KÓPIA

OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Banská Bystrica

OU-BB-OSZP3-2021/009560-014

30. 04. 2021

Rozhodnutie
zo zisťovacieho konania
Popis konania / Účastníci konania
1. ČOV, a.s. , Slovenská Ľupča 566, 976 13 Slovenská Ľupča
2. Obec Slovenská Ľupča, Námestie SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča
Výrok
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej "tunajší úrad") ako príslušný orgán
štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 180/2013 Z.z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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
vydáva
podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a
podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, pre oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia objektu
„PRIOR“ Banská Bystrica", predložené navrhovateľom:
Obchodné meno: ČOV, a.s. ,
Sídlo: Slovenská Ľupča 566
976 13 Slovenská Ľupča
IČO: 36 644 340
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Slovenská Ľupča
Parcely číslo: A : 1936/12
B: 1913, 1914, 1919, 1921, 1923, 1924, 1925, 1926, 1928, 1929, 1930, 1931, 1934, 1936/1, 1936/2, 1936/12,
1936/13, 1936/14, 1936/15, 1981, 1989/79, 1989/88, 1993/12, 2139/1, 2139/2, 2139/3, 2139/4, 2139/5
C: 1936/11, 1936/2, 1934
Katastrálne: Slovenská Ľupča
územie
toto rozhodnutie:
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navrhovaná činnosť uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti „A. Zastrešenie zariadenia
na zhodnocovanie odpadov – Výroba kompostu; B. Pokračovanie využitia stavieb, zariadení, objektov a priestorov
na nakladanie a nebezpečnými odpadmi; C. Pokračovanie v činnosti zberu odpadov“ sa nebude posudzovať podľa
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú navrhovanú zmenu je možné požiadať o povolenie činnosti podľa
osobitných predpisov.
Odôvodnenie
Navrhovateľ, spoločnosť ČOV, a.s. , Slovenská Ľupča 566, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO: 36 644 340, doručil
dňa 16.03.2021 Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 18 ods. 2
písm. d) a podľa § 29 ods. 1 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 EIA“) oznámenie o zmene
navrhovanej činnosti „A. Zastrešenie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – Výroba kompostu; B. Pokračovanie
využitia stavieb, zariadení, objektov a priestorov na nakladanie a nebezpečnými odpadmi; C. Pokračovanie v činnosti
zberu odpadov“, vypracovanej podľa Prílohy č. 8a k zákonu o EIA. Parcelné čísla sú A : 1936/12, B: 1913, 1914,
1919, 1921, 1923, 1924, 1925, 1926, 1928, 1929, 1930, 1931, 1934, 1936/1, 1936/2, 1936/12, 1936/13, 1936/14,
1936/15, 1981, 1989/79, 1989/88, 1993/12, 2139/1, 2139/2, 2139/3, 2139/4, 2139/5, C: 1936/11, 1936/2, 1934,
k.ú. Slovenská Ľupča. Všetky činnosti pre ktoré sa požaduje zisťovacie konanie v zmysle zákona č.24/2006 Z.z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uskutočňujú v areáli ČOV
a.s., ktorý sa nachádza v oplotenom areáli Biotika a.s. Prístup do areálu Biotiky a.s. je cez hlavnú vrátnicu.
Navrhovaná činnosť sa zaraďuje podľa Prílohy č. 8 zákona o EIA do kapitoly:
9. Infraštruktúra
Pol.
číslo
Činnosť, objekty a zariadenia: Prahové hodnoty
Časť A (povinné hodnotenie) Časť B (zisťovacie konanie)
A. 6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia
na úpravu a spracovanie ostatných odpadov od 5 000 t/rok
B. 9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi od 10 t/rok
C. 10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel bez limitu
Spracovateľom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je Ing. Dana Halásová a Ing. Ivan Jelenčík, 10.03.2021.
Navrhovaná zmena predstavuje pokračovanie v existujúcej činnosti zhodnocovania, pokračovanie v existujúcej
činnosti nakladania s nebezpečnými odpadmi vo využívaní stavieb, zariadení, objektov a priestorov a pokračovanie
v existujúcej činnosti zberu odpadov podľa legislatívy odpadového hospodárstva.
Popis súčasného stavu:
A. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov – Výroba kompostu je umiestnené na parcele 1936/12 na bývalých
kalových poliach, ktoré boli súčasťou prevádzky čistiarne odpadových vôd a v súčasnosti sa ako zariadenie na
zhodnocovanie odpadov využíva plocha jednej sekcie, podľa pôvodného označenia plocha C s rozmermi 60 x 24
m. Pracovná plocha o rozlohe 1440 m2 je vybetónovaná a je označená informačnou tabuľou. Na uvedenej ploche
sa uskutočňuje vlastná činnosť zhodnocovania kompostovaním jednotlivých komponentov. Nie sú tu potrebné
inžinierske siete, nie je tu prívod vody a elektrickej energie a plocha nie je odkanalizovaná. Súčasťou zariadenia sú aj
kontajnerové nákladné autá zabezpečujúce privážanie odpadov na kompostovaciu plochu, zároveň slúžia aj na odvoz
hotového produktu k jednotlivým odberateľom a strojné mechanizmy na miešanie, prekopávanie a premiestňovanie
kompostovej zakládky a nakladanie hotového produktu. Obsluhu zariadenia zabezpečujú vodiči nákladných áut a
nakladača. Zamestnanci, ktorí zabezpečujú práce v zariadení na zhodnocovanie sú taktiež súčasťou zamestnancov
obsluhy ČOV a ich sociálne zariadenia sú umiestnení spolu mimo miesta zariadenia v inej časti areálu ČOV.
