odbor starostlivosti o životné prostredie
Dopravná č. 14
934 03 Levice

OU-LV-OSZP-2019/007317-eia/Gö/R

Levice, 30.04.2019

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. 525/2003 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 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
Kovomat Slovakia, s.r.o., Dolný Val 118/64, 010 01 Žilina, IČO: 36391671 navrhovanú
činnosť „Zariadenie na zber odpadov – rozšírenie druhov odpadov“ a rozhodol takto:
Navrhovateľ: Kovomat Slovakia, s.r.o., Dolný Val 118/64, 010 01 Žilina, IČO: 36391671
Navrhovaná činnosť: „Zariadenie na zber odpadov – rozšírenie druhov odpadov“

sa

nebude

p o s u d z o v a ť.

Navrhovaná činnosť je situovaná v Nitrianskom kraji, v okrese Levice, mesto Levice,
katastrálne územie Levice.
Dotknuté pozemky: Parcelné číslo KN-C 1850/7
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Navrhovaná činnosť bude umiestnená v existujúcom areáli zberne odpadov vo
vlastníctve spoločnosti Kovomat Slovakia, s.r.o., ktorá sa nachádza na ulici Mestský Majer
2., 934 01 Levice, p. č. 1805/7, v tesnej blízkosti výrobných a skladových priestorov
prevádzok iných spoločností. Pozemok je tvorený spevnenými betónovými plochami, je
oplotený plechovým oplotením. Areál má uzamykateľnú vstupnú železnú bránu s príslušným
označením prevádzky zberne. Na objekt vstupnej brány nadväzuje administratívny objekt –
unimobunka s funkciou kontroly a evidencie vozidiel a dovezených ostatných odpadov.
Plochy areálu sú spevnené a slúžia na umiestnenie kontajnerov na jednotlivé druhy odpadov
a na sektorové skladovanie ostatných kovových odpadov.
Účelom navrhovanej činnosti je rozšírenie činnosti existujúcej prevádzky zariadenia
na zber odpadov o nové druhy odpadov kategórie „O“ (ostatné odpady) a „N“ (nebezpečné
odpady) a ich následný odvoz spracovateľom odpadov na zhodnotenie.
Spoločnosť Kovomat Slovakia s.r.o., využíva areál ako zariadenie na zber
a zhodnocovanie odpadu od roku 2005 – povolené rozhodnutím : č. T-2005/01127-ODP zo
dňa 26.06.2005, v znení rozhodnutia č. T-2008/00249-ODP-K zo dňa 22.02.2008,
rozhodnutia č. T-2013/01052-OH-Če zo dňa 18.06.2013, a rozhodnutia č. OU-LV-OSZP2018/003707-OH/Če zo dňa 11.06.2018. Kapacita zariadenia na zhodnocovanie odpadu je
10 000 t/rok. V zariadení dochádza k zhodnocovaniu odpadu činnosťou R12 – úprava
odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11; R13 – skladovanie
odpadov pre použitím niektorej z činností R1 až R12.
Nebezpečné odpady budú zbierané do špeciálnych kontajnerov určených na zber
uvedených odpadov umiestnených v zastrešených priestoroch. Po zhromaždení bude obsah
kontajnerov odovzdávaný na zhodnotenie oprávnených organizáciám. Opotrebované batérie
a akumulátory budú zhromažďované vo vyššie uvedených kontajneroch a v prípade potreby
v ďalších uzatvorených priestoroch za účelom obmedzenia negatívnych účinkov
meteorologických vplyvov a za účelom zabránenia ich odcudzeniu. Batérie budú
odovzdávané na spracovanie a recykláciu len držiteľovi autorizácie podľa § 89 ods. 1 písm.
a) zákona o odpadoch, resp. subjektu, ktorý pre držiteľa autorizácie vykonáva zber.
V procese konania o povoľovaní činnosti je potrebné rešpektovať nasledujúce
podmienky a pripomienky, ktoré vyplynuli z doručených stanovísk:
1. Elektorodpady patria medzi vyhradené prúdy odpadov, na ktorých sa vzťahuje
rozšírená zodpovednosť výrobcu. Zber elektroodpadu musí byť vykonávaný v súlade
s § 39 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a v prípade elektotodpadu z domácností aj
v súlade s ustanovením § 81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
2. Oddelený zber elektorodpadu a zhromažďovanie elektroodpadu sa musí uskutočňovať
v členení na zberové skupiny v zmysle § 10 vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z.
o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní
s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov.
3. Z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov, ktorí pri zbere a ďalšom spracovaní
nebezpečných odpadov môžu byť exponovaní veľmi toxickými látkami,
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karcinogénnymi a mutagénnymi látkami, je potrebné zabezpečiť také ochranné
a preventívne opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu zdravia zamestnancov.
4. 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 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.
5. 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.
6. 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.
7. Zabezpečiť primerané opatrenia na zabránenie ich nežiaduceho úniku znečisťujúcich
látok (tuhých aj kvapalných) do podzemných a povrchových vôd alebo do stokovej
siete.
8. V prípade umiestnenia a stavby zdrojov znečistenia ovzdušia je potrebný súhlas
príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia podľa platných právnych
predpisov ochrany ovzdušia.
9. Z hľadiska krajinotvorby a vplyvov na scenériu krajiny je potrebné preto odporúča
vypracovať kvalitný projekt sadových úprav a tento i zrealizovať.
10. V prípade nevyhnutného výrubu drevín je potrebné požiadať o vydanie súhlasu
príslušný orgán ochrany prírody a krajiny.
11. prevádzkovateľ predmetného zariadenia na zber odpadov Levice v prípade vzniku
odpadov kat. č. 200301 je povinný nahlásiť množstvo vzniku a požadovaný interval
zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na mesto Levice, Nám.
Hrdinov 1, 934 01 Levice. Prevádzkovateľ je povinný s mestom Levice uzatvoriť
zmluvný vzťah k nakladaniu s komunálnymi odpadmi kat. č. 200301 pred zahájením
svojej činnosti.
12. Upozorňuje, že elektroodpady patria medzi vyhradené prúdy odpadov, na ktorý sa
vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu. Zber elektroodpadu musí byť vykonávaný
v súlade s § 39 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a v prípade elektroodpadu z
domácnosti aj v súlade s ustanoveniami § 81 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
Oddelený zber elektroodpadu a zhromažďovanie elekroodpadu sa musí uskutočňovať
v členení na zberové skupiny v zmysle § 10 vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z.z. o
rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s
vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov.
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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, a rozhodnutím vydaným podľa 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 Kovomat Slovakia, s.r.o., Dolný Val
118/64, 010 01 Žilina, IČO: 36391671 zo dňa 22.03. 2019 začal správne konanie podľa
ustanovení § 29 ods. 1písm. a) a § 23 zákona o posudzovaní v súlade s ustanovením § 18
správneho poriadku vo veci zisťovacieho konania zámeru navrhovanej činnosti
„Zariadenie na zber odpadov – rozšírenie druhov odpadov“ (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, mesto Levice,
katastrálne územie Levice.
Dotknuté pozemky: parcelné číslo KN-C 1805/7
Účelom navrhovanej činnosti je rozšírenie činnosti existujúcej prevádzky zariadenia
na zber odpadov o nové druhy odpadov kategórie „O“ (ostatné odpady) a „N“ (nebezpečné
odpady) a ich následný odvoz spracovateľom odpadov na zhodnotenie.
Spoločnosť Kovomat Slovakia s.r.o., využíva areál ako zariadenie na zber
a zhodnocovanie odpadu od roku 2005 – povolené rozhodnutím : č. T-2005/01127-ODP zo
dňa 26.06.2005, v znení rozhodnutia č. T-2008/00249-ODP-K zo dňa 22.02.2008,
rozhodnutia č. T-2013/01052-OH-Če zo dňa 18.06.2013, a rozhodnutia č. OU-LV-OSZP2018/003707-OH/Če zo dňa 11.06.2018. Kapacita zariadenia na zhodnocovanie odpadu je
10 000 t/rok. V zariadení dochádza k zhodnocovaniu odpadu činnosťou R12 – úprava
odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11; R13 – skladovanie
odpadov pre použitím niektorej z činností R1 až R12.
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Nebezpečné odpady budú zbierané do špeciálnych kontajnerov určených na zber
uvedených odpadov umiestnených v zastrešených priestoroch. Po zhromaždení bude obsah
kontajnerov odovzdávaný na zhodnotenie oprávnených organizáciám. Opotrebované batérie
a akumulátory budú zhromažďované vo vyššie uvedených kontajneroch a v prípade potreby
v ďalších uzatvorených priestoroch za účelom obmedzenia negatívnych účinkov
meteorologických vplyvov a za účelom zabránenia ich odcudzeniu. Batérie budú
odovzdávané na spracovanie a recykláciu len držiteľovi autorizácie podľa § 89 ods. 1 písm.
a) zákona o odpadoch, resp. subjektu, ktorý pre držiteľa autorizácie vykonáva zber.
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-2019/006184-eia/Gö/R zo dňa 06.03.2019
upustil od 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 do 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 stanovenej 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-2019/007317-eia/Gö zo dňa 27.03.2019 zaslal
predmetné oznámenie o zámere navrhovanej činnosti, ktoré je v súlade s § 22 do siedmich
pracovných dní po jeho obdržaní 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 zmene na webovom sídle ministerstva (www.enviroportal.sk/sk/eia)
a na webovom sídle úradu.
V zákonom stanovenej lehote boli doručené príslušnému orgánu OÚ Levice, OSZP
vyjadrenia a stanoviská rezortného orgánu, dotknutých orgánov a dotknutých obcí.
OÚ Levice, OSZP posúdil vyššie uvedený zámer navrhovanej činnosti „Zariadenie
na zber odpadov – rozšírenie druhov odpadov“ z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej
činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na
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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).
Mesto Levice má vypracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu, plánované
využívanie 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, preto cudzí dotknutý orgán nebol 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 sekcia environmentálneho a odpadového
hospodárstva, Odbor odpadového hospodárstva, č.17037/2019, 4292/2019-1.8 zo dňa
10.04.2019 nemá k zámeru navrhovanej činnosti žiadne pripomienky.
2. Združenie domových samospráva Bratislava zo dňa 31.03.2019
2.1. Žiadame podrobne rozpracovať 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. Z
predložených podkladov nie je zrejmý spôsob zapojenia do verejnej cestnej siete.
Odpoveď: Jedná sa o už existujúci areál s existujúcim dopravným napojením. Dopravné
napojenie aj dopravná infraštruktúra je už vybudovaná a nebude si vyžadovať zmeny ani
úpravy. Napojenie na okolitú dopravnú sieť je plne v súlade s platnými STN normami
a technickými podmienkami.
2.2. Žiadame doplniť 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).
6

