaných dopravou.
Odpadové vody
Kanalizačná prípojka, ani žumpa budovaná nebude. Chemické WC bude za unimobunkou slúžiacou ako
administratívna budova.
Odpady
Odpady počas výstavby
Počas stavebných a rekonštrukčných prác, ktoré budú súvisieť s rozšírením betónových plôch si vyžiada vznik najmä
stavebných odpadov. Pri samotných stavebných prácach môžu vzniknúť najmä odpady, ktoré sú uvedené v tabuľke.
S odpadmi vzniknutými pri stavebných prácach bude nakladané v súlade s § 14 a § 77 zákona č. 79/2015 Z.z. o
odpadoch.
Kód odpadu, Názov odpadu, Kategória, Predpokladaný spôsob zneškodnenia alebo zhodnotenia
17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O D1
17 01 01 betón O R5
17 02 01 drevo O R3
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O R5
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17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O D1
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O R5
Odpady vzniknuté počas prevádzky
Počas prevádzky zariadenia na zber odpadov bude vznikať prevažne komunálny odpad. Komunálny odpad (200301)
bude zhromažďovaný v kontajneroch na KO a zneškodňovaný v súlade so všeobecne záväzným nariadením Mesta
Kolárovo. Nádoby na zber komunálnych odpadov budú rozmiestnené v zmysle VZN mesta.
Hluk
Zdrojmi hluku počas prevádzky budú:
• doprava materiálov (odpadov) do zariadenia a zo zariadenia,
• zhromažďovanie a manipulácia s kovovými odpadmi.
Počas prevádzky navrhovaného zariadenia bude vonkajším zdrojom hluk z dopravy materiálov a následného
nakladanie s nimi v rámci areálu zariadenia.
Z pohľadu hluku a vibrácií vznikajúcich pri prevádzke sa očakáva v navrhovanom zariadení zvýšená hladina hluku,
z dôvodu vykladania a nakladania kovového materiálu a zvýšenej dopravnej premávke automobilov.
Iné neočakávané vplyvy, neočakávané investície
V dôsledku charakteru navrhovanej činnosti možno predpokladať, že nevzniknú žiadne neočakávané vplyvy a
investície.
ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Predpokladané vplyvy na životné prostredie predstavujú vplyvy vyvolané činnosťami súvisiacimi s realizáciou
miestnej výkupne.
Vplyvy na obyvateľstvo
Najbližšie trvale obývané objekty sa nachádzajú sú vo vzdialenosti cca 130 m od navrhovanej činnosti.
Negatívne vplyvy je možné očakávať priamo v areáli v dôsledku zvýšenej frekvencie dopravy na príjazdovej
komunikácii po uvedení do prevádzky a to zvýšením sekundárnej prašnosti, emisií znečisťujúcich látok a hluku
z dopravy. Pri samotnej prevádzke bude zvýšená hladina hluku, ktorá bude spôsobená, nakladaním, vykladaním
a manipuláciou s kovovými odpadmi. Zvýšené hladiny hluku a prašnosti budú počas prevádzky zariadenia, ktoré
nebude prevádzkované v nočných hodinách. Úroveň hluku, ktorá je produkovaná prevádzkovaním zariadenia na
zber a výkup odpadov, je hodnotené zvýšenie hlukových hladín vzhľadom na situovanie prevádzky ako nepriame
a málo významné. Pozitívne vplyv sa prejavia najmä v socio-ekonomickej oblasti rozšírením ponuky pracovného
miesta ako aj zvýšenej miere zhodnocovanie odpadov v súlade s platným POH SR, ako aj prevádzkou zariadenie,
kde sú občania zvyknutý zanášať svoje odpady, s ktorými je následne nakladané v zmysle hierarchie odpadového
hospodárstva, nakoľko kovové odpady finálne končia zväčša v oceliarňach, kde sú opätovne použité na výrobu
železa a ocele, čo šetrí prírodné zdroje a plne s súlade s obehovým hospodárstvom. Tieto však možno hodnotiť v
celkovom kontexte ako málo významné.
Vplyv na horninové prostredie a reliéf
Kontaminácia horninového prostredia počas výstavby a užívania zariadenia je málo pravdepodobná a to iba pri
havarijných situáciách, ku ktorým by pri dodržaní všetkých bezpečnostných predpisov nemalo dôjsť. Pri dodržiavaní
technologických postupov a miest
manipulácie s odpadmi, by nemalo dôjsť k situáciám, ktoré ohrozia horninové prostredie. Navrhované činnosť bude
prebiehať najmä na zabezpečených miestach v rámci jestvujúceho areálu prevádzky navrhovateľa.
Vplyv na horninové prostredie počas prevádzky zariadenia sa hodnotí ako zanedbateľný a predstavuje len
potenciálne riziká ohrozenia horninového prostredia v prípade havarijných únikov znečisťujúcich látok mimo
zabezpečené priestory.
Nerastné suroviny
V dotknutom území ani v jeho okolí sa nenachádza žiadne ťažené ani výhľadové ložisko nerastných surovín. Vplyvy
sú nulové.