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B. Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi umiestnené na vyššie uvedených
parcelách (B. a C.) tvoria všetky priestory v ČOV a.s. využívané zariadením na zber odpadov v ktorých sa
zhromažďujú, alebo sa môžu zhromažďovať nebezpečné odpady zbierané od externých spoločností nachádzajúcich
sa v areáli Biotiky a.s. a stavby, zariadenia, objekty a priestory ČOV a.s. v ktorých je predpoklad vzniku respektíve
zhromažďovania nebezpečných odpadov z vlastnej činnosti ČOV a.s.
C. Zariadenie na zber odpadov umiestnené na parcelách 1936/11, 1936/2 a 1934 je určené na zbieranie a
dočasné zhromažďovanie odpadov vznikajúcich v spoločnostiach, ktoré sa nachádzajú vo vnútri areálu Biotiky
a.s. a ktoré majú s ČOV a.s uzatvorenú zmluvu. Odpady z iných spoločností sa nezbierajú. Zariadenie na
zber odpadov pozostáva z vybetónovanej plochy nachádzajúcej sa v priestore areálu ČOV a.s., prekrytej štyrmi
navzájom spojenými prístreškami, ktoré chránia manipulačné plochy pred prípadnými zrážkami a z objektu
PUNS haly. Tri prístrešky sú o rozmere 12x24 m a jeden o rozmere 6x24 m. Pod prístreškami sú umiestnené
tri uzavreté a uzamkýnateľné kontajnery (z toho dva ekokontajnery) slúžiace na zhromažďovanie nebezpečných
odpadov. Prístrešok č.1 a 2 slúži na zhromažďovanie ostatných odpadov vo veľkoobjemových kontajneroch.
Prístrešok č. 3 je určený na dočasné zhromažďovanie nebezpečných odpadov v kovových veľkoobjemových
kontajneroch. Pod prístreškom č.4 sú umiestnené dva uzamykateľné ekokontajnery na dočasné zhromažďovanie
nebezpečných odpadov a jeden kovový uzamykateľný kontajner na dočasné zhromažďovanie menších množstiev
tuhých nebezpečných odpadov. Časť zariadenia na zber, ktorá sa nachádza pod prístreškami nemá inžinierske siete, a
nie je tu ani prívod vody a elektrickej energie a nie je odkanalizovaná. Ďalším miestom dočasného zhromažďovania
zbieraných odpadov je pravá časť PUNS haly kde sa zhromažďujú vo veľkoobjemových kontajneroch obalové
materiály.
Súčasťou zariadenia na zber odpadov je automobil Ducato na zber odpadov od jednotlivých spoločností v areáli
Biotiky a.s. a ak sa vyskytnú väčšie množstvá odpadov tak aj kontajnerové nákladné autá. Zamestnanci, ktorí
zabezpečujú práce v zariadení na zber sú taktiež súčasťou zamestnancov obsluhy ČOV a ich sociálne zariadenia sú
umiestnené mimo miesta zariadenia v inej časti areálu ČOV.
Popis navrhovanej zmeny činnosti:
A. Zastrešenie zariadenia na zhodnocovanie ostatných odpadov – Výroba kompostu by z hľadiska účelu eliminovalo
nepriaznivý vplyv poveternostných podmienok, najmä dažďa na spracovanie a zhodnocovanie odpadu.
Príprava pre výstavbu
Stavba "Zastrešenie zariadenia na zhodnocovanie odpadov" sa nachádza v areáli akciovej spoločnosti ČOV a.s.
Slovenská Ľupča 566, 967 13 Slovenská Ľupča, SR na parcele č. 1936/12, ktorá je výlučne vo vlastníctve
tejto akciovej spoločnosti. Akciová spoločnosť ČOV a.s. Slovenská Ľupča je dcérskou spoločnosťou akciovej
spoločnosti Biotika a.s. Slovenská Ľupča a je to vlastne jeden spoločný areál s jedným spoločným vstupom do
týchto akciových spoločností. Samotná stavba je situovaná v severovýchodnej časti areálu ČOV v blízkosti stavby
anaeróbneho spracovania organických koncentrátov a vonkajšej trafostanice 110kV/6kV, ktorá je vo vlastníctve
akciovej spoločnosti Biotika a je od areálu ČOV oddelená betónovým oplotením. Oproti ploche zhodnocovania
odpadov na ktorej sa bude realizovať stavba "Zastrešenie zariadenia na zhodnocovanie odpadov" je obdobná
betónová plocha na ktorej sú vybudované ľahké otvorené prístrešky, ktoré stavbu nijako neovplyvňujú.
Stavba si nevyžaduje osobitú prípravu. Nie je nutné uvoľňovanie priľahlých pozemkov, ktoré sú všetky vo
vlastníctve akciovej spoločnosti ČOV. Betónovú plochu, ktorá je určená pre stavbu "Zastrešenie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov" bude potrebné očistiť od zvyškov spracovávaného kompostu. Taktiež nie je potrebný
výrub stromov a prekládky nadzemných a pozemných vedení. Počas výstavby musí prevádzkovateľ zabezpečiť
zhodnocovanie odpadu iným spôsobom mimo plochy určenej na výstavbu. Na zhodnocovanie odpadov v období
výstavby prevádzkovateľ použije ľavú časť PUNZ haly ktorá má podľa Rozhodnutia č. 6905-17650/47/2015/
Jed/473610114 zo dňa 30.06.2015 o vydaní Integrovaného povolenia pre „Čistiareň odpadových vôd“ vydané SIŽP
v Banskej Bystrici ( príloha 10 ) účel použitia Skladovanie hotového organického hnojiva. Po ukončení výstavby
bude tento priestor ďalej využívaný na dočasné skladovanie hotového kompostu pred jeho distribúciou k príslušným
odberateľom vzhľadom na sezónnosť aplikácie kompostu.
