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Levice, 10.12.2018

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán
štátnej správy podľa § 1 ods. 1. písm. c), § 5 ods. 1 zákona č. 525/203 Z.z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný
orgán podľa § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o posudzovaní“) posúdil podľa ustanovenia § 3 písm. c) zákona
o posudzovaní v spojení s ustanovením § 18 až 29 tohto zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov návrh spoločnosti
EAST-WEST SK, s.r.o., Bátovce 364, 935 03 Bátovce, (IČO: 36565431) navrhovanú činnosť
„Zariadenie na rozšírenie zberu odpadu a úpravu druhotných surovín - Bátovce“
a rozhodol takto:
Návrh spoločnosti:
EAST-WEST SK, s.r.o., Bátovce 364, 935 03 Bátovce
IČO: 36565431
Navrhovanej činnosti: „Zariadenie na rozšírenie zberu odpadu a úpravu druhotných
surovín - Bátovce“

sa

nebude

p o s u d z o v a ť.
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Navrhovaná činnosť je situovaná v Nitrianskom kraji, okres Levice, obec Bátovce,
katastrálne územie Bátovce.
Dotknuté pozemky: parcelné číslo “C“ č. 6670/1, 6670/3, 6670/6, 6670/8, 6670/9, 6670/10,
6670/11, 6670/16
Navrhovaná činnosť je lokalizovaná v Nitrianskom kraji, okrese Levice, k. ú. Bátovce, p. č.
registra “C“ č. 6670/1, 6670/3, 6670/6, 6670/8, 6670/9, 6670/10, 6670/11, 6670/16.
Navrhovaná činnosť bude situovaná v jestvujúcom oplotenom areáli bývalého hospodárskeho
dvora ( bývalé Mliekarne) na celkovej ploche areálu cca 6000 m2, ktorý je vo vlastníctve
navrhovateľa a v dostatočnej vzdialenosti od obce. Areál je napojený na miestne dopravné
komunikácie. Vnútro-areálové komunikácie a spevnené plochy sú vybudované.
Účelom navrhovanej činnosti je rozšíriť zber odpadov o ďalšie druhy nebezpečných
odpadov a upravovať druhotné suroviny – plasty, papier a kartón činnosťou R12 na novom
lisovacom zariadení za účelom zníženia prepravných nákladov a zefektívnenia
zhodnocovania odpadov u oprávnenej spoločnosti. V jestvujúcom areáli sa v súčasnosti
vykonáva zber ostatných druhov odpadov, vrátane vyhradených prúdov a zber nebezpečných
druhov odpadov. Zber odpadov sa vykonáva na základe právoplatných rozhodnutí – súhlasov
na zber odpadov vydaných príslušným Okresným úradom v Leviciach, odborom
starostlivosti o životné prostredie pre zariadenie a zber odpadov a zberný dvor: Súhlas na
zber odpadov vydaný pod č. OU-LV-OSZP-2016/005895-ODP-Z zmenený rozhodnutím č.
OU-LV-OSZP-2018/007111-003/ODP-Z. Súčasťou povolenia sú odpady: skupiny č.
12,15,16,17,20, elektrozariadenia kategórie 1,2,3,4,5,6,7, (skupiny č. 16,20). Súčasťou
súhlasu ako aj zmeny je aj preprava nebezpečných odpadov od pôvodcov v okrese Levice
s celkovou kapacitou 100t/rok, Ďalšie rozhodnutia: súhlas na prepravu nebezpečných
odpadov vydaný OÚ Nitra pod č. OU-NR-OSZP1-2018/022274 s celkovou kapacitou 400
t/rok, súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov vydaný pod č. OULV-OSZP-2015/006592-ODP, súhlas je vydaný na činnosť R12 pre dvojhriadeľový drvič.
