odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie
ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

Prešov 18. 09. 2019

OU-PO-OSZP3-2019/022855-16/ZM

ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „okresný úrad“) ako príslušný orgán štátnej správy
podľa ustanovenia § 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 a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č.
180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako
príslušný orgán na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 56 zákona č.24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“), podľa § 29 ods.2 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP na
základe predloženého zámeru „Zariadenie na zber kovových odpadov a papiera – Veľký Šariš“,
ktorý predložil navrhovateľ Bliss K8 s.r.o., Čergovská 26, 080 01 Prešov, v spojení s § 18 ods. 2 písm.
b) zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP a po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní
navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, postupujúc podľa § 46 a § 47
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov rozhodol
takto:
Navrhovaná činnosť, „Zariadenie na zber kovových odpadov a papiera – Veľký Šariš“, uvedená
v predloženom zámere, situovaná v Prešovskom kraji, okrese Prešov, parcela č. KNC 3544/1, k.ú.
Veľký Šariš, ktorej účelom je vybudovanie a prevádzkovanie zariadenia na výkup a zber kovových
odpadov a papiera
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 o posudzovaní vplyvov na ŽP“).
Pre uvedenú činnosť je možné preto požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.
Okresný úrad v súlade s § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP určuje navrhovateľovi
podmienky zmierňujúce vplyv navrhovanej činnosti na životné prostredie:
.
1. Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku látok do pôdy,
podzemných a povrchových vôd a nenarušiť odtokové pomer územia.
2. Zabezpečiť dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnych
predpisov a predpisov na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia.
3. Počas prevádzky zariadenia zabezpečiť bezporuchový stav strojov a mechanizmov a vylúčením
prác v nočných hodinách a v dňoch pracovného pokoja zamedziť pôsobeniu hluku na okolie.
4. Spevnené plochy zrealizovať v súlade s príslušnými normami STN, použiť v maximálnej miere
materiály zo zhodnotených odpadov.
5. V areáli zberne realizovať výsadbu drevín a zatrávnených plôch.

Upozornenie:
Podľa § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP dotknutá verejnosť, ktorá prejavila záujem
na navrhovanej činnosti má postavenie účastníka konania v povoľovacom konaní k navrhovanej
činnosti.
Podľa § 38 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP ak príslušný orgán zistí nesúlad návrhu na
začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti s týmto zákonom alebo s rozhodnutím
vydaným podľa tohto zákona, alebo s jeho podmienkami, vydá záväzné stanovisko, v ktorom túto
skutočnosť uvedie a zároveň poučí navrhovateľa. Ak zistený nesúlad spĺňa kritéria zmeny
navrhovanej činnosti uvedenej v § 18 ods. 1 alebo ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP,
príslušný orgán upozorní na povinnosť doručiť príslušnému orgánu oznámenie o zmene
navrhovanej činnosti.
Odôvodnenie
Navrhovateľ, Bliss K8 s.r.o., Čergovská 26, 080 01 Prešov (ďalej len „navrhovateľ”), predložil
dňa 23.04.2019 Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „okresný úrad”) podľa 29 ods. 1 zákona
o posudzovaní vplyvov na ŽP zámer navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber kovových odpadov
a papiera – Veľký Šariš ”, vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
Navrhovaná činnosť uvedená v zámere podlieha svojimi parametrami zisťovaciemu konaniu,
ktoré okresný úrad vykonal podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP. Na zisťovacie konanie
sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov, okrem osobitosti konania ustanovených v § 20 a 20a) zákona
o posudzovaní vplyvov na ŽP. Správne konanie vo veci zistenia, či navrhovaná činnosť podlieha
posudzovaniu podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP začalo predložením zámeru na okresný úrad
dňa 23.04.2019.
Navrhovaná činnosť sa realizuje na katastrálnom území Veľký Šariš.
Na základe písomnej odôvodnenej žiadosti navrhovateľa, okresný úrad podľa § 22 ods. 6 zákona
o posudzovaní vplyvov na ŽP upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-POOSZP3-2019//016635-02/ZM zo dňa 05.04.2019 z dôvodu, že navrhovaná činnosť sa bude realizovať
v areáli bývalého hospodárskeho družstva, mimo obytnej zóny mesta a navrhovateľ nedisponuje iným
pozemkom, umožňujúcim umiestniť stavbu s predmetnou funkciou.
Zámer svojimi parametrami podlieha zisťovaciemu konaniu , ktoré okresný úrad vykonal podľa § 29
ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
Činnosť je v zmysle prílohy č. 8 zákona zaradená do kategórie:
9. Infraštruktúra
Položka č. 10 – Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých
vozidiel – bez limitu (zisťovacie konanie)
Podľa § 23 ods. 1 v spojení s § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP v rámci
zisťovacieho konania okresný úrad zaslal listom č. OU-PO-OSZP3-2019/022855-02 zo dňa 29.04.2019
a listom č. OU-PO-OSZP3-2019/022855-03 zo dňa 29.04.2019 predmetný zámer, ktorý je v súlade s §
29 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, v lehote do 7 pracovných dní od doručenia
zámeru, na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu (Ministerstvo životného prostredia SR), dotknutým
orgánom (Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti
o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Okresný úrad
Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií, OR Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Prešove, Krajský pamiatkový úrad Prešov, MO SR,), povoľujúcemu orgánu
(Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia) a dotknutej obci (mesto Veľký Šariš).
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Okresný úrad dňa 02.05.2019 zverejnil zámer a oznámenie o predložení zámeru na webovom
sídle Ministerstva životného prostredia SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-zber-kovovych-odpadovpapiera-velky-saris
a informáciu pre verejnosť o začatí správneho konania na úradnej tabuli okresného úradu dňa
02.05.2019.
Podľa § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP dotknutá obec do troch pracovných dní
od doručenia zámeru informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy
možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu
pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie zámeru verejnosti najmenej po dobu 21 dní od
zverejnenia informácie o jeho doručení.
Podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP rezortný orgán, povoľujúci orgán,
dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k zámeru do 21
dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje
za súhlasné. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k zámeru do 21 dní od
zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 23 ods. 3
zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené
v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce. V zákonom stanovenej lehote doručilo okresnému
úradu stanovisko k zámeru Združenie domových samospráv, v zast. Marcelom Slávikom, predsedom
združenia.
I.Povaha a rozsah navrhovanej činnosti
Povaha a rozsah navrhovanej činnosti:
Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie a prevádzkovanie nového zariadenia na výkup a
zber kovových odpadov a papiera. Na vyčlenenej ploche ohraničenej plotom v zastavanej časti k.ú.
Veľký Šariš v bývalom hospodárskom dvore sa bude druhotná surovina zbierať od fyzických osôb a
podnikateľských subjektov. Následne sa bude triediť a zhromažďovať na účely prepravy do ďalšieho
zariadenia na zber alebo spracovanie odpadov na základe zmluvného vzťahu.
Navrhovaný areál zberne bude situovaný v juhozápadnej časti mesta Veľký Šariš, v zastavanom
území v lokalite Hospodársky dvor na ulici Pod Bikošom v blízkosti zberného dvora mesta Veľký Šariš
v súlade s ÚP mesta. Na navrhovanej lokalite je v súčasnosti voľná nespevnená plocha o výmere cca
300 m2, na ktorej sa nachádza maringotka. Vlastníkom pozemku je mesto Veľký Šariš. Posudzovaná
lokalita je dopravne sprístupnená jestvujúcou miestnou obslužnou komunikáciou. V blízkosti
navrhovanej lokality sa nachádzajú rôzne schátralé bývalé hospodárske objekty, ktoré sa nevyužívajú
na pôvodný účel.
Opis technického a technologického riešenia
Lokalizácia objektu zodpovedá požiadavkám a potrebám navrhovateľa a rieši potrebné
požiadavky na funkciu a účel zariadenia na nakladanie s odpadmi na pozemku, ktorý bude mať
prevádzkovateľ v nájme od mesta Veľký Šariš. Navrhovaná činnosť predpokladá využitie prístupovej
komunikácie a voľnej plochy, ktorú bude potrebné spevniť cestnými panelmi alebo štrkodrvou. Na
navrhovanej spevnej ploche o výmere cca 300 m2 bude umiestnený prevádzkový objekt (unimobunka)
s rozmermi 2,5 m x 6 m, plechový sklad na farebné kovy, stojiská na kontajnery a technické
zabezpečenie potrebné k prevádzkovaniu zariadenia na zber odpadov. Nakladanie s odpadmi bude
realizované v súlade s relevantnými všeobecne záväznými právnymi a inými predpismi, najmä s
ustanoveniami zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
vykonávacích predpisov, najmä vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch.
Zariadenie na výkup a zber je navrhnuté ako forma stacionárneho zberného miesta, vzhľadom
na určený počet oddelene zbieraných komodít. Zariadenie na výkup a zber slúži na zhromažďovanie a
skladovanie odpadov získaných od fyzických osôb a podnikateľských subjektov do doby prepravy
oprávneným subjektom za účelom recyklácie.
Areál zariadenia na výkup a zber odpadov bude situovaný v zastavanom území mesta Veľký
Šariš v susedstve zberného dvora mesta. Z dôvodu zabránenia vstupu nepovolaných osôb bude
zariadenie oplotené do výšky 3,0 m z oceľových trapézových vlnitých plechov. Vstup do areálu bude
zabezpečený prístupovým vjazdom z miestnej komunikácie, z ulice Pod Bikošom, cez posuvnú kovovú
bránu.
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V areáli zariadenia na zber a výkup sa pri vstupe bude nachádzať prevádzkový objekt, ktorý
bude slúžiť ako prijímacia kancelária a zázemie pre zamestnanca.
Pri vstupe do areálu bude odpad vážený na mostovej váhe s váživosťou do 40 t a rozmermi 8m x 3m,
ktorá umožňuje váženie nákladného motorového vozidla. Váha bude situovaná pri prevádzkovom
objekte, čo umožňuje priamu elektronickú evidenciu o odpadoch.
Na spevnených plochách budú umiestnené veľkokapacitné kontajnery v počte 2 ks, ktoré budú doplnené
o uzavretý kontajner na zberový papier, ďalej plechový sklad na farebné kovy. Veľké kusy kovových
odpadov budú zhromažďované voľne na ploche. Súčasťou zberného miesta budú big-bagy a kovové
palety na zber kovového odpadu. Na váženie druhotných surovín budú používané len váhy zaradené do
skupiny určených meradiel a spĺňajúce požiadavky na určené meradlo.
Objekt bude napojený na elektriku. Vetranie objektu bude prirodzené. Priestor objektu bude vykurovaný
elektrickým ohrievačom.
Zamestnanec zberne bude používať mobilné WC s umývadlom typu JOHNNY LT rozmerov
1,1 x 1,19 m, výšky 2,31 m, ktoré bude súčasťou zberne. Súčasťou zberného miesta bude informačná
tabuľa pri vstupe ako aj jednotlivé certifikované váhy. Areál prevádzky zberne odpadov bude oplotený
a zabezpečený vstupnou uzamykateľnou posuvnou bránou proti vstupu cudzích osôb. Samotné
zariadenie na zber bude monitorované kamerovým systémom, a podľa potreby chránené pred
odcudzením aj psom.
Navrhované spevnené – manipulačné plochy:
Navrhovateľ bude povinný spevniť voľné plochy. Spevnené plochy budú slúžiť na parkovanie
nákladných áut a budú konštrukčne zrealizované tak, aby vyhovovali pojazdu ťažkých automobilov bez
nebezpečia ich poškodenia. Na zber odpadov bude slúžiť spevnená plocha, na ktorej budú umiestnené
veľkokapacitné kontajnery, plechový sklad na farebné kovy a iné obaly vhodné na daný druh a typ
odpadu.
Manipulačné plochy vo vnútri areálu zabezpečujú potrebný pohyb vozidiel a mechanizmov pre
manipuláciu s odpadmi. Na manipulačnej spevnej ploche sa bude uskutočňovať nakladanie a vykladanie
vyzbieraného odpadu. Manipulačné plochy tiež tvoria kontajnerové státia. Navrhované technické a
technologické vybavenie prevádzky :
informačná tabuľa na vstupe
paličské zariadenie kyslík – plyn
dodávka na zvoz materiálu
nákladné auto s hydraulickým nakladačom a kontajnerom 36m2
Kontajnery a obaly na druhotné suroviny :
2 ks. VKK 20 m3 – na kovový odpad
1 ks. 15 m3 uzatvárateľný kontajner na papier
kovové palety o objeme 1 m3
BIG BAG vrecia
kovové obaly a prepravky
uzamykateľný plechový sklad na farebné kovy
Prevádzka bude vybavená nasledovnými váhami :
mostová váha s váživosťou 40 t ( 8 x 3 m )
mechanická váha s váživosťou do 2 000 kg
prenosná váha na dkg
Pitná voda pre zamestnanca bude zabezpečená v balenej forme.
Objemové riešenie objektu je dané jeho účelom a z toho vyplývajúcich potrieb.
Kapacita zariadenia je závislá od druhu skladovaného odpadu, spôsobe uskladnenia, počtu prepráv k
oprávneným subjektom, ktoré následne odpad spracovávajú ako druhotnú surovinu.
Skladovanie vykúpených druhotných surovín v posudzovanom zariadení bude len dočasné, do doby
naplnenia kapacity zariadenia. Odvoz bude vykonávaný priebežne po dohode so zmluvnou
spoločnosťou, tak aby nedochádzalo k prepĺňaniu kapacity zariadenia.
Odpady do zberného zariadenia budú prepravované vlastným dopravným prostriedkom alebo priamo
držiteľmi odpadov v čase na to určenom na vstupnej informačnej tabuli a prevádzkovým poriadkom. Pri
vstupe do areálu budú odpady vážené na príslušných váhach. Po odvážení budú odpady zaevidované,
vytriedené a premiestnené podľa druhov odpadov na vopred vyznačené miesta voľne alebo do
jednotlivých kontajnerov, obalov a skladu. Po dostatočnom vytriedení, vyzbieraní a skladovaní, bude
odpad prepravený na zhodnotenie a spracovanie k oprávnenej osobe na základe zmluvného vzťahu v
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súlade s platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva. Množstvá jednotlivých odpadov a
spôsob nakladania s odpadom a jednotliví zmluvní partneri budú zdokumentované v ročných
ohláseniach o vzniku odpadu a nakladaním s ním.
V zariadení na výkup a zber druhotných surovín sa v čase prevádzky bude zabezpečovať vstupná
vizuálna kontrola vykupovaných surovín z dôvodu zistenia, či sa v dodávke nenachádza prímes
znečisťujúcich škodlivín, alebo druh odpadu, ktorý nie je v zozname odpadov povolených na zber a
výkup odpadov. V prípade vizuálnej kontroly, ktorú vykonáva pracovník odoberajúci odpad sa zistí, že
v odpade sa nachádza aj iný odpad, ako držiteľom deklarovaný odpad, pracovník ho neprevezme a vráti
ho držiteľovi odpadu. Odpad obsahujúci nebezpečné látky nebude do zariadenia na zber prevzatý. Zber
a výkup vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu bude uskutočňovaný na základe zmluvy medzi
prevádzkovateľom zariadenia a mestom Veľký Šariš podľa zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
Predpokladaná kapacita zariadenia na zber odpadov
Kapacita zariadenia na zber je závislá na druhu uloženého odpadu, spôsobe uskladnenia, počtu
prepráv oprávneným subjektom, ktoré odpad následne spracovávajú ako druhotnú surovinu, zhodnocujú
alebo ďalej spracúvajú.
Navrhovaná kapacita zariadenia na zber a výkup odpadov: Odhadovaná okamžitá jednorazová kapacita
zberne a výkupne – 150 t
Pracovná doba
Zariadenie na zber odpadov bude mať jedno smenú prevádzku s pracovnou dobou pondelok až
piatok od 8:00 do 16:00 hod., sobota od 8:00 do 13:00. hod.
Prevádzku a evidenciu toku zbieraných odpadov bude zabezpečovať určený a poverený pracovník
spoločnosti Bliss K8 s.r.o. v zmysle platnej legislatívy.
Preberanie a evidovanie odpadu
Pri vstupe do areálu Zariadenia na zber a výkup odpadov bude umiestnená informačná tabuľa (v zmysle
§6 vyhlášky č. 371/2015 Z. z o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch), ktorá obsahuje
najmä názov zariadenia, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa zariadenia,
prevádzkový čas zariadenia, zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá, názov orgánu
štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia, meno a priezvisko osoby zodpovednej
za prevádzku zariadenia a jej telefónne číslo.
Prísun odpadov do zariadenia sa realizuje jednotlivými pôvodcami a držiteľmi odpadov ako aj
vlastným dopravným prostriedkom navrhovateľa. Odpady budú v zariadení zhromažďované v čase a na
mieste určenom prevádzkovým poriadkom a uvedenom na vstupnej informačnej tabuli.
Pri vstupe do areálu budú odpady vážené na mostovej váhe alebo iných ciachovaných váhach a
zaevidované. Po zvážení budú odpady uložené manuálne alebo pomocou dostupnej techniky na
vyčlenené miesto (voľne alebo do príslušných označených kontajnerov, a obalov, atď. ...). Ostatné druhy
odpadov budú uložené voľne alebo v kontajneroch na voľnej spevnenej ploche v areáli zberne. Po
dostatočnom vytriedení, vyzbieraní a skladovaní, nie dlhšom ako jeden rok, bude tento odpad
prepravený vlastným vozidlom, resp. externými zmluvnými prepravcami alebo oprávnenou
spoločnosťou, ktorá zabezpečuje zhodnotenie odpadu na základe zmluvného vzťahu a v súlade s platnou
legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva.
Druh odpadu
Kategória
Navrhovaný spôsob
Odpadov
ďalšieho nakladania
10 02 01
odpad zo spracovania O
R4
trosky
10 02 02
nespracovaná troska
O
R4
10 02 10
okuje z valcovania
O
R4
10 10 03
pecná troska
O
R4
12 01 01
piliny a triesky zo O
R4
železných kovov
12 01 02
prach a zlomky zo O
R4
železných kovov
12 01 03
piliny a triesky z O
R4
neželezných kovov
15 01 01
obaly z papiera a O
R3
lepenky
15 01 03
obaly z dreva
O
R1
15 01 04
obaly z kovu
O
R4
16 01 17
železné kovy
O
R4
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16 01 18
16 02 14