Celkové stavebno-technické riešenie stavby
A. Samotné zastrešenie je koncipované sedlovým typom zastrešenia, kde modulový rozmer oceľových rámov je na
rozpätie 25m. V pozdĺžnom smere sú rámy rozmiestnené v moduloch 4 x 6,175m + 10,5m + 4 x 6,175m. V module
ktorý má rozpätie +10,5m je z oboch strán vstup do zastrešenia, ktorý je novou betónovou komunikáciou napojený
na jestvujúce betónové komunikácie, ktoré idú okolo celej stavby. Oceľové rámy sú votknuté do železobetónových
pätiek, ktoré sú ukončené hlavou rozmeru 700x700mm, respektíve 800 x 800mm. Výška hlavy pätiek je 1000mm nad
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vystuženú podlahovú dosku, medzi pätkami je ohraničujúca železobetónová stena hrúbky 300mm, vybetónovaná
do rovnakej výšky. Podlahu zastrešenia tvorí železobetónová doska vystužená pri oboch povrchoch hrúbky 250mm,
ktorá sa vyhotoví z vodostavebného betónu. Pri spodnom povrchu dosky je kvôli ochrane spodných vôd navrhnutá
HDPE izolácia Carbofol hrúbky 1,5mm, ktorá sa vytiahne do výšky 1,0m čo je výška obvodovej železobetónovej
steny hrúbky 300mm. Fólia bude obojstranne chránená geotextíliou Secutech s plošnou hmotnosťou 500g/m2 .
Izolačná fólia s ochrannými geotextíliami sa uloží na hutnenú štrkodrvu frakcie 0-8mm. Základové železobetónové
stupňovité pätky pod obvodové stĺpy majú rozmer 2200 x 2200 x 1200 + 700 x 700 x 1250mm. Základové pätky
pri vjazdoch majú rozmer 2500 x 2500 x 1200 + 800 x 800 x 1250mm a štítové a rohové sú rozmeru 1500 x
1500 x 1500 + 700 x 700 x 1250mm. Základové pásy pod obvodové steny šírky 300mma výšky 1250mm majú
prierez 500 x 1200mm. Ochranná vnútorná stienka má hrúbku 150mm pri výške 1000mm. Do základových pätiek
sú votknuté oceľové rámy, kde stĺpy sú z profilov HEB340 a HEM320 zo šikmými nosníkmi z HEA500 s nábehmi.
Rámy v štíte pozostávajú zo stĺpov a šikmých nosníkov z profilu HEA220. Na rámy sú kotvené väznice IPE220 a
IPE270, ku ktorým sa skrutkovaním ukotví trapézový plech TR 85/285/1,00mm. Obvodové stužidlá a nosníky pre
opláštenie bude s profilov HEA200. Opláštenie z trapézového plechu 50/0.75mm. Zavetrenie z trubiek ø60,3/3,6mm.
Stavbou nebudú ovplyvnené žiadne ochranné pásma alebo protipožiarna ochrana objektov. Samotná stavba svojím
charakterom a prevádzkou zodpovedá stavbe bez požiarneho rizika.
B. Zmenou činnosti, resp. pri pokračovaní v činnosti vo využívaní stavieb, zariadení, objektov a priestorov na
nakladanie s nebezpečnými odpadmi nebudú ovplyvnené žiadne ochranné pásma alebo protipožiarna ochrana
objektov. Zmena činnosti resp. pokračovanie v činnosti si nevyžaduje žiadne stavebné práce. Súčasťou stavieb,
zariadení, objektov a priestorov na nakladanie s nebezpečnými odpadmi sú všetky objekty a priestory zariadenia na
zber odpadov a priestory zhromažďovania olejov v ČOV a.s..
C. Zmenou činnosti, resp. pri pokračovaní v činnosti v zbere odpadov v zariadení na zber odpadov nebudú
ovplyvnené žiadne ochranné pásma alebo protipožiarna ochrana objektov. Zmena činnosti resp. pokračovanie v
činnosti si nevyžaduje žiadne stavebné práce. Súčasťou zariadenia na zber odpadov sú prístrešky na parcele 1936/11,
pravá časť PUNS haly na parcele 1936/2 a objekt na parcele 1934.
Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov:
- Vydanie rozhodnutia, ktorým bude predĺžená platnosť rozhodnutia, ktorým sú vydané súhlasy podľa § 97 ods. 1
písm. d), f), g) zákona č. 79/2015 o odpadoch, prípadne nové súhlasy
- Splnenie podmienky uvedenej v rozhodnutí IPKZ číslo: 5285-19981/2020/2/473610114/Z3 zo dňa 29.6.2020, ktorá
znie: Prevádzkovateľ je povinný vykonať opatrenia v zariadení na zhodnocovanie odpadov „Výroba biokompostu“
v súlade s požiadavkami pre zabezpečenie zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami v stavbách a zariadeniach v
zmysle vyhlášky MŽP SR č.200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi
látkami , o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a následne
po rekonštrukcii predĺženie alebo vydanie nového rozhodnutia na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
odpadov – výroba kompostu.
Údaje o vstupoch
Záber pôdy navrhovanej zmeny činnosti
Pri žiadnej navrhovanej zmene činnosti (A, B, C) resp. pri pokračovaní v činnosti zariadenia na zhodnocovanie
odpadov, na zber odpadov a pri využívaní stavieb, zariadení, objektov a priestorov na nakladanie s nebezpečnými
odpadmi nedôjde k novému záberu pôdy.
Spotreba vody
Zmena uvedených činností resp. pokračovanie v uvedených činnostiach neovplyvní hydrologické ani
hydrogeologické pomery dotknutého územia. Objekty pre činnosti A a C nie sú napojené sa existujúci zdroj vody,
teda verejnú vodovodnú sieť.
