
OKRESNÝ ÚRAD STARÁ ĽUBOVŇA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nám. gen. Štefánika 526/1, 064 01  Stará Ľubovňa____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-SL-OSZP-2022/008191-017

Stará Ľubovňa
21. 11. 2022

Rozhodnutie
vydané v zisťovacom konaní

pre zmenu navrhovanej činnosti "Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov, Stará Ľubovňa“

Popis konania / Účastníci konania
1. ENEX consulting, s.r.o.;
2. Zberné suroviny Žilina, a.s.;
3. Združenie domových samospráv, o. z.;

Výrok
Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa
§1 ods. 1 písm. c) a § 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.“) v znení neskorších
predpisov 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 (ďalej len
„zákon č. 24/2006 Z. z.“ ) rozhodol podľa § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. a § 46 a § 47 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok.“) v znení neskorších predpisov
po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov,
Stará Ľubovňa“, navrhovateľa Zberné suroviny Žilina, a. s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina, IČO: 50634518 takto:

Zmena navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov, Stará Ľubovňa“, uvedená v predloženom
oznámení o zmene navrhovanej činnosti, ktorej navrhovateľom je Zberné suroviny Žilina, a. s., Kragujevská 3, 010
01 Žilina, IČO: 50634518, ktorá sa bude realizovať v katastrálnom území obce Stará Ľubovňa, na par. reg. KN-
C 1617/1

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 „zákona č. 24/2006 Z. z.“).

Pre uvedenú navrhovanú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných
predpisov.

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:

1. Prevádzku prevádzkovať v pracovných dňoch v pracovnej dobe od 07:00 do 15:30 hod.
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2. Program odpadového hospodárstva pôvodcu odpadov aktualizovať a doplniť o zoznam odpadov, ktoré budú
vznikať vlastnou prevádzkovou činnosťou navrhovateľa.
3. Manipulačné priestory a kontajnery zreteľne označiť a dbať na to, aby do priestorov zariadenia vstupovali a s
odpadom manipulovali len oprávnené osoby.
4. Viesť a uchovávať predpísanú evidenciu a dokumentáciu o odpadoch a prevádzkovú dokumentáciu zariadenia.
5. Zabezpečiť bezpečné nakladanie s nebezpečnými odpadmi.
6. Dodržiavať bezpečnostné a protipožiarne opatrenia.
7. Odpady vznikajúce pri výkone činností tvoriacich predmet podnikania zaraďovať podľa platného Katalógu
odpadov a viesť predpísanú evidenciu.
8. Akceptovať odporúčania, návrhy a záväzky vyplývajúce z priebehu procesu posudzovania vplyvov v rozsahu, v
akom budú premietnuté do rozhodnutia príslušného orgánu.
9. Rešpektovať záväznú časť platného Územného plánu mesta Stará Ľubovňa a ÚPN VÚC Prešovského kraja.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v oznámení o zmene navrhovanej
činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom
uvedeným v oznámení a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných
predpisov.

Odôvodnenie
Úkony pred vydaním rozhodnutia
Navrhovateľ Zberné suroviny Žilina, a. s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina, IČO: 50634518 dňa 26.09.2022 predložil
príslušnému orgánu, Okresnému úradu Stará Ľubovňa, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 29 ods.
1 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.“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
„Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov, Stará Ľubovňa“ vypracované podľa prílohy č. 8a zákona č. 24/2006
Z. z..

Dňom podania oznámenia o zmene navrhovanej činnosti sa začalo správne konanie vo veci zisťovacieho konania
zmeny navrhovanej činnosti.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracoval ENEX consulting, s.r.o., Trenčín.

Zmena navrhovanej činnosti svojimi parametrami podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré okresný úrad vykonal podľa
§ 29 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z..
Okresný úrad oznámil všetkým známym účastníkom konania, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti sa začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov
na životné prostredie.

Okresný úrad, dňa 04.10.2022 zverejnil oznámenie o predložení oznámenia o zmene navrhovane činnosti podľa
§ 29 ods. 6 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. a informáciu pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006
Z. z. na webovom sídle ministerstva a zároveň zaslal žiadosť o stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej
činnosti rezortnému orgánu ( Ministerstvu životného prostredia SR), povoľujúcemu orgánu (Okresnému úradu
Stará Ľubovňa), dotknutému orgánu (Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia obehového hospodárstva, odbor
odpadového hospodárstva, Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
ochrany ovzdušia, štátna vodná správa, štátna správa odpadového hospodárstva, štátna správa ochrany prírody
a krajiny, Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor krízového riadenia, pozemkový a lesný odbor, Regionálny úrad
verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Starej
Ľubovni, Prešovský samosprávny kraj, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. OZ Košice) a dotknutej obci
(Mesto Stará Ľubovňa).

Vyjadrenia k podkladom pred vydaním rozhodnutia
Zmena navrhovanej činnosti je navrhovaná v Prešovskom kraji, okrese Stará Ľubovňa, k. ú. obce Stará Ľubovňa na
parcelách reg. č. KN-C 1617/1. Navrhovaná zmena sa nachádza v zastavanom území.

Zmena navrhovanej činnosti svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. je zaradený do
kapitoly č. 9. „Infraštruktúra“ pod:
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Pol. č. 6 – Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11,
zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov – kde prahová hodnota pre časť B – zisťovacie konanie je
od 5 000 t/rok.

Pol. č. 9 – Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi – kde prahová hodnota
pre časť B – zisťovacie konanie je od 10 t/rok.

Pol. č. 10 – Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel – kde prahová
hodnota pre časť B - bez limitu.

Navrhovaná činnosť, uvedená v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, podlieha svojimi parametrami
zisťovaciemu konaniu, ktoré okresný úrad vykonal podľa § 29 zákona 24/2006 Z. z.. Na zisťovacie konanie sa
vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, okrem osobitosti konania ustanovených v § 20 a § 20a) zákona č.
24/2006 Z. z.. Správne konanie vo veci zistenia či navrhovaná činnosť podlieha posudzovaniu podľa zákona začalo
predložením oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na okresný úrad.

Opis zmeny navrhovanej činnosti
Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je rozšírenie druhov ostatných a nebezpečných odpadov, ktoré je možné na
prevádzke zberať. Navrhovaná zmena pomôže k lepšiemu a efektívnejšiemu využitiu súčasnej prevádzky v súbehu so
zvýšeným rozsahom a kapacitou zberaných odpadov v rámci hierarchie odpadového hospodárstva. Areál prevádzky
je umiestnený na pozemku par. č. 1617/1, v k. ú. mesta Stará Ľubovňa, na Mýtnej ulici č. 90. Areál je oplotený,
zabezpečený proti vplyvu cudzích osôb, vybavený uzamykateľnou bránou. Technické vybavenie tvorí: budova
administratívneho a sociálneho zabezpečenia, veľkoobjemová hala na zhromažďovanie a lisovanie papiera a plastov,
spevnené plochy, stojisko kontajnerov, VOK – veľkoobjemové kontajnery, MOK – malo objemové kontajnery,
uzamykateľný sklad na farebné kovy, uzamykateľný sklad na nebezpečné odpady, certifikované kontajnery na
zhromažďovanie NO, elektroodpadu, 3 elektronické váhy - merací rozsah do 30 000 kg, merací rozsah do 1 500
kg, merací rozsah do 60 kg, vysokozdvižný vozík a nákladné vozidlo s hydraulickou rukou, kanálový balíkovací lis
HPK - 50 S a súprava technických plynov.