17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11

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

neželezné kovy
vyradené zariadenia
iné ako uvedené v 16
02 09 až 16 02 136
meď, bronz, mosadz
hliník
olovo
zinok
železo a oceľ
cín
zmiešané kovy
káble iné ako uvedené
v 17 04 10 (meď a
hliník)
odpad zo železa a
ocele
odpad z neželezných
kovov
papier a lepenka
železné kovy
neželezné kovy
papier a lepenka
obaly z kovu
kovy
meď, bronz, mosadz
hliník
olovo
zinok
železo a oceľ
cín
zmiešané kovy

O
O

R4
R4

O
O
O
O
O
O
O
O

R4
R4
R4
R4
R4
R4
R4
R12,R4

O

R4

O

R4

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

R3
R4
R4
R12,R3
R4
R4
R4
R4
R4
R4
R4
R4
R4

Požiadavky na vstupy (napr. záber pôdy, spotreba vody, ostatné surovinové a energetické zdroje,
dopravná a iná infraštruktúra, nároky na pracovné sily, iné nároky).
Záber lesných pozemkov a pôdy
Navrhovaná činnosť zariadenia na zber odpadov si nevyžaduje záber poľnohospodárskeho ani
lesného pôdneho fondu, nakoľko činnosť sa navrhuje v zastavanom území mesta Veľký Šariš na
pozemkoch, ktoré sú vedené v katastri nehnuteľnosti ako zastavané plochy a nádvoria s celkovou
výmerou zberne cca 300 m2.
Terén je rovinatý a plne vyhovuje potrebám prevádzkovateľa.
Spotreba vody
Prevádzka má nároky na potrebu vody pre pitné a hygienické účely.
Potreba vody
Posudzovaná prevádzka nie je napojená na verejnú vodovodnú sieť. Zariadenie na zber a výkup
odpadov si svojou povahou nevyžaduje potrebu technologickej vody.
Posudzovaná prevádzka nie je vybavená sociálnym a hygienickým zariadením, preto zamestnanec
zberne bude používať mobilné WC s umývadlom typu JOHNNY LT, umiestnené v areáli zberne.
Potreba požiarnej vody:
Pre hasenie požiarov el. rozvodov a inštalácií pod prúdom bude použité hasiace médium na báze CO2
resp. ABCE práškov.
Pitná voda bude riešená doplnkovým pitným režimom vo forme PET fliaš o objeme 1,5 l.
Ostatné surovinové a energetické zdroje
Navrhovateľ si vybral na svoju podnikateľskú činnosť plochu v rámci bývalého Hospodárskeho
dvora, ktorú je potrebné spevniť cestnými panelmi alebo štrodrvou. Navrhovateľ neuvažuje s výstavbou
nových stavebných objektov. Na navrhovanej ploche bude situovaná unimobunka a mobilné WC ako
zázemie pre zamestnanca, manipulačné plochy a stojiská na kontajnery.
Pre navrhovanú činnosť sa uvažuje so vstupnými komoditami – odpadmi, ktoré sa budú zbierať
a vykupovať od rôznych pôvodcov a držiteľov pre účely ďalšieho nakladania.
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Predpokladaná okamžitá kapacita zariadenia na zber odpadov : 150 t
Elektrická energia :
Predmetná zberňa bude napájaná elektrickou energiou z jestvujúcich elektrických rozvodov v
areáli. Elektrická energia bude potrebná pre osvetlenie objektu a váhu.
Teplo
Vykurovanie prevádzkovej bunky bude zabezpečené pomocou elektrického ohrievača.
Plyn
Prevádzka nie je napojená na plyn.
Osvetlenie je zabezpečené prirodzené a umelé – svietidlami. Areál nie je v noci osvetlený.
Vetranie objektu je zabezpečené oknami a dverami.
Dopravná a iná infraštruktúra
Zastavané územie mesta je okrem zberných komunikácií dopravne sprístupnené sieťou
mestských obslužných komunikácií. Hlavný obslužný komunikačný systém je založený v smere severjuh a je určený líniou vodného toku Torysy a dopravného koridoru cesty I/68 a železničnej trate. Pozdĺž
vodného toku je vybudovaná obslužná komunikácia sprístupňujúca hospodársky dvor a lokalitu IBV na
ulici Doliny.
Dopravné požiadavky predstavujú predovšetkým nároky na prísun odpadov ako druhotnej
suroviny a následnú prepravu odpadov do zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Cestná doprava sa
bude výlučne realizovať po jestvujúcich miestnych komunikáciách s možnosťou napojenia na cestu I/68.
Predmetný zámer nepredpokladá zmenu v doprave a infraštruktúre v porovnaní so súčasným
stavom. Navrhovateľ vlastní malú dodávku na zvoz a vývoz druhotných surovín.
Samotný areál bude mať vybudovaný existujúci vstup pre motorové vozidlá. Navrhované spevnené
manipulačné plochy budú slúžiť na pohyb nákladnej dopravy za účelom vykládky a nakládky odpadov.
Pre vstup, cúvanie a parkovanie nákladných a osobných vozidiel bude vyčlenená plocha v priestore
areálu. S významným prírastkom dopravného zaťaženia vplyvom činnosti neuvažujeme, uvažujeme s
1-2 NA/týždeň.
Nároky na pracovné sily
Zámer uvažuje s 1 – 2 zamestnancami (manipulační pracovníci), 1 šofér.
Údaje o výstupoch (napr. zdroje znečistenia ovzdušia, odpadové vody, iné odpady, zdroje hluku,
vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu, iné očakávané vplyvy, napríklad vyvolané investície).
Ovzdušie
Zdroje znečistenia ovzdušia
Samotné činnosti – zber, výkup, skladovanie odpadov a prípadná mechanická úprava za účelom
zmenšenia objemu a dĺžky druhotných surovín a vyhradených prúdov nepatria medzi zdroje
znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z.
Zdrojom škodlivín emitovaných do ovzdušia budú emisie z dopravy na prístupových komunikáciách a
na manipulačnej ploche areálu. Doprava na komunikáciách predstavuje líniový zdroj znečisťovania
ovzdušia. Prírastky znečistenie ovzdušia z výfukových plynov možno považovať za relatívne nízke (12 NA/týždeň). Zariadenie na výkup a zber odpadov bude slúžiť len pre zber ostatných druhov odpadov
od fyzických osôb a prípadných podnikateľských subjektov. Pri doprave a parkovaní bude dochádzať k
znečisteniu ovzdušia výfukovými plynmi – CO, NOx, prchavými organickými látkami (VOC) a
pevnými exhalátmi (prachom) z motorových vozidiel prichádzajúcich a odchádzajúcich do zariadenia
na nakladanie s odpadmi.
Na vykurovanie unimobunky sa bude využívať elektrický ohrievač. Vplyv na ovzdušie je síce negatívny
málo významný, dlhodobý, ale lokálneho charakteru. Zdroje znečistenia počas
Odpadové vody
V rámci prevádzky nebudú vznikať žiadne splaškové a priemyselné odpadové vody.
Unimobunka nie je napojená na kanalizáciu ani na žumpu. Zamestnanec zberne bude využívať mobilné
WC s umývadlom.Vody povrchového odtoku zo spevnených plôch a strechy prevádzkového objektu
budú voľne stekať na terén.
Iné odpady
Pred realizáciou činnosti
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Keďže navrhovateľ bude realizovať svoje aktivity na existujúcich vonkajších plochách, ktoré
bude nutné upraviť - spevniť ( cestné panely, štrkodrva..) bez výstavby murovaných objektov, nebude
potrebné riešiť vznik odpadov pri výstavbe.
Počas prevádzky navrhovanej činnosti
V navrhovanej prevádzke sa bude nakladať s odpadmi uvedenými v stati II.8, kde je aj uvedený
ich spôsob manipulácie a ďalšieho nakladania.
Navrhovaný areál bude slúžiť na zber, výkup, triedenie, a skladovanie ostatných druhov
odpadov do doby prepravy a následného zhodnotenia oprávnenou spoločnosťou. Počas prevádzky
zariadenia na zber a výkup odpadov vznikajú navrhovateľovi ako pôvodcovi odpadov bežné komunálne
odpady, žiarivky, nebezpečné odpady z nepredvídateľných situácií, ako je únik ropných látok z
motorových vozidiel dovozcov a prepravcov odpadov na spevnené plochy posudzovaného areálu a iné.
V takomto prípade má prevádzkovateľ k dispozícií vhodné sorbenty (vapex, perlit) na okamžitý zásah.
Absorbenty znečistené škodlivinami budú po vyzbieraní odovzdané na zneškodnenie oprávnenej
spoločnosti.
Plochy a manipulačné miesta na skladovanie ostatných druhov odpadov budú označené
prenosnými tabuľkami, ktorých aktuálnosť zabezpečuje vedúci zariadenia.
Navrhovateľ nebude vykonávať servisovanie technických zariadení a vlastných dopravných
prostriedkov, čím predchádza vzniku a obmedzuje tvorbu nebezpečných odpadov z činnosti pôvodcu. S
odpadmi vznikajúcimi počas prevádzky bude nakladané v súlade s platnými právnymi predpismi.
Vzniknuté odpady budú zhromažďované a dočasne skladované utriedene podľa jednotlivých druhov v
zmysle ustanovení zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Všetky druhy odpadov sú zhodnocované resp. zneškodňované v zariadeniach na to určených,
len u oprávnených spoločnostiach na základe zmluvného vzťahu.
Držiteľ odpadu je povinný plniť ustanovenia § 14 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predovšetkým viesť evidenciu ako pôvodca
odpadov, zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov v označených obaloch a kontajneroch. Pri
nakladaní s nebezpečnými odpadmi plniť povinnosti ustanovené v § 25 zákona odpadoch č. 79/2015 Z.
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu bude zabezpečené v súlade s príslušným všeobecne
záväzným nariadením mesta Veľký Šariš.
Zdroje hluku a vibrácií
Zdroje hluku
V záujmovom území bude dochádzať k nepravidelnému, občasnému nárastu ekvivalentných
hladín hluku počas manipulácie s odpadmi a kontajnermi. Prevádzkovaním areálu zariadenia na
nakladanie s odpadmi vzniká premenlivý a prerušovaný zvuk, ktorý je spojený s daným prostredím.
Prevádzkový čas zberne : pondelok až piatok od 8:00 do 16:00 hod., sobota od 8:00 do 13:00 hod.
Mobilnými zdrojmi hluku budú dopravné prostriedky zabezpečujúce prepravu odpadov do zariadenia,
odvoz odpadov k spracovateľským subjektom.
Nakladanie s odpadmi bude spočívať v samotnom zbere, triedení a ukladaní odpadov na
vyhradené miesta, preto nie je predpoklad prekročenia hlukových hladín nad rámec povolených limitov.
V zariadení sa nebude vykonávať zhodnocovanie odpadov len občasná mechanická úprava kyslík plynom. Neráta sa s nárastom hlukovej záťaže v porovnaní so súčasným stavom. Zariadenie na zber
bude situované v zastavanom území mesta Veľký Šariš, v areáli bývalého Hospodárskeho dvora, v
dostatočnej vzdialenosti od obytného domu na ulici Kpt. Jaroša.
Nákladná ani osobná doprava neovplyvní akustickú situáciu, pretože nepredpokladáme významný
nárast nákladných a osobných áut oproti súčasnému stavu.
Vzhľadom na polohu a charakter činnosti vplyv hluku na najbližšiu obytnú zónu je vylúčený.
Zdroje vibrácií
Počas prevádzky sa nepredpokladá vznik vibrácií.
Zdroje žiarenia
Navrhovaná činnosť nie je zdrojom žiarenia a iných fyzikálnych polí.
Zdroje tepla a zápachu
Navrhovaná činnosť nie je spojená s produkciou tepla, zápachu a iných výstupov.
Iné očakávané vplyvy napr. vyvolané investície
Nie sú známe.
Hodnotenie zdravotných rizík
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Samotná prevádzka posudzovaného zámeru nie je pri dodržaní platných bezpečnostných a
hygienických limitov zdrojom toxických alebo iných škodlivín a žiadnym spôsobom neovplyvňuje
zdravotný stav dotknutého obyvateľstva.
Celý proces nakladania s odpadmi je presne regulovaný a riadený vyškoleným pracovníkom s
dlhoročnými skúsenosťami v oblasti nakladania s odpadmi. Noví manipulační pracovníci budú riadne
poučení a zaškolení o spôsobe manipulácie s odpadmi.
V navrhovanom areáli sa nebude vykonávať rozoberanie ani spracovanie nebezpečných
odpadov. Navrhovaná lokalita bude slúžiť len na výkup a zber druhotných surovín ( kovový odpad,
papier ) od fyzických osôb a podnikateľských subjektov za účelom ďalšieho využitia odpadu v
spracovateľských zariadeniach.
Prípadné rizikové práce, pri ktorých budú zamestnanci vystavení zdravotným rizikám faktorov
práce bude riešiť zamestnávateľ v súvislosti s ustanoveniami zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonomč.124/2006 Z. z. o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vzhľadom na riziko požiaru je zariadenie na zber odpadov z hľadiska protipožiarnej ochrany riešené
podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. a
súvisiacich STN.
Navrhovanou činnosťou nevzniknú žiadne zdravotné riziká pre obyvateľov dotknutého mesta
resp. priľahlých obcí. Zdravotné riziká preto hodnotíme ako málo významné a akceptovateľné.
II. Miesto vykonávania navrhovanej činnosti
Navrhovaný areál zberne bude situovaný v juhozápadnej časti mesta Veľký Šariš, v zastavanom
území v lokalite Hospodársky dvor na ulici Pod Bikošom v blízkosti zberného dvora mesta Veľký Šariš
v súlade s ÚP mesta. Hospodársky dvor sa nachádza na pravom brehu Torysy. V dotknutom území je
výrazne zastúpené zastavané územie samotného mesta.
Významným prírodným líniovým prvkom územia je vodný tok Torysa.
Technickými líniovými prvkami územia sú:
- cesta I. triedy I/68 v smere SZ – JV
- cesty III. triedy a miestne komunikácie
- železničná trať
- zastavané územie mesta.
Realizáciou činnosti sa využije voľná nevyužitá plocha, ako aj funkčný potenciál danej lokality
v areáli bývalého Hospodárskeho dvora. V predmetnom území nie je potrebné vynímať pôdu z
poľnohospodárskeho prípadne lesného pôdneho fondu. Nie je potrebný výrub stromov ani odstránenie
objektov. Posudzovaná lokalita má možnosť napojenia na jestvujúcu prístupovú komunikáciu.
Navrhovaná činnosť nie je spojená s významnými negatívnymi vplyvmi na jednotlivé zložky životného
prostredia a zdravie obyvateľstva.
Lokalita navrhovanej činnosti je z krajinárskeho hľadiska vhodne situovaná, nedochádza k
narušeniu scenérie územia z hlavných pozícií vnímania, najmä od dopravných komunikácií a sídla.
Realizácia navrhovanej činnosti má charakter technologický, nie je plánovaný stavebný zásah do
existujúcich objektov, areál ostáva bez zmien.
Vzhľad existujúceho areálu a jej objektov sa vplyvom realizácie navrhovanej činnosti nebude
meniť, scenéria ostane bez zmien. Na navrhovanej lokalite je v súčasnosti voľná nespevnená plocha o
výmere cca 300 m2, na ktorej sa nachádza maringotka. Vlastníkom pozemku je mesto Veľký Šariš.
Posudzovaná lokalita je dopravne sprístupnená jestvujúcou miestnou obslužnou komunikáciou. V
blízkosti navrhovanej lokality sa nachádzajú rôzne schátralé bývalé hospodárske objekty, ktoré sa
nevyužívajú na pôvodný účel.
Podľa RÚSES okresu Prešov (SAŽP, 2010), v hodnotenom území resp. v jeho okolí boli identifikované
nasledovné prvky ÚSES:
Biokoridory:
- nadregionálny hydrický biokoridor – NRBk Torysa prechádza k.ú. Veľký Šariš SJ smerom pozdĺž
vodného toku Torysa. Biokoridor tvoria brehové porasty a aluviálne lúky.
RÚSES okresu Prešov uvádza navrhované biokoridory v k.ú. Veľký Šariš:
- regionálny biokoridor – RBk Hložie – Šarišský hradný vrch
- regionálny biokoridor – RBk Paťovský – Šarišský potok
- regionálny biokoridor – RBk Dúbrava – Kvašná voda
Biocentrá:
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- nadregionálne biocentrum – NRBc Stráže s rozlohou 2 525,59 ha zasahuje do SV časti riešeného k.ú.
Biocentrum tvoria dubové bučiny na neovulkanitoch a xerotermné spoločenstvá.
Okrem uvedených, potenciál pre plnenie funkcie prvkov ÚSES v území majú aj ekologicky významné
segmenty krajiny a genofondovo významné lokality.
Ekologicky významné segmenty zasahujúce resp. nachádzajúce sa v riešenom k.ú.:
- Meandre rieky Torysa s výskytom vlhkomilnej flóry
- Sprašové pokryvy v lokalite Stráže – sprašová terasa s teplomilnou vegetáciou a s výskytom druhov
ako astra spišská (Aster amelloides), čerešňa krovitá (Cerasus fruticosus) a ľan žltý (Linum flavum).
Genofondovo významné lokality zasahujúce resp. nachádzajúce sa v riešenom k.ú.:
- Štrkoviská pri Veľkom Šariši - štrkoviská pod Šarišským hradom, štrkové lavice, rybníky,
vodohospodársky objekt (cca 20 ha). Lokalitu tvorí komplex biotopov pozostávajúcich z kanála
vodohospodárskeho objektu spolu s podmáčanou lúkou s vlhkomilnou vegetáciou, močiarom
zarasteným pálkou, a sústavou močiarov, materiálových jám a depresií po ťažbe štrku rôzne zarastených
rastlinstvom.
- Svah riečnej terasy pod Šarišskou horou - sprašová terasa s teplomilnou vegetáciou a s výskytom
druhov ako astra spišská (Aster amelloides), čerešňa krovitá (Cerasus fruticosus), ľan žltý (Linum
flavum). Z vtáčích druhov v poraste hniezdi penica jarabá
(Sylvia nisoria), strakoš červenochrbtý (Lanius collurio), pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola torquata)
Na hodnotenom území ani v jeho blízkom okolí sa nenachádzajú významné a vzácne biotopy, resp.
biotopy európskeho alebo národného významu. Lokalita nie je súčasťou žiadneho z vymedzených
prvkov ÚSES. V lokalite navrhovanej činnosti nie sú evidované pamiatkové územia.
III.Význam a vlastnosti očakávaných vplyvov
Vplyvy na obyvateľstvo
Prevádzka zariadenia nie je spojená s ohrozovaním zdravotného stavu obyvateľstva. Hluková
záťaž je len krátkodobá, nepravidelná až občasná a to len počas denných hodín v pracovnom týždni a v
sobotu doobeda. Navrhovaná nová činnosť bude vo vzdialenosti 150 m od najbližšieho rodinného domu,
na ul. Kpt. Jaroša v okrajovej časti Veľkého Šariša.
Vzhľadom na charakter činnosti a jednoduchosť prevádzky, vplyv na obyvateľstvo je prakticky
vylúčený. Vzhľadom k tomu, že sa jedná len o zber ostatného druhu odpadu, tak zdrojom hluku ostane
len manipulácia s odpadom napr. pri vykladaní odpadu z nákladných áut resp. pri naložení odpadu a
obchodovateľných komodít. Znečistenie ovzdušia sa prejaví prakticky len v súvislosti s dopravou po
prístupovej miestnej komunikácii. Dopravná intenzita bude nevýznamná a nebude mať vplyv na
obyvateľstvo. V samotnej prevádzke sa nebudú vykonávať činnosti spojené so spracovaním odpadov.
Zdravotný stav obyvateľstva nebude prevádzkou navrhovaného zámeru ovplyvnený. Prevádzka je
jednozmenná, v noci zastavená. Prevádzka bude zabezpečovať zber odpadov environmentálne vhodným
spôsobom v súlade s právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva.
Zariadenie na zber a prípadnú mechanickú úpravu odpadov bude plne rešpektovať ustanovenia
zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Dodržiavaním prevádzkového poriadku a predpisov v oblasti BOZP minimalizujeme vplyvy
na pracovníkov zberne a výkupne.
Vplyv na zdravie obyvateľstva možno považovať za nevýznamný.
Vplyvy na prírodné prostredie
Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti a územia, v ktorom sa zámer bude realizovať nie
je predpoklad ovplyvnenia reliéfu alebo horninového prostredia. Prevádzka svojim rozsahom a
charakterom nebude negatívne ovplyvňovať prírodné prostredie.
Možné riziko počas prevádzky predstavujú havarijné úniky ropných látok z nákladných áut do
podložia. Toto riziko je málo pravdepodobné a zriedkavé.
V prípade úniku ropných látok bude navrhovateľ postupovať podľa schváleného prevádzkového
poriadku a havarijného plánu.
Vplyvy na ovzdušie, miestnu klímu a hlukovú situáciu
Počas prevádzky, tak ako je to uvedené v stati IV.2.1. nepredpokladáme negatívny vplyv na
ovzdušie. V navrhovanej lokalite nevzniknú nové stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.
Frekvencia pohybu nákladných automobilov sa počas prevádzky líši v závislosti od počtu zákaziek.
Vplyvy tejto dopravy sa dotýkajú najmä prístupovej miestnej komunikácie.
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Pri zohľadnení intenzity dopravy na priľahlej komunikácii – príspevok k znečisteniu ovzdušia
emisiami z nákladných automobilov odvážajúcich a privážajúci odpad je nevýznamný (cca 1- 2 NA/
týždeň). Jedná sa o vplyv lokálny a časovo obmedzený na pracovnú dobu.
Navrhovaným zámerom sa nepredpokladá narušenie hlukovej situácie vplyvom mobilných zdrojov
hluku. Prevádzka nebude produkovať hluk nad prípustné hlukové hladiny a budú dodržané určujúce
veličiny hluku pre deň, večer aj noc.
Navrhovaný zámer nebude mať významný vplyv na imisnú ako aj hlukovú situáciu v danej lokalite. Vplyv
na ovzdušie, miestnu klímu a hlukovú situáciu bude málo významný až nevýznamný.
Vplyvy na klimatické pomery
Realizácia zámeru nebude mať významný vplyv ani na mikroklimatické pomery v danej
lokalite. Nakoľko sa jedná výlučne o zber odpadov nedôjde k mezoklimatickým ani mikroklimatickým
zmenám.
Vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu
Územím navrhovaného areálu zariadenia na zber a výkup druhotných surovín nepreteká žiadny
povrchový tok.
Areál navrhovanej činnosti je situovaný vo vzdialenosti cca 100 m od vodného toku Torysa
Realizáciou zámeru sa nepredpokladá žiadny negatívny vplyv na množstvo a kvalitu povrchovej vody.
Pri dodržaní navrhovaných legislatívnych a technických opatrení sa nepredpokladá žiadny negatívny
vplyv na množstvo a kvalitu povrchovej vody. Hodnotené územie navrhovanej činnosti nezasahuje do
žiadnej vodohospodársky chránenej oblasti ani do vyhlásených pásiem hygienickej ochrany vôd v
zmysle zákona NR SR č.364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších právnych predpisov.
Kvalita podzemných vôd môže byť potenciálne ovplyvnená len pri úniku ropných látok z dopravných
prostriedkov v dôsledku zlého technického stavu. Tieto javy sú málo pravdepodobné a neštandardné a
budú minimalizované technickými a organizačnými opatreniami v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z.
o vodách v znení neskorších právnych predpisov a v zmysle vyhl. č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobn o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri
riešené mimoriadneho zhoršenia vôd (sorbenty, nádoba na použité sorbenty, zametacie pomôcky).
Vplyv na podzemné a povrchové vody možno hodnotiť ako nevýznamný.
Vplyvy na pôdu
Navrhovaná činnosť si nevyžaduje záber poľnohospodárskej pôdy. Navrhovaná činnosť nebude
mať negatívny vplyv na pôdu pri dodržaní technických a organizačných opatrení ako aj všeobecne
záväzných predpisov v oblasti ŽP.
Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy
Realizácia a prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať negatívny vplyv na živočíšstvo, flóru
ani ich biotopy. V lokalite navrhovanej činnosti je predpokladaný výskyt zástupcov fauny, pričom
druhovo sú očakávaní prevažne predstavitelia spoločenstiev osídľujúcich okraje ľudských sídiel.
Samotný areál, v ktorom sa navrhovaná činnosť bude vykonávať, bude tvoriť spevnená plocha, na ktorej
sa nenachádza žiadne rastlinstvo.
V tejto súvislosti tak možno konštatovať, že prevádzkou činnosti nebude dochádzať k záberu
žiadnych významných biotopov, ani k riziku ohrozenia alebo likvidácie vzácnych alebo chránených
zástupcov fauny a flóry, či záberu ich reprodukčných biotopov.
Vo vzťahu k nízkemu stupňu biodiverzity v dotknutej lokalite hodnotíme vplyvy ako málo významné.
Výrub drevín
Pri realizácii zámeru nie je potrebný výrub drevín. Na pozemku sa nenachádzajú žiadne dreviny,
ktoré je potrebne vyrúbať.
V rámci areálu zberne bude realizovaná výsadba drevín a tiež zatrávnených plôch.

