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-OSZP3-2021/022922-020

27. 10. 2021

Rozhodnutie
zo zisťovacieho konania
Popis konania / Účastníci konania
1. Obec Donovaly, Donovaly 3, 976 39 Donovaly
2. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
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 „Donovaly – zariadenie
na zber odpadov ", predložené navrhovateľom:
Obchodné meno: Obec Donovaly
Sídlo: Obecný urad Donovaly
976 39 Donovaly 3
IČO: 00 313 386
Banskobystrický kraj
Okres: Banská Bystrica
Obec: Donovaly
Katastrálne: Donovaly
územie
Parcely číslo: KN-C č. 3716/23, 3716/13, 3716/14
toto rozhodnutie:
navrhovaná činnosť uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti „Donovaly – zariadenie na
zber odpadov“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú navrhovanú zmenu je možné
požiadať o povolenie činnosti podľa osobitných predpisov a rešpektovať nasledovné pripomienky:
- zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia neznečisťovali a neznižovali kvalitu povrchových a
podzemných vôd lokality.
Odôvodnenie
Navrhovateľ, Obec Donovaly, Donovaly 3, 976 39 Donovaly, IČO: 00313386, doručil dňa 07.09.2021 Okresnému
úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len OU BB, OSZP“) 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 – Donovaly – zariadenie na zber odpadov, vypracovanej podľa Prílohy č. 8a k zákonu o EIA.
Navrhovaná činnosť sa zaraďuje podľa Prílohy č. 8 zákona o EIA do kapitoly: 9. Infraštruktúra pod položky:
- č. 9. Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, kde je v limite od 10 t/rok
požadovane zisťovacie konanie,
- č. 10. Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel, kde je bez limitu
požadovane zisťovacie konanie.
Spracovateľom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je spoločnosť ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, Banská
Bystrica,09/2021.
Zámerom obce je v areáli jestvujúceho zberného dvora zabezpečiť okrem povoleného rozsahu zberu odpadu aj
rozšírený zber odpadov charakteru „železných a neželezných kovov“ a „vybraných druhov nebezpečných odpadov“.
Popis činnosti (navrhovanej zmeny)
Zámerom obce Donovaly je rozšíriť možnosti zberu odpadu v existujúcom zariadení zberného dvora o skupiny
odpadov „železných a neželezných kovov“ a „vybraných druhov nebezpečných odpadov“.
V nasledovnej tabuľke uvádzame sumárny prehľad druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá, resp. sa bude
nakladať.
Tabuľka 1. Zoznam druhov odpadov, ktorých zber sa bude v zariadení zabezpečovať (zaradenie odpadov podľa
katalógových čísel v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov)
Číslo druhu Nazov druhu odpadu Kateg. odpadu
odpadu
15 01 01 obaly z papiera a lepenky O
15 01 02 obaly z plastov O
15 01 04 obaly z kovu O
15 01 05 kompozitne obaly O
15 01 07 obaly zo skla O
17 01 01 betón O
17 01 02 tehly O
17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika O
17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky Ine ako uvedené v 17 01 06 O
17 02 01 drevo O
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené 17 03 01 O
17 04 05 železo a oceľ O
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 O
17 05 08 štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 O
17 09 04 zmiešane odpady zo stavieb a demolácii iné ako uvedené v 17 09 01, 17, 09, 02 a 17 09 03 O
20 01 01 papier a lepenka O
20 01 02 sklo O
20 01 03 viacvrstvové kombinovane materiály na baze lepenky (kompozity na baze lepenky) O
20 01 04 obaly z kovov O
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20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N
20 01 23 vyradene zariadenia obsahujúce chlorfluorované uhľovodíky N
20 01 25 jedle oleje a tuky O
20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N
20 01 35 vyradene elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 obsahujúce nebezpečne
časti N
20 01 36 vyradene elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 O
20 01 39 plasty O
20 01 40* kovy O
20 01 40 02 hliník O
20 01 40 05 železo a oceľ O
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O
20 02 02 zemina a kamenivo O
20 03 01 zmesový komunálny odpad O
20 03 07 objemný odpad O
Zberný dvor pozostáva z haly situovanej na parcele číslo 3716/23 a areálu o celkovej výmere 1 757 m2 parcelne číslo
3716/13, 3716/14, ktorý je oplotený železným plotom Dirick uzavretý elektrickou automatickou branou. Povrch
areálu je spevnený, vyasfaltovaný, monitorovaný kamerovým systémom a je osvetlený. V areáli sú uložene nádoby
na vyseparovane zložky komunálneho odpadu:
· 2 ks hákový kontajner Abroll 36 m3 zákryty so zasúvacou strechou (zmesový komunálny odpad)
· hákový kontajner 25 m3 na vytriedene zložky - papier a lepenka
· hákový kontajner 25 m3 na vytriedene zložky - plasty
· vaňový kontajner 7 m3 na vytriedene zložky - sklo
· vaňový kontajner 7 m3 na vytriedene zložky – drevo
· uzatvárateľná kontajnerová bunka na vyradene elektrozariadenia 9 m3
· uzatvárateľná kontajnerová bunka na opotrebovane jedle oleje a tuky 5 m3
Hala je s rozmermi 11 x 30 m a výškou 5 m. Nosný systém tvoria oceľové rámy výšky 5 m na okraji. Rámy sú
navzájom spojene strešnými väznicami a stenovými paždikmi. Stĺpy sú kotvene k základovým pätkám platňami.
Socialno – prevádzkové priestory sú na medzipodlaží na prvom poli. Prístup je po oceľovom schodisku. Na druhom
konci je na krajnom poli vytvorený priestor na sklad. Prístup je po oceľovom schodisku. Plast haly tvoria sendvičové
polypropylénové panely hrúbky 60 mm. Je to uzavretý profil z pozinkovaného plechu s jadrom polyuretánu. Plech
je povrchovo chránený nátermi a plastom. Strešný dielec je rovnakej konštrukcie hrúbky 80 mm.
