odbor starostlivosti o životné prostredie
Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava

OU-IL-OSŽP-2019/000363-014 GRA

Ilava, 28. 02. 2019

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej
správy podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení
s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),
vydáva podľa § 29 zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov, na základe zámeru navrhovanej činnosti „Zberný dvor
Ilava“, ktorý predložil navrhovateľ činnosti: Mesto Ilava – zastúpené primátorom mesta
Ing. Viktorom Wiedermannom, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava, IČO:00 317 331,
po vykonaní zisťovacieho konania podľa § 29 zákona toto rozhodnutie:
Navrhovaná činnosť „Zberný dvor Ilava“, umiestnená v Trenčianskom kraji, okrese
Ilava, meste Ilava, parc. č. KN – C 1043/1 v katastrálnom území Ilava
sa nebude posudzovať podľa zákona.

Odôvodnenie:
Navrhovateľ, Mesto Ilava – zastúpené primátorom mesta Ing. Viktorom
Wiedermannom, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava predložil dňa 18. 01. 2019 listom zo
dňa 16. 01. 2019 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Ilava, odboru
starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OkÚ Ilava- OSŽP“) podľa § 29 ods. 1 písm. a)
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“) zámer navrhovanej
činnosti: „Zberný dvor Ilava“ (ďalej len „zámer“), ktorý dňa 15. 01. 2019 vypracovala Ing.
Eva Nýblová – Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava podľa § 22 ods. 3
a Prílohy č. 9 zákona.
Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa OkÚ Ilava - OSŽP, podľa § 22 ods. 6 zákona
upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OÚ-IL-OSŽP-2018/001428002 GRA zo dňa 11. 10. 2019.
Podľa prílohy č. 8 zákona patrí navrhovaná činnosť do Kapitoly 9 – Infraštruktúra, pol.:
9. Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, časť B
zisťovacie konanie od 10 t/rok,
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10. Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých
vozidiel, časť B – zisťovacie konanie bez limitu, ktoré OkÚ Ilava – OSŽP vykonal podľa §
29 zákona.
Popis navrhovanej činnosti:
Predmetom navrhovanej činnosti je pokračovanie prevádzky jestvujúceho zberného
dvora v zmysle platnej legislatívy podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V existujúcom zariadení na zber odpadov je od roku 2001 vykonávaný zber vytriedených
zložiek komunálneho odpadu - sklo, plasty, papier, biologicky rozložiteľný odpad, objemný
odpad a drobný stavebný odpad. V roku 2015 pribudol zber šatstva, textílií a viacvrstvových
kombinovaných materiálov na báze lepenky.
Tento zámer rozširuje zoznam druhov odpadov, ktoré budú predmetom zberu o odpady z
kovov a kovových obalov a nebezpečných odpadov.
Navrhovaná činnosť je umiestnená na ulici Hurbanova, v katastrálnom území mesta
Ilava, v zastavanom území, parc. č. KN-C 1043/1, na ploche 6 198 m2. Pozemky sú vo
vlastníctve navrhovateľa. K areálu vedie prístupová komunikácia a nachádza sa v blízkosti
železničného podjazdu. Zberný dvor je oplotený, vstup do areálu je zabezpečený
uzamykateľnou bránou.
Na zbernom dvore sa nachádza:
- administratívna budova technických služieb s prístreškom,
- garáže s prístreškami,
- plechový sklad na zhromažďovanie nebezpečného odpadu, kde sa nachádzajú na uloženie
nebezpečného odpadu plastový box 1 ks, plechový box 1 ks, antistatický sud 220 l so
záchytnou vaňou 4 ks, plastový sud 120 l 3ks,
- označené veľkokapacitné kontajnery na zber vytriedených zložiek komunálneho
odpadu 9 ks,
- veľkoobjemové vaky na zber viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky,
- plastové sudy 2 ks (240 l) na zber jedlých olejov a tukov,
- kontajner na zber šatstva a textílií,
- vyhradený priestor pre uloženie odpadu vhodného na prípravu na opätovné použitie,
- 1100 l kontajnery na uloženie vytriedených plastov 2 ks,
- vyhradený priestor na ukladanie objemného odpadu,
- vysokozdvižný vozík,
- mostová elektronická váha UTILCELL-EOU-7-4,
- hydraulicky poháňaný lis EKOPACK 100.2,
- štiepkovač URBAN SMH110.
Zberný dvor slúži občanom mesta Ilava a jeho mestských častí na odovzdávanie
oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu.
Nakladanie a vykladanie odpadu sa uskutočňuje na spevnenej ploche. V areáli zberného
dvora sú odpady zhromažďované oddelene podľa druhu, dokiaľ odpad nie je odvezený na
zhodnotenie alebo zneškodnenie.
Jedná sa o nasledovné druhy odpadov podľa vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov:
Zoznam ostatných odpadov, ktoré budú predmetom zberu
Katalógové číslo

