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

Prešov 31. 01. 2020

OU-PO-OSZP3-2020/0006646-12/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 odpadov – Zberňa železa a farebných
kovov Chminianska Nová Ves“, ktorý predložil navrhovateľ Andrej Novotný –anno, Prešovská
cesta 1, 082 33 Chminianska Nová Ves, IČO: 14359693, 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 odpadov – Zberňa železa a farebných kovov
Chminianska Nová Ves“, uvedená v predloženom zámere, situovaná v Prešovskom kraji, okrese
Prešov, parcela č. KNC 154/2, 154/3, 154/6, k.ú. Chminianska Nová Ves, ktorej účelom je
zhromažďovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov
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. Pred objektom zberne realizovať výsadbu nových drevín, vzrastlých ihličnatých a listnatých
stromov (v počte kusov min. 3) a kríkov (v počte kusov min.9), ktorých druhové zloženie bude
v súlade s prirodzenou potenciálnou vegetáciou hodnoteného územia.
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, Andrej Novotný –anno, Prešovská cesta 1, 082 33 Chminianska Nová Ves, IČO:
14359693 (ďalej len „navrhovateľ”), predložil dňa 10.09.2019 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 odpadov – Zberňa železa a farebných kovov Chminianska Nová
Ves ”, 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 10.09.2019.
Navrhovaná činnosť sa realizuje na katastrálnom území Chminianska Nová Ves.
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-PO-OSZP3-2019//039910-02/ZM zo dňa 28.08.2019 z dôvodu, že navrhovaná činnosť bude
umiestnená na pozemkoch vo vlastníctve navrhovateľa, pričom navrhovateľ nemá inú vhodnú plochu
umožňujúcu umiestniť stavbu s predmetnou funkciou, navrhovaná činnosť bude umiestnená v areáli
s existujúcou zberňou odpadov, pozemok je prístupný z existujúcich komunikácií, umiestnenie
navrhovanej činnosti je v súlade s územným plánom obce.
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-OSZP3-2019/045514-02 zo dňa
23.09.2019 a listom č. OU-PO-OSZP3-2019/045514-03 zo dňa 23.09.2019 predmetný zámer, ktorý je
v súlade s § 29 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, 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 (obec Chminianska Nová Ves).
Okresný úrad dňa 23.09.2019 zverejnil zámer a oznámenie o predložení zámeru na
webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:
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https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zberna-zeleza-farebnych-kovovchminianska-nova-ves
a informáciu pre verejnosť o začatí správneho konania na úradnej tabuli okresného úradu dňa
27.09.2019.
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 intenzifikácia separovaného zberu vybraných druhov
ostatných odpadov v obci Chminianska Nová Ves (ďalej len „obec“). V zmysle predmetu navrhovanej
činnosti ide o zhromažďovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov. Budú tu
vykupované a zhromažďované nasledovné druhy odpadov zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č.
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej len „katalóg odpadov“) do kategórie:
Kód odpadu
Názov odpadu
Kategória odpadu
17 04 01
meď, bronz, mosadz
O
hliník
O
17 04 02
17 04 05
železo a oceľ
O
20 01 40 01
meď, bronz, mosadz
O
20 01 40 02
hliník
O
20 01 40 05
železo a oceľ
O
Stavebno - technický popis zariadenia
Na zber odpadov sa bude využívať jestvujúca budova a areál vo vlastníctve navrhovateľa
na lokalite navrhovanej činnosti. V budove sú umiestnené sociálne zariadenie, šatňa a kancelária.
V areáli budú sklady odpadov a váhy. Budova má elektrické vykurovanie a je napojená na verejnú
kanalizáciu. Vodu má zabezpečenú z vlastnej studne.
Navrhovaná činnosť sa nachádza pri št. ceste č. I/18 Prešov – Levoča, cca 500 m od vjazdu na
diaľnicu. Lokalita navrhovanej činnosti je oplotená plechom do výšky cca 2,00 m. Pri hlavnej
vstupnej bráne, ktorá je určená pre väčšie vozidlá, bude umiestnená váha na váženie väčších
hmotnosti typu MORA S30t/U18. Menšia váha je typu Tonava, ktorá váži do hmotnosti 1 000 kg.
Obe váhy sú certifikované.
Technológia
Nakladanie s odpadmi v prevádzke navrhovanej činnosti bude spočívať vo výkupe,
zhromažďovaní, triedení, ručnej demontáže, delení na menšie kusy a odovzdanie zmluvnému
odberateľovi. Odber odpadov je a bude zmluvne zabezpečený v zmysle rámcových zmlúv s
odberateľmi.