Odpoveď: dopravné napojenie prevádzky na existujúci komunikačný systém sa nemení
a oproti pôvodnému stavu nedôjde k zmenám v dopravných vzťahoch. TP 9/2008 a 10/2008 sa
týka výlučne diaľnic a rýchlostných ciest, ciest I. triedy a miestnych rýchlostných komunikácií.
Areál je napojený na účelovú komunikáciu, kde nie sú inštalované technologické zariadenie
v zmysle uvedených TP.
2.3. Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná
zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti.
Odpoveď: Umiestnenie zastávok hromadnej dopravy nie je v kompetencii navrhovateľa.
2.4. Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym
znením príslušnej normy STN 73 6110.
Odpoveď: Navrhovaná zmena nepredstavuje zásah do parkovacích miest. Parkovacie miesta
sú vybudované vo vzťahu na charakter zariadenia a nie je potrebné budovať ďalšie
parkovacie plochy.
2.5. 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.
Odpoveď: Budovanie podzemného parkovania ani parkovacích domov s využitím striech ako
zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk nie je vzhľadom na charakter navrhovanej
činnosti potrebné a v rámci rozsahu navrhovanej zmeny ani realizovateľné, technické
riešenie projektu nepripúšťa vzhľadom na STN normy budovanie podzemných garáži.
2.6. Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú
a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja
dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií
sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a
objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie
uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje
a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a
zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy
rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc. Žiadame rešpektovať Technicko-kvalitatívne
podmienky MDVRR SR, časť 9 – Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické
podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách ako aj ostatné
spomínané technické predpisy v plnom rozsahu.
Odpoveď: Jedná sa o existujúci komunikačný systém, ktorý sa nemení a oproti pôvodnému
stavu nedôjde k zmenám v dopravných vzťahoch. Návrh pozemných komunikácií, chodníkov
a parkovacích plôch je v plnom súlade s platnými technickými normami a legislatívou
a taktiež nedôjde k zmenám. Voda z povrchového odtoku bude prečisťovaná cez odlučovače
ropných látok v parametroch rešpektujúcich platnú legislatívu v danej oblasti.
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2.7. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené
vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby , ktoré zabezpečia minimálne 80%
podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15
min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál Národnej
recyklačnej agentúry SR www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf. Tieto
materiály spĺňajú technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto
pripomienok.
• recyklovaná plastová vegetačná tvárnica vysypaná kamennou drťou fr. 8-16
• kamenivo fr. 0-4 tr.A
• geotextília netkaná protiropná • separačná geotextília (podľa potreby hydroizolačná a
vyspádovaná do ORL)
• hutnené drvené kamenivo fr. 0-4, tr.A
• hutnené drvené kamenivo fr. 0-63, tr.A
• výstužná geomreža
Odpoveď: Predložený zámer nepredstavuje budovanie nových parkovacích státi, spevnených
plôch ani objektov.
2.8. Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK
č.543/2002 Z.z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie.
Odpoveď: Navrhovaná činnosť bola posúdená v súlade s platnými právnymi predpismi
v oblasti ochrany prírody a krajiny. Navrhovaná činnosť nezasahuje do území sústavy
NATURA 2000. Spracovanie dokumentu ochrany prírody tak nepovažujeme za potrebné.
2.9. 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.
Odpoveď: Na navrhovanej ploche sa neuvažuje s novým záberom pôdy ani zelene a z tohto
dôvodu nedôjde pri prevádzke zariadenia ku kolízií s normou STN 38 7010 Ochrana prírody,
STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky
a ich zakladanie.
2.10. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
Odpoveď: Projektovanie a realizácia navrhnutej činnosti rešpektuje platnú legislatívu,
vrátane zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách.
2.11. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku
škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Osobitne požadujeme správu o
hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď.,
spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných
útvarov).
Odpoveď: Navrhovaná činnosť nebude ohrozovať podzemné ani povrchové vody, vonkajšie
objekty parkovísk, cestných komunikácií ako aj budova (celý areál) sú už vybudované
a z tohto dôvodu nepovažujeme za potrebné spracovanie požadovaných dokumentov.
Ustanovenia zákona č. NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách budú dodržané.
8