Ostatné surovinové zdroje
Navrhovanou zmenou činnosti resp. pri pokračovaní v činnosti zariadenia na zhodnocovanie odpadov – výroba
kompostu, na zber odpadov a pri využívaní stavieb, zariadení, objektov a priestorov na nakladanie s nebezpečnými
odpadmi nedôjde k nárastu, alebo k zmene vstupných surovín. Klasickou surovinou pri prevádzke zariadenia sú
ľudské zdroje ako pracovná sila. Je predpoklad že v minimálnych množstvách v rozsahu maloobchodných balení
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môžu byť na prevádzke skladované oleje a mazivá, ako technologické náplne a pohotovostné množstvo nafty, pre
manipulačnú techniku a dezinfekčné prostriedky.
Energetické zdroje
Zmena činností si nevyžiada nárast spotreby elektrickej energie.
Dopravná a iná infraštruktúra
Zmenou činnosti resp. pokračovaním v činnosti zariadenia na zhodnocovanie ostatných odpadov – výroba kompostu,
na zber odpadov a pri využívaní stavieb, zariadení, objektov a priestorov na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
nedôjde k zmene nárokov na dopravu a infraštruktúru. Potrebná dopravná infraštruktúra bola už vybudovaná.
Nároky na pracovné sily a iné nároky
Ani pri jednej zo zmien (A, B, C) činnosti resp. pri pokračovaní v činnosti zariadenia na zhodnocovanie odpadovvýroba kompostu, na zber odpadov a pri využívaní stavieb, zariadení, objektov a priestorov na nakladanie s
nebezpečnými odpadmi nedôjde ku zvýšeniu nárokov na pracovné sily a ani iných nárokov.
Údaje o výstupoch
Zdroje znečistenia ovzdušia
A. Zmena činnosti resp. pokračovanie v činnosti zariadenia na zhodnocovanie odpadov nebude mať nepriaznivý
vplyv na znečistenie ovzdušia a k zmene množstva a druhu emisií z realizovanej činnosti. Naopak, prestrešenie
plochy zariadenia na ktorej sa uskutočňuje zhodnocovanie odpadov kompostovaním, pomôže k zlepšeniu stavu
ovzdušia tým, že kompostovaný materiál bude chránený pred poveternostnými zrážkami. Z uvedeného dôvodu sa
dosiahne vyššia sušina kompostovacej zmesi a nebude tak dochádzať k rôznym zahnívacím procesom ku ktorým
dochádza vo veľmi vlhkom materiály, len k procesu kompostovania. Tým pádom sa zníži množstvo pachových látok
emitovaných do ovzdušia a zlepší sa jeho kvalita v blízkom okolí zariadenia. Prestrešenie taktiež podstatne zamedzí
úniku tuhých znečisťujúcich látok pri primiešavaní drevených pilín.
B. Zmena činnosti resp. pokračovanie v činnosti vo využívaní stavieb, zariadení, objektov a priestorov na nakladanie
s nebezpečnými odpadmi nebude mať vplyv na znečistenie ovzdušia a k zmene množstva a druhu emisií z
realizovanej činnosti.
C. Zmena činnosti resp. pokračovanie v činnosti zberu v zariadení na zber odpadov nebude mať vplyv na znečistenie
ovzdušia ani na zmenu množstva a druhu emisií z realizovanej činnosti.
Vodné hospodárstvo – odpadové vody
Pri zmene navrhovanej činnosti resp. pokračovaní v činnosti zariadenia na zhodnocovanie ostatných odpadov
- výroba kompostu, na zber odpadov a pri využívaní stavieb, zariadení, objektov a priestorov na nakladanie s
nebezpečnými odpadmi budú vznikať len zrážkové vody, ktoré budú zvedené do terénu. V oblasti ochrany vôd pred
znečistením dôjde realizáciou rekonštrukcie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – výroba kompostu k naplneniu
požiadaviek zákona č. 364/2004 Z.z. Zákon o vodách a vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o zaobchádzaní zo znečisťujúcimi látkami.
Odpadové hospodárstvo
A. Zmena činnosti resp. pokračovanie v činnosti zhodnocovania ostatných odpadov - výroba kompostu nebude
mať vplyv na celkové odpadové hospodárstvo, v rámci širšieho okolia. Zmenou činnosti sa nepredpokladá
vznik nových druhov odpadov, alebo navýšenie množstva produkovaných odpadov. Naopak po uskutočnení
rekonštrukcie bude množstvo produkovaného kompostu v zariadení na zhodnocovanie odpadov menšie, nakoľko
nebude potrebné používať také veľké množstvo zahusťovacieho materiálu na zapracovanie atmosferických zrážok.
So všetkými odpadmi v prevádzke je nakladané v súlade s platnou legislatívou odpadového hospodárstva a platnými
rozhodnutiami orgánov štátnej správy.
Výstupným produktom zo zariadenia je hotový kompost, ktorý sa potom odváža podľa objednávok odberateľov.
Kategorizácia odpadov – v rámci oznámenej zmeny činnosti
Pri prevádzkovaní zariadenia na zhodnocovanie odpadov, sa budú zhodnocovať t.j. predmetom zhodnocovania či
prepravy do priestoru zariadenia budú nasledovné odpady zaradené podľa aktuálne platnej legislatívy, vyhlášky
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MŽP SR č. 365 / 2015 Z.z. v rozsahu odpadov uvedených v nasledovnej tabuľke, respektíve to budú podobné odpady
majúce rovnaký charakter a vlastnosti, alebo ostatné odpady, ktoré budú zakategorizované podľa iného budúceho
legislatívneho zaradenia.
kat. číslo názov odpadu kategória
02 01 03* Odpadové rastlinné pletivá O
03 01 01* Odpadová kôra a korok O
03 01 05 Piliny, hobliny, odrezky, odp. rezivo, drevotrieskové/ drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01
04 O
03 03 01* Odpadová kôra a drevo O
07 05 14 Tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13 O
19 06 06 Zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy
živočíšneho a rastlinného odpadu O
07 05 12 * Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste
jeho vzniku iné ako uvedené v 07 05 11 O
19 08 01 Zhrabky z hrablíc O
Odpad je do zariadenia priebežne dovážaný, zhodnocovaný činnosťou R3 - Recyklácia alebo spätné získavanie
organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických
transformačných procesov), teda kompostovaný a hotový kompost je odvážaný externým odberateľom v závislosti
od ich potreby.