Preberanie odpadov bude vykonávané v areáli lokality navrhovanej činnosti, kde sa
kontroluje ich kvalita a množstvo, držiteľ a jeho údaje. Tieto údaje sú podrobnejšie uvedené v
prevádzkovom denníku, ktorý sa vedie každý deň. Na prevádzke je vždy prítomná oprávnená
osoba a to navrhovateľ. Dodávatelia odpadov sa zhromažďujú na parkovisku pre dodávateľov. Na
prevádzke navrhovanej činnosti sa vykupujú iba povolené druhy odpadov.
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Pri prevzatí odpadu od právnickej osoby vydá navrhovateľ potvrdenie s uvedením týchto
údajov: dátum a čas, množstvo prevzatého odpadu, jeho názov a druh, účel prevzatia odpadu.
Odpady na prevádzke a k autám odberateľov sú dopravované pomocou nízkozdvižného vozíka.
Železo je nakladané na nákladné autá pomocou hydraulickej ruky odberateľov železného odpadu.
Na dopravu odpadu - meď, hliník, mosadz a bronz - sa bude používať aj dodávka navrhovateľa
Nissan E - NV 200, ktorá je na elektrický pohon.
Prevzatý odpad bude zvážený, zapísaný do tlačiva denného výkupu, t. j. meno a
priezvisko, bydlisko, rodné číslo dodávateľa odpadu, množstvo v kg, jednotková cena za 1 kg
odpadu, celková finančná hotovosť prevzatá za odpad a podpis dodávateľa. V prípade potreby sa
odpad demontuje alebo upraví na menšie kusy.
Každý druh odpadu bude zaevidovaný na samostatný evidenčný list. Bude sa vykonávať
hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v zmysle zákona o odpadoch.
Pri vstupe na lokalitu navrhovanej činnosti vľavo bude sklad hrubšieho železa. Pri váhe
MORA S30t/U18 bude sklad tenšieho železa. Pod zastrešenou časťou areálu v big bagoch budú
osobitne skladované meď, mosadz, bronz a hliník. V tejto časti budú umiestnené aj dva stoly na
zabezpečenie predbežného triedenia komodít, prebraných na lokalitu navrhovanej činnosti. Celý
povrch areálu určený na manipuláciu s komoditami je vybetónovaný. Lokalita navrhovanej
činnosti bude pri vstupnej bráne označená tabuľou s vyznačením názvu, otváracej doby, druhu
odpadov, zodpovednou osobou, kontaktmi na túto osobu a číslom povolenia Okresného úradu v
Prešove.
Pracovníci budú používať pri práci ochranné pomôcky (pracovné rukavice, prilby,
pracovnú obuv, ochranné okuliare), budú pracovať v súlade s prevádzkovým poriadkom (Príloha
č. 3) a dodržiavať protipožiarne opatrenia. Budú sa zúčastňovať na školeniach o ochrane pre
požiarmi.
V zmysle predmetu navrhovanej činnosti sú riešené podmienky nakladania s vybranými
druhmi odpadov.
Parkovanie a vjazd do areálu lokality navrhovanej činnosti
Motorizovaní zákazníci pred vstupom do oploteného areálu zaparkujú svoje motorové vozidlá
na parkovisku pred zberňou, kde je 6 parkovacích miest. Plocha parkoviska je z perforovaných
polovegetačných tvárnic. Odpady dovezené vo väčšom množstve na nákladných vozidlách budú
prechádzať hlavnou bránou na váhu do oploteného areálu prevádzky navrhovanej činnosti.
Navrhovaná činnosť nevyžaduje budovanie nových parkovísk ani dopravných pripojení.
Požiadavky na vstupy (napr. záber pôdy, spotreba vody, ostatné surovinové a energetické
zdroje, dopravná a iná infraštruktúra, nároky na pracovné sily, iné nároky).

Doprava
Navrhovaná činnosť si nevyžaduje riešenie nových dopravných systémov, ani prípojky na
existujúce dopravné systémy. Lokalita navrhovanej činnosti je dopravne napojená na jestvujúci
dopravný systém obce.
Zásobovanie vodou
Lokalita navrhovanej činnosti nie je napojená a ani si nevyžaduje potrebu zásobovania
vodou. Zariadenie pre osobnú hygienu pre pracovníka bude v budove v oplotenom areáli. Lokalita
je vybavená vlastnou studňou na pozemku, ktorý je súčasťou lokality navrhovanej činnosti.
Predpoklad spotreby vlastnej vody je v množstve cca 1 x 60 l/deň = 60 l/deň = 15,6 m 3.
Zásobovanie elektrickou energiou
Elektrická energia bude odoberaná z miestnych zdrojov. Využíva jestvujúce rozvody NN.
Elektrická energia sa využíva na osvetlenie objektu a na vykurovanie kancelárskych priestorov.
Navrhovaná činnosť nevyžaduje nové pripojenia ani zvýšenie odberu elektrickej energie.
Zásobovanie zemným plynom, teplom, telekomunikačné rozvody
Objekt navrhovanej činnosti nie je potrebné zásobovať plynom ani novými
telekomunikačnými rozvodmi.
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Záber pôdy
Lokalita ani prevádzka navrhovanej činnosti nebude vyžadovať záber poľnohospodárskej
pôdy.
Údaje o výstupoch (napr. zdroje znečistenia ovzdušia, odpadové vody, iné odpady, zdroje hluku,
vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu, iné očakávané vplyvy, napríklad vyvolané investície).