Geodynamické javy a geomorfologické pomery
Vplyvy na geodynamické javy a geomorfologické pomery sú nulové.
Vplyvy na klimatické pomery
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Realizáciou a prevádzkou navrhovanej činnosti nedôjde k významným zmenám mikroklímy. Vplyvy sú
zanedbateľné.
Vplyvy na ovzdušie
Vzhľadom na funkčné využívanie riešeného územia, výstupy a charakter činnosti, nie je dôvodné očakávať zmeny
kvality ovzdušia v celom priestore v rámci štandardnej prevádzky. Prírastok emisií z automobilovej dopravy a
prevádzky v dotknutom území nebude tak významný, aby výrazne ovplyvnil kvalitu jeho ovzdušia v porovnaní
so súčasným stavom. Činnosti ako sú zber a zhromažďovanie ostatných odpadov neprodukujú látky znečisťujúce
ovzdušie.
Činnosť je navrhovaná tak, aby v maximálnej možnej miere eliminovala vplyvy na ovzdušie a miestnu klímu a jej
vplyv v celkovom kontexte možno charakterizovať málo významný.
Vplyvy na vodné pomery
Navrhnuté riešenia na ochranu vodných pomerov v lokalite sú na dostatočnej technickej úrovni. Predpokladá sa,
že prevádzka navrhovaného zariadenia neovplyvní negatívne hydrologické a hydrogeologické pomery dotknutého
územia a nebude mať výrazne negatívny vplyv na kvalitatívno-kvantitatívne pomery povrchových a podzemných
vôd. Vplyv možno hodnotiť ako negatívny, ale zanedbateľný a predstavuje skôr potenciálne riziká ohrozenia
podzemných a povrchových vôd v prípade havarijných únikov škodlivých látok.
Vplyvy na pôdu
Zámer bude realizovaný v priemyselnej zóne, plochy boli vyňaté z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a zastavané
priemyselnými objektami. Vplyvy sú nulové.
Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy
Realizácia činnosti si nevyžiada výrub drevín. V hodnotenom území sa nevyskytujú chránené, vzácne a ohrozené
druhy rastlín a živočíchov ani ich biotopy. Územím neprechádzajú migračné koridory živočíchov.
Vplyvy na chránené, vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov a ich biotopy sú zanedbateľné.
Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz
Využitie územia nie je v rozpore s územným plánom mesta Kolárovo. Navrhovaná činnosť bude realizovaná v
jestvujúcom v súčasnosti nevyužívanom priemyselnom areáli, čo zabezpečí, že štruktúra, využívanie krajiny, ani
krajinný obraz sa oproti súčasnému stavu meniť nebude.
Krajinný obraz v dotknutom území sa nezmení. Vplyvy na krajinu hodnotíme ako nulové.
Vplyvy na dopravu
Areál má dobré dopravné napojenie na verejné komunikácie. Z pohľadu hluku a vibrácií vznikajúcich pri prevádzke
sa očakáva v navrhovanom zariadení zvýšená hladina hluku, z dôvodu manipulácie s kovovými odpadmi a zvýšenej
dopravnej premávke automobilov.
Dopravná zaťaženosť po uvedení zariadenia do prevádzky sa predpokladá v rozsahu 2– 3 prejazdov nákladných
vozidiel denne. Nakoľko sa navrhovaná činnosť nachádza v jestvujúcom priemyselnom areáli je toto územie na
predpokladané zaťaženie nákladnou dopravou pripravené.
Navrhovanou činnosťou nevznikne požiadavka na budovanie, alebo rekonštrukciu jestvujúcich štátnych, resp.
areálových komunikácií, ani parkovacích plôch. Parkovanie nákladných áut, ako aj vozidiel zamestnancov
prevádzky bude zabezpečené na jestvujúcich spevnených plochách v areáli prevádzky. Navrhovaná činnosť si
nevyžiada budovanie nových parkovacích miest, nakoľko súčasný stav bude dostatočne vyhovujúci aj pri spustení
prevádzky novej činnosti v rámci jestvujúcich plôch v areáli navrhovateľa. V prípade nutnosti rekonštrukcie
parkovísk pre osobné vozidlá, budú využité materiály zo zhodnocovaných odpadov s využitím drenážnej dlažby,
ktorá zabezpečí priesakovú plochu a znížia tepelné napätie v danom území.
Vplyv na intenzitu dopravy v širšom okolí lokality hodnotíme v celkovom kontexte ako zanedbateľný.
Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma
Areál nezasahuje do chránených vtáčích území, území európskeho významu ani súvislej európskej sústavy
chránených území NATURA 2000. Nezasahuje do veľkoplošných ani maloplošných chránených území prírody.
Územie, v ktorom sa činnosť navrhuje sa nachádza v 1. stupni ochrany podľa zák. č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších
predpisov.
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Vplyvy na územný systém ekologickej stability
Dotknuté územie nezasahuje do žiadneho z prvkov RÚSES, preto realizácia zámeru nebude mať negatívny vplyv