Vplyvy na krajinu a chránené územia
Realizáciou zámeru sa nezmení súčasná scenéria krajiny. Celková štruktúra a využitie územia
ostane zachované – bývalý hospodársky dvor s objektmi, ktoré sa nevyužívajú na pôvodný účel. V rámci
tohto areálu hospodárskeho dvora vznikne oplotený ohraničený areál zberne s manipulačnými a
spevnenými plochami.
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V navrhovanom areáli nepribudne žiaden nový murovaný objekt. Navrhovateľ bude využívať
nové spevnené plochy s unimobunkou, mostovou váhou a vybudovanou dopravnou infraštruktúrou.
Uvažovaný zámer nepredpokladá negatívny alebo rušivý vplyv na krajinu.
Vplyv navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadneho prvku ÚSES. Na ploche dotknutého územia nie sú
navrhované žiadne nové prvky R – ÚSES.
Na hodnotenom území a v jeho blízkom okolí platí 1. stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Nenachádzajú sa tu žiadne vyhlásené ani
navrhované veľkoplošné alebo maloplošné chránené územia.
Navrhovaná činnosť sa plánuje v území s 1.stupňom ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny. Na predmetnom území sa v súčasnosti nenachádzajú žiadne:
- maloplošné ani veľkoplošné chránené územia,
- vyhlásené ani navrhované chránené vtáčie územia ani územia európskeho významu spadajúce do siete
NATURA 2000,
- chránené územia podľa medzinárodných dohovorov,
- chránené dreviny,
- prvky ÚSESu,
- vodohospodársky chránené územia ani ochranné pásma vodárenských zdrojov.
Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na chránené územia.
Iné vplyvy
Vplyvy na kultúrne a historické objekty, na paleontologické a archeologické náleziská sa
nepredpokladajú.
Vplyvy na poľnohospodársku výrobu
Navrhovaný zámer nemá vplyv na poľnohospodársku výrobu.
Vplyvy na priemyselnú výrobu
Zariadenie na zber odpadov bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, tvorbu
konkurenčného prostredia, na recyklačný priemysel a na odpadové hospodárstvo.
Vplyvy na dopravu
Realizáciou činnosti nevzniknú nové nároky na dopravnú infraštruktúru. Nepredpokladá sa
významný nárast intenzity cestnej dopravy na miestnej komunikácii vzhľadom na jednoduchú
prevádzku bez zložitých technologických procesov a potrebných energetických či materiálových
vstupov.
Denne intenzita dopravy predstavuje na príjazdovej komunikácii cca 2 - 5 prejazdy osobných áut a 1-2
prejazdy nákladného auta/týždeň. Tento vplyv hodnotíme ako dlhodobý a z hľadiska intenzity dopravy
ako zanedbateľný.
Vplyv na dopravu môžeme považovať za nepravidelný a málo významný až nepatrný.
Vplyvy na služby, rekreáciu a cestovný ruch
Realizácia návrhu nemá vplyv na služby, rekreáciu a cestovný ruch.
Vplyvy na kultúrne hodnoty
Nová navrhovaná činnosť nemá vplyv na kultúrne hodnoty mesta Veľký Šariš. Najbližšie
kultúrne pamiatky sú v dostatočnej vzdialenosti od navrhovaného zámeru.
Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia
V časovom priebehu pôsobenia vplyvov navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky ŽP možno
posúdiť jedine etapu prevádzky. Pred samotnou činnosťou zariadenia na zber odpadov sa upraví voľná
plocha – spevní sa cestnými panelmi alebo štrkodrvou a oplotí sa. Na plochu sa umiestni prevádzkový
objekt, mostová váha a podľa potreby rôzne kontajnery.
Navrhovaná činnosť sa bude realizovať v oplotenom areáli, na vymedzenej spevnenej manipulačnej
ploche.
Pri hodnotení vplyvov na životné prostredie vychádzame zo skutočnosti, že navrhovaná činnosť
bude situovaná v zastavanom území, v areáli bývalého Hospodárskeho dvora medzi ostatnými
prevádzkami a v dostatočnej vzdialenosti od obytnej zóny. Medzi málo významné až zanedbateľné
negatívne vplyvy prevádzky bude patriť mierne hlukové zaťaženie z dopravy a z manipulácie s odpadmi,
prašnosť pri prejazde nákladných vozidiel do a zo zariadenia na zber odpadov.
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Pri uvedenej činnosti pôsobenia nepredstavujú negatívne vplyvy významnú úroveň vplyvov na
jednotlivé zložky životného prostredia alebo obyvateľstva.
Cieľom navrhovanej činnosti bude zabezpečenie najúčinnejšej ochrany životného prostredia.
Ani jeden z uvedených vplyvov (hluk, kvalita ovzdušia) nepredstavuje významný vplyv, ktorý by
zasiahol rozsiahlu časť územia. Všetky vplyvy je možné organizačno - technickými prostriedkami
zminimalizovať resp. zredukovať na najnižšiu možnú mieru.
Žiaden z očakávaných vplyvov nebude mať významný účinok na zdravie, flóru, faunu, biodiverzitu,
pôdu, klímu, ovzdušie, vodu, krajinu, prírodné lokality, hmotný majetok, kultúrne dedičstvo.
Vyššie popísané vplyvy nepredstavujú významné riziko pre jednotlivé zložky životného prostredia a pre
zdravie obyvateľov mesta Veľký Šariš z dôvodu umiestnenia, charakteru a rozsahu činnosti .
Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti
Potenciálne ďalšie prevádzkové riziká s vplyvom na životné prostredie môžeme očakávať len v
neštandardných situáciách :
- požiar
- únik škodlivín do podzemných vôd
- nedodržiavanie prevádzkového poriadku a opatrení pre prípad havárie. Možné riziká vzniknuté
počas prevádzkovania navrhovaného zámeru sú málo pravdepodobné pri dodržaní prevádzkových,
organizačných opatreniach a kontroly funkčnosti dopravných prostriedkov zmluvných spoločností.
Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s územnoplánovacou
dokumentáciou a ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi
Navrhovaná činnosť bude realizovaná na lokalite, ktorá je v súlade s ÚPD mesta Veľký Šariš.
Navrhovaná plocha je určená na plochy výroby, skladov a technického vybavenia.
Navrhovateľ dňa 31.05.2019 elektronicky doručil okresnému úradu doplňujúce informácie na
objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich zo stanovísk Združenia domových samospráv,
v zast. Marcelom Slávikom, ktorých závery sú uvedené v nasledujúcom vyhodnotení stanovísk k
zámeru
Ku zámeru navrhovanej činnosti v lehote podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP sa vyjadrili
(stanoviská môžu byť uvedené v skrátenej forme):

 Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia – dotknutý orgán (list č. OU-PO-OKRI2019/026966-02 zo dňa 16.05.2019, doručený dňa 20.05.2019) – uviedol, že k predloženému zámeru
nemá pripomienky.
 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove – dotknutý orgán (list č. ORHZPO2-2019/000183-016 zo dňa 17.05.2019, doručený dňa 20.05.2019) uviedol, že z hľadiska
ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.
 Krajský pamiatkový úrad Prešov – dotknutý orgán (list č. KPUPO-2019/12191-2/59006/Jur zo dňa
21.05.2019, doručený dňa 24.05.2019) uviedol, že nepožaduje posudzovať podľa zákona
o posudzovaní vplyvov na ŽP,, požaduje zabezpečiť ochranu nepredvídaných archeologických
nálezov v procese územného a stavebného konania.
 Ministerstvo životného prostredia SR – rezortný orgán (list č. 6734/2019-1.8 27613/2019 zo dňa
24.05.2019, doručený dňa 03.06.2019) – odporúča pre odpad s katalógovým číslom 15 01 03 – obaly
z dreva, ktorý je uvedený na strane 6 v tabuľke zoznamu navrhovaných druhov odpadov určených
na zber a výkup, doplniť spôsob zhodnocovania pri nakladaní s týmto druhom odpadu prednostne
činnosťou R3 v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva
Vyjadrenie okresného úradu – pripomienka sa akceptuje.