Predmetom zámeru je rozšíriť zber nebezpečných odpadov a vyhradených prúdov
s kapacitou 1500 t/rok a zhodnocovanie ostatných odpadov činnosťou R12 s kapacitou
6000t/rok na novom lisovacom zariadení typu HBP-50 za účelom zníženia prepravných
nákladov a zefektívnenia zhodnocovania odpadov u oprávnenej spoločnosti. V areáli sa
nachádzajú spevnené manipulačné plochy s mostovou váhou a veľkokapacitnými
kontajnermi, oceľový prístrešok, hala na zhodnocovanie odpadov úpravou R12 nachádzajúca
sa na p. č. 6670/3, do ktorej bude umiestnené nové lisovacie zariadenie a sklad nebezpečných
odpadov. Odpady (papier, plasty) budú v areáli zbierané a ukladané na spevnenú plochu
alebo do označených kontajnerov, pod prístrešok, do haly alebo do skladu nebezpečných
odpadov. Plasty a papier budú presunuté do haly zhodnotenia za účelom úpravy odpadov na
lisovacom zariadení. Sortiment zbieraných nebezpečných odpadov bude rozšírený
o nasledovné druhy: odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné
nebezpečné látky, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované
nebezpečnými látkami, vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené
v 16 02 09 až 16 02 12, výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka
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z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky, absorbenty, filtračné materiály
vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy
kontaminované nebezpečnými látkami a žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť. Nebezpečné
odpady nebudú upravované ale len zbierané za účelom odovzdávania oprávnenej spoločnosti
na základe zmluvy.
V procese konania o povoľovaní činnosti je potrebné rešpektovať nasledujúce
podmienky a pripomienky, ktoré vyplynuli z doručených stanovísk:
1. Hodnotený zámer musí byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce Bátovce.
2. Zámer nesmie byť v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja schváleným
uznesením č. 113/2012 z 23. Riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho
samosprávneho kraja konaného dňa 14. mája 2012 a jeho záväznou časťou vyhlásenou
Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 2/2012 a ani s jeho Zmenami a doplnkami č. 1
schválenými uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho
samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 2015 a ich záväznou časťou vyhlásenou
Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015.
3. Je potrebné zabezpečiť všetky prevádzkové priestory tak, aby nemohlo dôjsť ku
kontaminácií podzemných a povrchových vôd.
4. Pri realizácií navrhovanej činnosti je potrebné dôsledne dodržiavať príslušné ustanovenia
zák. č. 364/2004 Z. .z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a súvisiacich právnych predpisov na úseku
ochrany vôd.
5. S vyseparovanými odpadmi nakladať v súlade s ust. § 39 zákona o vodách a súvisiacich
právnych predpisov na úseku vodného hospodárstva tak, aby nedochádzalo k ohrozovaniu
čistoty povrchových a podzemných vôd počas výstavby a prevádzky zberného dvora.
6. Zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd do
verejnej kanalizácie bude možné len so súhlasom a za podmienok stanovených správcom
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a za súčasného dodržania príslušných ustanovení
zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene
a doplnení zák. č. 276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetí v platnom znení.
7. Zabezpečiť primerané opatrenia na zabránenie ich nežiaduceho úniku znečisťujúcich látok
(tuhých aj kvapalných) do podzemných vôd alebo do stokovej siete.
8. Ak sa navrhovaná stavba (napr. nové budovy a zariadenia) budú dotýkať pobrežného
pozemku vodného toku, alebo bude situovaná vo vzdialenosti menšej ako 23 m od vzdušnej
päty ochrannej hrádze povrchového vodného toku, potom v súlade s ust. § 27 ods. 1 písm. a)
vodného zákona bude potrebné v nasledujúcom správnom konaní požiadať príslušný orgán
štátnej vodnej správy o vydanie vodohospodárskeho súhlasu.
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9. Pri križovaní vodných tokov rešpektovať šírku pobrežných pozemkov stanovených v § 49
ods. 2 vodného zákona, potrebných pre výkon správy vodného toku jeho správcom.
10. V prípade križovania alebo súbehu navrhovanej investičnej akcie s existujúcimi
inžinierskymi sieťami bude potrebné dodržať najmenšie dovolené vzdialenosti v zmysle
platnej STN a rešpektovať oprávnené požiadavky správcov dotknutých inžinierskych sietí.
11. Súvisiace zariadenia staveniska situovať v súlade s vyjadrením príslušného orgánu štátnej
vodnej správy.