na prvky RÚSES.
Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky
Na území dotknutom realizáciou zámeru sa nenachádzajú objekty zapísané v Štátnom zozname pamiatok.
Nepredpokladá sa priamy vplyv zámeru na pamiatkovo chránené objekty.
Vplyvy na archeologické náleziská
Na území dotknutom realizáciou zámeru sa nenachádzajú archeologické náleziská.
Nepredpokladá sa priamy vplyv zámeru na archeologické náleziská.
Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality
Na území dotknutom realizáciou zámeru sa nenachádzajú paleontologické náleziská a významné geologické lokality.
Nepredpokladá sa priamy vplyv zámeru na paleontologické náleziská a významné geologické lokality.
Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy
Nepredpokladá sa priamy vplyv zámeru na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy.
Vplyvy na hlukovú situáciu
Z pohľadu hluku a vibrácií vznikajúcich pri prevádzke sa bude navrhovaná činnosť realizovať v rámci priemyselného
areálu.
Zdrojmi hluku počas prevádzky budú:
• doprava materiálov (odpadov) do zariadenia a zo zariadenia,
• nakladanie, manipulácia s kovovými odpadmi.
V súvislosti s hlukovou situáciou v území môžeme konštatovať, že lokalita je situovaná v priemyselnej zóne, kde je
už v súčasnosti v dôsledku prítomnosti viacerých zdrojov hluku (cesta, a iné prevádzky) zaťaženie výrazné.
Činnosť navrhovaného zariadenia je v spojitosti s pracovnou dobou zamestnancov obmedzená na denný a večerný
čas s prevádzkovou dobou od 7:00 do 15,30 počas pracovných dní.
pracovných dní.
Areál zariadenia na zber a výkup odpadov je situovaný v jestvujúcom priemyselnom areáli. Najbližšie obývané
územie sa nachádza cca 130 m od zariadenia. Z uvedeného nepredpokladáme s ohľadom na súčasnú situácia
zaťaženia územia hlukom, že v dôsledku realizácie navrhovaných činností dôjde k výraznému zhoršeniu týchto
pomerov. Z celkového hľadiska je predpoklad negatívneho vplyvu činnosti na hlukovú situáciu okolia, počas
prevádzkových hodín zariadenia, ktoré sú ale určené tak, aby obťažovanie hlukov okolia malo čo najmenší vplyv
na obyvateľov.
Činnosť sa bude realizovať v rámci plôch priemyselnej výroby kde je už v súčasnosti v dôsledku prítomnosti
viacerých významných zdrojov hluku (cestná sieť, iné prevádzky) zaťaženie pomerne výrazné.
Z celkového hľadiska nie je predpoklad významného negatívneho vplyvu činnosti na hlukovú situáciu okolia,
samotného situovania navrhovanej činnosti v priemyselnom areáli v meste Kolárovo.
Tento vplyv možno hodnotiť ako dlhodobý lokálny, ale málo významný.
Prevádzkové riziká a ich možný vplyv na územie
Príprava navrhovanej činnosti sa bude riadiť technologickými predpismi a normami. Riziká počas prípravy
vyplývajú z charakteru práce (práce s mechanizmami a zariadeniami). Riziká je možné eliminovať dôsledným
dodržiavaním podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Dôležité sú podmienky požiarnej ochrany a
prístup k objektom v prípade použitia požiarnej techniky po spevnených prístupových plochách.
Vzhľadom na charakter prevádzky a technické riešenie areálu nie je reálny predpoklad vzniku havárií s negatívnym
vplyvom na životné prostredie. Potenciálne riziká počas prevádzky navrhovanej činnosti v prípade poškodenia alebo
ohrozenia životného prostredia je možné špecifikovať v rozsahu a pravdepodobnosti výskytu a to únik škodlivých
látok do prostredia, havárie, výbuchu plynu, úder bleskom, požiaru a nebezpečenstva dopravných kolízií.
Vzhľadom k tomu k vzniku havárie môže dôjsť len po zlyhaní technických zábran pôsobením vonkajších činiteľov
alebo obzvlášť neopatrnou a nezodpovednou manipuláciou, pohybom strojov a vozidiel v areáli Zariadenia.
Riziká technického pôvodu je možné eliminovať pri dodržaní všetkých stavebných, prevádzkových, organizačných,
požiarnych a bezpečnostných predpisov.
Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou činnosti v skúmanom území neboli identifikované.
Komplexné posúdenie vplyvov z hľadiska ich významnosti a ich porovnanie s platnými
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právnymi predpismi
Vplyvy počas prevádzky zariadenia budú mať charakter dlhodobý a trvalý, ale z celkového pohľadu bude
málo významný. Na základe predchádzajúceho hodnotenia vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia sa