2.12. Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č.
2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7
Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská
transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smerniceu/).
Odpoveď: Predmetná činnosť bola navrhnutá v zmysle platnej legislatívy. Ustanovenia
zákona č. NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách budú dodržané.
2.13. 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.
Odpoveď: Vplyvy (hlukové, rozptylové a pod.) na danú lokalitu (teda vrátane najbližšej
obytnej a inej zástavby) sú opísané v predloženom zámere (kapitola III.).
2.14. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
Odpoveď: Neuvažuje sa s budovaním nových objektov. Jedná sa o existujúcu prevádzku
umiestnenú v existujúcom areáli, výškovo a funkčne v súlade s okolitou najbližšou zástavbou
výrobnými a skladovými priestormi podnikateľských subjektov.
2.15. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného
objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
Odpoveď: Zariadenie na zber odpadov je už vybudované, navrhovaná činnosť sa týka
rozšírenia zberu odpadov o nové druhy odpadov. Vzhľadom na umiestnenie a charakter
vykonávanej činnosti nie je možné vybudovanie lokálneho parčíku a aj z dôvodu bezpečnosti
sa o tom ani neuvažuje.
2.16. 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.
Odpoveď: Zámer je prispôsobený okolitej vzrastlej vegetácií a požiadavku akceptujeme.
2.17. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný parčík
vhodne začlenený do okolitého územia a podľa 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.
Odpoveď: Zariadenie na zber odpadov je už vybudovaný, navrhovaná činnosť sa týka
rozšírenia zberu odpadov o nové druhy odpadov. Vzhľadom na umiestnenie a charakter
vykonávanej činnosti nie je možné vybudovanie lokálneho parčíku a aj z dôvodu bezpečnosti
o sa o tom ani neuvažuje.
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2.18. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej
lokalite. Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
Odpoveď: V rámci návrhu rozšírenia zoznamu vykupovaných a zberných odpadov do
existujúceho zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov nie sú plánované žiadne výruby
drevín.
2.19. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy
minimálnej vybavenosti obcí (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemneplanovanie/metodicke-usmerneniaoznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnejvybavenosti-obci-pdf-1-95-mb)
Odpoveď: Pri navrhovanej činnosti nevznikne potreba výrubu drevín a teda ani náhradnej
výstavby. Jedná sa o existujúci areál preto sa neuvažuje so sadovými a parkovými úpravami.
2.20. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu
lokálnej mikroklímy a jej bilancie.
Odpoveď: Realizácia lokálneho parčíka a výsadbou drevín je v rámci daného projektu
nereálna, nakoľko sa jedná o už existujúci areál s pohybom osôb súvisiacim iba s predmetnou
činnosťou.
2.21. Na vertikálne plochy žiadame aplikáciu zelených stien (napr. brečtany vhodné na takúto
aplikáciu) za účelom lepšieho zasadenia stavby do biodiverzity prostredia.
Odpoveď: Vzhľadom na charakter vykonanej činnosti nie je možná aplikácia zelených stien.
2.22. Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument 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.
 Všeobecná charakteristika opatrení sa na 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 tvz. 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 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.
 Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav: • zabezpečiť zvyšovanie
podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest
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•zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad
vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienením
transparentných výplní 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 meniacich sa klimatickým podmienkam . Vytvárať komplexný
systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej
krajiny.
Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric: Zabezpečiť
a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózií, napríklad výstavbou
vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran
Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: Podporovať a zabezpečiť opätovné
využívanie dažďovej a odpadovej vody.
Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok: •Zabezpečiť
a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických
opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej
infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity
územia diverzifikovaním štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným zastúpením
vsakovacích prvkov v extravilárne 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