Názov odpadu

Kategória

20 01 01

Papier a lepenka

O

20 01 02

Sklo

O
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20 01 03

Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity
na báze lepenky)

O

20 01 10

Šatstvo

O

20 01 11

Textílie

O

20 01 25

Jedlé oleje a tuky

O

20 01 28

Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01
27

O

20 01 30

Detergenty iné ako uvedené v 20 01 29

O

20 01 36

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20
01 21, 20 01 23 a 20 01 35

O

20 01 38

Drevo iné ako uvedené v 20 01 37

O

20 01 39

Plasty

O

20 02 01

Biologicky rozložiteľný odpad

O

20 03 07

Objemný odpad

O

20 03 08

Drobný stavebný odpad

O

Obaly z kovu, kovy
Zber kovových obalov bude vykonávaný v rámci kalendárového zberu. Kovové obaly budú
privezené na zberný dvor, kde sa vytriedia a zlisujú. Zlisované balíky budú odovzdané na
zhodnotenie.
Kovový odpad ktorý občania v rámci zberu objemného odpadu vyložia pred dom, alebo k
zberným nádobám, zamestnanci oddelenia technických služieb privezú na zberný dvor.
Kovový odpad budú môcť občania odovzdať priamo na zberný dvor, v prípade, že sa im
nebude chcieť odvážať odpad do zberných surovín. Tu sa bude kovový odpad ukladať do
označeného veľkokapacitného kontajnera. Následne bude odpad odovzdaný na zhodnotenie.
Zoznam ostatných odpadov, ktoré budú predmetom zberu
Katalógové číslo

Názov odpadu

Kategória

20 01 04

Obaly z kovu

O

20 01 40

Kovy

O

Nebezpečný odpad
Nebezpečný odpad privezený na zberný dvor sa roztriedi podľa druhu odpadu. Na
zhromažďovanie nebezpečného odpadu slúži označený prístrešok s vybetónovanou plochou
a plechový sklad nebezpečného odpadu. Pod prístreškom budú uložené veľké domáce
spotrebiče s obsahom nebezpečných látok.
Sklad nebezpečného odpadu sa uzamyká. V sklade je vybetónovaná podlaha. Na uloženie
nebezpečného odpadu slúži plastový box, plechový box na žiarivky, záchytná vaňa s
antistatickými sudmi na olej. V sklade sa nachádza tiež polica. Do skladu sa ukladajú
menšie elektrospotrebiče, aby boli zabezpečené pred odcudzením.
V sklade nebezpečného odpadu sa nachádzajú prostriedky na likvidáciu havárie.
Zber nebezpečného odpadu oddelenie technických služieb vykonáva každý mesiac. Občania
môžu nebezpečný odpad prinášať na zberný dvor okrem pracovných dní aj v sobotu. Na
zbernom dvore je vyčlenený označený priestor na ukladanie dreva obsahujúceho nebezpečné
látky. Pre veľké domáce spotrebiče je určený označený priestor so spevnenou plochou pod
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prístreškom. Ak sa na zbernom dvore nachádza dostatočné množstvo odpadu, zabezpečí sa
jeho odvoz.
Zoznam nebezpečných odpadov, ktoré budú predmetom zberu
Katalógové číslo

Názov odpadu

Kategória

20 01 05

N

20 01 13

Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo
kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych
tlakových nádob
Rozpúšťadlá

20 01 14

Kyseliny

N

20 01 15

Zásady

N

20 01 17

Fotochemické látky

N

20 01 19

Pesticídy

N

20 01 21

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

N

20 01 23

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

N

20 01 26

Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

N

20 01 27

Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce
nebezpečné látky
Detergenty obsahujúce nebezpečné látky

N

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako
uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti
Drevo obsahujúce nebezpečné látky