 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia – dotknutý orgán
(list č. OU-PO-OSZP3-2019/026020-02-ZO zo dňa 13.05.2019, doručený dňa 07.06.2019) uviedol,
že ak by sa v priebehu povoľovacieho procesu zmenil projekt a vznikli by zdroje znečisťovania
ovzdušia, je potrebný súhlas v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší.
Vyjadrenie okresného úradu – samotná navrhovaná činnosť nepatrí medzi zdroje znečisťovania
ovzdušia v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší. Na vykurovanie unimobunky sa bude používať
elektrický ohrievač.
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 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – dotknutý orgán (list č.
2019/02384-02/B.14 zo dňa 21.05.2019, doručený dňa 29.05.2019) uviedol, že na základe analýzy
prírodných podmienok, charakteru prevádzky, vzdialenosti obytnej zóny ako aj celkovej
charakteristiky daného územia z hľadiska zložiek životného prostredia by uvedená prevádzka
nemala zásadne ovplyvniť podmienky životného prostredia v dotknutom území. So zámerom je
možné súhlasiť za predpokladu zabezpečenia komplexného zariadenia na osobnú hygienu pre
pracovníka v zmysle NV SR č. 391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na pracovisko.
Vyjadrenie okresného úradu – podmienka sa akceptuje.