Odpoveď: Navrhovaná činnosť bola navrhnutá podľa platnej legislatívy a má byť
umiestnená v rámci existujúceho areálu priemyselného parku a teda nedochádza k zásahom
do ekosystémov do územného systému ekologickej stavby. Požiadavka akceptovaná.
2.23. Alternatívou k bodom 15 až 19 by bolo realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť použité
aj vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatrávnená
strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou
termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.
Odpoveď: Keďže sa jedná už o existujúcu stavbu architektonické a dispozičné riešenie
objektu vychádza zo schválenej strategickej koncepcie, ktorá je v súlade s regulatívmi ÚPN
mesta Levice a preto realizácia zatrávnenej plochy nie je prípustná ani realizovateľná.
2.24. 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/nakladanies-vodami-z-
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povrchoveho-odtoku-v-mestach. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových
záhrad
Odpoveď: Jedná sa o existujúcu prevádzku umiestnenú v existujúcom areáli. Predkladaný
zámer nepredstavuje zásah do objektovej stavby.
2.25. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.
Odpoveď: Súčasťou navrhovaného zámeru nie je nová výstavba stavby, pre ktorú by bolo
potrebné zabezpečiť oponentský posudok.
2.26. 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“.
Odpoveď: Navrhovaná činnosť sa týka rozšírenia zberu odpadov o nové druhy odpadov.
Z technického, dispozičného a priestorového hľadiska tak nie je možná realizácia iného
variantu.
2.27. 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.
Odpoveď: Vplyvy na danú lokalitu (vrátane geológie a hydrológie) sú opísané
v predloženom zámere. Vzhľadom na charakter, rozsah a umiestnenie navrhovanej zmeny,
zmena nebude mať vplyv na geologické a hydrogeologické pomery v území a preto nie je
potrebné vykonať geologický a hydrogeologický prieskum.
2.28. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a
odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
Odpoveď: Kanalizácia, ORL a ostatné vodné stavy sú už vybudované, navrhovaná zmena
nepredstavuje zásah do existujúceho stavu.
2.29. 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.
Odpoveď: Požiadavka je splnená. Navrhovaná činnosť bude realizovaná v existujúcom
areáli, ktorý je v platnom územnom pláne mesta Levice.
2.30. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z. Zhrnutie povinností
vyplývajúce zo zákona o odpadoch je napr. tu:
https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela.
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Odpoveď: Akceptovaná. Ustanovenie zákona č. 79/2015 o odpadoch budú v rámci realizácie
navrhovanej činnosti dôsledne dodržiavané.
2.31. 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
•bio-odpadu označeného hnedého farbou
Odpoveď: Predmetný zámer sa dôkladne riadi a dodržiava zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z.
a všetky jeho vykonávacie vyhlášky.
2.32. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov;
sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú
mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.
Odpoveď: Jedná sa o prevádzku existujúceho zariadenia, v ktorom nebude realizovaná nová
výstavba.
2.33. Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR
(http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-aobaly/registre-azoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných
opatrení.
Odpoveď: Činnosti obsiahnuté v predkladanom zámere budú v plnej miere rešpektovať POH
SR, čo predkladateľ deklaruje aj predkladanom zámere. Realizáciou uvedených činností
investor súčasne prispeje k plneniu cieľov zberu, recyklácie a následného zhodnocovania
komunálnych odpadov a to v súlade s aktuálne prijatými koncepčnými dokumentmi na úseku
odpadového hospodárstva na území Slovenskej republiky resp. POH SR, POH Nitrianskeho
kraja a pod.
2.34. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií
Odpoveď: Prevenciu pred haváriami a krízovými situáciami rieši príslušný orgán krízového
riadenia podľa príslušných predpisov. Činnosť zariadenia bude v súlade so schváleným
prevádzkovým poriadkom.
2.35. Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v
podobe fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké
dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa
dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu
a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.
Odpoveď: Budovanie umeleckých diel neoddeliteľných od samotnej stavby (socha, plastika,
reliéf, fontána apod.) je v tomto prípade nepoužiteľné, nakoľko sa jedná o navrhované
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činnosti, ktoré sa vykonávajú už v existujúcich priestoroch a zariadeniach v rámci
existujúceho posudzovaného areálu.
2.36. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004
Z.z.
Odpoveď: K záberu poľnohospodárskej pôdy nedôjde, jedná sa o existujúci a vybudovaný
areál.
2.37. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie
nevyhnutnosti takéhoto záberu.
Odpoveď: Navrhovaná zmena si nebude vyžadovať nový záber pôdy.
2.38. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality
príslušného katastrálneho územia.
Odpoveď: K záberu poľnohospodárskej pôdy nedôjde, jedná sa o existujúci a vybudovaný
areál.
2.39. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je
Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie,
územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako
známy účastník konania boli v zmysle §24 a § 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní
písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových
samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods.2 zákona č.24/2006 môžu byť jeho práva na
priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu
týchto pripomienok.
Odpoveď: Berieme na vedomie a v prípade ďalších povoľovacích konaní, ako známy
účastník konania budete v zmysle § 24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní
písomne upozornení, aby ste si v nich mohli uplatňovať svoje práva.
K pripomienkam zaujal stanovisko aj navrhovateľ (listom zo dňa .04.2019). Na základe
vyššie uvedených pripomienok má za to, že navrhovaná činnosť nadmerne nezaťaží okolité
prostredie. Navrhovateľ prevádzkuje už existujúce zariadenia na zber odpadov, ktorý je
v súlade s legislatívnymi požiadavkami v oblasti životného prostredia a technologickými
zariadeniami a procesmi, ktoré minimalizujú negatívne vplyvy na životné prostredie.
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach: č. D1/2019/00769 zo
dňa 05.04.2019 vydal záväzné stanovisko, v ktorom súhlasí so zámerom a uvádza základné
údaje o navrhovanej činnosti – navrhovateľ, účel, umiestnenie. Uskutočnením zámeru sa
nepredpokladá znečistenie povrchových a podzemných vôd, ani kontaminácia ovzdušia.
Prevádzkou navrhovaného zariadenia sa nepredpokladá vznik a pôsobenie takého množstva
hluku a vibrácií, ktoré by malo významný vplyv na obyvateľstvo. Upozorňuje na zdravie
zamestnancov, ktorí pri zbere a ďalšom spracovaní nebezpečných odpadov môžu byť
exponovaní veľmi toxickými látkami, preto je potrebné zabezpečiť také ochranné
a preventívne opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu zdravia zamestnancov.
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4. Okresný úrad Levice, odbor krízového riadenia, č. OU-LV-OKR/2019/003456-008 zo dňa
03.04.2019: z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva nemá pripomienky ku predloženej
dokumentácií a nepožaduje povinné hodnotenie podľa zákona.
5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Leviciach, č. ORHZ-LV22019/000297 zo dňa 10.04.2019: z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik
negatívnych vplyvov na životné prostredie.
6. Okresný úrad Levice Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-LVOCDPK-2019/007394-002 zo dňa 12.04.2019: nakoľko zámer navrhovanej činnosti je
umiestnený v meste Levice, v existujúcom areáli zberne odpadov vo vlastníctve spoločnosti
Kovomat Slovakia, s.r.o. a dopravne napojený na miestnu komunikáciu Mestský majer na
katastrálnom území mesta Levice, príslušným cestným správnym orgánom a špeciálnym
stavebným úradom je Mesto Levice. Z uvedeného dôvodu sa k predmetnej dokumentácii
nevyjadruje.
7. Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie za jednotlivé úseky štátnej
správy vydal nasledovné stanoviská :
Štátna správa ochrany ovzdušia: č. OU-LV-OSZP-2019/007438/Gö, zo dňa
04.04.2019: vo svojom stanovisku uvádza základné údaje o navrhovanej činnosti (hlavný
cieľ, umiestnenie) a údaje na ochranu ovzdušia. Navrhovaná prevádzka by nemala ovplyvniť
znečistenia ovzdušia nad prípustnú mieru. V prípade umiestnenia a stavby zdrojov znečistenia
ovzdušia je potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia podľa
platných právnych predpisov ochrany ovzdušia. Z hľadiska ochrany ovzdušia nepovažuje za
potrebné posudzovať predmetnú investičnú akciu podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní.
Štátna správa v odpadovom hospodárstve, č. OU-LV-OSZP-007415-002/ODP zo dňa
17.04.2019: vo svojom stanovisku uvádza základné údaje o navrhovanej činnosti a dáva
nasledovné stanovisko: spoločnosť prevádzkuje zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov
v jestvujúcej prevádzke od r. 2005. V zariadení sú vytvorené priestorové a technické
podmienky rozšírenia zberu o požadované komodity, zhromažďovanie a skladovanie odpadov
v procese zberu. Z uvedeného dôvodu k návrhu činnosti spoločnosti, z hľadiska odpadového
hospodárstva nemá zásadné pripomienky a nepovažuje povinné hodnotenie.
Vykonávanie navrhovanej činnosti podlieha udeleniu 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 zber
odpadov v zmysle § 114 zákona o odpadoch
Štátna správa ochrany prírody a krajiny, č. OU-LV-OSZP-2019/007612 zo dňa
09.04.2019: vo svojom stanovisku uvádza základné údaje navrhovanej činnosti (predmet,
miesto). Konštatuje, že predmetné územie sa nachádza v k.ú. Levice, v intraviláne mesta
a stavba nebude zasahovať do záujmov ochrany prírody. Na lokalite platí 1. Stupeň územnej
ochrany prírody a krajiny a stavba nebude zasahovať do chránených území ani do ich
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ochranných pásiem, ani do sústavy chránených území NATURA 2000. Z hľadiska
krajinotvorby a vplyvov na scenériu krajiny nebude stavba prínosom pre svoje okolie, preto
odporúča vypracovať kvalitný projekt sadových úprav a tento i zrealizovať, nakoľko
životnosť areálu sa počíta na dlhodobé obdobie a areál by mal byť kvalitne odrušený od
okolia vysokou zeleňou. V prípade nevyhnutného výrubu drevín je potrebné požiadať
o vydanie súhlasu príslušný orgán ochrany prírody a krajiny. Stavbu považuje za možnú
a predmetný zámer z hľadiska prírody nepožaduje ďalej posudzovať.
Štátna vodná správa, č. OU-LV-OSZP-2019/007411-VOD/BU zo dňa 02.04.2019:
uvádza základné údaje o navrhovanej činnosti ( predmet zámeru, umiestnenie, kapacita
zberu). S navrhovanou činnosťou z hľadiska vodohospodárstva súhlasí a nepožaduje ďalšie
posudzovanie predmetného zámeru za nasledovných podmienok:
1.