N

20 01 29
20 01 35

20 01 37

N

N

N

Plochy, priestory a technické vybavenie, ktoré je v rámci zberného dvora, je z
kapacitného a technického vybavenia dostatočné a pre požadované účely vyhovujúce. Na
zbernom dvore môže byť odovzdaný len taký odpad na zber ktorého má prevádzkovateľ
zariadenia vydaný súhlas a je uvedený v prevádzkovom poriadku. Odovzdaný separovaný
odpad sa zhromažďuje oddelene podľa druhov. Množstvo a druh dovážaného odpadu je
zisťované pri vstupe do objektu zberného dvora vizuálne, drobný stavebný odpad sa váži.
Vstup do priestorov zberného dvora je povolený len počas prevádzkového času zberného
dvora uvedeného na informačnej tabuli. Odovzdávanie odpadu na zberný dvor, okrem
drobného stavebného odpadu je bezplatné. V zmysle platnej legislatívy je zavedený
množstvový zber drobného stavebného odpadu. Odovzdaný drobný stavebný odpad sa na
zbernom dvore odváži a občan na zbernom dvore (oddelenie technických služieb) zaplatí
poplatok. Odpady sú na zbernom dvore zabezpečené pred znehodnotením, odcudzením
alebo iným nežiaducim únikom.
Odhadované množstvo nebezpečných odpadov, ktoré sa ročne zhromaždí na zbernom dvore
a odovzdá na zhodnotenie resp. zneškodnenie bude cca 20 t/rok.
Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia, súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov,
súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
v znení neskorších predpisov.
Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice
Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice.
Posúdenie súladu činnosti s územnoplánovacou dokumentáciou
Navrhovaná činnosť je v súlade s platným Územným plánom mesta Ilava.
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Údaje o predpokladaných vplyvoch na životné prostredie
Navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených vtáčích území, území európskeho významu
ani súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Nezasahuje do
veľkoplošných ani maloplošných chránených území prírody. Územie, v ktorom sa činnosť
navrhuje sa nachádza v 1. stupni ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
Pripravovaná stavba nezasahuje do ochranného pásma vodárenského zdroja ani vodného
toku. Realizáciou navrhovaného zariadenia nedôjde k záberu poľnohospodárskeho pôdneho
fondu, parcely sú vedené ako ostatná a zastavaná plocha. Zdrojom znečisťovania ovzdušia
v rámci posudzovanej činnosti bude zvýšená doprava k objektu a autodoprava. Ich vplyvy
na celkovú kvalitu ovzdušia v okolí posudzovanej stavby budú zanedbateľné.
OkÚ Ilava - OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na
životné prostredie oznámil listom zo dňa 22. 01. 2019 začatie správneho konania podľa §
18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov.
V rámci zisťovacieho konania OkÚ Ilava - OSŽP rozoslal dňa 22. 01. 2019 listom č.OÚIL-OSŽP-2019/000363-002 a č. OÚ-IL-OSŽP-2019/000363-003 zámer podľa § 23 ods. 1
zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutému
orgánu a dotknutej obci. Súčasne v zmysle § 23 ods. 1 zverejnil zámer, oznámenie
o predložení zámeru a informáciu pre verejnosť na webovej adrese:
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/zberny-dvor-ilava
a zároveň zverejnil oznámenie o predložení zámeru a informáciu pre verejnosť v zmysle §
24 ods. 1 zákona.
Na OkÚ Ilava – OSŽP doručili v zákonom stanovenom termíne, resp. do termínu
vydania tohto rozhodnutia svoje písomné stanoviská tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané
v skrátenom znení):
1. Ministerstvo životné prostredia SR, list č. 8813/2019, 4292/2019-1.8 zo dňa 15. 02.
2019
-odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie nemá k predmetnému zámeru
pripomienky,
- vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa
zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, list č.
A/2019/00146-2-HŽPaZ zo dňa 01. 02. 2019
- vydáva záväzné stanovisko, v ktorom súhlasí s návrhom zámeru. Navrhovanou činnosťou
nebudú vznikať látky takého charakteru a zloženia, ktoré by mohli mať negatívny dopad na
zdravie pracovníkov a na zdravotný stav dotknutého obyvateľstva. Za predpokladu správnej
manipulácie s odpadmi, pri dodržaní technologickej disciplíny, prevádzkového poriadku,
platných bezpečnostných a hygienických limitov nie je predpoklad ohrozenia zdravia
pracovníkov.
3.Trenčiansky samosprávny kraj, list č. TSK/2019/03297-2 zo dňa 28. 01. 2019
Vydáva nasledovné stanovisko:
Trenčiansky samosprávny kraj súhlasí s navrhovanou činnosťou, keďže uvedený zámer
činnosti nie je v rozpore so Zmenami a Doplnkami č. 3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja,
ktoré sú v súčasnosti platnou a aktuálnou územnoplánovacou dokumentáciou TSK.
4. Okresný úrad Ilava, odbor krízového riadenia, list č.OÚ-IL-OKR-2019/000395-002 zo
dňa 24. 01. 2019
- k zámeru nemá žiadne pripomienky a zároveň zámer nemusí byť posudzovaný podľa
zákona.
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5. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
odpadového hospodárstva, list č. OÚ- IL-OSŽP-2019/000417-002 OND zo dňa 30. 01.
2019