Rozhodnutie oprávňuje navrhovateľa podať návrh na začatie povoľovacieho konania
podľa osobitných predpisov (§29 ods. 12 zákona o posudzovaní) a zároveň je navrhovateľ
podľa ustanovení § 38 ods. 1 zákona o posudzovaní povinný zabezpečiť súlad ním
predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej zmene činnosti so
zákonom o posudzovaní, s rozhodnutím vydaným podľa tohto zákona a ich podmienkami.

Odôvodnenie

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len OÚ Levice,
OSZP) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c), § 5 ods. 1 zákona č.
525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona
o posudzovaní, na základe žiadosti spoločnosti EAST-WEST SK, s.r.o., Bátovce 364, 935 03
Bátovce, IČO: 36565431 zo dňa 26.10.2018, doručenej na OÚ Levice OSZP dňa 06.11.2018,
začal správne konanie podľa ustanovení § 29 ods. 1 písm. a) a § 23 zákona o posudzovaní
v súlade s ustanovením § 18 správneho poriadku vo veci zisťovacieho konania zámeru
navrhovanej činnosti „Zariadenie na rozšírenie zberu odpadov a úpravu druhotných
surovín – Bátovce“ (ďalej len zámer).
Neočakávajú sa zásadné negatívne vplyvy na prírodné prostredie a vplyvy na
chránené územia.
Z hľadiska vplyvov na životné prostredie a na zdravie obyvateľstva nie je predpoklad
zhoršenia stavu ani v súvislosti so znečistením ovzdušia ani s hlukom.
Popis navrhovanej činnosti:
Navrhovaná činnosť je situovaná v Nitrianskom kraji, v okrese Levice, obec Bátovce,
katastrálne územia Bátovce.
Dotknuté pozemky: parcelné číslo “C“ 6670/1, 6670/3, 6670/6, 6670/8, 6670/9, 6670/10,
6670/11, 6670/16
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Účelom zámeru je rozšíriť zber nebezpečných odpadov a vyhradených prúdov
s kapacitou 1500 t/rok a zhodnocovanie ostatných odpadov činnosťou R12 s kapacitou
6000t/rok na novom lisovacom zariadení typu HBP-50 za účelom zníženia prepravných
nákladov a zefektívnenia zhodnocovania odpadov u oprávnenej spoločnosti. V areáli sa
nachádzajú spevnené manipulačné plochy s mostovou váhou a veľkokapacitnými
kontajnermi, oceľový prístrešok, hala na zhodnocovanie odpadov úpravou R12 nachádzajúca
sa na p. č. 6670/3, do ktorej bude umiestnené nové lisovacie zariadenie a sklad nebezpečných
odpadov. Odpady (papier, plasty) budú v areáli zbierané a ukladané na spevnenú plochu
alebo do označených kontajnerov, pod prístrešok, do haly alebo do skladu nebezpečných
odpadov. Plasty a papier budú presunuté do haly zhodnotenia za účelom úpravy odpadov na
lisovacom zariadení. Sortiment zbieraných nebezpečných odpadov bude rozšírený
o nasledovné druhy: odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné
nebezpečné látky, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované
nebezpečnými látkami, vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené
v 16 02 09 až 16 02 12, výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka
z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky, absorbenty, filtračné materiály
vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy
kontaminované nebezpečnými látkami a žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť. Nebezpečný
odpady nebudú upravované ale len zbierané za účelom odovzdávania oprávnenej spoločnosti
na základe zmluvy.
Podľa ustanovenia § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní na zisťovacie konanie k zámeru
sa vzťahujú primerane § 22 ods. 5 a 6, § 23 a § 53 ods. 3.
Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 22 ods. 6
zákona o posudzovaní listom č. OU-LV-OSZP-2018/13877-eia/Gö zo dňa 01.10.2018 upustil
od požiadavky variantného riešenia zámeru.
Podľa ustanovenia § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní zámeru, dotknutá obec do troch
pracovných dní od doručenia zámeru alebo oznámenia podľa ods. 2 informuje o ňom
verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť,
v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky
podávať. Zámer musí byť verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia
informácie o jeho doručení.
Podľa ustanovenia § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní rezortný orgán, povoľujúci
orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec doručia písomné stanoviská k zámeru príslušnému
orgánu do 21 dní od jeho doručenia, ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote,
stanovisko sa považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko
k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle
ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa ods. 3, písomné stanovisko sa považuje
za doručené v stanovene lehote prostredníctvom dotknutej obce.
Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 23 ods. 1
zákona o posudzovaní listom č. OU-LV-OSZP-2018/015500-eia/Gö zo dňa 09.11.2018 zaslal
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predmetné oznámenie o zámere navrhovanej činnosti, ktoré je v súlade s § 22 do siedmich
pracovných dní od doručenia rezortnému orgánu (Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky); povoľujúcemu orgánu (Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti
o životné prostredie); dotknutým orgánom a dotknutým obciam. Príslušný orgán zverejnil
uvedené oznámenie o zámere na webovom sídle ministerstva (www.enviroportal.sk/sk/eia)
a na webovom sídle úradu.
V zákonom stanovenej lehote boli doručené príslušnému orgánu Okresný úrad
Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie vyjadrenia a stanoviská rezortného orgánu,
dotknutých orgánov a dotknutých obcí.
Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie posúdil vyššie uvedený
zámer navrhovanej činnosti „Zariadenie na rozšírenie zberu odpadov a úpravu
druhotných surovín – Bátovce“ z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta
vykonávania navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie
a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom
území. Pri rozhodovaní o tom, či sa bude navrhovaná činnosť posudzovať podľa zákona
o posudzovaní, primerane použil kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10,
pričom prihliadal aj na stanoviská doručené podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní.
Pre zisťovacie konanie použil aj kritéria podľa Prílohy č. 10 k zákonu o posudzovaní
(transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EU o posudzovaní vplyvov určitých verejných
a súkromných projektov na životné prostredie).
Obec Bátovce má vypracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu, plánované
vyžívanie je v súlade s územným plánom.
Pri normálnej prevádzke nemá navrhovaná činnosť výstupy, ktoré by mohli mať
výrazne negatívny vplyv na životné prostredie a nedotýka sa žiadnych vodohospodárskych
chránených území, ani žiadneho vodného toku, nie sú negatívne dotknuté historicky, kultúrne
alebo archeologicky významné oblasti s rešpektovaním odporúčaní dotknutých orgánov.
Navrhovaná činnosť nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho
štátu, z toho dôvodu nebol cudzí dotknutý orgán požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil
zisťovacieho procesu.
Ku zisťovaciemu konaniu v lehote podľa zákona o posudzovaní (§ 29 ods. 4 zákona
o posudzovaní) sa vyjadrili (stanoviská sú uvedené v skrátenej podobe) :
1. Ministerstvo životného prostredia SR, č. 63583/2018 zo dňa 5.12.2018,
k predloženému zámeru
navrhovanej činnosti z hľadiska pôsobnosti odboru
odpadového hospodárstva nemá žiadne námietky a vzhľadom na charakter
navrhovanej činnosti Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor
odpadového hospodárstva nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
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2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, č. D1/2018/01910
zo dňa 21.11.2018 (doručené 23.11.2018): v stanovisku uvádza základne údaje, účel,
umiestnenie, predmet zámeru, opis činnosti. RÚVZ v Leviciach posúdil vplyvy
uvažovanej činnosti na verejné zdravie ľudí s ohľadom na životné a pracovné
prostredie a uvádza že so zámerom je možné súhlasiť, avšak je potrebné zabezpečiť
všetky prevádzkové priestory tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaminácií podzemných a
povrchových vôd.
3. Okresný úrad Levice, odbor krízového riadenia, č. OU-LV-OKR/2018/002110-050
zo dňa 15.11.2018 (doručené dňa 20.11.2018): z hľadiska civilnej ochrany
obyvateľstva nemá pripomienky ku predloženej dokumentácií a nepožaduje povinné
hodnotenie podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. a posudzovaní vplyvov na životné
prostredie.

4. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie za jednotlivé úseky štátnej
správy vydal nasledovné stanoviská :
Štátna správa ochrany ovzdušia: č. OU-LV-OSZP-2018/016457Gö zo dňa 28.11.2018
v stanovisku sa uvádzajú základné údaje o navrhovanej činnosti, predmet, cieľ, umiestnenie
a údaje na ochranu ovzdušia. Z hľadiska ochrany ovzdušia podľa predloženého zámeru sa
predpokladá, že uvedenou činnosťou nedôjde k závažnému znečisťovaniu ovzdušia a uvedená
prevádzka výrazne neovplyvní súčasné pomery dotknutého územia. Na základe uvedených
skutočností nepožadujeme posudzovať predmetný zámer z hľadiska ochrany ovzdušia podľa
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Štátna správa ochrany prírody a krajiny, č. OU-LV-OSZP-2018/016625/Ďu zo dňa
28.11.2018. Navrhovaná činnosť sa nachádza na území s prvým stupňom ochrany podľa
zákona o ochrane prírody. Do riešeného územia nezasahujú územia európskeho významu
uvedené vo Výnose MŽP SR č. 3/2004-5-.1 ZO 14.7.2004, ktorým sa vydáva národný
zoznam území európskeho významu. Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nie sú
námietky k predloženému zámeru
Štátna vodná správa: č. OU-LV-OSZP-2018/016455-VOD/BU zo dňa 07.12.2018.
S navrhovanou činnosťou z hľadiska vodohospodárstva možno súhlasiť za nasledovných
podmienok:




Pri realizácií navrhovanej činnosti je potrebné dôsledne dodržiavať príslušné
ustanovenia zák. č. 364/2004 Z. .z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a súvisiacich právnych
predpisov na úseku ochrany vôd.
S vyseparovanými odpadmi nakladať v súlade s ust. § 39 zákona o vodách
a súvisiacich právnych predpisov na úseku vodného hospodárstva tak, aby
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nedochádzalo k ohrozovaniu čistoty povrchových a podzemných vôd počas výstavby
a prevádzky zberného dvora.
Zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd do
verejnej kanalizácie bude možné len so súhlasom a za podmienok stanovených
správcom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a za súčasného dodržania
príslušných ustanovení zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zák. č. 276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových
odvetí v platnom znení.
Zabezpečiť primerané opatrenia na zabránenie ich nežiaduceho úniku znečisťujúcich
látok (tuhých aj kvapalných) do podzemných vôd alebo do stokovej siete.
Ak sa navrhovaná stavba (napr. nové budovy a zariadenia) budú dotýkať pobrežného
pozemku vodného toku, alebo bude situovaná vo vzdialenosti menšej ako 23 m od
vzdušnej päty ochrannej hrádze povrchového vodného toku, potom v súlade s ust. § 27
ods. 1 písm. a) vodného zákona bude potrebné v nasledujúcom správnom konaní
požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie vodohospodárskeho súhlasu.
Pri križovaní vodných tokov rešpektovať šírku pobrežných pozemkov stanovených v §
49 ods. 2 vodného zákona, potrebných pre výkon správy vodného toku jeho správcom.
V prípade križovania alebo súbehu navrhovanej investičnej akcie s existujúcimi
inžinierskymi sieťami bude potrebné dodržať najmenšie dovolené vzdialenosti
v zmysle platnej STN a rešpektovať oprávnené požiadavky správcov dotknutých
inžinierskych sietí.
Súvisiace zariadenia staveniska situovať v súlade s vyjadrením príslušného orgánu
štátnej vodnej správy.

Navrhovanú činnosť nepožaduje ďalej 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.
Štátna správa odpadového hospodárstva č. OU-LV-OSZP-2018/014504-002/ODP zo
dňa 06.12.2018 ako dotknutý a zároveň povoľujúci orgán nemá zásadné
pripomienky a netrvá na povinnom hodnotení, z dôvodu existujúcej prevádzky od roku
2010 a podlieha udelenému súhlasu. V zariadení sú vytvorené priestorové a technické
podmienky rozšírenia zberu o požadované komodity ako aj podmienky na zhodnocovanie
odpadov, zhromažďovanie a skladovanie odpadov v procese zberu, pred a po zhodnotení
v lisovacom zariadení. Vykonávanie navrhovanej činnosti podlieha udeleniu súhlasu,
resp. zmene udeleného súhlasu príslušným orgánom štátnej správy odpadového
hospodárstva podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, v platnom
znení (zákon o odpadoch) na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
a súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. c) a e) zákona o odpadoch, na prevádzkovanie zariadenia
na zhodnocovanie odpadov a súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na
zhodnocovanie odpadov v zmysle § 114 zákona o odpadoch.
5. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, č. CZ – 32369/2018, CS – 8423/2018 zo
dňa 12.11.2018 (doručené dňa 16.11.2018):v stanovisku uvádza základne údaje,
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umiestnenie, cieľ, predmet zámeru. K predloženému zámeru nemá pripomienky
a realizáciou zámeru v súlade s platnou legislatívou sa nepredpokladajú závažné
negatívne vplyvy na lokalitu a jej obyvateľov a preto nepožaduje 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.
6. Okresný úrad Nitra odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej
správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, č. OU-NR-OSZP22018/042063 zo dňa 21.11.2018 (doručené dňa 22.11.2018-e): Okresný úrad Nitra
ako dotknutý orgán v zmysle § 3 písm. p) zákona nemá žiadne pripomienky
k predloženému zámeru navrhovanej činnosti a navrhuje navrhovanú činnosť
neposudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyjadrenie OÚ Levice, OSZP :
Podmienky uvedené vo vyjadreniach jednotlivých úsekoch štátnej správy musia byť
rešpektované a zohľadnené v ďalších stupňoch prípravy a povoľovania navrhovanej činnosti
podľa osobitných predpisov.
9. Obec Bátovce, č. 2466/2018 zo dňa 28.11.2018 (doručené dňa 03.12.2018): Obec nemá
námietky voči zámeru. Zámer bol vyvesený na úradnej tabuli od 12.11.2018 do 03.12.2018.
10. Verejnosť:
Verejnosť bola informovaná zákonom stanoveným spôsobom, v zákonom stanovenej
lehote. Zverejnenie zámeru: 09.11.2018 do 03.12.2018
Ostatné dotknuté orgány nedoručili písomné stanovisko v uvedenej lehote ani do dňa vydania
rozhodnutia, ich stanovisko sa považuje za súhlasné (§ 23 ods. 4 zákona o posudzovaní).

Zo stanovísk doručenej k zámeru navrhovanej činnosti vyplynuli konkrétne
požiadavky, ktoré je potrebné rešpektovať a dodržiavať v ďalších stupňoch konania podľa
osobitných predpisov (uvedených vo výrokovej časti rozhodnutia). Dodržanie všeobecne
platných ustanovení osobitných právnych predpisov vyplýva priamo z jednotlivých zákonov.
Prípadným rizikám navrhovanej činnosti je možné predchádzať
dôsledným
dodržaním podmienok a požiadaviek uplatnených v jednotlivých stanoviskách rezortného
orgánu a dotknutých orgánov doručených príslušnému orgánu v procese zisťovacieho
konania, zabezpečením uplatňovania opatrení na minimalizovanie negatívnych vplyvov na
zložky životného prostredia.
Na základe zhodnotenia navrhovanej činnosti „Zariadenie na rozšírenie zberu
odpadov a úpravu druhotných surovín – Bátovce“ s použitím kritérií pre zisťovacie
konanie v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní a s prihliadnutím na stanoviská podľa § 23 ods.
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4 zákona o posudzovaní rozhodol Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné
prostredie tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne
informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle 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 Levice, odbor
starostlivosti o životné prostredie, Dopravná č. 14, 934 03 Levice v lehote do 15 dní odo dňa
oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.
Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasledujúcich zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny
poriadok preskúmateľné súdom po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Eva Červenáková
vedúca odboru starostlivosti o ŽP
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Doručí sa:
EAST-WEST SK, s.r.o., Bátovce 364, 935 03 Bátovce
Obec Bátovce, Bátovce 2, 935 03 Bátovce
Na vedomie:
Ministerstvo ŽP SR, Námestie Ľ. Štúra 1 812 35 Bratislava
Okresný úrad Levice, OSZP, Dopravná č. 14, 934 03 Levice
Okresný úrad Levice, OSZP, OH, Dopravná č. 14, 934 03 Levice
Okresný úrad Levice, OKR, Ľ. Štúra č. 53, 934 03 Levice
Okresný úrad Levice, OCDPK, Ľ. Štúra č. 53, 934 03 Levice
Okresný úrad Levice, PaLO, Dopravná č. 14, 934 03 Levice
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach,
Komenského č. 4, 934 38 Levice
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Požiarnická č. 7, 934 01 Levice
10. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69,
949 01 Nitra
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