 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva –
dotknutý orgán (list č. OU-PO-OSZP3-2019/026014-02-AG zo dňa 06.06.2019, doručený dňa
06.06.2019) uviedol, že nemá pripomienky.
 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, úsek štátnej správy ochrany vôd – dotknutý orgán (list
č. OU-PO-OSZP3-2019/026016-02-VK zo dňa 05.06.2019, doručený dňa 13.06.2019) uviedol, že
nemá pripomienky.
 Mesto Veľký Šariš – dotknutá obec (list č. 2019/7298/ST zo dňa 11.06.2019, doručený dňa
17.06.2019) uviedla, že oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a webovom sídle mesta dňa
13.05.2019 a zvesené dňa 03.06.2019.
 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny –
dotknutý orgán (list č. OU-PO-OSZP3-2019/026018-02-DK zo dňa 03.06.2019, doručený dňa
17.06.2019) uviedol, že nemá pripomienky.
- Združenie domových samospráv, P.O.Box 218, 850 00 Bratislava – má tieto pripomienky:
- 1. Podľa §17 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. „(1) Každý je povinný, predovšetkým
opatreniami priamopri zdroji, prechádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného
prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti na životné prostredie. (2)
Každý, kto využíva územia alebo prírodné zdroje, projektuje, vykonáva alebo odstraňuje stavby,
je povinný také činnosti vykonávať len po zhodnotení ich vplyvov na životné prostredie a
zaťaženie územia, a to v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitnými predpismi. (3)
Každý, kto hodlá zaviesť do výroby, obehu alebo spotreby technológie, výrobky a látky, alebo
kto ich hodlá dovážať, je povinný zabezpečiť, aby spĺňali podmienky ochrany životného
prostredia a aby v prípadoch ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi boli
posúdené z hľadiska ich možných vplyvov na životné prostredie.“
Žiadame navrhovateľa, aby zhodnotil vplyv predmetného zámeru a to z hľadiska
nasledovných ustanovení osobitných zákonov:
a) Žiadame podrobne rozpracovať a vyhodnotiť v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie,
ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s
príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008. Žiadame
vyhodnotiť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami
(STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika dopravnokapacitného posudzovania vplyvov veľkýchinvestičných projektov) pre existujúce križovatky
ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z
vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných
materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby
do prevádzky). Žiadame tak preukázať, že nie je potreba realizovať vynútené investície a
zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku dynamickej dopravy.
b) Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením
príslušnej normy STN 73 6110. Žiadame tak preukázať, že nie je potreba realizovať vynútené
investície a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku statickej
dopravy.
c) Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná
zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti a preukázať tak
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znižovanie zaťaženia územia dopravou vytvorením predpokladov na využívanie hromadnej
dopravy.
d) Vyhodnotiť dostatočnosť opatrení v zmysle spracovaného dokumentu ochrany prírody podľa
§3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z.
e) Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v
súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016
Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie tak, aby sa preukázala ochrana
krajinných zložiek v zmysle zákona OPK č.543/2002 Z.z.; preukázať ochranu existujúcej
zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.
f) Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES;
najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej
smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je
právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/). Za týmto
účelom žiadame vyhodnotiť primárne posúdenie vplyvov na vody príslušnými metodikami CIS
pre
aplikáciu
Rámcovej
smernice
o
vode
č.
2000/60/ES
(http://ec.europa.eu/environment/water/waterframework/ facts_figures/guidance_docs_en.htm)
a tak preukázať, že v dôsledku realizácie zámeru nemôže byť zhoršená kvalita vôd a vodných
útvarov; rovnako žiadame preukázať, realizáciou zámeru sa nenaruší prirodzení vodná bilancia
ani prirodzené odtokové pomery v území.
g) Dokumentáciu pre primárne posúdenie vplyvov na vody podľa §16a Vodného zákona v
ďalšej projekčnej fáze žiadame spracovať metodikou
(http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository/downloadDocument?doc
umentId=441).
h) Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom
osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický
posudok a svetlotechnický posudok a vyhodnotiť vplyv jednotlivých emisií a imisií na tieto
oblasti s dlhodobým pobytom osôb a preukázať, že nebudú vystavený nadmernému zaťaženiu.
i) Žiadame overiť statiku stavby nezávislým oponentským posudkom a preukázať, že statika nie
je v dôsledku podhodnotenia nebezpečná resp. v dôsledku nadmerného naddimenzovania príliš
nezaťažuje územia a zložky životného prostredia.
j) Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych
variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č.24/2006 Z.z. „objasniť
a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane
ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom“.
k) Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme
spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych
vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného
posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
l) Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej
kanalizácie a ostatných vodných stavieb a tak preukázať, že nedôjde k preťaženiu kanalizačnej
siete a teda k zvýšeniu rizika záplav ako aj to, že kanalizácia bude účinná a spĺňať parametre
podľa zákona o kanalizáciách č.442/2002 Z.z.
m) Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít
predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky
predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom
je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale
rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a
navrhovaného zámeru a to z hľadiska kumulácie a súbežného pôsobenia. Žiadame tak
preukázať, že nedôjde k nadmernému zaťaženiu územia v rozpore s územným plánom.
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n) Žiadame preukázať spôsob plnenia povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch č.79/2015
Z.z. a uviesť navrhované opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR
(https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela).
o) Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR
(http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-aobaly/registre-azoznamy/
poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení a preukázať tak
plnenie záväzných zákonných povinností na úseku odpadového hospodárstva.
p) Žiadame preukázať dôsledne ochranu poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona o ochrane
poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z.
q) Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie
nevyhnutnosti takéhoto záberu.
r) Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality
príslušného katastrálneho územia.
Podľa §29 ods.3 zákona EIA č.24/2006 Z.z. „Ak sa rozhoduje o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo jej
zmena bude posudzovať podľa tohto zákona, primerane sa použijú kritériá pre zisťovacie konanie
uvedené v prílohe č. 10, pričom príslušný orgán prihliada aj na stanoviská podľa § 23 ods 4.“ Ak sa
nepreukáže súlad zámeru s environmentálnymi záujmami podľa osobitných zákonov v rozsahu
ako sme uviedli v bode a) až r) v tejto časti nášho stanoviska, požadujeme, aby sa rozhodlo o
posudzovaní navrhovaného zámeru „Zariadenie na zber kovových odpadov a papiera - Veľký
šariš“ prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so
spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne
navrhne kompenzačné opatrenia; v takomto prípade žiadame v rozsahu hodnotenia uviesť aj
povinnosť vyhodnotiť body a) až r) tejto časti nášho vyjadrenia a súčasne naše požiadavky
uvedené v časti 2) a v časti 3) tohto vyjadrenia uviesť v záväzných podmienkach záverečného
stanoviska.
V prípade, že príslušný orgán vydá rozhodnutie zo zisťovacieho konania o ďalšom neposudzovaní
vplyvov zámeru „Zariadenie na zber kovových odpadov a papiera - Veľký šariš“ na životné
prostredie podľa zákona EIA, žiadame zapracovanie podmienok uvedených v časti 2) a v časti 3)
tohto stanoviska do záväzných podmienok rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA a zároveň
ich vyhodnotiť v odôvodnení rozhodnutia podľa §20a písm.a zákona EIA.
2. Podľa §18 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb.: „Každý, kto svojou činnosťou znečisťuje alebo
poškodzuje životné prostredie alebo kto využíva prírodné zdroje, je povinný na vlastné náklady
zabezpečovať sledovanie tohto pôsobenia a poznať jeho možné dôsledky.“; podľa §27 ods.1 zákona o
životnom prostredí: „Každý, kto poškodzovaním životného prostredia alebo iným protiprávnym konaním
spôsobil ekologickú ujmu, je povinný obnoviť prirodzené funkcie narušeného ekosystému alebo jeho
časti. Ak to nie je možné alebo z vážnych dôvodov účelné, je povinný ekologickú ujmu nahradiť iným
spôsobom (náhradné plnenie); ak to nie je možné, je povinný nahradiť túto ujmu v peniazoch. Súbeh
týchto náhrad sa nevylučuje. Spôsob výpočtu ekologickej ujmy a ďalšie podrobnosti ustanoví osobitný
predpis.“. Podľa §8 zákona o životnom prostredí „Ochrana životného prostredia zahŕňa činnosti,
ktorými sa predchádza znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia alebo sa toto
znečisťovanie alebo poškodzovanie obmedzuje a odstraňuje. Zahŕňa ochranu jeho jednotlivých zložiek,
alebo konkrétnych ekosystémov a ich vzájomných väzieb, ale aj ochranu životného prostredia ako
celku.“ Podľa §10 zákona o životnom prostredí „Ekologická ujma je strata alebo oslabenie prirodzených
funkcií ekosystémov vznikajúca poškodením ich zložiek alebo narušením vnútorných väzieb a procesov
v dôsledku ľudskej činnosti.“
Žiadame, aby navrhovateľ obnovil prirodzenú biodiverzitu dotknutého územia, čo najviac
obnovil prirodzené funkcie narušeného ekosystému, čo najviac ochránil životné prostredie a
kompenzoval tak ekologickú ujmu v dôsledku navrhovaného zámeru nasledovnými opatreniami:
s) Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
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t) Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov;
žiadame uviesť aké recykláty a ako sa v zámere použijú.
u) Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami
stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech
parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk. V prípade nevyhnutnosti
povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme
použitie drenážnej dlažby , ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy
preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné
napätie v danom území (www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf).
Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou
korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia.
v) Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby
spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU,
PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ
VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basichtml/index.html#2). Nakladanie
s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými
zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002
Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do
projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté
navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.:
http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach.
Vo všeobecnosti požadujeme realizáciu tzv. dažďových záhrad.
w) Požadujeme, aby sa zámer prispôsobil okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to
najmä vhodnými vegetačnými úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami
na základe výpočtov podľa Vodného zákona, realizáciou zelenej infrašturktúry podľa §48
zákona OPK č.543/2002 Z.z. Táto zelená infraštruktúra by mala mať formu lokálneho parčíka,
ktorý bude vhodne začlenený do okolitého územia a podľa prevádzkových možnosti voľne
prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych
zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z
hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý
vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia. Sadové a parkové úpravy realizovať
minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí
(https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodickeusmerneniaoznameniastanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb) a podľa tejo
metodiky spracovať dokumentáciu pre územné aj stavebné konanie.
x) Na horizontálne plochy (najmä strechy) žiadame aplikáciu zelených strešných krytín, ktoré
plnia funkciu extenzívnej vegetačnej strechy.
y) Na vertikálne plochy (napr. steny) žiadame aplikáciu zelených stien (napr. brečtany vhodné
na takúto aplikáciu) za účelom lepšieho zasadenia stavby do biodiverzity prostredia.
z) Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť
umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber: komunálneho zmesového odpadu označeného
čiernou farbou, kovov označeného červenou farbou, papiera označeného modrou farbou, skla
označeného zelenou farbou, plastov označeného žltou farbou a bio-odpadu označeného hnedého
farbou
Podmienky uvedené v písmenách r) až z) v tejto časti nášho vyjadrenia žiadame uviesť v
rozhodnutí ako záväzné podmienky záverečného stanoviska resp. rozhodnutia zo zisťovacieho
konania ako preventívne a kompenzačné opatrenia.
3. Podľa čl.55 ods.1 Ústavy SR „Hospodárstvo Slovenskej republiky sa zakladá na princípoch sociálne
a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky.“; čo je jedna z definícií trvalo udržateľného rozvoja:
súčasný ekonomický rast súbežne s rastom sociálnych a ekologických aspektov podnikania. Podľa §6
zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. „Trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti je taký rozvoj, ktorý
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súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom
neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov.“ Trvalo udržateľný rozvoj
podľa čl.1 zákona č.43/2006 Z.z. (Aarhuský dohovor) je „život každého človeka, príslušníka tejto i
budúcich generácií, v životnom prostredí, ktoré je primerané pre zachovanie zdravia a dosiahnutie
blahobytu.“.
Podľa §1 Stavebného zákona „(1) Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové
usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová
koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické
hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. (2)
Územné plánovanie vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným
zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo
udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných,
civilizačných a kultúrnych hodnôt.“ Územné rozhodnutie je zavŕšením procesu územného plánovania,
kedy sa vydáva individuálny správny akt, ktorý umiestňuje daný projekt do územia; v zmysle citovaného
ustanovenia zákona to musí byť v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja.
Keďže predmetom daného konania je umožnenie ekonomického rastu; musí byť súbežne
sprevádzané nielen kompenzáciou a prevenciou (viď časť 2) tohto vyjadrenia) ale aj ekologický
rast resp. environmentálny zisk; t.j. vplyvy na životné prostredie musia nielen environmentálnu
ujmu kompenzovať, ale urobiť aj niečo navyše, poskytnúť environmentálnu pridanú hodnotu
projektu. Z takýchto opatrení požadujeme realizáciu nasledovných opatrení:
aa) Navrhovateľ vysadí v meste Veľký Šariš 25ks vzrastlých drevín a to na verejných
priestranstvách v obývaných častiach mesta po dohode s orgánom ochrany prírody v zmysle
Dokumentu starostlivosti o dreviny.
bb) Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe
fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo
neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne
budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto,
ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.
cc) Vyhodnotiť umiestnenie zámeru z hľadiska tepelnej mapy spracovanej satelitným
snímkovaním (infračervené snímkovanie voľne k dispozícii zo satelitu LANDSAT-8:
https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-landsat-archives-landsat-8olioperationalland-imager-and?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects) a porovnať s mapou
vodných útvarov (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise-wfd-spatial-1), mapami
sucha (http://www.shmu.sk/sk/?page=2166) ako aj s mapami zrážok a teploty vzduchu
(http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_mesacnemapy) a na základe ich vyhodnotenia
navrhnúť vhodné adaptačné a mitigačné opatrenia podľa strategického dokumentu Slovenskej
republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy"
schválený uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku
najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z.
povinný zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru:
i. Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie: v
sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú veľkú
tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty
má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích motorov v doprave
a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv.
tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou
kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine.
V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 10 %. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa
zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom prostredí nepriepustné
povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený
a negatívne poznačený. Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice
samotného sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny
aj flóry v priľahlom povodí.
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ii. Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav: • Zabezpečiť zvyšovanie
podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest •
Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou
orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienením transparentných výplni
otvorov • Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a
v dopravnej infraštruktúre • Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické
technológie, materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam •
Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým
podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných
hraníc sídla a do priľahlej krajiny
iii. Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric: Zabezpečiť a podporovať
implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov,
aplikáciu prenosných zábran
iv. Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie
dažďovej a odpadovej vody
v. Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok: • Zabezpečiť a podporovať
zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých
ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť
a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinnej
pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu
nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach
v intraviláne obcí • Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a
infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a
podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradi
Podmienky uvedené v písmenách aa) až cc) tejto časti nášho vyjadrenia žiadame uviesť v
rozhodnutí ako záväzné podmienky záverečného stanoviska resp. rozhodnutia zo zisťovacieho
konania ako opatrenia environmentálneho zisku.
4. Podľa článku 45 Ústavy SR „Každý má právo na včasné a úplné informácie o stave životného
prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu.“
Podľa §3 ods.6 Správneho poriadku „Správne orgány sú povinné na úradnej tabuli správneho orgánu,
na svojom webovom sídle, ak ho majú zriadené alebo aj iným vhodným spôsobom zrozumiteľne a včas
informovať verejnosť o začatí, uskutočňovaní a o skončení konania vo veciach, ktoré sú predmetom
záujmu verejnosti alebo o ktorých to ustanovuje osobitný zákon. Pritom sú povinné ochraňovať práva a
právom chránené záujmy účastníkov konania a iných osôb. Úradná tabuľa správneho orgánu musí byť
nepretržite prístupná verejnosti.“
Podľa čl 4 ods.1 písm.b bod ii. zákona č.43/2006 Z.z. (Aarhuský dohovor) „Každá Strana zabezpečí, že
orgány verejnej moci v rozsahu tohto článku a v rámci vnútroštátnych právnych predpisov sprístupnia
verejnosti na základe žiadosti informácie o životnom prostredí; ak sa tak požaduje a vyplýva to z
ustanovenia písmena b), aj kópie aktuálnej dokumentácie obsahujúcej alebo pozostávajúcej z týchto
informácií: bez toho, aby musel byť preukázaný záujem; v požadovanej forme s výnimkou, ii) informácia
je už verejne dostupná v inej forme.“
Podľa §24 ods.1 písm.i zákona EIA č.24/2006 Z.z. „Príslušný orgán informuje bezodkladne verejnosť
na svojom webovom sídle, prípadne aj na svojej úradnej tabuli o iných informáciách dôležitých na
vydanie záverečného stanoviska alebo povolenia.“. Podľa §32 Správneho poriadku a §29 ods.10
zákona EIA sú takýmito informáciami zverejňovanými podľa §24 ods.1 písm.i zákona EIA aj
podklady rozhodnutia a doplňujúca informácia, ktoré žiadame zverejniť na webovej stránke
www.enviroportál.sk/eia/sk na podstránke predmetného zámeru; o tejto skutočnosti úrad oboznámi
účastníkov konania a dá im možnosť vyjadriť sa k nim pred vydaním rozhodnutia podľa §33 ods.2
Správneho poriadku. Žiadame dodržať uvedený procesný postup.
Vyjadrenie okresného úradu – všetky uvedené ustanovenia zákona o posudzovaní vplyvov boli dodržané.
5. Podľa dôvodovej správy novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č.314/2014 Z.z.
platnej od 1.1.2015 „Podľa Komisie sú hlavným nedostatkom platného zákona č. 24/2006 Z. z. v znení
neskorších predpisov dôsledky nedostatočného prepojenia procesu posudzovania vplyvov navrhovaných
činností s následnými povoľovacími procedúrami, pretože sa tak vytvára priestor pre nerešpektovanie
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výsledkov procesu posudzovania vplyvov, ktorým tak nemôže garantovať ani plné zabezpečenie práv
dotknutej verejnosti už účastnej na tomto konaní, resp. majúcej záujem o výsledok rozhodovania v
záležitostiach životného prostredia. Otvára sa tak problematika implementácie v rámci právneho
poriadku Slovenskej republiky časti tých požiadaviek Aarhuského dohovoru (Dohovor o prístupe k
informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach
životného prostredia zo dňa 25. júna 1998), ktoré smernica EIA implementuje (články č. 6, 7 a 9).“.
Podľa čl.6 ods.4 Aarhuského dohovoru č.43/2006 Z.z. má verejnosť právo efektívne presadzovať svoje
práva a záujmy pričom štátne orgány majú povinnosť realizáciu tohto práva efektívne zabezpečiť.
Žiadame v odôvodnení rozhodnutia uviesť akým konkrétnym spôsobom bolo uvedené ustanovenie
naplnené v predmetnom konaní a to vo vzťahu k právu na dobrú správu vecí verejných podľa čl.41
Charty základných práv EÚ najmä vo vzťahu k realizácii práva na informácie o životnom prostredí
podľa čl.4 Aarhuského dohovoru a možnosti efektívne reálne ovplyvniť výsledok zámeru podľa čl.6
Aarhuského dohovoru a ktoré záväzné podmienky rozhodnutia sú materiálno-právnym prejavom
naplnenia prístupu verejnosti k spravodlivosti v oblasti prístupu k spravodlivosti v otázkach životného
prostredia pre nasledovné konania.
Podľa §63 zákona EIA č.24/2006 Z.z. „Príslušný orgán pri posudzovaní vplyvov strategických
dokumentov alebo navrhovaných činností alebo ich zmien zabezpečí vykonanie konzultácií s
povoľujúcim orgánom alebo schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom,
dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, ktorá má možnosť zúčastniť sa konzultácií počas celého
procesu posudzovania vplyvov. (2) Obsahom konzultácií medzi navrhovateľom, obstarávateľom a
ostatnými subjektmi procesu posudzovania vrátane verejnosti môžu byť najmä a) doplňujúce informácie
o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti, b) informácie o možných vplyvoch strategického
dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia, c) vzájomné oboznámenie sa
so stanoviskami, d)doplnenie alebo upresnenie navrhovaných opatrení, e) obsah a rozsah poprojektovej
analýzy. (3) Príslušný orgán uvedie výsledky konzultácií v odôvodnení rozhodnutia zo zisťovacieho
konania podľa § 7 a 29 a v záverečnom stanovisku podľa § 14 a 37.“; v dôsledku §64 zákona EIA sa
konzultáciu vykoná na zvolanom ústnom pojednávaní podľa §21 Správneho poriadku, ktorú má
príslušný úrad povinnosť zvolať, ak si verejnosť uplatní svoje právo na konzultáciu podľa §63 ods.1
zákona EIA, posledná veta.
Žiadame príslušný orgán aby zvolal ústne pojednávanie za účelom vykonania konzultácie s
povoľujúcim orgánom resp. schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom,
dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, ktorá má možnosť zúčastniť sa konzultácií počas celého
procesu posudzovania vplyvov podľa §63 zákona EIA č.24/2006 Z.z.. Predmetom konzultácie medzi
navrhovateľom, obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania vrátane verejnosti by
malo byť najmä: a) doplňujúce informácie o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti,
b) informácie o možných vplyvoch strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné
prostredie vrátane zdravia,
c) vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami,
d) doplnenie alebo upresnenie navrhovaných opatrení,
e) obsah a rozsah poprojektovej analýzy.
Žiadame uviesť výsledok konzultácie v odôvodnení vydaného rozhodnutia.
Vyjadrenie okresného úradu k pripomienkam :
1a - Navrhovaná činnosť nevyžaduje zmenu dopravného napojenia areálu na cestnú komunikáciu ani
zmenu organizácie dopravy oproti súčasnosti, pretože sa jedná o existujúci areál poľnohospodárskeho
dvora s priamym napojením obslužnej komunikácie na cestu I/68. S významným prírastkom dopravného
zaťaženia vplyvom činnosti sa neuvažuje, uvažuje sa s 1-2 NA/týždeň. Z uvedeného dôvodu požadované
dopravno – kapacitné posúdenie a podrobné rozpracovanie dopravného napojenia a celkovej
organizácie dopravy nie je potrebné. V danom prípade nejde o veľký investičný projekt , t.j. nie je nutné
uplatniť Metodiku dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov.
V rámci navrhovanej činnosti nebude realizovaná žiadna stavba, nebudú vykonávané žiadne ťažobné
práce, ani terénne úpravy, ktoré by si vyžadovali stavebné povolenie alebo iné povolenie podľa
osobitných predpisov, nevzťahuje sa povinnosť vyvolanej investície do cestnej infraštruktúry podľa § 19
ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
1b - Navrhovaná činnosť vzhľadom na svoj charakter (zberný dvor) nemá nároky na statickú dopravu.
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1c - Prevádza navrhovanej činnosti (Zariadenie na zber kovových odpadov a papiera – Veľký Šariš)
nevyžaduje obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou. Navrhovaná činnosť nevyžaduje vytvorenie
parkovacích miest.
1d - Dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. pre územie okresu
Prešov je spracovaný. Navrhovaná činnosť je umiestnená v zastavanom území obce, na území
hospodárskeho dvora Veľký Šariš. Lokalita navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadneho z prvkov
územného systému ekologickej stability. V hodnotenom území sa nenachádzajú významné a vzácne
biotopy, resp. biotopy európskeho alebo národného významu, preto tento dokument nešpecifikuje
opatrenia pre toto územie.
1e - Prevádzka navrhovanej činnosti bude realizovaná v existujúcom areáli hospodárskeho dvora, ktorý
má prevažne spevnený povrch, nevyžaduje ďalší záber pôdy, nevyžaduje záber trávnatých plôch ani
výrub drevín. Vegetácia v tomto nevyužívanom areáli je burinná, prípadne sa tu vyskytujú invázne druhy
rastlín. Z uvedeného dôvodu nie je potrebné vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej
činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s
pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.
1f - Zariadenie na zber a výkup odpadov svojou povahou nevyžaduje potrebu technologickej vody.
Zamestnanec zberne bude používať mobilné WC s umývadlom, preto nebudú vznikať ani splaškové vody.
Pitná voda bude zabezpečená vo forme balenej vody. Problematika odpadových vôd, vznikajúcich
dôsledkom navrhovanej činnosti je uvedená v kapitole IV.2.2 zámeru. Ich vplyv na povrchovú
a podzemnú vodu je špecifikovaný v kapitole IV.3.4 zámeru. Opatrenia na úseku ochrany podzemných
a povrchových vôd sú uvedené v kapitole IV.10 zámeru. Tieto skutočnosti dávajú predpoklad na
dodržiavanie ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný́ zákon). Požiadavka posúdenia
vplyvu navrhovanej činnosti na stav vodných útvarov podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný
zákon), do ktorého bola Rámcová smernica o vodách implementovaná, je predmetom konania podľa
osobitných zákonov ak si príslušný orgán štátnej vodnej správy túto požiadavku uplatní. Dotknutý orgán
štátnej vodnej správy nemal žiadne pripomienky ani upozornenia k navrhovanej činnosti popísanej
v predloženom zámere.
1g - viď bod 1f.
1h - V predkladanej EIA dokumentácii je uvedené, že vzdialenosť navrhovanej činnosti od najbližšieho
rodinného domu, na ul. Kpt. Jaroša, je 150 m a nachádza sa v okrajovej časti Veľkého Šariša. Hluková
záťaž obyvateľov pochádzajúca z navrhovanej činnosti je len krátkodobá, nepravidelná až občasná a to
len počas denných hodín v pracovnom týždni a v sobotu doobeda. Vzhľadom na polohu a charakter
činnosti vplyv hluku na najbližšiu obytnú zónu je vylúčený. Činnosť nebude produkovať žiadne emisie.
Jedná sa o zastavané a schátralé územie prevažne so spevnenými plochami bez zelene, preto
dendrologický posudok je irelevantný. Navrhovaná činnosť nevyžaduje výstavbu objektov, preto
svetlotechnický posudok je irelevantný.
1i - Jedinou stavbou v areáli zberne bude malý prevádzkový objekt, ktorý bude slúžiť ako prijímacia
kancelária a zázemie pre zamestnanca. Oponentský posudok na danú stavbu je vzhľadom na jej rozmery
irelevantný.
1j - Okresný úrad v Prešove, odbor starostlivosti o životné prostredie upustil od požiadavky variantného
riešenia z dôvodu, že navrhovateľ nemá inú vhodnú plochu na daný účel podnikania, má vlastné
skúsenosti v oblasti nakladania s odpadmi z iných prevádzok, je tu vhodné dopravné pripojenie,
nenachádzajú sa tu žiadne chránené územia alebo územia európskeho významu NATURA 2000 a nie je
ani súčasťou chránenej vodohospodárskej oblasti.
.1k - Požiadavka spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum je irelevantná, pretože
predmetom navrhovanej činnosti je zriadenie areálu na zber odpadov a malého prevádzkového objektu.
Navrhovaná činnosť nepredstavuje novú výstavbu, nemá vplyv na geologický podklad územia ani na
hydrologické pomery – skladovanie druhotných surovín je v zmysle zákona o odpadoch v uzamykateľnej
miestnosť – plechový sklad, resp. na spevnených plochách v kontajneroch na betónovej podlahe
v nepriepustných vreciach.
1l - Vzhľadom k tomu, že vplyvom navrhovanej činnosti nedochádza ku zmene prietokových množstiev
vôd oproti súčasnosti, požiadavka doloženia hydraulického výpočtu prietokových množstiev ORL,
dažďovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb je irelevantná.
1m - Umiestnenie navrhovanej činnosti je v plnom rozsahu v súlade s územnoplánovacou
dokumentáciou mesta Veľký Šariš.
1n - Navrhovaná činnosť je zameraná na plnenie povinností vyplývajúcich z Programu odpadového
hospodárstva SR
1o - viď bod 1n.
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1p - Navrhovaná činnosť nemá nároky na záber poľnohospodárskej pôdy, preto preukazovať ochranu
poľnohospodárskej pôdy je irelevantné.
1q - viď bod 1p.
1r - viď bod 1p.
2s - Navrhovaný malý, jednopodlažný prevádzkový objekt je výškovo aj funkčne zosúladený s okolitou
najbližšou zástavbou
2t - Navrhovaná činnosť je plnením POH SR, preto aj navrhované materiály korešpondujú
s požiadavkami POH.
2u - Navrhovaná činnosť nevyžaduje vytvorenie parkovacích miest, preto požiadavka vytvorenia
podzemných garáží resp. povrchovým státí v existujúcom areáli hospodárskeho dvora je irelevantná.