Oceľové prvky haly sú natreté protikoróznym základným a vrchným náterom. Vstup do objektu je z východnej
strany. Dvere sú plastové pre zamestnancov 700 x 2000 mm. Pre vstup techniky sú zhotovene garážové dvere 3 x
2,7 m a rolovacie dvere rozmerov 4 x 4,2 m.
Uniku škodlivých látok zabraňuje konštrukciou podlahy, v ktorej je uložená hydroizolačná fólia Fatrafol. Prízemie
haly tvoria tieto priestory: schodisko, chodba, kuchyňa, WC, umyváreň, šatňa, kancelária, sklad – plocha spolu
109,71 m2.
Zastavaná plocha haly je 334,93 m2.
Úžitková plocha haly je 384,42 m2.
V priestoroch zberného dvora sú umiestnene dva veľkokapacitne lisovacie kontajnery o objeme 2 x 25 m3 na papier
a plasty – zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
Zber odpadov „zo železných a neželezných kovov“ bude v priestore zberného dvora zabezpečený formou samostatne
stojaceho kontajnera.
Zber vybraných druhov nebezpečných odpadov bude v priestore zberného dvora zabezpečený v objekte jestvujúcej
uzatvárateľnej kontajnerovej bunky.
V prípade naplnenia zberných kapacít pre jednotlivé druhy odpadov budú tieto odovzdane organizácii oprávnenej
na nakladanie s nimi.
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VSTUPY
Nároky na zastavané územie
Jedna sa o existujúce zariadenie na zber odpadov, ktoré pozostáva z haly a samotného areálu o celkovej výmere
1 757 m2.
Ochranné pásma
Ochranne pásma územia a jestvujúcich dočasných i trvalých nadzemných a podzemných inžinierskych sieti a ich
zariadení sú pri prevádzke zariadenia na zber odpadov rešpektovane v rozsahu príslušnej legislatívy.
Potreba vody
Areál zberného dvora je zásobovaný pitnou a požiarnou vodou z verejného vodovodu.
Energetické zdroje
Prípojka elektrickej energie je zriadená od objektu ČOV a pokrýva požadovaný príkon areálu 30 kW. Samotne zberne
miesta nekladú nároky na potrebu elektrickej energie. Osvetlenie plôch je zabezpečene v rámci osvetlenia areálu.
Zásobovanie teplom
Plochy, objekty a zariadenia slúžiace na zber odpadov v areáli zberného dvora Donovaly nie sú vykurovane.
Socialno – prevádzkové priestory situovane v objekte haly môžu byť vykurovane malými prenosnými zdrojmi tepla
(elektrické konektory, plynové ohrievače, ...).
Nároky na dopravu
Zberný dvor je napojený na cestu I/59 vedúcu severne až severovýchodné od areálu. Doprava odpadov do priestorov
zberného dvora je zabezpečená obcou formou zvozu jednotlivých vyseparovaných zložiek odpadov z jestvujúcich
zberných miest situovaných v katastrálnom území obce. Z týchto zberných miest je odpad zvážaný kombinovaným
nakladačom.
Nároky na pracovné sily
V oblasti „zberu odpadu“ pracujú v obci Donovaly 4 pracovnici.
Organizácia výstavby
Nedochádza k výstavbe nových objektov, zariadení a priestorov pre zber dopadov.
Surovinové zabezpečenie
V rámci predkladaného oznámenia o zmene nedochádza v zariadení na zber odpadov oproti súčasnému stavu ani
k významnej zmene tykajúcej sa surovinového zabezpečenia a tokov. Mierne sa oproti súčasnému stavu rozšíril
zoznam druhov odpadov „železných a neželezných kovov“, ktoré sa môžu, resp. budú môcť v zariadení zbierať.
VÝSTUPY
Emisie
V súvislosti so zberom odpadov predstavuje jediný zdroj látok znečisťujúcich ovzdušie doprava odpadov do
areálu zberného dvora. V rámci predkladaného posúdenia nedochádza k zmene jestvujúcich skladovacích ani
spracovateľských kapacít zariadenia a z tohto dôvodu nedôjde ani k podstatnej zmene intenzity dopravy ako zdroja
znečisťovania ovzdušia. V súvislosti s prevádzkou zariadenia na zber odpadov nedôjde k zmene organizácii a
intenzity dopravy, ktorá predstavuje v porovnaní s automobilovou dopravou sústredenou na komunikácii I/59 v
severnej hranici dotknutého územia z pohľadu zdroja látok znečisťujúcich ovzdušie zanedbateľný príspevok.
Hluk a vibrácie
Podobne ako v prípade emisii je v súvislosti so zberom odpadov vykonávaným v areáli zariadenia na zber odpadov
v obci Donovaly najvýznamnejším zdrojom hluku a vibrácii doprava odpadov, pripadne manipulácia v rámci ich
uskladnenia. Charakter a intenzita dopravy sa nemení a tak aj úroveň hluku a vibrácii zostávajú na súčasnej úrovni.
Odpadové vody
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Samotnou prevádzkou zberu odpadov nedochádza k produkcii špecifických odpadových vôd. Zbierané odpady
sú v rámci areálu uskladňovane buď v prepravných kontajneroch umiestnených na spevnených plochách alebo v
kontajnerových bunkách. Odvádzanie a čistenie odpadových vôd z areálu spoločnosti je riešene na základe platných
vodoprávnych povolení nasledovne:
Splaškové vody zo sociálnych zariadení sú odvádzané kanalizáciou na mechanický- biologickú ČOV, ktorá sa
nachádza cca 160 m JV od zberného dvora. Splašková kanalizácia zberného dvora sa napája na kanalizačný zberač
prechádzajúci v tesnej blízkosti objektu haly. Prečistene odpadové vody sú z ČOV vypúšťané do vodného toku
Korytnica. Vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z plôch, zo striech a z odvodňovacích žľabov sú odvedené
cez dažďovú kanalizáciu a po prečistení v odlučovači ropných látok sú vypúšťané vo vodného toku Korytnica.