B. Zmena činnosti resp. pokračovanie v činnosti vo využívaní stavieb, zariadení, objektov a priestorov na nakladanie
s nebezpečnými odpadmi nebude mať vplyv na celkové odpadové hospodárstvo, v rámci širšieho okolia. Zmenou
činnosti respektíve pokračovaním v činnosti sa nepredpokladá navýšenie množstva produkovaných odpadov. So
všetkými odpadmi na prevádzke je nakladané v súlade s platnou legislatívou odpadového hospodárstva a platnými
rozhodnutiami orgánov štátnej správy. Všetky druhy odpadov budú evidované v zmysle platnej legislatívy a
zhromažďované podľa jednotlivých druhov a kategórie.
C. Zmena činnosti resp. pokračovanie v činnosti zberu odpadov nebude mať vplyv na celkové odpadové
hospodárstvo, v rámci širšieho okolia. Zmenou činnosti sa nepredpokladá navýšenie množstva produkovaných
odpadov. So všetkými odpadmi v prevádzke zariadenia na zber je nakladané v súlade s platnou legislatívou
odpadového hospodárstva a rozhodnutiami orgánov štátnej správy.
Nebezpečné druhy odpadov sú triedené a dočasne zhromažďované v ekoskladoch v zariadení na zber odpadov.
Po nahromadení sú odovzdávané na zneškodnenie, alebo zhodnotenie externým spoločnostiam zaoberajúcich sa
uvedenou činnosťou.
Pri prevádzkovaní zariadenia na zber odpadov, sa budú zbierať t.j. predmetom zberu či prepravy do priestoru
zariadenia na zber, budú nasledovné nebezpečné odpady zaradené podľa aktuálne platnej legislatívy, vyhlášky MŽP
SR č. 365 / 2015 Z.z. v rozsahu odpadov uvedených v nasledovnej tabuľke, respektíve to budú podobné odpady
majúce rovnaký charakter a vlastnosti, alebo iné nebezpečné odpady, ktoré budú zakategorizované podľa iného
budúceho legislatívneho zaradenia.
Pri prevádzkovaní zariadenia na zber odpadov sa bude nakladať s nasledovnými druhmi nebezpečných odpadov
p.č. kat.č. kat. názov odpadu
1 05 01 03 N Kaly z dna nádrží
2 06 04 04 N Odpady obsahujúce ortuť
3 07 01 04 N Iné org.rozp.,premývacie kvapaliny a matečné lúhy
4 07 05 13 N Tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky
5 08 01 11 N Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
6 08 03 17 N Odpadový toner do tlačiarní obsahujúci nebezpečné látky
7 08 04 09 N Odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
8 12 01 09 N Rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény
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9 12 01 14 N Kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky
10 13 05 01 N Tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody
11 13 05 02 N Kaly z odlučovačov oleja z vody
12 13 05 06 N Olej z odlučovačov oleja z vody
13 13 05 07 N Voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody
14 13 05 08 N Zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody
15 13 07 01 N Vykurovací olej a motorová nafta
16 13 08 02 N Iné emulzie
17 14 06 03 N Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel
18 15 01 10 N Obaly obsah.zvyšky nebezp.látok,alebo kont.nebezpečnými látkami
19 15 02 02 N Absorbenty, filtr. mat. vrátane olejových filtrov inak nešpec. handry na čistenie, ochranné odevy
kontaminované nebezpečnými látkami
20 16 01 07 N Olejové filtre
21 16 01 21 N Neb. dielce iné ako uvedené v160107 až 160111 160113 a 160114
22 16 02 09 N Transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB
23 16 02 13 N Vyradené zariadenia obsah. nebezp. časti iné ako uvedené v 160209 až 160212
24 16 05 06 N Laboratórne chemikálie pozostávajúce z neb.látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí
lab. chemikálií
25 16 06 01 N Olovené batérie
26 16 06 02 N Niklovo – kadmiové batérie
27 16 06 06 N Oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov
28 16 07 08 N Odpady obsahujúce olej
29 16 07 09 N Odpady obsahujúce iné nebezpečné látky
30 17 01 06 N Zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné
látky
31 17 02 04 N Sklo, plasty a drevo obsahujúce neb.látky alebo kont. neb. látkami
32 17 04 09 N Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami
33 17 06 05 N Stavebné materiály obsahujíce azbest
34 17 09 03 N Iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky
35 18 02 05 N Chemikálie pozostávajúce z nebezp.látok,alebo obsahujúce neb.látky
36 19 12 11 N Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mech sprac.odpadu obsahujúce nebezpečné látky
Nebezpečné druhy odpadov budú zvážané od Biotiky a.s. a ostatných spoločností nachádzajúcich sa v areáli Biotiky
a.s. zamestnancami ČOV a.s., budú triedené a dočasne zhromažďované v ekoskladoch, v zariadení na zber odpadov
pod prístreškami, alebo v pravej časti PUNS haly. Po nahromadení budú odovzdávané na zneškodnenie, alebo
zhodnotenie externým spoločnostiam zaoberajúcich sa uvedenou činnosťou.