Odpadové vody a odkanalizovanie
Objekt navrhovanej činnosti je napojený na miestnu kanalizačnú sieť. Prevádzka
navrhovanej činnosti nepredstavuje nutnosť nového zapojenia, či prebudovania jestvujúcej
kanalizačnej prípojky.
Odpady
Pri prevádzke navrhovanej činnosti budú vznikať komunálne odpady bežného charakteru.
Navrhovateľ bude tieto separovať v zmysle koncepcie odpadového hospodárstva v obci a v
zmysle zvozového kalendára bude tieto separované odpady odovzdávať.
Znečistenie ovzdušia
Navrhovanou činnosťou sa nevytvára nový zdroj znečisťovania ovzdušia v zmysle
ustanovení vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o ovzduší.
Zdroje hluku
Hlavný zdroj hluku počas prevádzky predstavuje príležitostná doprava, prípadné
rozpojovanie odpadov, teda ide o zdroje hluku dočasného charakteru, krátkodobé, s rôznou
intenzitou pôsobenia.
Samotná prevádzka navrhovanej činnosti nepredstavuje dlhodobý zdroj hluku.
Zdroje žiarenia a vibrácií
Prevádzkou navrhovanej činnosti môže dôjsť k výskytu materiálu so zvýšenou
rádioaktivitou v dodávke kovového šrotu. Keďže kovový šrot bude vykupovaný len okrajovo, nie
je predpoklad výskytu rádioaktívneho materiálu.
Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti a jej prevádzky sa nepredpokladá vznik vibrácií.
Iné očakávané vplyvy napr. vyvolané investície
Nie sú známe.
Hodnotenie zdravotných rizík
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 zber druhotných surovín ( kovový odpad ) 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.
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II. Miesto vykonávania navrhovanej činnosti
Navrhovaný areál zberne sa nachádza na okraji zastavaného územia obce Chminiansnka Nová
Ves, pri štátnej ceste I/18 Prešov – Levoča, cca 500 m od vjazdu na diaľnicu. Lokalita navrhovanej
činnosti sa nachádza na východnom okraji zastávaného územia obce. Okolitý typ dotknutého územia
predstavuje krajinu pahorkatinového typu. V širšom dotknutom území (mimo k. ú. obce) sa v J a JV
časti nachádzajú lesné komplexy zmiešaných dubovo – hrabových lesov s prímesou ihličnatých
drevín. Lesy sú začlenené do lesov hospodárskych. Severne od lokality navrhovanej činnosti sa v
dotknutom území nachádza poľnohospodárska pôda a trvalé trávne porasty intenzívneho charakteru.
Významnú úlohu z hľadiska obrazu krajiny a štruktúry majú miestne potoky a tok rieky Svinky so
sprievodnou nelesnou stromovou a kríkovou vegetáciou (NSKV).
Po geologickej stránke je dotknuté územie tvorené horninami starších treťohôr paleogénneho
pôvodu, ktoré sú zastúpené vnútrokarpatským flyšom (pieskovce, menej ílovce). Strednú časť tvoria
pleistocénne horniny so svahovými hlinami. Údolie Svinky je prekrývané nivnými uloženinami.
Dotknuté územie patrí z hľadiska seizmického ohrozenia do oblasti, kde stupeň makroseizmickej
intenzity môže dosiahnuť 6o podľa stupnice MSK-64. Tento stupeň z hľadiska projektovania bežných
typov stavieb nepredstavuje nebezpečenstvo. Dotknuté územie leží v oblasti vykazujúcej výraznú
predispozíciu vzniku svahových pohybov. V západnej časti dotknutého územia nad št. cestou č. I/18 je
evidované aktívne zosuvné územie. Potenciálne svahové deformácie sa vyskytujú tiež pri Daletickom
potoku na severovýchodnom okraji dotknutého územia (podľa údajov uvedených v ÚPN obce). V
širšom dotknutom území (okres Prešov) sa nenachádzajú zásoby energetických surovín (ropa, zemný
plyn), ojedinele sa vyskytujú zásoby rudných surovín a bohatšie sú zásoby nerudných surovín a
stavebných materiálov. Na základe spracovaných odvodených máp radónového rizika (URANPRESS,
Spišská Nová Ves, 1992) v dotknutom území sa vyskytujú prevažne oblasti s nízkym radónovým
rizikom (vrátane lokality navrhovanej činnosti). V juhozápadnej časti dotknutého územia sa vyskytujú
oblasti so stredným radónovým rizikom. Dotknuté územie patrí do klimatickej oblasti mierne teplej
(M), klimatického okrsku M3 – mierne teplého, mierne vlhkého, pahorkatinového až vrchovinového.
V štruktúre poľnohospodárskej pôdy v dotknutom území prevláda orná pôda, výrazne sú zastúpené aj
trvalé trávne porasty, sady a záhrady. Z pôdnych typov sú v dotknutom území zastúpené v
severozápadnej časti kambizeme - kambizeme modálne a kultizemné nasýtené až kyslé, sprievodné
rankre a kambizeme pseudoglejové; zo stredne ťažkých až ľahších skeletnatých zvetralín
nekarbonátových hornín. V juhozápadnej časti sa vyskytujú fluvizeme - luvizeme kultizemné
karbonátové, sprievodné fluvizeme glejové, karbonátové a fluvizeme karbonátové ľahké; z
karbonátových aluviálnych sedimentov. V juhovýchodnej časti dotknutého územia sú to pseudogleje pseudogleje modálne, kultizemné a luvizemné nasýtené až kyslé, zo sprašových hlín a svahovín.
Nenachádzajú sa tu plochy poľnohospodárskej pôdy osobitne chránenej (zaradené do 1.až 4.skupiny
BPEJ). Podľa bonitovaných pôdnoekologických jednotiek sa v dotknutom území nachádzajú pôdy
skupín BPEJ 5., 7, 8. a 9. Z hľadiska hydrogeografických charakteristík dotknuté územie patrí k
úmoriu Čierneho mora do čiastkového povodia Hornádu (číslo hydrologického poradia 4-32) a
základného povodia Hornád od Hnilca po Torysu (číslo hydrologického poradia 4-32-03). Riečnu
kostru hodnoteného územia tvorí rieka Svinka a jej prítoky, a to – ľavostranný Chminiansky potok,
Daletický potok, potok Bunda a pravostranný potok Krížovianka. Riečnu sieť dopĺňa i niekoľko
bezmenných prítokov. Rieka Svinka je vodohospodársky významný tok. Vodné plochy sa v
dotknutom území nenachádzajú. V dotknutom území sa nenachádzajú uznané prírodné liečivé zdroje a
prírodné minerálne zdroje v zmysle platných príslušných právnych predpisov ani vodárenské zdroje.
Dotknuté územie z hľadiska fytogeografického členenia patrí do dubovej zóny, horskej
podzóny, flyšovej oblasti, okresu Šarišská vrchovina. Prirodzenú potenciálnu vegetáciu v dotknutom
území tvoria spoločenstvá:
Prirodzená potenciálna vegetácia (ďalej len "PPV") – pôvodné spoločenstvá v blízkosti
hodnoteného územia:
Al - Lužné lesy podhorské a horské /Alnetum glutinosae/ - krovinné vrbiny zväzu Salicion triandrae a
Salicion elaeagni sú pionierskymi spoločenstvami na mladých riečnych naplaveninách lemujúcich
brehy vodných tokov. Z drevín sú zastúpené vŕba sivá /Salix elaeagnosú, vŕba purpurová /S. purpurea/,
vŕba krehká /S. fragilis/, jelša sivá /Alnus incana/, jelša lepkavá /A. glutinos/), jaseň štíhly /Fraxinus
excelsior/. Veľmi pestré je druhové zloženie bylín. Najčastejšie sú to hygrofilné a subhygrofilné
rastliny záružlie močiarne /Caltha palustris/, bodliak lopúchovitý /Carduus personata/, pichliač
potočný /Cirsium rivulare/, deväťsil lekársky /Petasites hybridus/, nezábudka močiarna /Myosotis
scorpioides/, iskerník plazivý /Ranunculus repens/, pŕhľava dvojdomá /Urtica dioica/ a iné. Flóra je v
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hodnotenom území zastúpená prevažne antropogénnou výsadbou v súkromných záhradách. Ide
prevažne o domáce druhy ovocných drevín akými sú jabloň, orech kráľovsky, čerešňa, slivka.
Svoje zastúpenie majú v dotknutom území aj synantropné spoločenstvá so segetálnou vegetáciou polí
a záhrad a ruderálnou vegetáciou sprevádzajúcou ľudské sídla. Zastúpené sú tu rastlinné a živočíšne
spoločenstvá urbanizovanej krajiny, záhrad a vzhľadom k lokalizácií v blízkosti Daletického potoka sa