Zmena sa týka týchto odpadov:
Zoznam doplnených nových ostatných odpadov, ktoré budú predmetom zberu (v zmysle vyhlášky MŽP SR č.
365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov)
Kód odpadu -10 11 02, názov odpadu – odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11, kategória – O;

Zoznam doplnených nových nebezpečných odpadov, ktoré budú predmetom zberu (v zmysle
vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov)
Kód odpadu - 15 02 02, názov odpadu – absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak
nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami, kategória – N;
Kód odpadu - 16 01 04, názov odpadu – staré vozidla, kategória – N;

Zoznam doplnených odpadov z papiera a plastov, ktoré budú predmetom úpravy odpadov - lisovaním (v zmysle
vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov)
Kód odpadu – 02 01 04, názov odpadu – odpadové plasty okrem obalov, kategória – O;
Kód odpadu – 07 02 13, názov odpadu – odpadový plast, kategória – O;
Kód odpadu – 16 01 19, názov odpadu – plasty, kategória – O;
Kód odpadu – 19 12 04, názov odpadu – plasty a guma, kategória – O;

Zoznam doplnených železných a neželezných kovov, ktoré budú predmetom úpravy odpadov – rozmerovou úpravou
delením odpadov pomocou autogénneho zvárania a rezania (v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou
sa ustanovuje Katalóg odpadov) sú:
Kód odpadu - 02 01 10, názov odpadu – odpadové kovy, kategória – O;
Kód odpadu - 02 01 02, názov odpadu – prach a zlomky zo železných kovov, kategória – O;
Kód odpadu - 02 01 04, názov odpadu – prach a zlomky z neželezných kovov, kategória – O;
Kód odpadu - 16 01 18, názov odpadu – neželezné kovy, kategória – O;
Kód odpadu - 19 10 02, názov odpadu – odpad z neželezných kovov, kategória – O;
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Kód odpadu - 19 12 03, názov odpadu – neželezné kovy, kategória – O;
Kód odpadu - 20 01 04, názov odpadu – obaly z kovu, kategória – O;
Kód odpadu - 20 01 40 05, názov odpadu – železo a oceľ, kategória – O;
Kód odpadu - 20 01 40 07, názov odpadu – zmiešané kovy, kategória – O;

Okresný úrad pri svojom rozhodovaní prihliadol na povahu a rozsah navrhovanej činnosti, miesto vykonávania
činnosti, rozsah očakávaných vplyvov a na písomné stanoviská, o ktoré podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z.
požiadal rezortný orgán ( Ministerstvu životného prostredia SR), povoľujúci orgán (Okresný úrad Stará Ľubovňa),
dotknutý orgán (Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia obehového hospodárstva, odbor odpadového
hospodárstva, Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia,
štátna vodná správa, štátna správa odpadového hospodárstva, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Okresný
úrad Stará Ľubovňa, odbor krízového riadenia, pozemkový a lesný odbor, Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Starej Ľubovni, Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Starej Ľubovni, Prešovský
samosprávny kraj, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. OZ Košice) a dotknutú obec (Mesto Stará Ľubovňa).

Z doručených stanovísk a z opatrení navrhnutých v oznámení o zmene navrhovanej činnosti vyplynuli niektoré
konkrétne požiadavky vo vzťahu k zmene navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania
o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Príslušnému orgánu doručili podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. svoje písomné stanoviská v zákonom
stanovenom termíne k predmetnému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti tieto subjekty (stanoviská sú
uvádzané v skrátenom znení):

1. Ministerstvo životného prostredia, sekcia obehového hospodárstva, odbor odpadového hospodárstva ako rezortný
a dotknutý orgán stanoviskom č. 57025/2022 zo dňa 06.10.2022 k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej
činnosti z hľadiska záujmov štátnej správy vo veciach odpadového hospodárstva k zmene navrhovanej činnosti nemá
pripomienky. Z hľadiska vecnej pôsobnosti navrhovateľa upozorňuje na skutočnosť, že počas prevádzky zariadení
na zber a zhodnocovanie odpadov je potrebné dodržiavať všetky platné právne predpisy odpadového hospodárstva,
a to najmä zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príslušný orgán vzal na vedomie stanovisko rezortného a dotknutého orgánu Ministerstva životného prostredia,
sekcie obehového hospodárstva, odbor odpadového hospodárstva a zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.
Dotknutý orgán sa vo svojom stanovisku nevyjadril k potrebe posudzovania navrhovanej zmeny podľa zákona č.
24/2006 Z. z., preto príslušný orgán ma zato, že nepožaduje ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti podľa
zákona č. 24/2006 Z. z..

2. Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy
odpadového hospodárstva stanoviskom č. OU-SL-OSZP-2022/008282-002 zo dňa 11.10.2022 uvádza, že nemá k
predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti pripomienky.
Príslušný orgán vzal na vedomie stanovisko Okresného úradu Stará Ľubovňa odboru starostlivosti o životné
prostredie z hľadiska odpadového hospodárstva, vo svojom stanovisku sa dotknutý orgán nevyjadril k potrebe
posudzovania navrhovanej zmeny podľa zákona č. 24/2006 Z. z., preto príslušný orgán ma zato, že nepožaduje
ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z..

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni, ako dotknutý orgán záväzným stanoviskom
č. RÚVZ/2022/2242/OHŽPaZ/487-6629 zo dňa 07.10.2022, uvádza, že súhlasí sa podľa § 13 ods. 2 zákona
č. 355/2007 Z. z. s návrhom žiadateľa a z hľadiska ochrany verejného zdravia, k predloženému oznámeniu o
zmene navrhovanej činnosti upozorňuje, že zdrojmi hluku počas prevádzky budú doprava materiálov (odpadov)
do zariadenia a nakladanie, manipulácia s materiálmi. Vzhľadom na okolitú zástavbu rodinných domov na zber
a zhodnocovanie odpadov, zvýšený hluk bude vznikať bodovo počas vykladania a nakladania odpadov na ich
odvoz z prevádzky. Manipulácie odpadov budú prebiehať len v pracovných dňoch. Identifikované vplyvy zmeny
navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie obyvateľstva nie sú významné a nie
je predpoklad, že by mali za následok významné zhoršenie ich stavu oproti súčasnému zaťaženiu požadujú
preukázateľne zdokumentovať hlukové zaťaženie okolitého chráneného obytného prostredia rodinných domov z
prevádzky zberných surovín.
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Príslušný orgán vzal na vedomie stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Starej Ľubovni a
listom č. OU-SL-OSZP-2022/008191-013 zo dňa 24.10.2022 oznámil ukončenie procesu obstarávania podkladov
a oboznámil účastníkov konania z podkladmi pred vydaním rozhodnutia. Navrhovateľ listom zo dňa 02.11.2022
uviedol, že navrhovaná činnosť bola v predmetnej lokalite posúdená v roku 2014 a na základe rozhodnutia zo
zisťovacieho konania o neposudzovaní podľa zákona č. 24/2006 Z, z., ju navrhovateľ v súčasnosti prevádzkuje.
Nakoľko prevádzka je situovaná v tesnej blízkosti obytného územia, navrhovateľ vykonal kroky, vedúce k
minimalizácii vplyvu prevádzky na okolitú obytnú zástavbu. Na prevádzke nie sú oproti minulosti používané
hydraulické nožnice na úpravu rozmerov železného odpadu, ktoré boli hlavným zdrojom hluku a toto zariadenie
nebude ani do budúcnosti v prevádzke používané. Prevádzka má upravené prevádzkové hodiny výhradne cez
pracovné dni medzi 7:00 až 15:30, čím sa taktiež eliminuje nadmerná hluková záťaž na okolie vplyvom
prevádzkových činností. Rovnako tak boli v rámci organizačných opatrení presunuté manipulačné plochy slúžiace
na manipuláciu s oceľovým šrotom na plochy, ktoré sú na najvzdialenejšom mieste v zariadení od obytnej zástavby
a vjazd do zariadenia bol presunutý na vzdialenejšiu časť areálu od najbližšej obytnej zástavby, navrhovateľ vo
svojom vyjadrení ďalej akceptuje vyjadrenie RÚVZ a v prípade prenesenia požiadavky do podmienok rozhodnutia
zo zisťovacieho konania, zabezpečí vykonanie zdokumentovania hlukového zaťaženia zmeny navrhovanej činnosti
odborne spôsobilou osobou na meranie hluku a vibrácií, pred požiadaním o zmenu súhlasu na prevádzku
zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov. Na základe tohto vyjadrenia príslušný orgán listom č. OU-SL-
OSZP-2022/008191-016 zo dňa 04.11.2022 požiadal navrhovateľa a Regionálny úrad verejného zdravotníctva o
doplňujúcu informáciu v súlade s § 29 ods. 10 zákona č. 24/2006 Z. z. či požaduje predmetnú zmenu navrhovanej
činnosti posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Správny orgán nemôže zaviazať povoľujúci orgán v rámci
odpadového hospodárstva s podmienkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a preto si listom vyžiadal
doplňujúcu informáciu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni, či požaduje
preukázateľne zdokumentovať hlukové zaťaženie okolitého chráneného obytného prostredia rodinných domov z
prevádzky zberných surovín a či požaduje posudzovanie vplyvov podľa zákona č. 24/2006 Z. z..
K doplňujúcej informácii sa v stanovenej lehote ani do doby vydania rozhodnutia Regionálny úrad verejného
zdravotníctva a navrhovateľ nevyjadril. Správny orgán ma za to, že ak sa dotknutý orgán opätovne nevyjadril, súhlasí
s odôvodnením navrhovateľa a prihliadnuc na stanovisko Ministerstva životného prostredia, sekcia obehového
hospodárstva, odbor odpadového hospodárstva ako rezortný a dotknutý orgán stanoviskom č. 57025/2022 zo dňa
06.10.2022 k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska záujmov štátnej správy vo veciach
odpadového hospodárstva k zmene navrhovanej činnosti nemá pripomienky a zo stanoviska nevyplynula jasná
požiadavka posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z, preto príslušný orgán rozhodol tak ako je to uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.

4. Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutý orgán štátnej správy
z hľadiska štátnej vodnej správy vyjadrením č. OU-SL-OSZP-2022/008764-002 zo dňa 17.10.2022 k zmene
navrhovanej činnosti nemá pripomienky.
Príslušný orgán vzal na vedomie stanovisko dotknutého orgánu Okresného úradu Stará Ľubovňa odboru starostlivosti
o životné prostredie z hľadiska štátnej vodnej správy. Dotknutý orgán vo svojom stanovisku sa nevyjadril k potrebe
posudzovania navrhovanej zmeny podľa zákona č. 24/2006 Z. z., preto príslušný orgán ma zato, že nepožaduje
ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z..

5. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik z hľadiska záujmov vodohospodárskeho rozvoja a
vodohospodárskych koncepcií stanoviskom č. CS SVP OZ KE 4570/2022/3 zo dňa 12.10.2022 k zmene navrhovanej
činnosti nemá pripomienky. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti nepožadujú posudzovať podľa zákona č.
24/2006 Z. z.
Príslušný orgán vzal na vedomie stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku a zapracoval do podmienok
tohto rozhodnutia.

6. Prešovský samosprávny kraj, odbor strategického rozvoja stanoviskom č. 07793/2022/DUPaZP-2 zo dňa
17.10.2022 k zmene navrhovanej činnosti nemá pripomienky za predpokladu dodržiavania ustanovení všeobecne
záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva a pri dodržaní opatrení na zmiernenie
nepriaznivých vplyvov posudzovanej činnosti na životné prostredie a súhlasí so zaslaným oznámením o zmene
navrhovanej činnosti a nemá k nemu zásadné pripomienky. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti nepožadujú
posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
Príslušný orgán vzal na vedomie stanovisko Prešovského samosprávneho kraja a požiadavky zapracoval do
podmienok tohto rozhodnutia na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti.
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Počas procesu posudzovania zmeny navrhovanej činnosti bolo na okresný úrad doručené stanovisko dotknutej
verejnosti za predpokladu splnenia podmienok podľa § 24 zákona:
Združenie domových samospráv, Bratislava (ďalej aj „Združenie“, aj „ZDS“) – v zastúpení predsedom, ako
verejnosť, ktorá prejavila záujem na zmene navrhovanej činnosti zaslaním svojho písomného vyjadrenia zo dňa
03.10.2022, doručené prostredníctvom elektronickej podateľne dňa 06.10.2022 k zverejnenému oznámeniu o
zmene navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov, Stará Ľubovňa“ predkladá nasledovné
stanovisko:

„Združeniu domových samospráv vyplýva v zmysle §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní ́
vplyvov na životné prostredie postavenie dotknutej verejnosti pri posudzovaní ́ vplyvov na životné prostredie a
postavenie účastníka následných povoľovacích konaní. Predkladá Stanovy Združenia domových samospráv: https://
online.fliphtml5.com/txsmk/xtdt/,
Výpis z registra občianskych združení ́MV SR:
https://ives.minv.sk/rmno/detail?
id=7hBEUOI3nhVqv7v56IrqvrxmDXCpt3nJ9NDcV62g3KF8WvfhvcBt0qZVTPjMKk19 a potvrdenie o pridelení
IČO: https://online.fliphtml5.com/txsmk/ahnt/.

Pre elektronickú komunikáciu používať mail: eia@samospravydomov.org
Pre písomný styk použiť elektronickú schránku Združenia domových samospráv na ÚPVS slovensko.sk.