Priemyselne odpadové vody pri činnosti „zber odpadov“ nevznikajú.
Odpady
Prevádzkou zariadenia na zber odpadov a zariadení na zhodnocovanie odpadov (lisovacie kontajnery) v areáli
zberného dvora vznikajú činnosťou zamestnancov najmä odpady charakteru zmesového komunálneho odpadu.
Vyvolané investície
Nie sú.
Zápach a iné výstupy
Zariadenie na zber odpadov nie je zdrojom zápachu ani iných výstupov, ktoré by negatívne ovplyvňovali kvalitu
životného prostredia dotknutého územia a jeho okolia.
PREPOJENIE S OSTATNÝMI PLÁNOVANÝMI A REALIZOVANÝMI ČINNOSŤAMI V DOTKNUTOM
ÚZEMÍ A MOŽNÉ RIZIKÁ HAVÁRIÍ VZHĽADOM NA POUŽITÉ LÁTKY A TECHNOLÓGIE
Pre stavbu „Zberný dvor odpadov na parcele 3716/23, areál parc. č. 3716/13, 3716/14“ v katastrálnom území
Donovaly bolo obcou Nemce v zmysle §82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v
znení neskorších predpisov vydane rozhodnutie o povolení na užívanie stavby.
Povinnosti vyplývajúce z legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva zabezpečuje obec Donovaly v súlade s
vydanými rozhodnutiami – súhlasmi na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, prevádzkovanie zriadení na
zhodnocovanie odpadov a prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov (viď úvod predkladaného
oznámenia o zmene).
Za dodržania všetkých prevádzkových, organizačných, požiarnych a bezpečnostných predpisov by malo byť
eliminovane riziko významných negatívnych vplyvov činnosti zberu odpadov. Vo všeobecnosti prevenčným
opatrením k nepredvídaným situáciám a haváriám je vypracovanie havarijných plánov a manipulačných poriadkov
a riadne zaškolenie pracovníkov.
Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov:
Na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov sa vyžaduje podľa § 97 ods. 1 pisk. d) zákona o odpadoch súhlas
organu štátnej spravy odpadového hospodárstva – Okresneho uradu Banska Bystrica, odboru starostlivosti o životne
prostredie.
Súčasný stav kvality životného prostredia
V zmysle environmentálnej regionalizacie Slovenska uvedenej v Správe o stave životného prostredia Slovenskej
republiky v roku 2012 (SAŽP, 2013) je územie obce Donovaly a jeho okolie z hľadiska kvality životného
prostredia klasifikovane ako prostredie vysokej kvality. Predmetná klasifikácia zohľadňuje predovšetkým polohu
obce (dotknutého územia) vo vzťahu k najbližšie situovaným väčším sídlam (Banska Bystrica, Ružomberok) a
ich priemyselným zónam. Vysoká kvalita prírodného prostredia je v danej mierke určená aj prevahou prírodných
krajinotvorných prvkov v území nad antropogénnymi.
VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA VRÁTANE KUMULATÍVNYCH A
SYNERGICKÝCH
VPLYVY NA HORNINOVÉ PROSTREDIE
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Potenciálne ohrozenie horninového prostredia je možne len v súvislosti s unikom (prienikom) znečisťujúcich
látok z dopravy a zo zbieraných odpadov do horninového prostredia. Spevnene povrchy (asfalt, betón) a podlahy
kontajnerových buniek so zabezpečením proti havarijnému uniku minimalizujú toto riziko.
Zariadenie na zber odpadov nemá negatívny vplyv na horninové prostredie dotknutého územia a jeho okolia.
VPLYVY NA PÔDU
Navrhovane doplnenie druhov odpadov určených na zber v rámci zberného dvora nekladie nároky na nove trvale,
pripadne dočasne zábery pôdy . Pre zber budú využívané existujúce priestory a zariadenia.
Asfaltové povrchy a betónové podlahy tvoria dostatočnú izoláciu, ktorá v prípade výskytu mimoriadnych situácii
eliminuje riziko kontaminácie pôdneho prostredia.
VPLYVY NA OVZDUŠIE
V súvislosti so zberom odpadov predstavuje jediný zdroj látok znečisťujúcich ovzdušie doprava odpadov
do zberného dvora. V rámci predkladaného posúdenia nedochádza k zmene jestvujúcich skladovacích ani
spracovateľských kapacít zariadenia a z tohto dôvodu nedôjde ani k zmene intenzity dopravy ako zdroja
znečisťovania ovzdušia. Vplyvy na ovzdušie spôsobené zberom odpadov zostávajú na súčasnej úrovni – bez
záväzného negatívne vplyvu.
VPLYVY NA KLIMATICKÉ POMERY
Prevádzka zariadenia na zber odpadov nemá významný vplyv na klimatické pomery dotknutého územia a jeho
okolia.
VPLYVY NA VODNÉ POMERY
Prevádzka zariadenia na zber odpadov nebude mať ani pri doplnenom rozsahu zbieraných odpadov žiadne negatívne
vplyvy na podzemne a povrchové vody dotknutého územia.
VPLYVY NA FAUNU A FLÓRU, BIOTOPY, BIODIVERZITU
V dotknutom území nie je predpoklad pre výskyt vzácnych, chránených alebo ohrozených rastlinných a živočíšnych
druhov. Prevádzka zariadenia na zber odpadov negatívne neovplyvňuje biodiverzitu dotknutého územia a jeho
okolia.