tu nachádza kvalitná vzrastlá sprievodná zeleň potoka a na ňu viazané biotopy avifauny a hydrofauny.
Samotná lokalita navrhovanej činnosti je bez drevín a tvoria jú parcely s druhom pozemku - zastavané
plochy a nádvoria. Živočíšne spoločenstvá stavovcov na dotknutom území a v jeho bezprostrednej
blízkosti netvoria ucelenú biocenózu. Vzhľadom na blízky urbanný priestor registrujeme tu aj
zástupcov druhov viazaných na ľudské obydlia a aktivity. Druhým veľkým spoločenstvom sú
živočíšne druhy viazané na lesné spoločenstvo. Tie sezónne schádzajú do intravilánu a využívajú ho
ako trofickú bázu i ako komunikačný koridor.
Navrhovaná činnosť je situovaná v území s prvým stupňom ochrany v zmysle zákona č.
543/2002 Z. Z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len " zákon o OPaK").
Nezasahuje do územia s osobitnou územnou ochranou v zmysle § 17 až § 27 zákona o OPaK. Taktiež
sa hodnotené ani dotknuté územie nenachádza na území, kde bolo vyhlásené, či plánované na
vyhlásenie Chránené vtáčie územie. Dotknuté územie nie je ani súčasťou navrhovaných chránených
území európskeho významu v sieti NATURA 2000. Podľa schváleného RÚSES (ÚPN VÚC PSK) sa v
blízkosti lokality navrhovanej činnosti nenachádzajú prvky RÚSES. V širšom dotknutom území J od
lokality navrhovanej činnosti sa nachádza hydrický Regionálny biokoridor - RBk – Veľká Svinka –
tvorený .aluviálnymi lúkami a zachovalými brehovými porastmi.
Miestny ÚSES (ďalej len „MÚSES“), ktorý bol vypracovaný v rámci ÚPO zaradil Daletický
potok , ktorý je v tesnej blízkosti lokality navrhovanej činnosti na úroveň tzv. interaktívneho územia.
Lokalita ani prevádzka navrhovanej činnosti nezasahuje do prvkov ÚSES a nebude mať na nich nijaký
negatívny vplyv.
Lokalita navrhovanej činnosti je začlenená do komplexu rodinných domov v lokalite individuálnej
bytovej výstavby. Vzhľadom na charakter a umiestnenie navrhovanej činnosti, technické a
technologické parametre činnosť nezasahuje do jestvujúcej scenérie.Jestvujúca administratívna budova
má charakter väčšieho rodinného domu a nie je navrhobaná nijaká dostavba, či prestavba oproti
súčasnému stavu.
Súčasný stav kvality životného prostredia, vrátane zdravia
Znečistenie ovzdušia
V dotknutom území sa nenachádzajú významnejšie zdroje znečisťovania ovzdušia a toto
územie leží aj mimo priemyselných zdrojov znečisťovania ovzdušia či už z úrovne SR, regionálnej
alebo lokálnej. Veľké ani stredné veľké zdroje znečisťovania ovzdušia sa v dotknutom území
nenachádzajú. Dotknuté územie (vrátane osady Bunde) je plynofikované a palivovou základňou pre
lokálne kotolne je zemný plyn, avšak to nevyučuje existenciu kúrenísk na pevné palivo (uhlie, drevo).
Lokálne znečistenie ovzdušia je výsledkom emisií z výrazného príspevku emisií z mobilných zdrojov
reprezentovaných predovšetkým automobilovou dopravou. Negatívny príspevok automobilovej
dopravy je daný vysokou frekvenciou dopravy na diaľnici D1 a štátnej ceste I/18. Cestná doprava sa
podieľa na emisiách SO2 a pevných častíc, produkuje predovšetkým emisie NOx, CO a prchavých
organických látok.
Na dotknutom území nie je vymedzená oblasť riadenia kvality ovzdušia.
Znečistenie vôd
Povrchové vody
Z hľadiska hydrogeografických charakteristík hodnotené územie patrí k úmoriu Čierneho
mora do čiastkového povodia Hornádu (číslo hydrologického poradia 4-32) a základného povodia
Hornád od Hnilca po Torysu (číslo hydrologického poradia 4-32-03). Riečnu kostru hodnoteného
územia tvorí rieka Svinka a jej prítoky, a to – ľavostranný Chminiansky potok, Daletický potok, potok
Bunda a pravostranný potok Krížovianka. Riečnu sieť dopĺňa i niekoľko bezmenných prítokov. Rieka
Svinka je vodohospodársky významný tok. Lokalita navrhovanej činnosti sa nachádza v blízkosti
Daletického potoka.
V dotknutom území a jeho širšom okolí sa v rámci celoslovenského monitoringu kvalita
povrchových vôd v tokoch nesleduje.
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Hodnotenie stavu povrchových vôd sa vykonáva v zmysle § 4 zákona NR SR č. 364/2004 Z.
z. o vodách v znení zákona NR SR č. 384/2009 Z. z. a je založené na hodnotení ich ekologického
stavu, resp. ekologického potenciálu a chemického stavu. V dotknutom území na základe hodnotenia
chemického stavu boli klasifikované útvary povrchových vôd (tok Svinka v rkm 34,00-0,00;
Križovianka v rkm 11,95- 0,00) dosahujúce dobrý chemický stav. Hodnotením ekologického stavu
boli v dotknutom území identifikované útvary povrchových vôd (tok Svinka).
Podzemné vody
V zmysle platnej legislatívy sa kvalita podzemných vôd sleduje v 1 útvare podzemných vôd v
predkvartérnych sedimentoch, ktoré zasahujú na dotknuté územie, a to:
SK200490OF Puklinové podzemné vody Podtatranskej skupiny a flyšového pásma oblasti povodia
Hornád
• V roku 2017 bola pozorovacia sieť tohto útvaru reprezentovaná 2 využívanými prameňmi a 2
nevyužívanými prameňmi. Pozorovacie objekty sa nachádzajú mimo dotknuté územie.
Odpadové hospodárstvo
Odpadové hospodárstvo obce Chminianska Nová Ves je riešené v súlade s Programom
odpadového hospodárstva obce a príslušným všeobecne záväzným nariadením obce o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré reaguje na aktuálne zmeny v
legislatíve odpadového hospodárstva. Samotný Program odpadového hospodárstva obce je zameraný
na stav nakladania s odpadom v obci a navrhovanie nových možných spôsobov riešenia minimalizácie
jeho vzniku, využívania a správneho zneškodňovania.
V dotknutom území nenachádza skládka, ktorá by bola v súlade so zákonom o odpadoch a ani do
budúcna sa s jej zriadením neuvažuje. Je tu zabezpečený separovaný zber, realizuje sa podľa
zvozového kalendára, ktorý je sprístupnený na www stránke obce. Zneškodňovanie priemyselného
odpadu je zabezpečované jeho producentmi. Možnosti zneškodnenia nebezpečného odpadu existujú
len mimo dotknuté územie. Jeho zneškodňovanie je zabezpečované organizáciami oprávnenými na
nakladanie s týmto odpadom.
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
Vplyvy 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.
Pri zohľadnení intenzity dopravy na priľahlej komunikácii – príspevok k znečisteniu ovzdušia
emisiami z nákladných automobilov odvážajúcich a privážajúci odpad je nevýznamný Jedná sa o
vplyv lokálny a časovo obmedzený na pracovnú dobu.
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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.
Vzhľadom na to, že prevádzka navrhovanej činnosti je prakticky bez emisií klasifikujeme vplyvy
na ovzdušie počas prevádzky ako vplyvy s nízkou intenzitou pôsobenia.
Zmeny teploty vzduchu
Zmeny v chode teploty vzduchu vplyvom zberného dvora odpadov sa nepredpokladajú,
nie je použitá technológia, ktorá by mohla mať vplyv na zmenu teplôt vzduchu.
Zmeny vlhkosti vzduchu
Vzhľadom na veľkosť plochy zberného dvora nedôjde k merateľným zmenám vlhkosti
vzduchu v území.
Zmeny snehovej pokrývky
Snehová pokrývka sa v mieste zberného dvora odpadov nebude rýchlejšie topiť ako v
okolitom prostredí. V zbernom dvore nie je využívaná technológia, ktorá by spôsobovala v
dôsledku svojej činnosti zvýšenie tepelného potenciálu ako je tepelný potenciál územia v
zastavanom území obce.
Zmeny prúdenia vzduchu
Prúdenie vzduchu sa vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti nezmení.