Pri prevádzkovaní zariadenia na zber odpadov, sa budú zbierať t.j. predmetom zberu či prepravy do priestoru
zariadenia na zber, budú nasledovné ostatné odpady zaradené podľa aktuálne platnej legislatívy, vyhlášky MŽP
SR č. 365 / 2015 Z.z. v rozsahu odpadov uvedených v nasledovnej tabuľke, respektíve to budú podobné odpady
majúce rovnaký charakter a vlastnosti, alebo iné ostatné odpady, ktoré budú zakategorizované podľa iného budúceho
legislatívneho zaradenia.
Pri prevádzkovaní zariadenia na zber odpadov sa bude nakladať s nasledovnými druhmi ostatných odpadov
p.č. kat.č. kat. názov odpadu
1 02 01 03 O Odpadové rastlinné tkanivá
2 08 03 18 O Odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17
3 12 01 01 O Piliny a triesky zo železných kovov
4 12 01 03 O Piliny a triesky z neželezných kovov
5 12 01 05 O Hobliny a triesky z plastov
6 15 01 01 O Obaly z papiera a lepenky
7 15 01 02 O Obaly z plastov
8 15 01 07 O Obaly zo skla
9 15 02 03 O Absorbenty, filtr. materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02
10 16 01 03 O Opotrebované pneumatiky
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11 16 02 14 O Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12
12 16 02 16 O Časti odstránené z vyradených zariadení iné ako uvedené v 16 02 15
13 17 01 01 O Betón
14 17 01 02 O Tehly
15 17 01 03 O Obkladačky, dlaždice a keramika
16 17 01 07 O Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 17 02 01 O Drevo
18 17 02 02 O Sklo
19 17 02 03 O Plasty
20 17 04 01 O Meď, bronz, mosadz
21 17 04 02 O Hliník
22 17 04 03 O Olovo
23 17 04 05 O Železo a oceľ
24 17 04 07 O Zmiešané kovy
25 17 04 11 O Káble iné ako uvedené v 17 04 10
26 17 05 04 O Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
27 17 05 06 O Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
28 17 06 04 O Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
29 17 09 04 O Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
30 19 12 05 O Sklo
Hluk a vibrácie
Pri doterajšej prevádzke zariadenia na zhodnocovanie odpadov, na zber odpadov a pri využívaní stavieb, zariadení,
objektov a priestorov na nakladanie s nebezpečnými odpadmi bola zdrojom hluku a vibrácií vplývajúca na vonkajšie
prostredie najmä doprava - preprava odpadu na vstupe a výstupe do zariadení a manipulácia s odpadom vo
vyhradených priestoroch. Všetky tri uvedené činnosti sa uskutočňujú v areáli ČOV a.s., ktorý sa nachádza vo vnútri
areálu Biotiky a.s., ktorý je oplotený betónovým plotom a je situovaný mimo obytnú zónu. Z uvedeného dôvodu
zmena činnosti respektíve pokračovanie v činnosti nebude nepredstavovať príspevok pre prekročenie prípustných
hodnôt akustického tlaku pre dennú dobu a ani nebude negatívne ovplyvňovať obyvateľov.
Iné očakávané vplyvy, napríklad vyvolané investície
Pokračovanie v činnosti zariadenia na zhodnocovanie odpadov – výroba kompostu, na zber odpadov a využívanie
stavieb, zariadení, objektov a priestorov na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v svojom rozsahu nemôže ohroziť
alebo narušiť územný systém ekologickej stability, uvedené činnosti nezasahujú do ekosystémov, ich zložiek alebo
prvkov, pretože sa uskutočňuje vo vnútri areálu podniku nachádzajúceho sa v priemyselnej zóne a preto prípadná
požiadavka na vypracovanie dokumentu ochrany prírody podľa § 3 ods 3. až 5. zákona OPK č.543/2002 Z.z. je
neopodstatnená.
Pokračovanie v činnosti zariadenia na zhodnocovanie odpadov – výroba kompostu, na zber odpadov a využívanie
stavieb, zariadení, objektov a priestorov na nakladanie s nebezpečnými odpadmi nie je v rozpore s ochranou zelene.
Výrub vysokej zelene alebo iných krovných porastov sa nebude realizovať.
Pokračovanie v činnosti zariadenia na zhodnocovanie odpadov – výroba kompostu, na zber odpadov a využívanie
stavieb, zariadení, objektov a priestorov na nakladanie s nebezpečnými odpadmi nie je v rozpore s ustanoveniami
zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. Kontrola jednotlivých podmienok a ustanovení zákona č. 364/2004 Z.z. je riešená
štandardným postupom vodoprávneho konania, príslušným povoľovacím, prípadne kontrolným štátnym orgánom
pri činnosti prevádzky. Pri manipulácii s nebezpečnými látkami sa budú dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004
Z.z. ( § 39 ) a následne vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so
znečisťujúcimi látkami.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku
posudzovania vplyvov na životné prostredie, podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej
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štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 5 ods. 1 zákona č.
525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podľa § 56 písm. b) zákona o EIA, informoval podľa § 29 ods. 6 zákona o EIA dotknutú obec,
dotknuté orgány, povoľujúce orgány, rezortné orgány a všetkých známych účastníkov, že začal podľa § 18 ods. 3
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov správne konanie vo veci
posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti navrhovateľom. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo zverejnené na webovom stránke Okresného
úradu Banská Bystrica, a na webovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia.