Podľa prieskumu Denníka N (https://e.dennikn.sk/2911528/) verejnosť veľmi silno podporuje ekologické
a klimatické ciele, ale veľmi nerozumie odbornej stránke a spôsobom, akými si ich môže realizovať.
Žiada teda úrad aby zabezpečil práva verejnosti v súlade s Aarhuským dohovorom (https://www.slov-lex.sk/
pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/43/20060204) , Smernicou o EIA (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/LSU/?
uri=celex:32011L0092) a zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č.24/2006 Z. z. (https://www.slov-
lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/24/20211101.html) a v zmysle §3 ods.2 správneho poriadku verejnosť poučil
o tom, akým spôsobom si má v konaní uplatňovať svoje práva a povinnosti efektívnym spôsobom; v odôvodnení
rozhodnutia žiada uviesť, ako tieto práva verejnosti v konaní úrad realizoval. Združenie domových samospráv bolo
obeťou diskreditačnej antikampane ministra hospodárstva, ktorý o ZDS a jeho predsedovi verejným spôsobom
rozširoval nepravdivú informácie o údajnom korupčnom či inak spoločensky nebezpečnom správaní ZDS a na tento
účel podal trestné oznámenie a to s cieľom eliminovať našu činnosť a zároveň ju politicky využiť na elimináciu
ekologických spolkov z procesov EIA. Vyšetrovateľ toto trestné oznámenie odmietol s tým, že ZDS ani jeho predseda
nekonal nič trestné ani inak nezákonné: „Z celého dokazovania nebol zistený jediný dôkaz, ktorý by preukazoval
také konanie ZDS a/alebo jeho predsedu, ktoré by potvrdzovali údajné podozrenia. V prípade predsedu Združenia
domových samospráv, o. z. sa jedná o realizáciu jeho práva, ktoré mu je zákonom dané, a k jeho domáhaniu sa,
ani k jeho zneužitiu nedochádza sa podmienok vyhrážania sa alebo uvádzanie do omyli. Všetci partneri Združenia
domových samospráv vypovedali zhodne, že sa členmi občianskeho združenia stali dobrovoľne, členský poplatok
uhrádzajú taktiež dobrovoľne, členstvo si pochvaľujú. Subjekty, ktoré podali podnet na MH SR v konaní vypovedali,
že štatutárny orgán Združenia domových samospráv, o. z. ani žiadna iná osoba vystupujúca v mene Združenia
domových samospráv od nich finančné príspevky nežiadala, spoločne konštatujú, že Združeniu ide a vždy išlo len
o ekologický rozmer. Sťažovali sa však na neefektivitu a nízku kvalitu výkonu štátnej správy, ktorú v dôsledku
diskreditačnej antikampane prisudzovali nesprávne ZDS a/alebo jeho predsedovi.“
Toto rozhodnutie vyšetrovateľa je teda ipso facto lustračným vysvedčením o vysokom štandarde zákonných a
etických princípov uplatňovaných ZDS a súčasne ho v ZDS pokladáme za morálny dôvod oveľa dôraznejšej,
dôslednejšej, väčšej a intenzívnejšej snahy v našich cieľoch, snahách a našej činnosti. Aj v tomto smere uplatňujeme
princíp Lead by Example: ak sme my úspešne podstúpili tento inkvizičný proces, kladie nás to do čela o snahy očisty
Slovenska: v jej doslovnom aj symbolickom význame. Environmentálnou snahou sa snažíme o čistejšie a zelenšie
Slovensko a vysokým etickým štandardom sa snažíme o morálnu obnovu Slovenska a Slušnejšie Slovensko, ku
čomu sa stále hlásime. V tejto snahe nemienime poľaviť. Každý, kto to myslí so Slovenskom a životným prostredím
úprimne a čestne, je vítaným partnerom a radi s ním budeme spolupracovať; o iných nemáme záujem.
Podľa rozsudku Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1Sžd/1/2010 zo dňa 21. júna 2011 (http://www.ulpianus.sk/public/
files/12441.pdf) nemožno opomenúť skutočnosť, že verejná správa je službou verejnosti a základné pravidlá
správneho konania uvedené v §3 Správneho poriadku vychádzajú zo systému prameňov práva (predovšetkým
ústava, zákony vrátane právnej úpravy založenej právom Európskych spoločenstiev resp. upravenej medzinárodnými
zmluvami) i keď sú formulované viac všeobecným spôsobom, je potrebné v praxi interpretovať v duchu európskeho
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štandardu všeobecných požiadaviek na kvalitu postupov a činnosti verejnej správy súhrnne označovaných ako
princípy „dobrej správy“ (Good Governance, Good Administration) a to aj preto, že slovenské právo (a v jeho
rámci aj environmentálne právo) je súčasťou európskeho právneho systému, majúceho základ v literatúre, judikatúre
európskych inštitúcií a niektorých dokumentoch najmä Rady Európy (najmä odporúčania a rezolúcie Výboru
ministrov Rady Európy) a Európskej únie. Právo na dobrú správu vecí verejných je právom ako podľa Ústavy SR
(subsumované pod čl.46 a čl.47) ale aj podľa Charty základných práv občanov Európskej únie a Európskeho kódexu
dobrej správnej praxe. ZDS v tomto konaní sleduje aplikáciu Európskeho kódexu dobrej správnej praxe (https://
www.ombudsman.europa.eu/sk/publication/sk/3510) tak, aby boli naplnené základné občianske práva a to základné
občianske právo na priaznivé životné prostredie (shorturl.at/fgP58a shorturl.at/egmT4) a základné občianske právo
na úplné informácie o životnom prostredí (shorturl.at/djkq1 a shorturl.at/vX489) ale aj základné občianske právo na
spravodlivosť (shorturl.at/cjqux a shorturl.at/FQV28) a dobrú správu vecí verejných (shorturl.at/cghK4 a shorturl.at/
CDHO6).
ZDS je občianskou inštitúciou, ktorá dôsledne a nekompromisne sleduje ochranu životného prostredia a
jeho neustáleho zlepšovania. Snaží sa o faktické zlepšovanie životného prostredia komunikáciou a osvetou
medzi všetkými, kto do neho zasahuje ale zasadzuje sa aj o právnu ochranu životného prostredia účasťou v
povoľovacích konaniach (https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FD287398550734C849BF16BBBA89) ,
kde je neštátnym kontrolórom vecnej a právnej správnosti rozhodnutí úradov t.j. aby úrady rozhodovali s využitím
európskych princípov dobrej správy vecí verejných (https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-
standards-and-principles/ethics-and-good-administration/good-administration_sk) tak, že ďalší socio-ekonomický
rozvoj je v symbióze s rozvojom a ochranou životného prostredia, čím ZDS na príncípe Lead by example
potvrdzuje svoje postavenie lídra Zelenej transformácie Slovenska (https://www.planobnovy.sk/) ako súčasti
európskej Zelenej transformácie (https://ec.europa.eu/reform-support/what-we-do/green-transition_sk) a vnášanie
ústavných princípov do života slovenskej spoločnosti. ZDS je súčasne reprezentatívnym spolkom chrániacim aj
postavenie verejnosti vo verejnom priestore v procesoch EIA, ktoré plánuje dôsledne presadzovať. ZDS nepodlieha
ani mediálnym ani politickým tlakom a každý takýto pokus sa nestretne s naším porozumením. • Zásady Integrity
konania ZDS: https://enviroportal.org/portfolio-items/zasady-integrity-konania-zds/ • Environmentálne princípy
činnosti ZDS: https://enviroportal.org/portfolio-items/environmentalne-principy-cinnosti-zds/
Navrhovateľ má povinnosť poznať dôsledky svojej činnosti na životné prostredie (https://
www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/17/20220101.html#paragraf-18.odsek-1) a má povinnosť ich
vyhodnotiť procesom zisťovacieho konania podľa zákona EIA (shorturl.at/dGIJ3 a shorturl.at/CIKV4);
úrad má povinnosť podľa §3 ods.1 správneho poriadku (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/
ZZ/1967/71/20180901.html#paragraf-3.odsek-1)
povinnosť dôsledne dbať na plnenie týchto povinností. Podľa §11 zákona o životnom prostredí (https://www.slov-
lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/17/20220101.html#paragraf-11.odsek-1) územie nesmie byť zaťažované nad
zákonom prípustnú mieru, pričom táto prípustná miera sa podľa §12 zákona o životnom prostredí (https://
www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/17/20220101.html#paragraf-12) určuje pomocou prahových hodnôt
podľa osobitných zákonov. Podľa §29 ods.12 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (https://
www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/24/20211101.html#paragraf-29.odsek-12) sa vydaním rozhodnutia
zo zisťovacieho konania o ďalšom neposudzovaní umožňuje podať žiadosť o povolenie navrhovanej činnosti alebo
jej zmeny. Žiadame preto úrad, aby v rámci zisťovacieho konania vyhodnotil prípustnosť zámeru podľa prahových
hodnôt osobitných zákonov s použitím kritérií podľa prílohy č.10 k zákonu o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie; zoznam relevantných osobitných právnych predpisov je zverejnený tu:
https://www.minzp.sk/legislativa/ . V odôvodnení rozhodnutia je potrebné toto vyhodnotenie zdôvodniť podľa
§20a zákona EIA (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/24/20211101.html#paragraf-20a) najmä v
rozsahu uvedenia ktoré kritériá boli použité ako základ rozhodnutia, prečo práve tieto kritériá a súčasne stručné
vyhodnotenie ako to-ktoré kritérium úrad pri rozhodnutí vyhodnotil a teda pri rozhodovaní zohľadnil. Podľa
§29 ods.3 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/
ZZ/2006/24/20211101.html#paragraf-29.odsek-3) je práve toto podstatou rozhodnutia zo zisťovacieho konania a na
to sa má úrad aj v rozhodnutí sústrediť.

ZDS si neuplatňuje vlastné pripomienky, navrhovateľ však môže vyhodnotiť zámer z hľadiska rôznych
environmentálnych pohľadov, ktoré sme zverejnili tu: https://enviroportal.org/portfolio-items/vseobecne-
pripomienky-zds/ . 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
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prípustný a celospoločensky prospešný. Podľa §17 ods.1 zákona o životnom prostredí (https://www.slov-
lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/17/20220101.html#paragraf-17.odsek-1) má navrhovateľ povinnosť priamo
pri zdroji aplikovať zmierňujúce a kompenzačné opatrenia. Žiadame, aby tieto boli jednoznačne v
rozhodnutí identifikované a určené ako záväzné podmienky rozhodnutia zo zisťovacieho konania podľa
§29 ods.13 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/
ZZ/2006/24/20211101.html#paragraf-29.odsek-13). Zoznam environmentálnych opatrení odporúčaných našim
združením nájdete tu: https://enviroportal.org/portfolio-items/environmentalne-opatrenia-zds/. Ako záväzné
podmienky žiadame uviesť všetky environmentálne opatrenia, ktoré je potrebné zrealizovať za účelom výrazného
zníženia negatívnych efektov zásahu do životného prostredia; potrebné je uviesť presné a určité opatrenia, ktoré je
možné nezameniteľne projektovo rozpracovať v nasledujúcich stupňoch projektovej prípravy a realizácie tak, aby
ich splnenie bolo možné následne overiť a porealizačne monitorovať.
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. Za účelom zabezpečenia efektivity
posúdenia vplyvov zámeru na životné prostredie, odporúčame úradu aj navrhovateľovi aktívne konzultovať projekt
s verejnosťou. Prípadnú konzultáciu so ZDS je možné rezervovať tu: https://services.bookio.com/zdruzenie-
domovych-samosprav/widget?lang=sk.
• Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí. • S podkladmi rozhodnutia žiadame
byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku
vyjadríme. • Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do
elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme
nezasielať. • Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne
na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.
• Zásady Integrity konania ZDS: https://enviroportal.org/portfolio-items/zasady-integrity-konania-zds/ •
Environmentálne princípy činnosti ZDS: https://enviroportal.org/portfolio-items/environmentalne-principy-
cinnosti-zds/
Informácia: Dávame do pozornosti blog predsedu ZDS https://dennikn.sk/autor/marcelslavik/?ref=in, v ktorom sa
vyjadruje k aktuálnym spoločenským otázkam a činnosti ZDS.