VPLYVY NA ŠTRUKTÚRU A SCENÉRIU KRAJINY
Vykonávanie zberu odpadov neznižuje ekologickú stabilitu krajiny v širšom dotknutom území a nemá negatívne
vplyv na prvky, ktoré sú predmetom záujmov ochrany prírody a krajiny. Naopak, organizovaný zber odpadov
vytvára podmienky pre zabezpečenie kvalitného životného prostredia, čim podporuje prírodný a turisticko-rekreačný
potenciál širšieho dotknutého územia.
VPLYVY NA OBYVATEĽSTVO, SOCIÁLNE A HOSPODÁRSKE POMERY
Zabezpečenie zberu odpadov a následné zvýšenie úrovne zhodnocovania odpadov ma pozitívny vplyv na využívanie
prírodných zdrojov a je krokom k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti.
VPLYVY NA DOPRAVU
V súvislosti s navrhovaným rozšírením zbieraných druhov odpadov nepredpokladáme významné zmeny
v intenzite dopravy.
Vplyvy na dopravu považujeme za malo významné.
VPLYVY NA REKREÁCIU A CESTOVNÝ RUCH
Prevádzka zariadenia na zber odpadov nemá z pohľadu sprievodných negatívnych javov činnosti zberu a
zhodnocovania odpadov (hluk a emisie z dopravy, hluk z manipulácie, ...) negatívne vplyvy na objekty rekreácie a
turizmu situovane v širšom dotknutom území a nemá za následok zníženie úrovne turisticko-rekreačne ho potenciálu
územia.
VPLYVY NA KULTÚRNO-HISTORICKÉ PAMIATKY, ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZISKÁ
V dotknutom území ani v jeho bezprostrednom okolí nie sú evidovane žiadne nehnuteľne alebo hnuteľne kultúrne
pamiatky podľa zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. Na lokalite nie sú evidovane archeologické
náleziska, ani archeologické nálezy podľa zak. č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
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HODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK
Lokalita zberu odpadov je situovaná v existujúcom areáli zberného dvora Donovaly, je situovaná mimo trvalo
obývanej časti obce Donovaly v dostatočnej vzdialenosti od obytnej a rekreačnej zástavby (najbližšie situovane
rekreačne objekty / zariadenia sa nachádzajú cca 90 m severne, za cestou I/59).
ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA CHRÁNENÉ ÚZEMIA
Prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov nebude mať vplyv na chránené územia. · Činnosťou nebudú negatívne
ovplyvnene žiadne územia situovane v širšom okolí, ktoré sú predmetom zvýšenej ochrany prírody a krajiny
v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z., ani územia, v ktorých sa predpokladá výskyt vzácnych, chránených alebo
ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov. Samotne územie zberného dvora sa podobne ako cela obec Donovaly
nachádza v ochrannom pasme Národného praku Nízke Tatry (v území s 2. stupňom ochrany) v zmysle zákona č.
543/2002 Z.z. V dotknutom území sa nenachádzajú chránené stromy. · Územie nie je situovane ani nezasahuje do
vyhlásených alebo navrhovaných chránených vtačích území a taktiež nezasahuje do území európskeho významu,
uvedených v Národnom zozname území európskeho významu (NATURA 2000). · Dotknute územie nezasahuje
do žiadneho prvku USES a nebude mať na tieto prvky negatívny vplyv. · Dotknute územie je súčasťou Chránenej
vodohospodárskej oblasti Nízke Tatry (západná časť). Navrhovaná činnosť neovplyvni kvalitatívne ani kvantitatívne
parametre vodných zdrojov situovaných v širšom dotknutom okolí.
OU BB, OSZP, 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 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.
Dotknutá obec – obec Donovaly zverejnila od 16.09.2021 do 30.09.2021 informáciu o doručení oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti na svojom webovom sídle.
V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia, doručili na OU BB, OSZP 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-OSZP3-2021/023043-002
zo dňa 09.09.2021, konštatuje:
Podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa vyššie uvedený zámer nachádza na území,
kde platí druhý stupeň ochrany (Ochranné pásmo Národného parku Nízke Tatry – Veľkoplošné chránené územie).
Predmetný zámer sa nenachádza na území NATURA 2000 a nezasahuje do vyhlásených alebo navrhovaných
chránených vtáčích území. V dotknutom území sa nenachádzajú žiadne významné medzinárodné, národné,
regionálne a lokálne mokrade. Predmetný zámer sa nachádza na pozemkoch mimo zastavaného územia obce.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny príslušný
podľa § 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. d) zák. 543/2002 Z. z. z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny v zmysle § 9
ods. 1 písm. w) zák. 543/2002 Z. z. k dáva na vec z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny súhlasné stanovisko
bez pripomienok.
Vyhodnotenie OU BB, OSZP: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné
2. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BB-OSZP3-2021/023022-002
zo dňa 10.09.2021, konštatuje:
Tunajší úrad podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správe a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva ako dotknutý orgán podľa § 29 ods. 9 zákona
č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nasledovné stanovisko:
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1. Realizáciou zámeru navrhovanej činnosti nedôjde k vzniku veľkého ani stredného zdroja znečisťovania ovzdušia
v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
2. Navrhovaná činnosť nie je v rozpore so záujmami ochrany ovzdušia v územnom celku Banská Bystrica.
3. Tunajší úrad k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nemá pripomienky.
4. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia
nepožaduje ďalej posudzovať navrhovanú činnosť podľa 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.
3. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BB-OSZP3-2021/023049-002
zo dňa 13.09.2021, konštatuje:
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, z hľadiska záujmov odpadového
hospodárstva, ako povoľujúci a dotknutý 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 a §
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 zámeru nasledovné pripomienky:
- navrhovateľa upozorňujeme, že pri doplnení zberu o vybrané druhy odpadov, je potrebné požiadať príslušný úrad
o vydanie zmeny rozhodnutia, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zberného dvora;
- navrhovateľa upozorňujeme na povinnosť mať príslušným orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve
udelený súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona
o odpadoch;
- dodržiavať VZN (Všeobecné záväzné nariadenie) Obce Donovaly o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom;
- navrhovateľa upozorňujeme pri nakladaní s odpadom dodržať povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu uvedené v
§ 12, § 14 a § 77 zákona o odpadoch;
- navrhovateľa ďalej upozorňujeme, že pri prevádzke zberného dvora 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.
4. Združenie domových samospráv, vyjadrenie zo dňa 10.09.2021, konštatuje:
Žiadame, aby zmierňujúce opatrenia určené v rozhodnutí ako záväzné podmienky podľa §29 ods.13 zákona EIA
obsahovali aj:
I. prvky zelenej infraštruktúry a obnovy biodiverzity podľa §2 písm. zh až zj zákona OPK č.543/2002 Z.z.
II. opatrenia ochrany vôd podľa §5 až §11 Vodného zákona
III. opatrenia realizácie Programu odpadového hospodárstva
IV. opatrenia realizácie obehového hospodárstva
Pri určení týchto opatrení je treba v zmysle §29 ods.3 zákona EIA vychádzať aj z návrhov verejnosti; náš
zoznam opatrení a pripomienok je zverejnený tu: https://enviroportal.org/portfolio-items/vseobecne-pripomienkyzds. Na tento zoznam v plnom rozsahu odkazujeme ako nedeliteľnú súčasť tohto vyjadrenia a ako na pomôcku
pre navrhovateľa aj úrad. Ako primerané opatrenie žiadame určiť opatrenie realizácie líniovej obvodovej zelene
kombinujúcou živý plot a vzrastlé stromy doplnené o drobné sadové úpravy.
Žiadame vyhodnotenie kumulatívnych a synergických vplyvov celkových, nielen prírastkových a z tohto dôvodu
súčasne požadujeme ďalšie posudzovanie.
Ďalším problémom je následné povoľovacie konanie; za celú našu existenciu sme doteraz nedostali oznámenie
o konaní povolenia zariadenia na nakladanie s odpadom; dochádza tu teda k masívnemu porušovaniu platnej
slovenskej aj európskej legislatívy čo sa týka práv verejnosti. Žiadame, aby sme boli účastníkom následného
povoľovacieho konania a aby sa ukončila uvedená nezákonná prax slovenských štátnych orgánov ignorujúcich
dotknutú verejnosť identifikovanú v procesoch EIA v následných povoľovacích konaniach. Žiadame sa touto
otázkou osobitne zaoberať a jednoznačne zabezpečiť účasť verejnosti identifikovanej v procese EIA aj v následnom
povoľovacom konaní.
Vyhodnotenie OU BB, OSZP: Jedná sa o existujúci areál zberného dvora. Nevyžadujú sa priestorové, stavebné
a organizačné zásahy do priestoru existujúceho zberného dvora. Dopravné napojenie ani zaťaženie územia sa
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oproti súčasnému stavu nezmení. Navrhovaná zmena nekladie nároky na vybudovanie nových parkovacích miest
a nevyžaduje zmeny v jestvujúcom dopravnom napojení územia. Predmetný areál sa nenachádza na území
NATURA 2000 a nezasahuje do vyhlásených alebo navrhovaných chránených vtáčích území. V dotknutom území sa
nenachádzajú žiadne významné medzinárodné, národné, regionálne a lokálne mokrade. Skúmanie súladu akejkoľvek
navrhovanej stavby s príslušnou územnoplánovacou dokumentáciou patrí do kompetencie stavebného úradu v
rámci územného konania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon). Zámerom obce je v areáli jestvujúceho zberného dvora zabezpečiť okrem povoleného rozsahu zberu
odpadu aj rozšírený zber odpadov charakteru „železných a neželezných kovov“ a „vybraných druhov nebezpečných
odpadov“. Realizáciou navrhovanej zmeny nedochádza k záberu nových plôch mimo existujúci areál. Z doručených
pripomienok vyplýva, že Združenie domových samospráv sa podrobne neoboznámilo s predloženým oznámením
o zmene navrhovanej činnosti, nakoľko zaslané pripomienky sú všeobecného charakteru, poväčšine na novú
navrhovanú činnosť, a nekorešpondujú s predloženým oznámením o zmene navrhovanej činnosti. Podľa § 24 ods. 2
zákona o EIA dotknutá verejnosť má postavenie účastníka v konaniach uvedených v tretej časti a následne postavenie
účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ak uplatní postup podľa odseku 3 alebo
odseku 4, ak jej účasť v konaní už nevyplýva z osobitného predpisu.
5. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia, list č. OU-BB-OKR1-2021/023521-002-MP zo dňa
17.09.2021, konštatuje:
K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Donovaly – zariadenie na zber odpadov“, z
hľadiska záujmov civilnej ochrany odboru krízového riadenia Okresného úradu Banská Bystrica, nemáme žiadne
pripomienky.
Vyhodnotenie OU BB, OSZP: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné.
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, list č. A/2923/2021/HŽPZ zo dňa
17.09.2021, 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.
7. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia, list č. 09348/2021/
ODDUPZP-2 zo dňa 20.09.2021, konštatuje:
- k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nemáme pripomienky a nepožadujeme posudzovanie zmeny činnosti
v zmysle zákona o posudzovaní.
Vyhodnotenie OU BB, OSZP: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné.
8. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia obehového hospodárstva, odbor odpadového
hospodárstva, list č. 52032/2021; 12468/2021-10.1 zo dňa 28.09.2021, konštatuje:
Na základe Vašej požiadavky si Vás dovoľujeme informovať, že z vecnej pôsobnosti odboru k predloženému
oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nemáme zásadne pripomienky.
Vyhodnotenie OU BB, OSZP: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné.
9. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BB-OSZP3-2021/023078-002
zo dňa 22.09.2021, konštatuje
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska vodného hospodárstva k
zaslanému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Donovaly – zariadenie na zber odpadov“ v zmysle § 23 ods.
4 zákona o EIA nemá žiadne pripomienky, ale upozorňuje navrhovateľa, že zariadenie na zber odpadov sa nachádza
v ochrannom pásme vodárenského zdroja.
Vyhodnotenie OU BB, OSZP: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné, s upozornením na povinnosť dodržiavať
platnú legislatívu v oblasti štátnej vodnej správy.
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10. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, list č. ORHZ-BB2-2021/000543-002
zo dňa 01.10.2021, konštatuje:
- z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.
Vyhodnotenie OU BB, OSZP: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné.
OU BB, OSZP, na základe pripomienok doručených v stanoviskách, požiadal navrhovateľa podľa § 29 ods.
10 zákona o EIA o objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich zo stanoviska – Združenia domových
samospráv, ktoré je nevyhnutné na rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť má posudzovať podľa zákona o EIA
listom č. OU-BB-OSZP3-2021/022922-015 zo dňa 11.10.2021. Na OU BB, OSZP bol dňa 15.10.2021 doručený
list, v ktorom navrhovateľ vyhodnotil stanovisko, nasledovne:
K predmetnému stanovisku, ktorého súbor základných pripomienok je zverejnený aj na https://enviroportal.org/
portfolio-items/vseobecne-pripomienky-zds uvádzame nasledovné vyrozumenie.
Pripomienka: 1) Žiadame podrobne rozpracovať a vyhodnotiť v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako
aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN
a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008. Žiadame vyhodnotiť dopravno – kapacitné posúdenie v
súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 ,
Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky
ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej
situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom
dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky). Žiadame tak preukázať, že nie je potreba
realizovať vynútené investície a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku dynamickej
dopravy.
Vyjadrenie: Existujúci areál zberného dvora je napojený na cestu I/59 vedúcu severne až severovýchodne od
jeho územia. Doprava odpadov do priestorov zberného dvora je zabezpečená obcou formou zvozu jednotlivých
vyseparovaných zložiek odpadov z jestvujúcich zberných miest situovaných v katastrálnom území obce. Z týchto
zberných miest je odpad zvážaný kombinovaným nakladačom Mercedes-Benz Unimog 300.
Okrem toho môžu predmetné druhy odpadov doviesť do areálu zberného dvora aj samotný občania.
V prípade naplnenia zberných kapacít pre jednotlivé druhy odpadov sú tieto odovzdané organizácii oprávnenej na
nakladanie s nimi.
Dopravné napojenie ani zaťaženie územia sa oproti súčasnému stavu nezmení.
Pripomienka: 2) Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením
príslušnej normy STN 73 6110. Žiadame tak preukázať, že nie je potreba realizovať vynútené investície a zároveň,
že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku statickej dopravy.
Vyjadrenie: Navrhovaná zmena nekladie nároky na vybudovanie nových parkovacích miest a nevyžaduje zmeny v
jestvujúcom dopravnom napojení územia.
Pripomienka: 3) Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná zastávka
hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti a preukázať tak znižovanie zaťaženia územia
dopravou vytvorením predpokladov na využívanie hromadnej dopravy.
Vyjadrenie: Približne na úrovni odbočenia z cesty I/59 k areálu zberného dvora sú na ceste I/59 situované autobusové
zastávky (vo vzdialenosti do 50 m od jestvujúceho areálu zberného dvora).
Pripomienka: 4) Vyhodnotiť dostatočnosť opatrení v zmysle spracovaného dokumentu ochrany prírody podľa §3
ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z.
Vyjadrenie: Realizáciou navrhovanej stavby nedôjde k ohrozeniu alebo narušeniu územného systému ekologickej
stability. Problematika ochrany prírody a krajiny vo vzťahu k navrhovanej zmene je rozpracovaná v predloženom
oznámení o zmene (kapitola IV.12. Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia).
Pripomienka: 5) Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s
normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83
7017 Trávniky a ich zakladanie tak, aby sa preukázala ochrana krajinných zložiek v zmysle zákona OPK č.543/2002
Z.z.; preukázať ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.
Vyjadrenie: V súvislosti s navrhovanou zmenou činnosti „Donovaly – zariadenie na zber odpadov“ nedochádza
k novým záberom pôdy ani k stavebným úpravám jestvujúcich objektov a zariadení využívaných na zber
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odpadov. Navrhovaná zmena má predovšetkým legislatívny charakter (rámec) a nevyžaduje priestorové, stavebné
a organizačné zásahy do priestoru existujúceho zberného dvora.
Pripomienka:
6)
Žiadame
preto
vyhodnotiť
umiestnenie
zámeru
z
hľadiska
tepelnej
mapy spracovanej satelitným snímkovaním (infračervené snímkovanie voľne k dispozícii zo
satelitu LANDSAT-8: https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-landsat-archives-landsat-8oli-operational-land-imager-and?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects) a porovnať s mapou
vodných útvarov (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise-wfd-spatial-1), mapami sucha (http://
www.shmu.sk/sk/?page=2166) ako aj s mapami zrážok a teploty vzduchu (http://www.shmu.sk/sk/?
page=1&id=klimat_mesacnemapy); na základe ich vyhodnotenia navrhnúť vhodné adaptačné a mitigačné opatrenia
podľa strategického dokumentu Slovenskej republiky „Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé
dôsledky zmeny klímy“ schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 do nasledujúcich stupňov projektovej
dokumentácie projektu.