V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia, doručili na Okresný úrad Banská
Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie svoje písomné stanoviská v rámci zisťovacieho konania nasledovné
subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):
1. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BB-OSZP3/2021/009606-002
zo dňa 19.03.2021, konštatuje:
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, z hľadiska záujmov odpadového
hospodárstva, podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) dáva k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nasledovné
pripomienky:
- pri nakladaní s odpadom dodržať povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu uvedené v § 12, § 14 a § 77 zákona o
odpadoch;
- navrhovateľa upozorňujeme na povinnosť mať príslušným úradom udelený súhlas na nakladanie s nebezpečnými
odpadmi podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch (Od 01.01.2021 je v účinnosti ustanovenie zákona o odpadoch
§ 135f, ktoré uvádza, že platnosť rozhodnutia vydaného pred 1. januárom 2021 nie je možné predlžovať);
- navrhovateľa upozorňujeme na povinnosť mať príslušným úradom udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia
na zber odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch (Od 01.01.2021 je v účinnosti ustanovenie zákona o
odpadoch § 135f, ktoré uvádza, že platnosť rozhodnutia vydaného pred 1. januárom 2021 nie je možné predlžovať);
- navrhovateľa upozorňujeme na povinnosť mať príslušným úradom udelený súhlas na zhromažďovanie
nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch (Od 01.01.2021 je v
účinnosti ustanovenie zákona o odpadoch § 135f, ktoré uvádza, že platnosť rozhodnutia vydaného pred 1. januárom
2021 nie je možné predlžovať);
- navrhovateľa ďalej upozorňujeme, že pri prevádzke zariadenia je potrebné dodržiavať všetky platné právne
predpisy v oblasti odpadového hospodárstva.
Vyhodnotenie OU BB OSZP: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné, s upozornením na povinnosť dodržiavať
platnú legislatívu v oblasti odpadového hospodárstva.
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, list č. A/1064/2021/HŽPaZ zo dňa
24.03.2021, konštatuje:
RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici podľa § 13 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. k predloženému návrhu vydáva
súhlasné záväzné stanovisko.
Vyhodnotenie OU BB OSZP: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné.
3. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BB-OSZP3/2021/009932-002
zo dňa 24.03.2021, konštatuje:
Orgán štátnej správy ochrany ovzdušia nemá námietky k zmene navrhovanej činnosti : „A. Zastrešenie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov – Výroba kompostu, B. Pokračovanie využitia stavieb, zariadení, objektov a priestorov na
nakladanie a nebezpečnými odpadmi, C. Pokračovanie v činnosti zberu“ a zároveň nepožaduje ďalšie posudzovanie
v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhodnotenie OU BB OSZP: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné
4. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BB-OSZP3-2021/009754-002
zo dňa 25.03.2021, konštatuje:
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Okresný úrad, príslušný podľa ustanovení § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 68 písm. v) zák. 543/2002 Z. z., podľa § 9 ods. (2)
zák. 543/2002 Z. z. dáva na vec z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny súhlasné stanovisko.
Vyhodnotenie OU BB OSZP: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné
5. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia, list č. 07910/2021/
ODDUPZP-3, 25817/2019 zo dňa 01.04.2021, konštatuje:
- k oznámeniu o zmene nemáme pripomienky a nepožadujeme zmenu navrhovanej činnosti posudzovať v zmysle
zákona o posudzovaní.
Vyhodnotenie OU BB OSZP: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné
6. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BB-OSZP3-2021/010690-002
zo dňa 12.04.2021, konštatuje:
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska vodného hospodárstva žiada
dodržať nasledovné podmienky:
1. Počas realizácie a užívania stavby prísne dbať na ochranu pôdy, povrchových a podzemných vôd, stokovej siete
pred kontamináciou znečisťujúcimi látkami, nesmie dôjsť k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd v
predmetnej lokalite.
2. Počas výstavby používať a preferovať také technologické postupy, ktoré budú šetrné k vodám, práce uskutočňovať
v takom rozsahu, aby nedochádzalo k narušeniu kvality podzemnej vody a vodného režimu.
3. V objekte počas výstavby sa nebude vykonávaná údržba mechanizmov (výmena mazacích náplní, atď.) s
výnimkou dennej údržby. Akékoľvek znečistenie musí byť okamžite asanované vhodnými sorpčnými prostriedkami.
4. Dodržanie kvality podzemných vôd je potrebné počas výstavby zabezpečiť dodržaním disciplíny stavebných prác
a dobrého technického stavu mechanizmov.
5. Používané stavebné mechanizmy musia byť v bezchybnom stave, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných
a povrchových vôd v predmetnej lokalite, dôkladne zabezpečiť proti úniku ropných produktov do horninového
prostredia.
6. Dopravné prostriedky počas výstavby parkovať na roponepriepustne upravených plochách s technickým
zabezpečením v súlade s § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a vykonávacej vyhlášky MŽP
SR č. 200/2018 Z. z.
7. Zabezpečiť, aby všetky skladovacie priestory, vnútorné aj vonkajšie manipulačné plochy, kde sa nakladá
so znečisťujúcimi látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi nebezpečných látok a nebezpečných odpadov boli
zabezpečené záchytnými zariadeniami proti havarijnému úniku týchto látok.
8. Vykonávať pravidelnú kontrolu technického stavu, funkčnosti a spoľahlivosti nádrží na skladovanie nebezpečných
látok, skúšky nepriepustnosti nádrží, záchytných vaní, potrubí nebezpečných látok v intervaloch podľa vyhlášky č.
200/2018 Z. z.
9. Požadujeme, aby v priestoroch bola podlaha zabezpečená tak, aby nedochádzalo k úniku znečisťujúcich látok
mimo priestoru objektu.
10. Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami je možné len v stavbách a zariadeniach, ktoré sú stabilné, nepriepustné,
odolné a stále voči mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom a konštruované
v súlade s požiadavkami slovenských technických noriem a legislatívnymi požiadavkami.
11. Pred uvedením nových zariadení do prevádzky je potrebné zabezpečiť vykonanie skúšok tesností nádrží,
záchytných vaní, potrubných rozvodov. Kontrolu a skúšky tesnosti môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba s
certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.