Príslušný orgán vzal na vedomie stanovisko ZDS a vyhovujúce požiadavky zapracoval do podmienok rozhodnutia.
Dotknutá verejnosť neuplatnila vlastné pripomienky upozornila na vyplývajúcu legislatívu a legislatívnych
požiadaviek uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, pričom ich dodržiavanie je jednou z
povinností navrhovateľa, resp. realizátora prevádzky navrhovanej činnosti.

Okresný úrad Stará Ľubovňa, uvádza, že konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní sú vykonávané, v súlade s
§ 64 zákona o posudzovaní, ako ústne pojednávanie podľa § 21 správneho poriadku.

Podľa § 21 správneho poriadku správny orgán nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa
tým prispeje k jej objasneniu, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon.

Okresný úrad v konaní o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti nariadil ústne pojednávane podľa
§ 21 správneho poriadku na deň 18.10.2022, ktorá bola verejnosti oznámená v informácii podľa § 24 ods. 1
zákona č. 24/2006 Z. z. dňa 04.10.2022 v bode i) ako konzultácia podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z., ktorej sa
dotknutá verejnosť nezúčastnila. Z konzultácii bola spísaná zápisnica pod č. OU-SL-OSZP-2022/008191-011 zo
dňa 18.10.2022. Okresný úrad má za to, že podklady zhromaždené v rámci vykonaného dokazovania, ku ktorým
sa Združenie domových samospráv mohlo v rámci zisťovacieho konania a v rámci upovedomenia o podkladoch
rozhodnutia vyjadriť v súlade s ustanoveniami § 33 ods. 2 správneho poriadku, sú dostatočné na rozhodnutie vo veci.

V tejto súvislosti zároveň Okresný úrad zastáva názor, že v uvedenom konaní bolo verejnosti umožnené vykonať
písomné konzultácie prostredníctvom zaslania odôvodneného písomného stanoviska podľa § 24 ods. 3 zákona
č. 24/2006 Z. z.. Okresný úrad zároveň uvádza, že oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo v súlade s
jednotlivými ustanoveniami zákona o posudzovaní zverejnené a verejnosti dostupné na webovom sídle Ministerstva
životného prostredia SR a zároveň bolo dostupné prostredníctvom zverejnenia v súlade s jednotlivými ustanoveniami
zákona č. 24/2006 Z. z..
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Mesto Stará Ľubovňa na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti doložilo dňa 24.10.2022 informáciu o
zverejnení oznámenia na úradnej tabuli obce v dňoch od 03.10.2022 do 20.10.2022. Okresný úrad Stará Ľubovňa tiež
zverejnil informáciu pre verejnosť na úradnej tabuli Okresného úradu Stará Ľubovňa dňa 04.10.2022 do 20.10.2022.

V zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku Okresný úrad listom č. OU-SL-OSZP-2022/008191-013 zo dňa 24.10.2022
dal možnosť známym účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadrili k jeho podkladom i k spôsobu
jeho zistenia, prípadne navrhli jeho doplnenie v lehote 5 dní od doručenia tohto upovedomenia aj ústne do zápisnice
a formou nahliadnutia do spisu v súlade s § 23 ods. 1 správneho poriadku.

V stanovenej lehote doručil navrhovateľ listom zo dňa 02.11.2022 vyjadrenie v ktorom poukázal, že navrhovaná
činnosť bola v predmetnej lokalite posúdená v roku 2014 a na základe rozhodnutia zo zisťovacieho konania o
neposudzovaní podľa zákona č. 24/2006 Z, z., ju navrhovateľ v súčasnosti prevádzkuje. Nakoľko prevádzka je
situovaná v tesnej blízkosti obytného územia, navrhovateľ vykonal kroky, vedúce k minimalizácii vplyvu prevádzky
na okolitú obytnú zástavbu. Na prevádzke nie sú oproti minulosti používané hydraulické nožnice na úpravu rozmerov
železného odpadu, ktoré boli hlavným zdrojom huku a toto zariadenie nebude ani do budúcnosti v prevádzke
používané. Prevádzka má upravené prevádzkové hodiny výhradne cez pracovné dni medzi 7:00 až 15:30 hod.,
čím sa taktiež eliminuje nadmerná hluková záťaž na okolie vplyvom prevádzkových činností. Rovnako tak boli
v rámci organizačných opatrení presunuté manipulačné plochy slúžiace na manipuláciu s oceľovým šrotom na
plochy, ktoré sú na najvzdialenejšom mieste v zariadení od obytnej zástavby a vjazd do zariadenia bol presunutý
na vzdialenejšiu časť areálu od najbližšej obytnej zástavby. Navrhovateľ uviedol, že akceptuje vyjadrenie RÚVZ
a v prípade prenesenia požiadavky do podmienok rozhodnutia zo zisťovacieho konania, zabezpečí vykonanie
zdokumentovania hlukového zaťaženia zmeny navrhovanej činnosti odborne spôsobilou osobou na meranie hluku
a vibrácií, pred požiadaním o zmenu súhlasu na prevádzku zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov.
Správny orgán nemôže zaviazať povoľujúci orgán v rámci odpadového hospodárstva s podmienkou Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva, preto si listom č. OU-SL-OSZP-2022/008191-016 zo dňa 04.11.2022 v súlade s § 29
ods. 10 zákona č. 24/2006 vyžiadal doplňujúcu informáciu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom
v Starej Ľubovni, či požaduje preukázateľne zdokumentovať hlukové zaťaženie okolitého chráneného obytného
prostredia rodinných domov z prevádzky zberných surovín a či požaduje posudzovanie vplyvov podľa zákona č.
24/2006 Z. z..
K požadovanej informácii a k podkladom rozhodnutia sa v stanovenej lehote ani do doby vydania rozhodnutia
Regionálny úrad verejného zdravotníctva nevyjadril. Správny orgán ma za to, že ak sa dotknutý orgán opätovne
nevyjadril, súhlasí s odôvodnením navrhovateľa.

Odôvodnenie vydania rozhodnutia a úvahy, ktoré boli použité pri hodnotení zisťovacieho konania podľa prílohy č.
10 zákona č. 24/2006 Z. z.:

Povaha rozsah zmeny navrhovanej činnosti:
Požadovaná zmena navrhovanej činnosti spočíva v rozšírení zoznamu ostatných a nebezpečných odpadov v zariadení
na zber a zhodnocovanie odpadov z dôvodu zabezpečenia komplexných služieb pre pôvodcov. V zariadení na zber
a zhodnocovanie odpadov Stará Ľubovňa požadujú rozšíriť zoznam zbieraných nebezpečných odpadov, ktoré sú
zaraďované zmysle vyhlášky MŽP SR
č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v platnom znení. V rámci zariadenia na zber ostatných
odpadov sa budú okrem v súčasnosti povolených druhov zberať a zhromažďovať aj nové druhy ostatných odpadov
a to:

Zoznam doplnených nových ostatných odpadov, ktoré budú predmetom zberu (v zmysle vyhlášky MŽP SR č.
365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov)
Kód odpadu - 10 11 12, názov odpadu – odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11, kategória – O.

V rámci zariadenia na zber nebezpečných odpadov sa budú okrem v súčasnosti povolených druhov zberať, a
zhromažďovať aj nové druhy nebezpečných odpadov a to:

Zoznam doplnených nových nebezpečných odpadov, ktoré budú predmetom zberu (v zmysle
vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov) Kód odpadu - 15 02 02, názov odpadu –
absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy
kontaminované nebezpečnými látkami, kategória – N.
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Kód odpadu - 16 01 04, názov odpadu – staré vozidla, kategória – N.