Pri realizácii 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.

2.

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.

Zabezpečiť primerané opatrenia na zabránenie ich nežiaduceho úniku znečisťujúcich
látok (tuhých aj kvapalných) do podzemných a povrchových vôd alebo do stokovej
siete.
Vyjadrenie OÚ Levice, OSZP :
3.

Podmienky uvedené vo vyjadreniach jednotlivých úsekov štátnej správy musia byť
rešpektované a zohľadnené v ďalších stupňoch prípravy a povoľovania navrhovanej činnosti
podľa osobitných predpisov.
8. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja č. CS 06103/2019, CZ 09966/2019 zo dňa
04.04.2019: uvádza základné údaje o navrhovanej činnosti ( predmet zámeru, umiestnenie,
kapacita zberu). S navrhovanou činnosťou súhlasí a nepožaduje ďalšie posudzovanie
predmetného zámeru za nasledovných podmienok: Zámer musí byť v súlade s platnou
územnoplánovacou dokumentáciou mesta Levice.
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. Realizáciou zámeru v súlade s platnou legislatívou sa
nepredpokladajú závažné negatívne vplyvy na lokalitu a jej obyvateľov a preto zámer
nepožadujeme posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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Mesto Levice, č. OŽPKV -6287/2019 zo dňa 09.04.2019: v stanovisku uvádza základné údaje
o navrhovanej činnosti ( predmet, umiestnenie). Konštatuje, že v zmysle v súčasnosti platnej
územnoplánovacej dokumentácie, t.j. Územného plánu mesta Levice schváleného uznesením
MsZ č. 17/IV/2 zo dňa 10.03.2005 a jeho zmien a doplnkov, je územie, kde sa nachádzajú
predmetné parcely funkčne určené pre plochy komunálnej výroby, výrobných služieb,
stavebníctva, distribúcie a skladov. Navrhovaný zámer nie je v rozpore s územným plánom
mesta a nemá proti nemu námietky. Zároveň upozorňuje, že prevádzkovateľ predmetného
zariadenia na zber odpadov Levice v prípade vzniku odpadov kat. č. 200301 je povinný
nahlásiť množstvo vzniku a požadovaný interval zberu komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu na mesto Levice, Nám. Hrdinov 1, 934 01 Levice. Prevádzkovateľ je
povinný s mestom Levice uzatvoriť zmluvný vzťah k nakladaniu s komunálnymi odpadmi
kat. č. 200301 pred zahájením svojej činnosti.
10. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-NR-OSZP22019/021837 zo dňa 08.04.2019: S navrhovanou činnosťou súhlasí a navrhuje predmetný
zámer neposudzovať podľa zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za podmienok dodržania ustanovení všeobecne
záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva. Upozorňuje, že elektroodpady
patria medzi vyhradené prúdy odpadov, na ktorý sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcu. Zber elektroodpadu musí byť vykonávaný v súlade s § 39 zákona č. 79/2015 Z.z. o
odpadoch a v prípade elektroodpadu z domácnosti aj v súlade s ustanoveniami § 81 zákona č.
79/2015 Z.z. o odpadoch. Oddelený zber elektroodpadu a zhromažďovanie elekroodpadu sa
musí uskutočňovať v členení na zberové skupiny v zmysle § 10 vyhlášky MŽP SR č.
373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s
vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov.
11. Verejnosť:
Verejnosť bola informovaná zákonom stanoveným spôsobom, v zákonom stanovenej
lehote doručilo príslušnému orgánu písomné stanovisko Združenie Domových Samospráv
Bratislava, v zastúpení predsedom združenia Marcelom Slávikom (bod 2.).
Zverejnenie zámeru: od 27.03. 2019 do 18.04. 2019.