nepredpokladá významné negatívne synergické a kumulatívne pôsobenie navrhovanej činnosti na zložky životného
prostredia, ktoré by malo negatívne dopady na zdravie obyvateľov.
Popisované negatívne vplyvy budú hlboko pod limitmi a rámcami určenými legislatívou.
V súlade s § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní doručili príslušnému orgánu svoje písomné stanoviská (sú uvádzané v
skrátenom znení) k predmetnému zámeru navrhovanej činnosti tieto orgány štátnej správy a samosprávy :
1. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, z hľadiska:
- štátnej správy ochrany prírody a krajiny : (list č. OU-KN-OSZP-2022/012805-002 zo dňa 03.06.2022 ) : Okresný
úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie Vám z hľadiska ochrany prírody a krajiny podľa §29 zákona
o posudzovaní, dáva k predmetnej veci nasledovné stanovisko:
Z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny je takéto umiestnenie stavby možné za dodržania ustanovení o
všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov , ktoré platia v prvom stupni územnej ochrany.
V prípade dodržania vyššie uvedených podmienok navrhujeme činnosť ďalej neposudzovať podľa zákona o
posudzovaní.
Vyhodnotenie príslušného orgánu :Požiadavka bola akceptovaná a uvedená vo výrokovej časti rozhodnutia
- štátnej vodnej správy, (list č. OU-KN-OSZP-2022/007960-2 zo dňa 17.05.2022) :
Po preštudovaní predloženého materiálu Vám v zmysle § 23 ods. 4 zákona dávame nasledovné stanovisko:
Investičným zámerom navrhovateľa je výstavba zariadenia na zber a výkup odpadov na pozemku s p.č. 28451/195 v
k.ú. Kolárovo, v nevyužívanom priemyselnom areáli. Zariadenie bude slúžiť na zber, vrátane výkupu, triedenia a na
dočasné zhromažďovanie kovového odpadu. Neželezné kovy (meď, mosadz, bronz, hliník) budú zhromažďované v
uzamykatelných kontajneroch. Areál nebude napojený na verejný vodovod, ani na verejnú kanalizáciu. Pitná voda
bude zabezpečená vo fľašiach. Za unimobunkou slúžiacou jako administratívna budova bude umiestnené chemické
WC.
Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutý orgán štátnej vodnej správy
neuplatňuje pripomienky k zámeru navrhovanej činnosti a nepožaduje posudzovanie zámeru podľa zákona.
Vyhodnotenie príslušného orgánu : Stanovisko bez požiadavky.
- štátnej správy ochrany ovzdušia, ( list č. OU-KN-OSZP-2022/008152-2-Va zo dňa 6.6.2022) : k predloženému
oznámeniu o zmene uvádza:
Na základe predloženého materiálu Vám v zmysle § 23 ods. 4 citovaného zákona dávame nasledovné stanovisko:
Predložený projekt nepojednáva o realizácii nového zdroja znečisťovania ovzdušia. Ako dotknutý orgán štátnej
správy ochrany ovzdušia k zámeru neuplatňujeme ďalšie pripomienky a nepožadujeme posudzovanie podľa zákona.
Vyhodnotenie príslušného orgánu : Stanovisko bez požiadavky.
- štátnej správy odpadového hospodárstva : (list č. :OU-KN-OSZP-2022/007993-2 zo dňa 17.05.2022) : k
predloženému zámeru navrhovanej činnosti nemáme pripomienky a navrhujeme , aby predložený zámer nebol
posudzovaný podľa tohto zákona.
2. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia obehového hospodárstva, odbor odpadového
hospodárstva (list č. 28028/2022 zo dňa 18.05.2022) :
Predmetom posudzovaného zámeru je vybudovanie „Zariadenia na zber a výkup odpadov“ – zber ostatných odpadov,
vrátane výkupu, triedenia a zhromažďovania vykúpených kovových odpadov do času ich odovzdania konečnému
spracovateľovi.
Navrhovaná činnosť je zaradená podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. do kapitoly 9. Infraštruktúra, pol. č. 10
Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov a starých vozidiel s prahovou hodnotou pre
zisťovacie konanie bez limitu.
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Z hľadiska záujmov štátnej správy vo veciach odpadového hospodárstva k predloženému zámeru navrhovanej
činnosti nemáme zásadné pripomienky.
Z hľadiska vecnej pôsobnosti zdôrazňujeme, že všetky odpady vznikajúce v priebehu výstavby a počas prevádzky je
potrebné skladovať a likvidovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi, zmluvne v réžii subjektov s príslušnými
oprávneniami.
Pri riešení systému zberu a nakladania s odpadmi, najmä komunálnymi, je potrebné zohľadniť aktuálne právne
normy v odpadovom hospodárstve, ale aj všeobecne záväzné nariadenie dotknutej obce.
Vyhodnotenie príslušného orgánu : Požiadavky boli akceptované a uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
3. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, (list č. OU-NR-OSZP2- 2022/026842 zo dňa 26.05.2022) : Vzhľadom na skutočnosť, že
sa jedná o navrhovanú činnosť v jestvujúcom v súčasnosti nevyužívanom priemyselnom areáli, v súlade s funkciou,
ktorú pre dané územie vymedzuje platná územnoplánovacia dokumentácia – ÚPN mesta Kolárovo a zariadenie
bude prevádzkované v súlade s právnymi predpismi odpadového hospodárstva, nepredpokladá sa výrazný vplyv na
jednotlivé zložky životného prostredia a zdravotný stav obyvateľstva.
Úrad ako dotknutý orgán v zmysle § 3 písm. p) zákona nemá žiadne pripomienky k predloženému zámeru
navrhovanej činnosti a navrhuje navrhovanú činnosť neposudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhodnotenie príslušného orgánu :Stanovisko bez požiadavky.
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne ( list č. RH 2022/1246, 2022/20420 zo dňa 26.mája
2022) :
S návrhom FERRUM - LBB s.r.o., Veľká Komárňanská 2684, 914 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 44094728 podľa §
13 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. na zámer „Zariadenie na zber a výkup odpadov“ na pozemku s parc. č. 28451/195
v k. ú. Kolárovo, predloženým Okresným úradom Komárno, odborom starostlivosti o životné prostredie 16. mája
2022 sa súhlasí.
Súčasne sa ukladá plniť nasledovnú požiadavku:
1./V súvislosti s plánovanou činnosťou dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku, vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku,
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.
Pri posudzovaní predmetného zámeru z hľadiska ochrany verejného zdravia boli ako prioritne zohľadňované
nasledovné hodnotenia uvedené v zámere:
zvýšenie hlukových hladín je hodnotené vzhľadom na situovanie prevádzky ako nepriame a málo významné,
-nepredpokladá sa významné negatívne synergické a kumulatívne pôsobenie navrhovanej činnosti na zložky
životného prostredia, ktoré by malo negatívne dopady na zdravie obyvateľov,
-zdravotné riziká vyvolané realizáciou zámeru boli hodnotené ako zanedbateľné až nulové.
Z hľadiska dodržania požiadaviek na ochranu verejného zdravia bol predložený zámer orgánom verejného
zdravotníctva posúdený tak, ako bolo horeuvedené. Požiadavka v bode 1 bola uložená v záujme ochrany verejného
zdravia v lokalite plánovanej činnosti.
S prihliadnutím na rozsah, povahu a miesto vykonávanej činnosti ako i význam očakávaných vplyvov, orgán
verejného zdravotníctva nepožaduje navrhovanú činnosť posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhodnotenie príslušného orgánu :Požiadavka bola akceptovaná a uvedená vo výrokovej časti rozhodnutia
4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Komárne (list č. ORHZ – KN1 – 2022/000399-002 zo
dňa 24.05.2022) : Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne ako dotknutý orgán podľa §
3 písm. p) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov po preštudovaní zámeru navrhovanej činnosti
Názov navrhovanej činnosti: Zariadenie na zber a výkup odpadov
Miesto stavby: parc. č. 28451/195 k.ú. Kolárovo
z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.
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Vyhodnotenie príslušného orgánu : Stanovisko je súhlasné bez pripomienok.
5. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja ( list č. CS 7694/2022, CZ 19357/2022 zo dňa 02.06.2022) . Predmetom
navrhovanej činnosti je vybudovanie zariadenia na zber a výkup odpadov. Zariadenie predstavuje súbor funkčne a
logisticky usporiadaných objektov a zariadení, ktoré budú zabezpečovať zber ostatných odpadov, vrátane výkupu,
triedenia a zhromažďovania vykúpených kovových odpadov do času ich odovzdania konečnému spracovateľovi.
Triedenie a ukladanie týchto odpadov bude vykonávané ručne. Kapacita zariadenia na zber a výkup ostatných
odpadov, vrátane triedenia, zhromažďovania kovových odpadov, plastov a papiera, zberu, triedenia ostatných
odpadov nepresiahne 30 000 ton ročne ostatných odpadov.
Areál zariadenia sa nachádza v súčasnosti nevyužívanom priemyselnom areáli, v juhozápadnej časti mesta smerom
na Zemiansku Olču, na ulici Osada Reviczkého. Pozostáva zo spevnených betónových plôch a unimobunky s
administratívnym a sociálnym zabezpečením. Súčasťou areálu bude nájazdová mostová váha s nosnosťou 30 ton. V