Existujúce zariadenie slúži na zber a dočasné zhromažďovanie nebezpečných odpadov, ktoré sú po prijatí roztriedené
podľa druhu a dočasne skladované v špeciálnych obaloch a kontajneroch určených na tento účel tak, aby
nedochádzalo k ich zmiešavaniu s inými druhmi odpadov.
Technológia triedenia a ukladania týchto druhov odpadov je vykonávaná ručne ako aj vlastnou nakladacou
technikou (manipulačný vozík, nakladač s hydraulickou rukou). Po naplnení kapacity zariadenia sú ďalej odpady
odvážané do spracovateľských zariadení zmluvných spoločností. Zber starých vozidiel sa bude vykonávať do
zatvorených veľkoobjemových kontajnerov umiestnených na spevnenej ploche. Zariadenie bude slúžiť len na zber
a dočasné zhromažďovanie dovezených starých vozidiel, ktoré budú po prevzatí dočasne uložené do zatvorených
certifikovaných veľkoobjemových kontajnerov s nepriepustným dnom o objeme 40 m3, ktoré sú zhotovené na účel
skladovania a prepravy nebezpečných odpadov. Do každého kontajnera bude umiestnené len jedno staré vozidlo. Po
naplnení kapacity budú kontajnery odvážané do autorizovaného spracovateľského zariadenia. V zariadení požadujú
rozšíriť zoznam odpadov určených na zhodnocovanie lisovaním, ktoré sú zaraďované zmysle vyhlášky MŽP SR
č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v platnom znení. V rámci zariadenia sa budú okrem v
súčasnosti povolených druhov zhodnocovať aj nové druhy ostatných odpadov z papiera a plastov, ktoré sú:

Zoznam doplnených odpadov z papiera a plastov, ktoré budú predmetom úpravy odpadov - lisovaním (v zmysle
vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov) Kód odpadu - 02 01 04, názov odpadu
– odpadové plasty okrem obalov, kategória – O;
Kód odpadu - 07 02 13, názov odpadu – odpadový plast, kategória – O;
Kód odpadu - 16 01 19, názov odpadu – plasty, kategória – O;
Kód odpadu - 19 12 04, názov odpadu – plasty a guma, kategória – O;
Odpad z papiera a plastov sa bude rozmerovo upravovať lisovaním pomocou kanálového balíkovacieho lisu.

V zariadení požadujú rozšíriť zoznam odpadov určených na zhodnocovanie mechanickým spracovaním, ktoré sú
zaraďované zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov v platnom znení. V rámci zariadenia sa budú okrem v súčasnosti povolených druhov zhodnocovať
aj nové druhy ostatných kovových odpadov, odpady zo železných a neželezných kovov budú v zariadení upravované
rozmerovou úpravou - delením pomocou autogénneho zvárania a rezania súpravou technických plynov. Daným
zariadením sa upravujú - delia odpady z kovov, ktoré sú zaradené medzi ostatný odpad, zariadením sa neupravujú
nebezpečné odpady.

Zoznam doplnených železných a neželezných kovov, ktoré budú predmetom úpravy odpadov – rozmerovou úpravou
delením odpadov pomocou autogénneho zvárania a rezania (v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou
sa ustanovuje Katalóg odpadov) sú:
Kód odpadu - 02 01 10, názov odpadu – odpadové kovy, kategória – O;
Kód odpadu - 02 01 02, názov odpadu – prach a zlomky zo železných kovov, kategória – O;
Kód odpadu - 02 01 04, názov odpadu – prach a zlomky z neželezných kovov, kategória – O;
Kód odpadu - 16 01 18, názov odpadu – neželezné kovy, kategória – O;
Kód odpadu - 19 10 02, názov odpadu – odpad z neželezných kovov, kategória – O;
Kód odpadu - 19 12 03, názov odpadu – neželezné kovy, kategória – O;
Kód odpadu - 20 01 04, názov odpadu – obaly z kovu, kategória – O;
Kód odpadu - 20 01 40 05, názov odpadu – železo a oceľ, kategória – O;
Kód odpadu - 20 01 40 07, názov odpadu – zmiešané kovy, kategória – O;

Na rezanie odpadov z kovov sa bude používať technická súprava plynov. Podstatou technológie delenia kovových
materiálov plameňom je proces spaľovania kovu ohriateho na zápalnú teplotu v prúde kyslíka. Rezaný materiál sa
spaľuje s rezacím kyslíkom za vzniku oxidov, ktoré sú v podobe
tekutej trosky vyfukované dynamickým účinkom kyslíka z miesta rezania. Proces spaľovania, v ktorom vznikajú
rôzne druhy oxidov železa (resp. oxidy iných kovov) je výrazne exotermická reakcia, t. j. s veľkým vývinom tepla
(autogénnym) v mieste rezania. Na začiatku procesu je potrebný ohrev materiálu v začiatku rezu na zápalnú teplotu,
ktorá je pre bežné uhlíkové ocele ≈ 1350 °C, čo umožňuje použitie rôznych druhov plynov v zmesi s kyslíkom na
nahrievací plameň (acetylén, metán, etylén, zemný plyn, propán – bután). V druhej fáze je privedený pod vysokým
tlakom kyslík, ktorý spaľuje častice kovu a vyfukuje roztavený kov z reznej škáry.
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Odpad 12 01 02 – prach a zlomky zo železných kovov (resp. 12 01 04 - prach a zlomky z neželezných kovov) –
jedná sa najmä o odpady z výrobných procesov, pod ktoré často pôvodcovia
zaraďujú aj väčšie úlomky kovových materiálov (odstrižky, úlomky a pod), pre ktoré je pred ich odovzdaním
konečnému spracovateľovi potrebné zmenšiť ich objem rozpaľovaním alebo lisovaním, aby dosiahli požadujúce
efektívne prepravné rozmery.
Odpad 19 01 02 – železné materiály odstránené z popola – jedná o kovové odpady vyseparované z popola napr. zo
zariadení na spaľovanie alebo spoluspaľovanie odpadov, v ktorých sa často nachádzajú aj väčšie kusy železa, ktoré
je pred ich odovzdaním konečnému spracovateľovi potrebné zmenšiť ich objem rozpaľovaním alebo lisovaním, aby
dosiahli požadujúce efektívne prepravné rozmery.
Odpad 20 01 40 01 a 20 01 40 02 budú po pretriedení v prípade nadrozmerných kusov upravované strihaním,
prípadne lisovaním na prevádzke, aby dosiahli požadujúce efektívne prepravné rozmery.

Miesto vykonávania zmeny navrhovanej činnosti
Zmena navrhovanej činnosti je navrhovaná v Prešovskom kraji, okrese Stará Ľubovni, k. ú. obce Stará Ľubovňa na
parcelách reg. č. KN-C 1617/1. Navrhovaná zmena sa nachádza v zastavanom území v existujúcej prevádzke.

Vplyv na obyvateľstvo
Počas prevádzky navrhovanej činnosti bude dochádzať k priamym aj nepriamym vplyvom na obyvateľstvo.
Najbližšie trvale obývaný objekt sa nachádza cca 8 m vzdušnou čiarou od zariadenia. Negatívne vplyvy je možné
očakávať len v bezprostrednom okolí areálu v dôsledku frekvencie dopravy na príjazdových komunikáciách a
miernym zvýšením sekundárnej prašnosti, emisií znečisťujúcich látok a hluku z dopravy. Nakoľko sa jedná o
jestvujúcu prevádzku, ktorej charakterové zloženie odpadov nebude meniť, doprava do a zo zariadenia zostane na
porovnateľnej úrovni ako tomu je doposiaľ. Pri samotnej prevádzke je zvýšená hladina hluku, ktorá je spôsobená,
nakladaním, vykladaním a manipuláciou s kovovými odpadmi, ktorá bude vznikať bodovo pri vykladaní a nakladaní
odpadu, len v pracovných dňoch, počas prevádzkových hodín medzi 7:00 až 15:30.

Rozšírenie zbieraných odpadov v prevádzke sa prejaví pozitívnym vplyvom na životné prostredie tým, že sa
eliminuje vznik čiernych skládok v katastri mesta Stará Ľubovňa a jeho širokom okolí.

Pozitívne vplyvy sa prejavia najmä v socioekonomickej oblasti spočívajúce 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 v súlade s obehovým
hospodárstvom.