Vyjadrenie: Jestvujúci objekt zberného dvora predstavuje areál s dominanciou spevnených a zastavaných povrchov.
Odhadovaná plocha areálu s charakterom uvedených povrchov je cca 1750 m2 (areál o rozmeroch približne
35x45m). Pri rozlišovacej schopnosti prístroja TIRS na palube družice LANDSAT-8 na úrovni 100 m a charakteru
okolitého priestoru zberného dvora (prírodné a poloprírodné areály) nie je reálne daným spôsobom vyhodnotiť
vplyvy areálu z hľadiska teploty povrchov, prípadne definovať príspevok činnosti k rozsahu klimatickej zmeny.
Susedné i širšie okolité prostredie tvorí predovšetkým prírodná krajina, v rámci ktorej je vplyv areálu na klimatické
pomery územia zanedbateľný.
Pripomienka: 7) 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 (vora. +). Za týmto
účelom žiadame vyhodnotiť primárne posúdenie vplyvov na vody príslušnými metodikami CIS pre aplikáciu
Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES (http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/
guidance_docs_en.htm) a tak preukázať, že v dôsledku realizácie zámeru nemôže byť zhoršená kvalita vôd a vodných
útvarov; rovnako žiadame preukázať, že realizáciou zámeru sa nenaruší prirodzení vodná bilancia ani prirodzené
odtokové pomery v území.
Vyjadrenie: Spracované oznámenie o zmene ako aj prevádzka zberného dvora sú v súlade so zákonom o vodách, tým
došlo k rešpektovaniu aj Rámcovej smernice o vode č. 200/60/ES. Vyhodnotenie vplyvu na podzemné a povrchové
vody v rámci predloženého oznámenia o zmene považujeme za dostatočné. Rámcová smernica o vode č. 2000/60/
ES bola transponovaná do národnej legislatívy, ktorou je navrhovateľ vo všeobecnosti viazaný.
Pripomienka: 8) Dokumentáciu pre primárne posúdenie vplyvov na vody podľa §16a Vodného zákona
v ďalšej projekčnej fáze žiadame spracovať metodikou (http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/
documentRepository/downloadDocument?documentId=441).
Vyjadrenie: Starostlivosťou o ochranu vôd sa zaoberá Vodný zákon č. 364/2004 Z. z., ktorým je investor všeobecne
viazaný. V rámci posudzovania vplyvov navrhovanej zmeny činnosti sa neidentifikovala potreba uplatniť osobitné
posudzovanie podľa § 16a 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 (vodný zákon), a preto je táto požiadavka neopodstatnená.
Pripomienka: 9) Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb
v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický
posudok a vyhodnotiť vplyv jednotlivých emisií a imisií na tieto oblasti s dlhodobým pobytom osôb a preukázať, že
nebudú vystavený nadmernému zaťaženiu. Žiadame Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
Vyjadrenie: Lokalita zberu odpadov je situovaná v existujúcom areáli zberného dvora Donovaly, je situovaná
mimo trvalo obývanej časti obce Donovaly v dostatočnej vzdialenosti od obytnej a rekreačnej zástavby (najbližšie
situované rekreačné objekty / zariadenia sa nachádzajú cca 90 m severne, za cestou I/59).
Ako už bolo uvedené v predchádzajúcich častiach vyjadrenia, navrhovaná zmena má predovšetkým legislatívny
charakter (rámec) a nevyžaduje priestorové, stavebné a organizačné zásahy do priestoru existujúceho zberného
dvora.
Pripomienka: 10) Osobitne žiadame vyhodnotiť a analyzovať čistotu ovzdušia a vplyv zámeru na neho; v tejto
súvislosti osobitne analyzovať vplyv pevných častíc PM 10, PM 2,5. Vplyv PM10 častíc na ľudské zdravie je
pritom už dlhodobo považované za jedno z najpodstatnejších kritérií a parametrov emisných štúdií s vplyvom
napríklad na alergické ochorenia, ktoré majú v súčasnosti stúpajúcu tendenciu. Okrem vyššej úmrtnosti zlá kvalita
ovzdušia spôsobuje aj pokles našej schopnosti sústrediť sa, pracovať či častejšie absencie v práci a škole. Zvýšeným
koncentráciám drobných prachových častíc PM2,5 je na Slovensku vystavená pätina obyvateľov, čo je omnoho
viac ako 13-percentný priemer v Európe. Problém máme aj s prízemným ozónom. Výsledkom je minimálne 3800
predčasných úmrtí, strata produktivity a HDP. Zámer sa musí zaoberať zlepšením podmienok kvality ovzdušia.
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Vyjadrenie: V súvislosti so zberom odpadov predstavuje jediný zdroj látok znečisťujúcich ovzdušie doprava
odpadov do zberného dvora. V rámci predkladaného posúdenia nedochádza k zmene jestvujúcich skladovacích
ani spracovateľských kapacít zariadenia a z tohoto dôvodu nedôjde ani k zmene intenzity dopravy ako zdroja
znečisťovania ovzdušia. Vplyvy na ovzdušie spôsobené zberom odpadov zostávajú na súčasnej úrovni – bez
závažného negatívne vplyvu.
Pripomienka: 11) Žiadame overiť statiku stavby nezávislým oponentským posudkom a preukázať, že statika nie je
v dôsledku podhodnotenia nebezpečná resp. v dôsledku nadmerného naddimenzovania príliš nezaťažuje územia a
zložky životného prostredia.
Vyjadrenie: Ako už bolo uvedené v predchádzajúcich častiach vyjadrenia, navrhovaná zmena má predovšetkým
legislatívny charakter (rámec) a nevyžaduje priestorové, stavebné a organizačné zásahy do priestoru existujúceho
zberného dvora.