Vplyvy na povrchové a podzemné vody
Prevádzkou navrhovanej činnosti nevzniká odpadová voda v zmysle §2 zákona o vodách.
V blízkom okolí sa nezachytávajú a ani inak nevyužívajú podzemné vody. Prevádzka je situovaná
mimo možného ovplyvnenia akosti povrchových vôd. Odtok vôd povrchového odtoku je
samostatne riešený, jednak do kanalizačnej vpuste v areáli a jednak ako prirodzený vsak a odtok v
jestvujúcom teréne a polovegetačných tvárniciach. 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 podrobne 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 horninové prostredie a pôdu
Prevádzkou navrhovanej činnosti nedôjde ku zásahu do horninového prostredia. 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 krajinu, chránené územia a genofondové lokality
Je predpoklad, že navrhovaná činnosť nebude mať vzhľadom na nezávadnosť technológie
negatívny vplyv na okolitú krajinu. Chránené územia a genofondové lokality sa v blízkosti
lokality navrhovanej činnosti nenachádzajú. 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.
Vplyvy na obyvateľstvo a urbanizované prostredie
Negatívny vplyv prevádzky navrhovanej činnosti na obyvateľstvo a urbanizované
prostredie sa nepredpokladá.
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Vplyvy na dopravu a technickú infraštruktúru
Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na dopravu a technickú infraštruktúru. Stavba si
nevyžaduje potrebu riešenia dopravného pripojenia ani podzemných, resp. nadzemných vedení.
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. 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 krajinu a chránené územia
Realizáciou zámeru sa nezmení súčasná scenéria krajiny. Celková štruktúra a využitie územia
ostane zachované . Je predpoklad, že navrhovaná činnosť nebude mať vzhľadom na nezávadnosť
technológie negatívny vplyv na okolitú krajinu. Chránené územia a genofondové lokality sa v blízkosti
lokality navrhovanej činnosti nenachádzajú.
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. Na zber odpadov sa bude využívať existujúca budova v oplotenom
areáli. .
Pri hodnotení vplyvov na životné prostredie vychádzame zo skutočnosti, že navrhovaná
činnosť bude situovaná na okraji zastavaného územia obce pri štátnej ceste I/18 Prešov – Levoča.
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.
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 obce Chminianska Nová Ves 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 obce Chminianska
Nová Ves.
Navrhovateľ dňa 17.12.2019 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
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K 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 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-OSZP3-2019/047887-02-DK zo dňa 09.10.2019, doručený dňa
14.10.2019) uviedol, že nemá pripomienky, upozorňuje , že v prípade výrubu drevín a súvislých
krovitých porastov je potrebný súhlas od územne príslušného obecného úradu.
 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-OSZP3-2019/047884-02-ZO zo dňa 16.10.2019, doručený dňa 23.10.2019)
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.
 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove – dotknutý orgán (list č.
ORHZ-PO2-2019/000183-046 zo dňa 03.10.2019, doručený dňa 31.10.2019) uviedol, že
z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné
prostredie.
 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-OSZP3-2019/047889-02-VK zo dňa 28.10.2019, doručený dňa 05.11.2019)
uviedol, že má pripomienky:
- Počas prevádzky navrhovanej činnosti zabezpečiť ochranu povrchových a podzemných vôd
pre prípad úniku nebezpečných látok
Vyjadrenie okresného úradu – podmienka sa akceptuje, uvedená vo výroku tohto rozhodnutia