Vplyvy na obyvateľstvo je možno hodnotiť v celkovom kontexte ako málo významné.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery
Horninové prostredie
Kontaminácia horninového prostredia počas výstavby a užívania objektov je málo pravdepodobná a to iba pri
havarijných situáciách, ku ktorým by pri dodržaní všetkých bezpečnostných predpisov nemalo dôjsť. Navrhnuté
technické riešenia zabezpečenie podláh a plôch v areáli zamerané na ochranu podzemných vôd a horninového
prostredia sú na dostatočnej technickej úrovni. Pri dodržiavaní technologických postupov a miest manipulácie
s odpadmi, by nemalo dôjsť k situáciám, ktoré ohrozia horninové prostredie. Navrhovaná zmena činnosti bude
prebiehať najmä 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.



12 / 17

Vplyvy na klimatické pomery
Realizáciou a prevádzkou navrhovanej zmeny nedôjde k významným zmenám mikroklímy. Vplyvy sú nulové.

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. Zdrojom znečisťujúcich látok je doprava
na príjazdových komunikáciách k objektu. Vplyvy budú lokálne a dočasné. Činnosť je navrhovaná tak, aby v
maximálnej možnej miere eliminovala vplyvy na ovzdušie a miestnu klímu a jej vplyv v celkovom kontexte možno
charakterizovať ako málo významný.

Manipulácia s odpadmi bude prebiehať vo forme uloženia odpadov na vyhradené miesta a následne naloženie
odpadov pri ich odvoze na ďalšie nakladanie s nimi. Vplyv navrhovanej činnosti na kvalitu ovzdušia v celkovom
kontexte možno charakterizovať ako negatívny, ale málo významný až zanedbateľný. Navrhovaná zmena nevyvolá
kvalitatívnu zmenu vplyvov v porovnaní s pôvodným projektom, prírastok emisií a prašnosti z prevádzky a dopravy
bude nízky až zanedbateľný.

Vplyvy na vodné pomery
Vplyv na povrchové vody
Prevádzka sa nenachádza v blízkosti povrchových vôd. Južne od prevádzky tečie rieka Poprad, ktorá je vzdialená
cca 100 m. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na povrchové vody.
Vplyv na podzemné vody
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 mimo
zabezpečené plochy a priestory.

Vplyvy na pôdu
Navrhovanou zmenou nedôjde k záberu lesného a poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Vplyvy sú nulové.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy
V hodnotenom území sa nevyskytujú chránené, vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov ani ich biotopy.
Územím neprechádzajú migračné koridory živočíchov. Vplyvy navrhovanej zmeny na chránené, vzácne a ohrozené
druhy rastlín ani na živočíchy a ich biotopy sú nulové.

Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz
Nakoľko činnosť bude realizovaná v jestvujúcom priemyselnom areáli nepredpokladá sa zásadný vplyv na štruktúru
a využívanie krajiny a na krajinný obraz širšieho okolia. Navrhovaná zmena nevyvolá kvantitatívnu ani kvalitatívnu
zmenu vplyvov v porovnaní s pôvodným projektom. Vplyvy na krajinu možno hodnotiť ako nulové.

Vplyvy na dopravu
Areál má dobré napojenie na verejné komunikácie. Zvýšené dopravné nároky si nevyžiadajú budovanie nových alebo
rekonštrukciu jestvujúcich dopravných napojení. Prírastok dopravy na verejných komunikáciách bude zanedbateľný.

Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma
Navrhovaná činnosť 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. Navrhovaná činnosť nezasahuje ani do chránených vodohospodárskych oblastí.

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
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Na území dotknutom realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa nenachádzajú objekty zapísané v Štátnom zozname
pamiatok. Nepredpokladá sa priamy vplyv zmeny navrhovanej činnosti na pamiatkovo chránené objekty.

Vplyvy na archeologické náleziská
Na území dotknutom realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa nenachádzajú archeologické náleziská.
Nepredpokladá sa priamy vplyv zmeny na archeologické náleziská.

Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality
Na území dotknutom realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa nenachádzajú paleontologické náleziská a
významné geologické lokality. Nepredpokladá sa priamy vplyv zmeny na paleontologické náleziská a významné
geologické lokality.

Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy
Nepredpokladá sa priamy vplyv zmeny navrhovanej činnosti na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy.

Vplyvy na hlukovú situáciu
Vplyv na hlukovú situáciu okolitého územia budú minimálne. Hlukovú situáciu bude ovplyvňovať prevádzka
dopravy a hluk spôsobený manipuláciou s odpadmi. Činnosť sa bude realizovať v rámci existujúcich plôch, kde je
už v súčasnosti v dôsledku prítomnosti viacerých významných zdrojov hluku (cestná sieť, iné prevádzky) zaťaženie
pomerne výrazné. Činnosť navrhovaného zariadenia je v spojitosti s pracovnou dobou zamestnancov obmedzená
na denný čas s prevádzkovou dobou od 7:00 do 15:30 počas pracovných dní. Tento vplyv možno hodnotiť v danej
lokalite ako málo významný. Navrhovaná zmena nevyvolá zmenu vplyvov v porovnaní so súčasným stavom.

Význam a vlastnosti očakávaných vplyvov
Komplexné posúdenie vplyvov z hľadiska ich významnosti a ich porovnanie s platnými právnymi predpismi.
Popísané vplyvy predstavujú málo významné riziko ohrozenia životného prostredia a zdravia obyvateľov. Pozitívne
vplyvy navrhovanej činnosti sa prejavia predovšetkým v environmentálnej sfére a to tým, že sa eliminuje vznik
čiernych skládok v katastri obce a obyvateľom budú vytvorené podmienky pre environmentálnejšie nakladanie so
vzniknutým odpadom. Prevádzka bude aj naďalej zabezpečovať zber a zhodnocovanie odpadov vhodným k ochrane
životného prostredia v súlade s právnymi predpismi odpadového hospodárstva.
Vplyvy počas prevádzky zariadenia budú mať charakter dlhodobý a trvalý, ale z celkového pohľadu pozitívny.
Negatívne vplyvy sa prejavia len v rámci areálu zariadenia, prípadne na obslužných komunikáciách a neprekročia
rámce stanovené právnymi predpismi v oblasti ochrany životného prostredia.

Prevádzkové riziká a ich možný vplyv na územie
Riziká pri prevádzke 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 pri dodržaní
právnych požiadaviek, prevádzkových predpisov reálny predpoklad vzniku havárií s negatívnym vplyvom na životné
prostredie.
Potenciálne riziká poškodenia alebo ohrozenia životného prostredia počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti je
možné špecifikovať v rozsahu a pravdepodobnosti výskytu a to únik škodlivých látok do prostredia, havárie, 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 so znečisťujúcimi látkami, nedodržiavaním pracovnej
disciplíny a nekontrolovaným pohybom strojov a vozidiel v areáli. Riziká technického pôvodu je možné eliminovať
pri dodržaní všetkých prevádzkových, organizačných, požiarnych a bezpečnostných predpisov.
Neboli identifikované ďalšie možné významné riziká spojené s realizáciou činnosti v skúmanom území.

Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia
Činnosť 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.
Vplyv je hodnotený aj po navrhovanej zmene ako nulový.
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Hodnotenie zdravotných rizík
Hodnotenie zdravotných rizík predstavuje odhad miery závažnosti záťaže ľudskej populácie vystavenej zdraviu
škodlivým faktorom životných podmienok a pracovných podmienok a spôsobu života s cieľom znížiť zdravotné
riziká.
Navrhovaná zmena činnosti nepredstavuje nebezpečné prevádzky, ktoré by významne zaťažovali životné prostredie
emisiami, hlukom, produkciou odpadových vôd, neprimeranými nárokmi na energie, vodu, zásobovanie plynom a
mohli by mať negatívny vplyv na zdravie ľudí.
Priame zdravotné riziká počas prevádzky budú znášať len zamestnanci. Objekty sú navrhnuté tak, aby nemohlo
dôjsť k priamemu ohrozeniu zdravia a života pracovníkov a bol dodržaný zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
V rámci prevádzky bude vykonaná objektivizácia faktorov pracovného prostredia, tak aby boli identifikované
pracoviská zaťažené zvýšeným hlukom, chemickými faktormi prípadne inými faktormi.
Na identifikovaných pracoviskách budú pracovníci vybavený osobnými ochrannými prostriedkami, aby bol vplyv
na ich zdravie minimalizovaný.
Prevádzkou navrhovanej činnosti pri dodržaní platných bezpečnostných a hygienických limitov sa nepredpokladá
také ovplyvňovanie životného prostredia, ktoré by mohlo zhoršiť zdravotný stav obyvateľstva.