zariadení sa bude nachádzať uzamykateľný kontajner na skladovanie farebných kovov, veľkoobjemové kontajnery,
maloobjemové kontajnery a plochy určené na zhromažďovanie odpadov. Najbližšia obytná zástavba je od prevádzky
vzdialená cca 130 m.
Navrhovateľ: FERRUM – LBB s. r. o., Veľká Komárňanská 2684, 941 31 Dvory nad Žitavou
Umiestnenie navrhovanej činnosti:
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Kolárovo
Katastrálne územie: Kolárovo
Parcelné číslo: 2845/195
Výmera: 6 932 m2
Zámer musí byť v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou dotknutého mesta Kolárovo.
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.
Posudzovaný zámer „Zariadenie na zber a výkup odpadov“ je na základe svojich parametrov podľa prílohy č. 8
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov zaradený do nasledovných kapitol:
Kapitola č. 9 – Infraštruktúra – položka č. 10 – Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov
alebo starých vozidiel – okrem zhromažďovania odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z kovu
(časť „B“ – zisťovacie konanie – od 5 000 t/rok)
Na základe vyššie uvedeného a na základe posudzovaných parametrov podlieha riešený zámer zisťovaciemu
konaniu.
K predloženému zámeru nemáme iné 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.
Vyhodnotenie príslušného orgánu :Požiadavky boli akceptované a uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
6. Mesto Kolárovo (list č. 2237/2022-2 zo dňa 18.05.2022 ): verejnosť o tomto oznámení bola informovaná formou
verejnej vyhlášky vyvesenej na úradnej tabuli mesta v termíne od 18.05.2022 do 08.06.2022 a zverejnením na
webovej stránke.
7. Železnice Slovenskej republiky (list č. 33836/2022/O230-1 zo dňa 31.5.2022): 1./Oplotené „Zariadenie na zber
a výkup odpadov“ na CKN parcele č. 28451/614 v katastrálnom území Kolárovo je po ľavej strane železničnej
trate Komárno – Kolárovo pri nezabezpečenom priecestí v žkm 24,858; vo vzdialenosti 5 m od osi traťovej koľaje
Čalovec - Kolárovo.
a) Z hľadiska územného rozvoja ŽSR žiadame, aby oplotený areál bol mimo obvodu dráhy, tzn. min. 6 m od osi
krajnej koľaje a min. 3 m od päty násypu železničného telesa (spodku) a aby bol mimo rozhľadového trojuholníka
železničného priecestia v žkm 24,858.
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b) Z hľadiska územného rozvoja ŽSR žiadame, aby káblové vedenie v obvode dráhy bolo umiestnené kolmo
vzhľadom na železničnú trať.
2./ Navrhovaná činnosť bude umiestnená v k. ú. Kolárovo v ochrannom pásme železničnej dráhy. Realizáciu a
prevádzku plánovanej výstavby je preto potrebné navrhnúť tak, aby neohrozovala, neobmedzovala bezpečnosť ani
žiadnym iným spôsobom neovplyvňovala prevádzku ŽSR. V prípade akýchkoľvek budúcich zásahov riešiť všetky
novobudované kríženia komunikácií so železničnou traťou ako mimoúrovňové.
3. /Upozorňujeme, že bežná železničná prevádzka je zdrojom emisií (hluk, vibrácie, prašnosť, vplyv prevádzky
trakcie) a miesta výstavby nachádzajúce sa v ochrannom pásme dráhy, prípadne v blízkosti dráhy, môžu byť
spomenutými negatívnymi vplyvmi ohrozené. To znamená, že pri výstavbe v blízkosti železničnej trate, prípadne
v ochrannom pásme dráhy, treba túto skutočnosť zvážiť a navrhnúť opatrenia na zamedzenie negatívnych vplyvov
na objekt a jeho súčasti. Pri navrhovaní týchto opatrení je potrebné vychádzať z maximálnej prevádzkovej kapacity
železničnej trate.
Náklady na realizáciu týchto opatrení hradí investor navrhovanej výstavby, a to aj v prípade, že predmetné opatrenia
budú musieť byť vykonané priamo na zariadeniach železničnej trate.
Po realizácii stavby v uvedenom území jej vlastníci nebudú môcť voči prevádzkovateľovi železničnej trate
uplatňovať akékoľvek požiadavky na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky, a to ani v prípade,
že pred navrhovanou výstavbou nebolo potrebné v zmysle projektovej dokumentácie realizovať takéto opatrenia,
pretože negatívne vplyvy železničnej dopravy v čase realizácie predmetnej navrhovanej výstavby boli známe.
Vyhodnotenie príslušného orgánu : Požiadavka bola akceptovaná a uvedená vo výrokovej časti rozhodnutia
Vyjadrenie navrhovateľa (list č. zo dňa 16.08.2022) : na základe žiadosti o doplňujúce informácie k stanovisku ŽSR
(list č. 33836/2022/O230-1 zo dňa 31.5.2022) zaslal skutočný stav situačného riešenia stavby.
Železnice Slovenskej republiky (stanovisko mailom zo dňa 19.augusta 2022) :