 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-OSZP3-2019/047891-02-AG zo dňa 06.11.2019, doručený dňa
12.11.2019) uviedol, že je potrebné dodržať:
- § 12 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
- § 14 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, t.j.
- Správne zaradiť odpad a zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov
- Zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom
- Zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným
spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi
- Zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospdárstva

 Ministerstvo životného prostredia SR – rezortný orgán (list č. 4672/2020-1.8 3208/2020 zo dňa
20.01.2020, doručený dňa 21.01.2020) – odporúča doplniť druhy odpadov. S ktorými sa bude
nakladať v uvedenom zariadení, a to „20 01 04 obaly z kovu“, z dôvodu, že uvedený druh odpadu
v rámci zberu triedených zložiek komunálneho odpadu v obci, preto je pravdepodobnosť jeho
výkupu v uvedenom zariadení. Súhlasí s navrhovanou činnosťou.
Vyjadrenie okresného úradu – pripomienka sa akceptuje.

 Krajský pamiatkový úrad Prešov – dotknutý orgán (list č. KPUPO-2020/560-3/5564/Jur zo dňa
23.01.2020, doručený dňa 27.01.20209) uviedol, že nepožaduje posudzovať podľa zákona
o posudzovaní vplyvov na ŽP, požaduje zabezpečiť ochranu nepredvídaných archeologických
nálezov v procese územného a stavebného konania.
- Združenie domových samospráv, P.O.Box 218, 850 00 Bratislava (stanovisko doručené dňa
24.09.2019) – má tieto pripomienky:
1. Podľa §17 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. „(1) Každý je povinný, predovšetkým
opatreniami priamo pri 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
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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 dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných
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 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/implementaciasmernic-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,
že 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
?documentId=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.
12

j.

k.

l.

m.

n.

o.

p.
q.
r.

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“.
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.
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.
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.
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).
Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR
(http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-aobaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf)
do
zámeru
a v ňom
navrhovaných opatrení a preukázať tak plnenie záväzných zákonných povinností na úseku
odpadového hospodárstva.
Žiadame preukázať dôsledne ochranu poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona
o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z.
Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie
nevyhnutnosti takéhoto záberu.
Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality
príslušného katastrálneho územia.