Zdravotné riziká vyvolané realizáciou navrhovanej zmeny hodnotíme ako nulové.

Vyvolané súvislosti, ktoré môžu vplyvy spôsobiť
S prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia sa nepredpokladá, že vplyvy popisované v oznámení by mohli
vyvolať iné súvislosti, ktoré neboli uvedené v oznámení.

Okresný úrad považuje oznámenie o zmene navrhovane činnosti za dostatočne spracované. Predložené oznámenie o
zmene navrhovanej činnosti dostatočne definuje a hodnotí vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky
ŽP a navrhnuté opatrenia zabezpečujú súlad navrhovaného riešenia s požiadavkami súčasne platnej legislatívy o ŽP.
Predkladané oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podáva základnú charakteristiku zmeny navrhovanej činnosti,
základné údaje o súčasnom stave životného prostredia, základné údaje o predpokladaných vplyvoch na životné
prostredie.

S poukázaním na citáciu jednotlivých ustanovení zákona č. 24/2006 Z. z. získané stanoviská sú podkladmi na
rozhodnutie o tom, či sa zmena navrhovanej činnosti bude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. a na ktoré
príslušný orgán prihliada; nejde o informácie dôležité na vydanie záverečného stanoviska alebo povolenia, o ktorých
má príslušný orgán povinne informovať podľa § 24 ods. 1 písm. i) zákona č. 24/2006 Z. z..

V priebehu zisťovacieho konania sa k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nevyjadrili dotknuté orgány –
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni. Podľa ust. § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006
Z. z., ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné.

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti bolo možné
vykonať na Okresnom úrade Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie v pracovných dňoch počas
stránkových hodín termín konzultácie bolo odporúčané dohodnúť vopred telefonicky - 052/4321303 alebo mailom
viera.hrebikova@minv.sk.

Podklady zhromaždené v rámci procesu zisťovacieho konania sú dostatočné na rozhodnutie vo veci. Zákon č.
24/2006 Z. z. neukladá orgánu posudzovania vplyvov na životné prostredie povinnosť vykonať konzultácie.

Vyhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie:
Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie a posúdenie očakávaných vplyvov
z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia na základe hodnotenia predošlých, v oznámení o zmene
navrhovanej činnosti uvedených faktov nepredpokladajú zhoršenie stavu, naopak prispeje ku zvýšeniu kvality života.

Vplyvy na ovzdušie a klimatické pomery navrhovaná zmena činnosti nebude po uvedení do prevádzky zdrojom
znečistenia ovzdušia a nebude mať vplyv na klimatické pomery.
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Vplyvy na povrchové a podzemné vody navrhovaná zmena činnosti nebude mať po uvedení do prevádzky vplyv
na povrchové a podzemné vody.

Vplyv na horninové prostredie, pôdu a geodynamické javy navrhovaná zmena činnosti po uvedení do prevádzky
nebude mať vplyv na horninové prostredie, pôdu a geodynamické javy.

Vplyvy na rastlinstvo a živočíšstvo navrhovaná zmena činnosti po uvedení do prevádzky nebude mať vplyv na
rastlinstvo a živočíšstvo.

Vplyvy na štruktúru a scenériu krajiny navrhovaná zmena činnosti po uvedení do prevádzky nebude mať vplyv na
štruktúru krajiny.

Vplyvy na kultúrne pamiatky navrhovaná zmena činnosti po uvedení do prevádzky nebude mať negatívny vplyv na
kultúrne pamiatky a archeologické náleziská.

Vplyvy na socioekonomické aktivity po uvedení do prevádzky budú pozitívne nakoľko rozšírenie zbieraných
odpadov v prevádzke sa prejaví pozitívnym vplyvom na životné prostredie tým, že sa eliminuje vznik čiernych
skládok v katastri mesta Stará Ľubovňa a jeho širokom okolí, pozitívne vplyvy sa prejavia najmä v socioekonomickej
oblasti spočívajúce 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 v súlade s obehovým hospodárstvom.

Hodnotenie zdravotných rizík navrhovaná zmena činnosti nevytvára podmienky na nebezpečie vzniku zdravotných
rizík.

Navrhovaná činnosť je situovaná v území s 1.stupňom ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny.
Do lokality navrhovanej činnosti nezasahuje žiadne chránené územie prírody ani územie NATURA 2000. V okolí,
sa nachádza chránené vtáčie územie Levočské vrchy a územie európskeho významu Rieka Poprad, no možno
konštatovať, že navrhovaná činnosť nebude mať žiadny významný vplyv na predmet ochrany.

Prevádzkou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá závažný vplyv na životné prostredie dotknutého územiam.
Do lokality navrhovanej činnosti nezasahuje chránená vodohospodárska oblasť ani ochranné pásma vodárenských
zdrojov. Taktiež navrhovaná zmena činnosti nebude mať žiadny vplyv na územia, zaradené do zoznamu
Ramsarského dohovoru o mokradiach.

Súlad s územnoplánovacou dokumentáciou
Oznámenie o zmene k navrhovanej činnosti je spracovaný s cieľom vydania povolenia podľa zákona o odpadoch .

Záver:
Na základe dostupných informácií a vykonaného hodnotenia vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné
prostredie a jeho zložky je možné pre navrhovanú zmenu činnosti v dotknutom území požiadať o povolenie podľa
osobitných predpisov.

Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej
činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa
osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a na zdravie obyvateľstva a úrovne
spracovania oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k oznámeniu od
zainteresovaných subjektov, pričom zistil, že vznesené požiadavky sa v prevažnej miere vzťahujú na spracovanie
ďalších stupňov projektovej dokumentácie stavby a ich riešenie je v pôsobnosti iných orgánov v konaniach podľa
osobitných predpisov, preto ich zahrnul do odporúčaní na povoľovacie konanie.

Z výsledku posudzovania vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie vyplynulo, že odporúča sa
realizácia navrhovanej zmeny činnosti. Po zohľadnení podmienok uvedených vo výroku tohto rozhodnutia je
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navrhovaná realizácia zmeny navrhovanej činnosti prijateľná z hľadiska celkových (negatívnych i pozitívnych)
vplyvov na životné prostredie. Pri plnení podmienok a navrhnutých opatrení nie sú reálne riziká významných
negatívnych dopadov na obyvateľstvo a prírodné prostredie. Realizácia zmeny navrhovanej činnosti však rozšíri
možnosti zbieraných odpadov v prevádzke sa prejaví pozitívnym vplyvom na životné prostredie tým, že sa eliminuje
vznik čiernych skládok v katastri mesta Stará Ľubovňa a jeho širokom okolí.

Pozitívne vplyvy sa prejavia najmä v socioekonomickej oblasti spočívajúce 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 v súlade
s obehovým hospodárstvom. výraznejšie zhodnotí lokalitu a navrhovanou zmenou činnosti dôjde k funkčnému
využitiu územia, pre ktoré bolo a je určené. Navrhovanou zmenou navrhovanej činnosti nebude narušená ekologická
stabilita a únosnosť jednotlivých zložiek životného prostredia, resp. životného prostredia ako celku poprepájaného
vzájomnými interakciami.

Na základe uvedených skutočnosti nie je predpoklad, že by sa v rámci povinného hodnotenia podľa zákona č.
24/2006 Z. z. získali akékoľvek nové skutočnosti o vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie
oproti tým, ktoré sú popísané v oznámení.

Okresný úrad na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti,
vyjadrení dotknutých subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného
prostredia podľa zákona č. 24/2006 Z. z. konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené
práva a oprávnené záujmy subjektov konania.

V rámci zisťovacieho konania okresný úrad nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne
záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné
prostredie a zdravie obyvateľov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z..

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. Informáciu o dobe a
spôsobe zverejnenia oznámi okresnému úradu.

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 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor
starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa.

Verejnosť má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň
doručenia rozhodnutia sa pri podaní takéhoto odvolania považuje pätnásti deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v
zisťovacom konaní, podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z. verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem
na zmene navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po
vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na
svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, v súlade s § 29 ods.12
zákona č. 24/2006 Z. z., podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.

PaedDr. Ladislav Polák
vedúci odboru
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Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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