Oplotené „Zariadenie na zber a výkup odpadov“ na CKN parcele č. 28451/614 v katastrálnom území Kolárovo je
po ľavej strane železničnej trate Komárno – Kolárovo pri nezabezpečenom priecestí v žkm 24,858; vo vzdialenosti
5 m od osi traťovej koľaje Čalovec - Kolárovo.
Z hľadiska územného rozvoja ŽSR žiadame, aby oplotený areál bol mimo obvodu dráhy, tzn. min. 6 m od osi
krajnej koľaje a min. 3 m od päty násypu železničného telesa (spodku) a aby bol mimo rozhľadového trojuholníka
železničného priecestia v žkm 24,858.
Je mimo obvodu dráhy, lebo je 4,8 m od päty násypu železničného telesa a 6,3 m od krajnej koľajnice, resp. od
osi koľaje.
Je mimo rozhľadového trojuholníka (9 m dĺžka rozhľadu a 67 m rozhľadová dĺžka).
Z hľadiska územného rozvoja ŽSR žiadame, aby káblové vedenie v obvode dráhy bolo umiestnené kolmo vzhľadom
na železničnú trať.
Káblové vedenie je umiestnené v obvode dráhy kolmo vzhľadom na železničnú trať.
Z hľadiska územného rozvoja ŽSR nemáme námietky k skutočnému stavu situačného riešenia stavby „Zariadenie
na zber a výkup odpadov“.
Vyhodnotenie príslušného orgánu: Stanovisko je súhlasné bez námietok.
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie je konaním pred povoľovacou činnosťou a predmetom je posúdenie
vplyvov 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 povolenia nenahrádza. Všetky relevantné požiadavky budú
riešené v rámci následných povoľovacích konaní.
Cieľom je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činností podľa osobitných predpisov,
nevytvára však vecný ani časový priestor na posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií
stavebného úradu.
Podľa § 24 ods. 4 zákona môže verejnosť prejaviť záujem na navrhovanej činnosti alebo jej zmene a na konaní o jej
povolení podaním odôvodneného písomného stanoviska alebo odôvodnených pripomienok.
Podľa § 33 ods. 2 Správneho poriadku správny orgán je povinný dať účastníkom konania možnosť, aby sa pred
vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
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KÓPIA
Príslušný orgán listom č. OU-KN-OSZP-2022/007903-015 zo dňa 12.09.2022 oboznámil účastníkov konania s
podkladmi pred vydaním rozhodnutia, aby sa pred vydaním vyjadrili k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia,
prípadne navrhli jeho doplnenie do 5 dní od doručenia tohto upovedomenia aj ústne do zápisnice a formou
nahliadnutia do spisu, v súlade s § 23 ods. 1 správneho poriadku.
Príslušný orgán opodstatnené pripomienky, majúce oporu v zákone, zahrnul medzi požiadavky, ktoré bude potrebné
zohľadniť v dokumentácii pre príslušné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní astavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Posúdenie zámeru 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 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 sú dostatočné na to, aby boli možné rozhodnúť podľa zákona.
Príslušný orgán na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania t.j. kritérií, uvedených v prílohe č. 10
zákona , prihliadnuc na doručené stanoviská a informácie zo zámeru, rozhodol, že predmet zisťovacieho konania
sa nebude posudzovať podľa zákona.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, ktorý
činnosťvykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere
a vsúlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti osobitných predpisov.
Na základe uvedených skutočností rozhodol príslušný orgán tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Upozornenie:
Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí na svojom webovom sídle, ak
ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov na Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhradnícka 6, 945
01 Komárno, v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.
Verejnosť má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania.
Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takéhoto odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia
vydaného vzisťovacom konaní, podľa § 29 ods. 15 zákona. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem
na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti v súlade s § 29 ods. 12
zákona podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí
právoplatnosti.
RNDr. Martin Bičian
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10178

Doručuje sa
FERRUM - LBB s.r.o., Veľká komárňanská 96 , 941 31 Dvory nad Žitavou, Slovenská republika
Číslo spisu
OU-KN-OSZP-2022/007903

Por.č.záznamu
016

Číslo záznamu
0040748/2022

Typ záznamu
Kombinovaný odoslaný záznam

14 / 15

Forma originálu
hodnoverná elektronická

KÓPIA
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2/A, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Komárno, Mederčská , 945 01 Komárno, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Odbor regulácie obchodu s ohrozenými druhmi, Nám.
Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, Slovenská republika
Mesto Kolárovo (OVM), Kostolné námestie 2590, 946 03 Kolárovo, Slovenská republika
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HaZZ V KOMÁRNE, Družstevná 16, 945 01 Komárno, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Záhradnícka 6, 945
01 Komárno, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO, ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno,
Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ,
Záhradnícka 6, 945 01 Komárno, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno,
Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD NITRA, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Štefánikova trieda 69,
949 01 Nitra, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD NITRA, ODBOR OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra,
Slovenská republika
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Elektronické podpisy
Registratúrne číslo záznamu: 0040748/2022
Vec: ROZHODNUTIE
Parafa

Dátum/čas

Meno

Pozícia

Org.útvar

Funkcia

V zast.

Schválené

23.09.2022
13:29

Bičian Martin, RNDr.

vedúci

OU-KNOSZP

vedúci odboru

Nie
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