Vyhodnotenie:
1a – Navrhovaná činnosť nepatrí do veľkých investičných projektov, nevyžaduje si riešenie nových
dopravných systémov, ani prípojky na existujúce dopravné systémy. Lokalita je dopravne napojená na
existujúci dopravný systém obce.
1b – Motorizovaní zákazníci pred vstupom do oploteného areálu zaparkujú svoje motorové vozidlá na
parkovisku pred zberňou, kde je 6 parkovacích stojísk. Plocha parkoviska je z perforovaných
polovegetačných tvárnic. Odpady dovezené vo väčšom množstve na nákladných vozidlách budú
prechádzať hlavnou bránou na váhu do oploteného areálu prevádzky navrhovanej činnosti.
Navrhovaná činnosť nevyžaduje budovanie nových parkovísk ani dopravných pripojení.
1c – Pre hromadnú osobnú autobusovú dopravu trasovanú v obci po štátnej ceste I/18 sú v obci 3
obojsmerné autobusové zastávky s čakacími prístreškami.
1d – Miestny ÚSES, ktorý bol vypracovaná v rámci UPD zaradil Daletický potok, ktorý je v tesnej
blízkosti lokality navrhovanej činnosti na úroveň tzv.interaktívneho územia. Lokalita ani prevádzka
navrhovanej činnosti nezasahuje do prvkov ÚSES a nebude mať na nich nijaký negatívny vplyv.
1e – navrhovaná činnosť nezasahuje do súčasných spoločenstiev flóry ani do chránených druhov
drevín a rastlín. Navrhovanou činnosťou nedôjde k nijakej novej výstavbe a zásahom do okolitej
zelene Daletického potoka. Prevádzkou navrhovanej činnosti taktiež nedôjde k zásahom do okolitej
existujúcej zelene. Navrhovateľ doplní existujúcu plochu pred objektom zberne o výsadbu nových
drevín vzrastlých ihličnatých a listnatých stromov a kríkov.
1f - 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
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k navrhovanej činnosti popísanej v predloženom zámere. Navrhovaná činnosť nemení kvalitu vôd,
nenarušuje prirodzenú vodnú bilanciu ani prirodzené odtokové pomery v území.
1g – viď odpoveď k bodu 1f
1h - Hlavný zdroj hluku počas prevádzky predstavuje príležitostná doprava, prípadné rozpojovanie
odpadov, teda ide o zdroje hluku dočasného charakteru, krátkodobé, s rôznou intenzitou pôsobenia.
Samotná prevádzka navrhovanej činnosti nepredstavuje dlhodobý zdroj hluku.
Navrhovateľ doplní existujúcu plochu pred objektom zberne o výsadbu nových drevín vzrastlých
ihličnatých a listnatých stromov a kríkov, čím sa vylepšia dendrologické pomery v blízkosti a na
lokalite navrhovanej činnosti.
Negatívny vplyv prevádzky navrhovanej činnosti na obyvateľstvo a urbanizované prostredie sa
nepredpokladá.
Navrhovaná činnosť je v súlade s týmito relevantnými dokumentmi:
Záväzne podklady:
- Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001, schválená uznesením vlády Slovenskej
republiky č. 1033 zo dňa 31. 10. 2001,
- Územný plán Veľkého územného celku Prešovského kraja (ÚPN VÚC Prešovského kraja),
schválený Vládou Slovenskej republiky uznesením č. 268 zo 7.4.1998, v znení Zmien
a doplnkov 2004, schválených uznesením zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č.
228/2004 z 22.6.2004
- Záväzná časť ÚPN VÚC Prešovského kraja, Zmeny a doplnky 2004 je vyhlásená Všeobecne
záväzným nariadením PSK č. 4/2004
- Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK,
- Územný plán obce,
- Program odpadového hospodárstva obce.
1i – navrhovaná činnosť nepredstavuje výstavbu.
1j - 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 samotnej obce Chminianska Nová Ves. Vyššie popísané vplyvy
nepredstavujú významné riziko pre jednotlivé zložky životného prostredia a pre zdravie obyvateľov
obce Chminianska Nová Ves z dôvodu umiestnenia, charakteru a rozsahu činnosti .
1k – prevádzkou navrhovanej činnosti nedôjde ku zásahu do horninového prostredia.
1l – navrhovaná činnosť nemení prietokové množstvá dažďovej a odpadovej kanalizácie.
1m – navrhovaná činnosť je v súlade s územným plánom obce.
1n – navrhovaná činnosť priamo vyplýva z opatrení POH (SR, kraja aj obce) – zvýšiť separovanie
odpadu v obciach. 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
14

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.
1o – viď odpoveď k bodu 1n.
1p, 1q, 1r – navrhovaná činnosť nezasahuje do súčasných plôch poľnohospodárskej pôdy, nespôsobí
záber poľnohospodárskej pôdy a nie je situovaná na ornej pôde najvyššej kvality. Navrhovaná činnosť
sa nachádza na parcelách KNC 154/2 – zastavaná plocha a nádvorie, 154/3 – záhrada, 154/6 –
zastavaná plocha a nádvorie.