Zo stanovísk doručených k zámeru navrhovanej činnosti vyplynuli konkrétne požiadavky,
ktoré je potrebné rešpektovať a dodržať v ďalších stupňoch konania podľa osobitných
predpisov (uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia). Dodržiavanie všeobecne platných
ustanovení osobitných právnych predpisov vyplýva priamo z jednotlivých zákonov.
Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie nepovažuje za potrebné
predložený zámer posudzovať, nakoľko na základe komplexných výsledkov zisťovacieho
konania nie je predpoklad priamych alebo nepriamych závažných negatívnych
environmentálnych vplyvov navrhovanej činnosti, ktoré by bolo potrebné podrobnejšie
analyzovať v správe o hodnotení. Príslušný orgán konštatuje, že v zisťovacom konaní neboli
zistené skutočnosti, ktoré by závažným spôsobom ohrozovali a poškodzovali jednotlivé
zložky životného prostredia a zdravie obyvateľstva.
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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 zber odpadov –
rozšírenie druhov odpadov“ s použitím kritérií pre zisťovacie konanie v prílohe č. 10
zákona o posudzovaní a s prihliadnutím na stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona
o posudzovaní rozhodol OÚ Levice, OSZP 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 § 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.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie sa deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa
§ 29 ods. 15 zákona o posudzovaní.

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:
Kovomat Slovakia, s.r.o., Dolný Val 118/64, 010 01 Žilina
Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava – Petržalka
Mesto Levice, Námestie hrdinov č.1, 934 01 Levice (na zverejnenie)

Na vedomie:
Ministerstvo ŽP SR, Námestie Ľ. Štúra č.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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Potvrdenie o zverejnení rozhodnutia zo zisťovacieho konania na úradnej tabuli
a webovom sídle Mesto Levice týmto potvrdzujem, že podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov informovala verejnosť na úradnej tabuli a na webovom sídle
o rozhodnutí zo zisťovacieho konania po dobu 15 dní
Zverejnené od...........................................do..............................................

....................................................................
Meno, podpis a pečiatka

Potvrdenie o zverejnení rozhodnutia zo zisťovacieho konania na úradnej tabuli
Okresného úradu Levice
Okresný úrad Levice týmto potvrdzujem, že podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov informovala verejnosť na úradnej tabuli o rozhodnutí zo
zisťovacieho konania po dobu 15 dní
Zverejnené od...........................................do..............................................

....................................................................
Meno, podpis a pečiatka
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Potvrdenie o zverejnení rozhodnutia zo zisťovacieho konania na webovom sídle
Okresného úradu Levice
Okresný úrad Levice týmto potvrdzujem, že podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov informovala verejnosť na svojom webovom sídle o rozhodnutí
zo zisťovacieho konania po dobu 15 dní
Zverejnené od...........................................do..............................................

....................................................................
Meno, podpis a pečiatka
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