- k predloženému zámeru nemá z hľadiska odpadového hospodárstva pripomienky,
- predmetná činnosť nemusí byť posudzovaná podľa zákona.
6. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany
ovzdušia, list č. OÚ- IL-OSŽP-2019/000403-002 GRA zo dňa 30. 01. 2019
- k predloženému zámeru nemá z hľadiska ochrany ovzdušia žiadne pripomienky,
- predmetná činnosť nemusí byť posudzovaná podľa zákona.
7. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany
prírody a krajiny, list č. OÚ- IL-OSŽP-2019/000416-002 MOJ zo dňa 28. 01. 2019
- z hľadiska ochrany prírody a krajiny s predloženým zámerom súhlasíme,
- predmetná činnosť nemusí byť posudzovaná podľa zákona.
8. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa
list č. OÚ- IL-OSŽP-2019/000444-02 REN zo dňa 26. 02. 2019
- k predloženému zámeru nemáme pripomienky.
9. Mesto Ilava, Oznámenie o zverejnení zámeru; list zo dňa 22. 02. 2019
- zverejnený zámer dňa 25. 01. 2019, zvesený dňa 15. 02. 2019.
Do vydania tohto rozhodnutia neboli doručené tunajšiemu úradu žiadne ďalšie vyjadrenia
k podkladom rozhodnutia. Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k predloženému
zámeru nevyjadrila.
OkÚ Ilava - OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska
povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä
jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu
očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovňou spracovania
zámeru a vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Boli použité
kritéria pre zisťovacie konanie v zmysle prílohy č.10 zákona.
Územie, na ktorom sa plánuje zámer realizovať, leží v prvom stupni ochrany podľa
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Predmetná lokalita nezasahuje do siete NATURA 2000. Lokalita sa nenachádza
v ochrannom pásme vodárenského zdroja ani v blízkosti vodného toku, ani v chránenej
vodohospodárskej oblasti.
OkÚ Ilava - OSŽP pri svojom rozhodovaní prihliadal na stanoviská doručené podľa §
23 ods. 4 zákona k zámeru navrhovanej činnosti od zainteresovaných subjektov –
Ministerstvo životné prostredia SR Bratislava, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
so sídlom v Považskej Bystrici, Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčín, Okresného
úradu Ilava – odboru krízového riadenia, odboru starostlivosti o životné prostredie – úseku
odpadového hospodárstva; úseku štátnej vodnej správy; úseku ochrany prírody a krajiny
a úseku ochrany ovzdušia. Nikto z dotknutých orgánov nepožadoval posudzovanie
navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní.
Zúčastnené subjekty vyjadrili kladný postoj k navrhovanej činnosti a z ich stanovísk
nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie takého významu,
aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie zámeru. Zo zhodnotenia predpokladaných
vplyvov navrhovanej činnosti vykonanej v etape vypracovania zámeru k navrhovanej
činnosti vyplýva, že sa nepredpokladajú také negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok
významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľov v záujmovom území,
oproti existujúcemu stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona.
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Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania možno konštatovať, že pri
dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných
opatrení nebude mať navrhovaná činnosť významný negatívny vplyv na životné prostredie,
preto príslušný orgán rozhodol, že nebude predmetom posudzovania vplyvov na životné
prostredie, ako je uvedené vo výrokovej časti. Navrhovanú činnosť je tak možné za plného
rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie:
Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí
verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.
Navrhovateľ a povoľujúci orgán je povinný postupovať v zmysle § 38 zákona.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní
odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Ilava – odbor starostlivosti o životné
prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava. Toto rozhodnutie je možné preskúmať
súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje
pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 tohto zákona.

Ing. Vít Ondráš
vedúci odbor
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Rozhodnutie sa doručí:
Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava

Na vedomie:
1. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava
2. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
3. Okresný úrad Ilava, odbor krízového riadenia, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slov.
partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Trenčín, Jesenského 36, 911
01 Trenčín
6. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
7. Okresný úrad Ilava – odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠVS
8. Okresný úrad Ilava – odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠSOP a K
9. Okresný úrad Ilava – odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠSOO
10. Okresný úrad Ilava – odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠSOH