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 „Zberňa
železa a farebných kovov Chminianska Nová Ves“ 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 „Zberňa železa a farebných kovov Chminianska Nová Ves“
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.
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
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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-vmestach. 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/metodickeusmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-195-mb) a podľa tejto 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 s) 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.
Vyhodnotenie pripomienok okresným úradom:
2s – navrhovaná činnosť nepredstavuje výstavbu.
2t - navrhovaná činnosť nepredstavuje výstavbu
2u – plocha parkoviska s počtom stojísk 6 je existujúca, zrealizovaná z polovegetačných tvárnic. Nové
parkovacie stojiská sa nevyžadujú. Výsadba nových drevín a kríkov bude zrealizovaná preed objektom
zberne na mieste, kde je to možné.
2v – navrhovaná činnosť nepredstavuje výstavbu.
2w - Navrhovateľ doplní existujúcu plochu pred objektom zberne o výsadbu nových drevín vzrastlých
ihličnatých a listnatých stromov v počte kusov3 a kríkov v počte kusov 9, ktorých druhové zloženie
bude v súlade s prirodzenou potenciálnou vegetáciou hodnoteného územia:
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Prirodzená potenciálna vegetácia (ďalej len "PPV") – pôvodné spoločenstvá v blízkosti hodnoteného
územia:
Al - Lužné lesy podhorské a horské /Alnetum glutinosae/ - krovinné vrbiny zväzu Salicion triandrae a
Salicion elaeagni sú pionierskymi spoločenstvami na mladých riečnych naplaveninách lemujúcich
brehy vodných tokov. Z drevín sú zastúpené vŕba sivá /Salix elaeagnosú, vŕba purpurová /S.
purpurea/, vŕba krehká /S. fragilis/, jelša sivá /Alnus incana/, jelša lepkavá /A. glutinos/), jaseň štíhly
/Fraxinus excelsior/. Veľmi pestré je druhové zloženie bylín. Najčastejšie sú to hygrofilné a
subhygrofilné rastliny záružlie močiarne /Caltha palustris/, bodliak lopúchovitý /Carduus personata/,
pichliač potočný /Cirsium rivulare/, deväťsil lekársky /Petasites hybridus/, nezábudka močiarna
/Myosotis scorpioides/, iskerník plazivý /Ranunculus repens/, pŕhľava dvojdomá /Urtica dioica/ a iné.
2x – navrhovaná činnosť nepredstavuje výstavbu
2y - Aplikácia zelených stien na vertikálne plochy prevádzkového objektu je vzhľadom na okolitú
spevnenú plochu nemožná.
2z - Pri prevádzke navrhovanej činnosti budú vznikať komunálne odpady bežného charakteru.
Navrhovateľ bude tieto separovať v zmysle koncepcie odpadového hospodárstva v obci a v zmysle
zvozového kalendára bude tieto separované odpady odovzdávať.
Podmienky uvedené v písmenách s) 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 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, kultúrnohistorické 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 obci Chminianska Nová Ves 30ks vzrastlých drevín a to na
verejných priestranstvách v obývaných častiach obce 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.).
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Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre
danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.
cc. Vizualizácia klimatických zmien na Slovensku v čiarovom kóde: vedci analyzovali dáta
za roky 1908 až 2018 a výsledky spracovali do tohto grafu; každý pásik predstavuje jeden
rok a jeho farba a intenzita udáva charakter tohto roka. Modrý znamená ochladenie a
červený znamená oteplenie od dlhodobého priemeru; výraznosť farby zase naznačuje
veľkosť tejto odchýlky. (viac info: https://showyourstripes.info/)
Žiadame preto 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-landsatarchives-landsat-8-oli-operational-land-imager-and?qt-science_center_objects=0#qtscience_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.
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
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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
dd. Vytvoriť podmienky pre kompostovanie rozložiteľného odpadu a vybudovať domácu
kompostáreň slúžiacu pre potreby zužitkovania rozložiteľného odpadu vznikajúceho pri
prevádzke zámeru.
Podmienky uvedené v písmenách aa) až dd) tejto časti nášho vyjadrenia žiadame uviesť
v rozhodnutí ako záväzné podmienky záverečného stanoviska resp. rozhodnutia zo
zisťovacieho konania ako opatrenia environmentálneho zisku.
Vyhodnotenie pripomienok okresným úradom:
3aa - Môže byť uskutočnená len po vzájomnej dohode navrhovateľa s obcou Chminianska Nová Ves,
keďže sa nejedná o pozemky vo vlastníctve navrhovateľa. Navrhovateľ uviedol, že výsadbu drevín
zrealizuje na svojich pozemkoch v rámci areálu.
3ab – navrhovaná činnosť nepredstavuje výstavbu. Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti
a jeho umiestnenie v rámci priemyselnej časti obce, je požiadavka realizácie nehnuteľného
umeleckého diela (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.) irelevantná.
3ac – navrhovaná činnosť nepredstavuje výstavbu. 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 obcou. Navrhovaná činnosť je umiestnená
v blízkosti potoka so vzrastlou sprievodnou zeleňou.
3ad - Pri prevádzke navrhovanej činnosti budú vznikať komunálne odpady bežného charakteru.
Navrhovateľ bude tieto separovať v zmysle koncepcie odpadového hospodárstva v obci a v zmysle
zvozového kalendára bude tieto separované odpady odovzdávať.
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.
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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 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 - konzultácie k navrhovanej činnosti sa neuskutočnil. Oznámenie dňa
konzultácii bolo zverejnené dňa 13.01.2020 na web sídle MŽP SR – enviroportal.sk .
Okresný úrad listom č. OU-PO-OSZP3-2020/006646-009 zo dňa 13.01.2020 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 nebolo okresnému úradu doručené žiadne stanovisko.
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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 riešenie vznesených
požiadaviek je v prevažnej miere v pôsobnosti iných orgánov v konaniach podľa osobitných
predpisov, preto ich zahrnul do odporúčaní pre povoľovacie konanie. Dodržiavanie všetkých zákonov
a noriem je nevyhnutné bez ohľadu na rozhodnutie zo zisťovacieho konania. Konzultácie podľa § 63
zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP sa neuskutočnili.

Zo stavebného hľadiska nedôjde k zásahu do prostredia, keďže cieľom nie sú žiadne stavebné
úpravy, rozširovanie objektov, záber plochy, ani iné aktivity ktoré by mohli mať negatívny vplyv na
životné prostredie. Navrhovaná činnosť nezasahuje do súčasných spoločenstiev flóry ani do
chránených druhov drevín a rastlín. Navrhovanou činnosťou nedôjde k nijakej novej výstavbe
a zásahom do okolitej zelene Daletického potoka. Prevádzkou navrhovanej činnosti taktiež nedôjde
k zásahom do okolitej existujúcej zelene. Naopak, navrhovaná činnosť je v danej lokalite jedinou
svojho druhu, má tradíciu a obyvatelia ju využívali dlhšie obdobie. Navrhovaná činnosť prispieva
k plneniu povinností z hľadiska legislatívy o odpadoch a jej prevádzka je vhodnou súčasťou
separovaného zberu odpadov v obci. Okresný úrad dospel k záveru, že činnosť nespôsobí vážny alebo
podstatný vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia v dotknutom území, ako aj v území
samotnej obce Chminianska Nová Ves 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.8 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.
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, Nerealizovaním činnosti by sa nevyužili voľné
kapacitné možnosti, ktoré daný areál ponúka. Dotknutá lokalita je vhodná na daný účel, nakoľko sa
nachádza na okrajai zastavaného územia obce v blízkosti štátnej cesty I/18. 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 lokality
ako aj s Územným plánom obce Chminianska Nová Ves. Na základe dostupných informácií
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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 obce
Chminianska Nová Ves 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.8 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:





V prípade výrubu drevín alebo krovitých porastov požiadať o súhlas územne príslušný
obecný úrad.
Dodržať § 12 ods.2 a § 14 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zabezpečiť ochranu nepredvídaných archeologických nálezov.
V prípade dohody s obcou Chminianska Nová Ves navrhovateľ zabezpečí výsadbu
drevín v dohodnutom počte (min 30ks) na verejných priestranstvách obce Chmianska
Nová Ves

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
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Doručí sa:
1. Andrej Novotný –anno, Prešovská cesta 1, 083 33 Chminianska Nová Ves
2. Združenie domových samospráv, P.O.Box 218, 850 00 Bratislava
Na vedomie:
Dotknuté obce:
1. Obec Chminianska Nová Ves, 082 33
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:

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
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická 1, 080 01 Prešov
Okresný úrad Prešov, Odbor krízového riadenia, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov
Ministerstvo obrany SR, Komenského 39/A , 040 01 Košice
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