Vzhľadom na minimálne rozmery plochej strechy navrhovaného objektu je použitie drenážnej dlažby
irelevantné. Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti a jeho umiestnenie, je irelevantné upraviť
územie ako lokálny parčík. Požiadavka výsadby vzrastlej zelene na parkovacích miestach je irelevantná,
pretože vytvorenie parkovacích miest nie je potrebné a neplánuje sa.
2v - Požiadavka spracovania projektovej dokumentácie pre územné a stavebné povolenie v súlade
s plnením požiadaviek metodiky Európskej komisie nie je predmetom tohto konania.
2w - Navrhovaná činnosť bude realizovaná v zastavanom území obce, kde dominujú spevnené plochy,
preto požiadavka prispôsobiť sa okolitej vegetácii je irelevantná. Požiadavka vytvorenia zelenej
infraštruktúry formu lokálneho parčíka, ktorý bude voľne prístupný zo všetkých smerov je irelevantná,
pretože sa jedná o zberňu odpadov, ktorá v zmysle platnej legislatívy musí byť oplotená a strážená, aby
sa zabránilo prístupu nepovolaných osôb.
2x - Požiadavka aplikácie zelených strešných krytín na horizontálnej ploche navrhovaného objektu
vzhľadom na jeho minimálne rozmery (unimobunka) je irelevantná.
2y - Aplikácia zelených stien na vertikálne plochy prevádzkového objektu je vzhľadom na okolitú
spevnenú plochu nemožná.
2z - Stavba je zameraná na plnenie POH.
3aa - Požiadavka, aby „navrhovateľ vysadil v meste Veľký Šariš 25ks vzrastlých drevín a to na
verejných priestranstvách v obývaných častiach mesta po dohode s orgánom ochrany prírody v zmysle
„Dokumentu starostlivosti o dreviny“ z dôvodu umožnenia ekonomického rastu pri prevádzkovaní
zariadenia. Môže byť uskutočnená len po vzájomnej dohode navrhovateľa s mestom Veľký Šariš, keďže
sa nejedná o pozemky vo vlastníctve navrhovateľa . V zámere na str. 37 je uvedené, že v rámci areálu
zberne bude realizovaná výsadba drevín a tiež zatrávnených plôch, preto okresný úrad považuje
podmienku za akceptovanú.
.3ab - Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti a jeho umiestnenie v rámci priemyselného areálu,
je požiadavka realizácie nehnuteľného umeleckého diela (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.)
irelevantná.
3ac - Vzhľadom na charakter a rozmery navrhovanej činnosti nie je potrebné vyhodnotiť umiestnenie
zámeru z hľadiska tepelnej mapy, pretože nie je predpoklad vytvárania tzv. tepelného ostrova nad
mestom.
4. Článok 45 Ústavy SR „Každý má právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a
o príčinách a následkoch tohto stavu.“ Je v procese EIA rešpektovaný.
Okresný úrad listom č. OU-PO-OSZP3-2019/022855-14/ZM zo dňa 02.07.2019 oboznámil
účastníkov konania s podkladmi pre vydanie rozhodnutia v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov a zároveň im určil lehotu na vyjadrenie sa , resp. prísť
nahliadnuť do spisu. V stanovenej lehote sa vyjadrilo Združenie domových samospráv , v zast.
Marcelom Slávikom v nasledovnom znení:
K doplňujúcej informácii navrhovateľa máme nasledovné vyjadrenie:
a. Navrhovateľ nevyhodnotil potrebu riešenia statickej dopravy pre osobné autá. Z charakteru
prevádzky vyplýva, že bude obsluhovať spádové územie a že sem občania môžu doviezť
kovový alebo papierový odpad. To sa zväčša robí tak, že ho privezú svojim osobným autom;
za týmto účelom je potrebné mať vybudované potrebné kapacity. Z uvedeného dôvodu je
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zároveň nedostatočne vyhodnotený vplyv na dopravu, keďže sa vôbec nezaoberal
individuálnou dopravou ľudí dovážajúcich odpad do zberne.
b. Mesto Veľký Šariš musí mať spracované vlastné dokumenty ochrany drevín ako aj ďalších
zložiek životného prostredia v dôsledku ustanovení zákona OPK č.543/2002 Z.z.; nie je
zrejmé, akým spôsobom navrhovateľ zohľadňuje tieto dokumenty, ktoré musí každé mesto zo
zákona mať vytvorené.
c. Navrhovateľ uvádza, že priestory v ktorých uvažuje so zriadením zberne sú schátrané, bez
prvkov zelene. Túto skutočnosť poznáme aj z vlastnej skúsenosti; čo však nepoznáme je
dôvod prečo navrhovateľ neuvádza opatrenia na revitalizáciu schátraného areálu. Problémom
mesta Veľký Šariš sú práve zanedbané a nedostatočne udržiavané verejné priestory a preto
verejná investícia do mestskej zberne musí riešiť aj projekt obnovy biodiverzity prostredia ako
aj projekt resocializácie územia. Predložený zámer sa uvedenými skutočnosťami vôbec
nezaoberá.
d. Podľa §22 ods.6 zákona EIA č.24/2006 Z.z. úrad povinný uplatniť si požiadavku
dopracovania variantného riešenia, ak to vyplynie z doručených stanovísk. Keďže sme si túto
požiadavku vo svojom stanovisku vzniesli, úrad je povinný vyzvať navrhovateľa na doplnenie
variantného riešenia zámeru. V rovnakom duchu znie aj rozhodnutie Krajského súdu
Bratislava sp.zn. určujúce že rozhodnutie zo zisťovacieho konania bez variantov alebo len
s variantami, ktoré sa líšia len minimálne a formálne (napr. počet parkovacích miest) je
v nesúlade s požiadavkami zákona EIA č.24/2006 Z.z. a je to dôvodom na zrušenie takéhoto
rozhodnutia.
e. Hoci je samotný projekt zameraný na plnenie Programu odpadového hospodárstva SR, nie je
zrejmé akým spôsobom chce k naplneniu prispieť; závažnejšie je však, že samotná prevádzka
tohto zariadenia nemusí byť s týmto programom v súlade, nakoľko nebol ani vyhodnocovaný;
z celkových nedostatkov zámeru vyplýva, že znalosť vplyvov navrhovateľa je relatívne nízka.
f. Absentuje predloženie viacerých podkladových dokumentov (emisná a imisná štúdia,
hudrogeológia, akustika) hoci je to predpísaná náležitosť zámeru podľa bodu IV.2 prílohy č.9
k zákonu EIA a zároveň kritériom zisťovacieho konania podľa bodu I.4 prílohy č.10 k zákonu
EIA; ich absencia neumožňuje úradu kvalifikovane vo veci rozhodnúť.
Vzhľadom na uvedené je potrebné vyzvať navrhovateľa k doplneniu zámeru podľa §22 ods.5
zákona EIA v zmysle vyššie uvedených nedostatkov.
Zároveň trváme na určení ďalších opatrení, ktoré sme požadovali v druhej a tretej časti nášho
stanoviska pod písmenami s) až dd); dosahuje sa nimi nielen zmiernenie nepriaznivých vplyvov
na životné prostredie v dôsledku prevádzky projektu ale dochádza aj k obnove prirodzenej
biodiverzity územia a resocializácii mesta, mesto sa pripravuje na klimatické zmeny a navyše to
má ako povinnosť uložené zákonom OPK č.543/2002 Z.z. Na uvedení týchto podmienok
v rozhodnutí zo zisťovacieho konania trváme v plnom rozsahu. Z vyjadrenia navrhovateľa je
zrejmé, že si neuvedomuje povinnosti v zmysle osobitných zákonov chrániacich jednotlivé zložky
životného prostredia a neuvedomuje si ani odbornú vecnú stránku požadovaných opatrení.
V prípade potreby alebo záujmu sme pripravení tieto skutočnosti na požiadanie navrhovateľovi
objasniť.
Vzhľadom na uvedené požadujeme rozhodnúť o ďalšom posudzovaní zámeru správou
o hodnotení a verejným prerokovaním; v rozsahu hodnotenia žiadame uviesť ako osobitné
náležitosti nedostatky konštatované v doručených stanoviskách verejnosti a dotknutých orgánov.
Vyhodnotenie okresného úradu:
1a - v zámere sa uvádza, že nároky na statickú dopravu nevznikajú. Navrhovateľ vlastní malú dodávku
na zvoz a vývoz druhotných surovín. Uvažuje sa s dopravným prírastkom 1-2 NA/týždeň a 2-5 prejazdov
osobných áut za deň. Tento vplyv bol vyhodnotený z hľadiska intenzity dopravy ako zanedbateľný.
Realizáciou navrhovanej činnosti nevzniknú nároky na dopravnú infraštruktúru. Celkovo vplyv na
dopravu bol vyhodnotený ako málo významný až nepatrný.
1b - Dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. pre územie okresu
Prešov je spracovaný. Navrhovaná činnosť je umiestnená v zastavanom území obce, na území
hospodárskeho dvora Veľký Šariš. Lokalita navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadneho z prvkov
územného systému ekologickej stability.
1c – viď podmienka č. 5 tohto rozhodnutia. V zámere na str. 37 je uvedené, že v rámci areálu zberne
bude realizovaná výsadba drevín a tiež zatrávnených plôch, preto okresný úrad považuje podmienku za
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akceptovanú.Upozorňujeme, že navrhovaná činnosť nie je mestská zberňa, navrhovateľ bude mať
priestor na prevádzku zberne v nájme od mesta Veľký Šariš. Tento priestor bude oplotený z dôvodu
zabránenia vstupu nepovolaných osôb.
1d Okresný úrad v Prešove, odbor starostlivosti o životné prostredie upustil od požiadavky
variantného riešenia najmä z dôvodu, že navrhovateľ nemá inú vhodnú plochu na daný účel podnikania,
je tu vhodné dopravné pripojenie, nenachádzajú sa tu žiadne chránené územia alebo územia európskeho
významu NATURA 2000 a nie je ani súčasťou chránenej vodohospodárskej oblasti. Podľa § 22 ods. 6
zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, druhá veta, umožňuje uplatniť požiadavku na dopracovanie
ďalšieho variantu v konaní, ak z doručených pripomienok podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní
vplyvov na ŽP vyplynie potreba ďalšieho reálneho variantu navrhovanej činnosti, Vaša pripomienka
znela, že žiadate variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych
variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
Príslušné ustanovenie zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP umožňuje príslušnému orgánu upustiť od
variantného riešenia navrhovanej činnosti z určitých dôvodov (najmä vtedy, ak neexistuje iná vhodná
lokalita alebo iná technológia pre navrhovanú činnosť) a teda upustenie od požiadavky variantného
riešenia navrhovanej činnosti nie je v rozpore s účelom zákona uvedenom v § 2 písm. c) zákona
o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti. Konanie o upustení variantného riešenia predchádzalo
tomuto konaniu, v ktorom okresný úrad zvažoval všetky dôvody na upustenie variantného riešenia
navrhovanej činnosti. Z ďalších pripomienok predložených k zámeru od dotknutých subjektov procesu
ako aj z celého procesu hodnotenia navrhovanej činnosti nebol preukázaný významný nepriaznivý vplyv
na životné prostredie, nevyplynula potreba ďalšieho reálneho variantu navrhovanej činnosti v ďalšom
konaní. Na základe dostupných informácií a vykonaného hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti na
životné prostredie a jeho zložky okresný úrad dospel k záveru, že činnosť nespôsobí významný
nepriaznivý vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia v dotknutom území, ako aj na území
samotného mesta Veľký Šariš. Vyššie popísané vplyvy nepredstavujú významné riziko pre jednotlivé
zložky životného prostredia a pre zdravie obyvateľov mesta Veľký Šariš z dôvodu umiestnenia,
charakteru a rozsahu činnosti .
1e – v zmysle POH Prešovského kraja na roky 2016 – 2020 je v rámci Opatrení na dosiahnutie hlavného
cieľa odpadového hospodárstva uvedené, že je potrebné zvýšiť úroveň triedeného zberu pre
recyklovateľné druhy komunálnych odpadov, najmä pre papier a lepenku, sklo, plasty, kovy a biologicky
rozložiteľné komunálne odpady tak, aby boli splnené ciele pre triedený zber komunálnych odpadov.
Ďalej sa v dokumente uvádza, že v zmysle nového zákona o odpadoch od roku 2016 je obec povinná
zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy,
sklo. Preto okresný úrad konštatuje, že navrhovaná činnosť je v súlade s POH Prešovského kraja na
roky 2016 – 2020.
1f) – požadované štúdie nie sú povinnou prílohou podľa prílohy č. 9 zákona o posudzovaní vplyvov na
ŽP.
Vyhodnotenie
Okresný úrad 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 zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na
stanoviská doručené k zámeru 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 pre povoľovacie konanie.
Okresný úrad dospel k záveru, že činnosť nespôsobí vážny alebo podstatný vplyv na jednotlivé
zložky životného prostredia v dotknutom území, ako aj v území samotného mesta Prešov a rozhodol, že
navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP. Vzhľadom na
umiestnenie, rozsah a charakter navrhovanej činnosti, nebudú produkované emisie alebo iné vplyvy,
ktoré by prispievali k diaľkovému znečisteniu alebo cezhraničnému negatívnemu vplyvu na zložky
životného prostredia susedných štátov. Riziká navrhovanej činnosti sa pohybujú v spoločensky
prijateľnej miere a je možné im predchádzať opatreniami na zmiernenie nepriaznivých vplyvov
navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedenými v kap. IV.10 predloženého zámeru ako aj
podmienkami zmierňujúce vplyv navrhovanej činnosti na životné prostredie, ktoré určil okresný úrad
navrhovateľovi v súlade s § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
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Sprievodné negatívne vplyvy súvisiace s prevádzkou zariadenia nepredstavujú významné
riziko ohrozenia životného prostredia a jeho zložiek a sú v súlade s požiadavkami platných právnych
predpisov. V procese zisťovacieho konania neboli identifikované žiadne závažné negatívne vplyvy ,
ktoré by v dôsledku realizovania navrhovanej činnosti významne ovplyvňovali kvalitu životného
prostredia.
Najvýznamnejšími pozitívnymi vplyvmi počas prevádzky bude rozšírenie konkurenčného
prostredia v oblasti nakladania s odpadmi, vyzbieranie odpadu ako kvalitnej druhotnej suroviny
potrebnej na materiálové zhodnotenie a spracovanie. Zberom a skladovaním sa zabezpečí využitie
odpadu v podobe druhotnej suroviny na výrobu využiteľného produktu, čo znamená, že sa vráti odpad
do výrobného cyklu na výrobu spoločensky požadovaného výrobku s cieľom šetriť primárne surovinové
zdroje. Prioritou v oblasti nakladania s odpadmi je uprednostniť materiálové zhodnotenie odpadov pred
zneškodnením odpadov.
Hodnotenie nulového variantu
Ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala, tak by sa faktory životného prostredia nezmenili
významným spôsobom oproti súčasnému stavu, vzhľadom k tomu, že navrhovaná činnosť sa nachádza
v bývalom areáli Hospodárskeho dvora, ktorý neplní pôvodný účel. Na vyčlenenej ploche o rozlohe 300
m2 v rámci areálu vznikne oplotený areál zberne a výkupne so spevnenou manipulačnou plochou a
plechovou bunkou. V súčasnosti je plocha voľná a nevyužívaná. Nerealizovaním činnosti by sa
nevyužili voľné kapacitné možnosti, ktoré daný areál ponúka. Dotknutá lokalita je vhodná na daný účel,
nakoľko sa nachádza mimo obytnej zóny, v bývalom areáli Hospodárskeho dvora vedľa Zberného dvora
mesta s vhodným dopravným napojením a v súlade s ÚPD mesta. Navrhovaná plocha je určená na
plochy výroby, skladov a technického vybavenia. V prípade nulového variantu by nedošlo k zberu
odpadov a tým k príprave odpadov na recykláciu. Zároveň by nedošlo k napĺňaniu cieľov odpadového
hospodárstva, ktoré boli vytýčené v programoch odpadového hospodárstva mesta a kraja.
Záver
Umiestnenie navrhovanej činnosti je v danej lokalite v súlade s rozvojom dotknutej mestskej
časti, ako aj s Územným plánom mesta Veľký Šariš. Na základe dostupných informácií a vykonaného
hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a jeho zložky, je možné pre navrhovanú
činnosť v dotknutom území požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.
Okresný úrad dospel k záveru, že činnosť nespôsobí vážny alebo podstatný vplyv na jednotlivé
zložky životného prostredia v dotknutom území, ako aj v území samotného mesta Veľký Šariš
a rozhodol, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
Vzhľadom na umiestnenie, rozsah a charakter navrhovanej činnosti, nebudú produkované emisie alebo
iné vplyvy, ktoré by prispievali k diaľkovému znečisteniu alebo cezhraničnému negatívnemu vplyvu na
zložky životného prostredia susedných štátov. Riziká navrhovanej činnosti sa pohybujú v spoločensky
prijateľnej miere a je možné im predchádzať opatreniami na zmiernenie nepriaznivých vplyvov
navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedenými v kap. IV.10 predloženého zámeru.
Okresný úrad vzhľadom na doručené stanoviská zainteresovaných subjektov, s prihliadnutím na
§ 29a zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, s použitím kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č.
10 a celkové výsledky zisťovacieho konania, ktoré v environmentálnych kritériách nepreukázali
očakávané významnejšie vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie rozhodol tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli niektoré konkrétne
požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti , ktoré odporúčame zohľadniť v procese konania o
povolení činnosti podľa osobitných predpisov:



Zabezpečiť komplexné zariadenie na osobnú hygienu pre pracovníka v zmysle NV SR č.
391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
Pre odpad s katalógovým číslom 15 01 03 – obaly z dreva, ktorý je uvedený na str. 6
zámeru v tabuľke zoznamu navrhovaných druhov odpadov určených pre zber a výkup,
doplniť spôsob zhodnocovania pri nakladaní s týmto druhom odpadu prednostne činnosťou
R3 v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva.
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V prípade dohody s mestom Veľký Šariš zabezpečiť výsadbu drevín v dohodnutom počte
na verejných priestranstvách mesta Veľký Šariš.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP dotknutá obec o rozhodnutí
vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má
zriadené a na úradnej tabuli obce.
Poučenie:
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 Prešov, odbor starostlivosti o životné
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie mieru 3, 080
01 Prešov v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia
účastníkovi konania.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP sa za deň doručenia
rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29
ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných
prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti.

PaedDr. Miroslav Benko, MBA
vedúci odboru

Doručí sa:
1. Bliss K8 s.r.o., Čergovská 28, 080 01 Prešov
2. Združenie domových samospráv, P.O.Box 218, 850 00 Bratislava
Na vedomie:
Dotknuté obce:
1. Mesto Veľký Šariš, Nám. sv.Jakuba 1, 082 21 Veľký Šariš
Povoľujúci orgán:
1.
Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, úsek ŠSOH, Nám.mieru 3, 080 01 Prešov
Rezortný orgán:
1.
Ministerstvo životného prostredia SR, Nám.Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava
Dotknutý orgán:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prí
rody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek ŠVS, Nám.mieru 3, 080 01 Prešov
Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, úsek ŠSOPaK, Nám.mieru 3, 080 01 Prešov
Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prí rody a vybraných
zložiek životného prostredia, úsek ŠSOO, Nám.mieru 3, 080 01 Prešov
Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám.mieru 3, 080 01 Prešov
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 01 Prešov
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