12. Pre zariadenia, v ktorých sa bude zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami je prevádzkovateľ povinný vypracovať
prevádzkový poriadok, plán údržby opráv a plán kontroly a oboznámiť obsluhu s predmetným poriadkom a plánom.
13. Pri používaní znečisťujúcich látok dodržať ustanovenia § 39 vodného zákona - zaobchádzanie so znečisťujúcimi
látkami.
14. Zabezpečiť sadu prostriedkov na likvidáciu úniku nebezpečných odpadov a nebezpečných látok do prírodného
prostredia - zásoba sorpčného materiálu (VAPEX) a príslušné náradie na okamžitý sanačný zásah (lopaty, nádoba
na kontaminované látky, PE vrecia).
15. Zabezpečiť sledovanie a včasné zistenie úniku znečisťujúcich látok, prípadný únik ihneď ohlásiť orgánu štátnej
vodnej správy.
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16. Pre prípad havárií použiť plán havarijných opatrení na likvidáciu škôd.
17. Oboznámiť pracovníkov s osobitnými predpismi a podmienkami určenými na zaobchádzanie so znečisťujúcimi
látkami.
18. Pravidelne preškoľovať zamestnancov o postupe pri úniku znečisťujúcich látok.
19. S použitými obalmi znečisťujúcich látok sa zaobchádza ako so znečisťujúcimi látkami.
20. Na uskutočnenie stavieb a zariadení s možnosťou ovplyvnenia akosti podzemných a povrchových vôd je
potrebný súhlas tunajšieho úradu – orgánu štátnej vodnej správy v zmysle § 27 vodného zákona.
21. Dodržiavať kanalizačný poriadok a podmienky prevádzkovateľa ČOV.
Vyhodnotenie OU BB OSZP: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné, s upozornením na povinnosť dodržiavať
platnú legislatívu v oblasti štátnej vodnej správy.
7. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,Sekcia ochrany biodiverzity a odpadového hospodárstva,
list č. 16874/2021 zo dňa 12.04.2021, konštatuje:
Z vecnej pôsobnosti odboru environmentálnych rizík, biologickej bezpečnosti a odpadového hospodárstva nemáme
k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti žiadne pripomienky.
Vyhodnotenie OU BB OSZP: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné
Tunajší úrad upovedomil účastníkov konania o podkladoch pre vydanie rozhodnutia zo zisťovacieho konania
a možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu zistenia, poprípade navrhnúť
jeho doplnenie, listom č. OU-BB-OSZP3-2021/009560-013 zo dňa 20.04.2021. Do vydania rozhodnutia neboli
podané žiadne námietky a pripomienky. K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti neboli doručené stanoviská
od verejnosti.
Príslušný orgán zobral stanoviská na vedomie. Doručené stanoviská neobsahovali také podmienky, ktoré by
bolo potrebné uviesť vo výrokovej časti rozhodnutia, nakoľko sa nejednalo o podmienky, ktoré by mali povahu
eliminovania, alebo zmierňovania vplyvu na životné prostredie
Príslušný orgán má za to, že konzultácie v tomto štádiu zisťovacieho konania neboli potrebné, nakoľko dotknuté
orgány vydali stanoviská, ktoré v plnej miere obsiahli informácie na vydanie rozhodnutia zo zisťovacieho konania.
Doručené stanoviská neuvádzali také pripomienky, ani žiadne nové skutočnosti, na základe ktorých by bolo potrebné
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti ďalej posudzovať, za predpokladu plnenia právnych predpisov na ochranu
jednotlivých zložiek životného prostredia a je možné ich uplatniť v ďalších povoľovacích činnostiach.
Pripomienky vyplývajúce z dodržiavania všeobecne platných záväzných predpisov vo veci ochrany životného
prostredia je navrhovateľ povinný dodržiavať pri realizácií navrhovanej činnosti, a preto neboli osobitne zapracované
do výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, pri rozhodovaní o tom, či sa zmena
navrhovanej činnosti bude posudzovať podľa zákona o EIA prihliadalo na stanoviská predložené k oznámeniu o
zmene, a pri konečnom rozhodovaní primerane použilo kritériá pre zisťovacie konanie, uvedené v prílohe č. 10
zákona o EIA. Kritériá pre zisťovacie konanie boli zodpovedané v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, ako aj v
stanoviskách dotknutých orgánov, a následne posúdené príslušným orgánom, z čoho vyplynulo, že sa daná činnosť
nebude posudzovať.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe preskúmania a zhodnotenia
predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska
zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o EIA konštatuje, že nie sú ohrozené, ani
neprimerane obmedzené, alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy subjektov konania, a sú splnené podmienky
podľa zákona o EIA, a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou oznámenia o zmene činnosti.
Na základe uvedeného bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Upozornenie:
Podľa § 29 ods. 16 zákona o EIA dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje
verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.
Číslo spisu
OU-BB-OSZP3-2021/009560

Por.č.záznamu
014

Číslo záznamu
0038375/2021

Typ záznamu
Kombinovaný odoslaný záznam

11 / 12

Forma originálu
hodnoverná elektronická

KÓPIA
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné
prostredie, v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o EIA sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň
zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o EIA.
Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa zmeny navrhovanej činnosti v súlade s § 29
ods. 12 zákona o EIA, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k zmene navrhovanej činnosti.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 177 a zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení
neskorších predpisov až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.
Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10008

Doručuje sa
ČOV a.s., Slovenská Ľupča 566, 976 13 Slovenská Ľupča, Slovenská republika
Obec Slovenská Ľupča, Nám. SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča, Slovenská republika
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská
Bystrica, Slovenská republika
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia,
Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HaZZ V BANSKEJ BYSTRICI, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika
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