Pripomienka: 12) 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“
Vyjadrenie: Zámerom obce Donovaly je rozšíriť možnosti zberu odpadu v existujúcom zariadení zberného dvora o
skupiny odpadov „železných a neželezných kovov“ a „vybraných druhov nebezpečných odpadov“.
Nakoľko sa jedná o rozšírenie, ktoré je situované v relatívne novovybudovanom areáli zberného dvora (povolenie
na užívanie stavby z októbra 2015) a z pohľadu charakteru druhov odpadov a ich množstiev nie je významné,
považujeme vplyvy navrhovanej zmeny (doplnenia) na jednotlivé zložky životného prostredie za nezávažné
(prijateľné).
Pripomienka: 13) 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.
Vyjadrenie: Geologické pomery dotknutého územia sú v postačujúcom rozsahu popísané v rámci kapitoly III.6.1.
Charakteristika prírodných pomerov dotknutého územia a jeho okolia. Potenciálne ohrozenie horninového prostredia
je možné len v súvislosti s únikom (prienikom) znečisťujúcich látok z dopravy a zo zbieraných odpadov do
horninového prostredia. Spevnené povrchy (asfalt, betón) a podlahy kontajnerových buniek so zabezpečením proti
havarijnému úniku minimalizujú toto riziko.
Zariadenie na zber odpadov nemá negatívny vplyv na horninové prostredie dotknutého územia a jeho okolia.
Pripomienka: 14) Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej
kanalizácie a ostatných vodných stavieb a tak preukázať, že nedôjde k preťaženiu kanalizačnej siete a teda k zvýšeniu
rizika záplav ako aj to, že kanalizácia bude účinná a spĺňať parametre podľa zákona o kanalizáciách č.442/2002 Z.z
Vyjadrenie: Zrážkové odpadové vody v území (v areáli zberného dvora) sú zachytávané systémom zbernej
dažďovej kanalizácie a pred zaústením do recipientu prečistené v odlučovači ropných látok. Jedná sa o vybudovaný
a prevádzkou odskúšaný systém odvedenia zrážkových odpadových vôd. Ako sme už uviedli, navrhovaná a
posudzovaná zmena nemá charakter stavebnej, organizačnej alebo priestorovej úpravy jestvujúcej činnosti, nedôjde
teda ani k navýšeniu produkcie zrážkových odpadových vôd, ktoré by si vyžadovalo zmenu alebo prehodnotenie
jestvujúceho riešenia.
Pripomienka: 15) Požadujeme skontrolovať hydraulický výpočet prietokových množstiev vodných stavieb majúci
charakter dynamického výpočtu konštrukcie vodných stavieb, ktorý má vplyv napr. na určenie správneho profilu
vodných stavieb (nielen veľkosť, ale aj tvar napríklad potrubí), pričom vypočítava priebeh prietoku vôd vo vodných
stavbách počas relevantného času.
Vyjadrenie: Viď predchádzajúca pripomienka.
Pripomienka: 16) Požadujeme výpočet energetickej efektivity v zmysle vyhlášok č.35/2020 Z.z., č.324/2016 Z.z.
a 364/2012 Z.z., ktorým sa vykonávajú zákony o energetickej hospodárnosti a certifikácii budov č.318/2019 Z.z.,
300/2012 Z.z. a č.555/2005 Z.z. Súčasťou DSP majú byť nasledovné výpočty ako súčasť projektového energetického
hodnotenia podľa §45 ods.2 písm.c Stavebného zákona
Vyjadrenie: Navrhovaná a posudzovaná zmena nemá charakter stavebnej, organizačnej alebo priestorovej úpravy
jestvujúcej činnosti.
Pripomienka: 17) 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
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charakteru územia a navrhovaného zámeru a to z hľadiska kumulácie a súbežného pôsobenia. Žiadame tak preukázať,
že nedôjde k nadmernému zaťaženiu územia v rozpore s územným plánom.
Vyjadrenie: Stavba „Zberný dvor odpadov“ v obci Donovaly je v súlade s platnou územnoplánovacou
dokumentáciou obce, kde sú predmetné plochy vymedzené pre funkciu „plochy skladov a zariadení technickej
vybavenosti“.
Pre stavbu „Zberný dvor odpadov na parcele 3716/23, areál parc. č. 3716/13, 3716/14“ v katastrálnom území
Donovaly bolo obcou Nemce v zmysle §82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v
znení neskorších predpisov vydané rozhodnutie o povolení na užívanie stavby (list č .OcÚ-44/2015 Ka z 13. 10.
2015).
Pripomienka: 18) Žiadame preukázať spôsob plnenia povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z.
a uviesť navrhované opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/
odpad/povinnosti-podnikatela).
Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (http://www.minzp.sk/files/sekciaenviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf)
do
zámeru a v ňom navrhovaných opatrení a preukázať tak plnenie záväzných zákonných povinností na úseku
odpadového hospodárstva.
Vyjadrenie: Obec Donovaly zabezpečuje na svojom území zber odpadov v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetnú činnosť zabezpečuje v súlade s rozhodnutiami Okresného
úradu životného prostredia Banská Bystrica, Odboru starostlivosti o životné prostredie:
• podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
o číslo OU-BB-OSZP3-2016/027848/ADA z 11.10.2016 – súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov s
platnosťou do 30. 09. 2021 (vrátane zberu železných a neželezných kovov – katalógové čísla 17 04 05, 20 01 04,
20 01 40 05),
o číslo OU-BB-OSZP3-2021/017736-004 zo dňa 10. 08. 2021 – súhlas na prevádzkovanie zberného dvora s
platnosťou od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2026 (neobsahuje železné a neželezné kovy),
Zámerom obce je v areáli jestvujúceho zberného dvora zabezpečiť okrem povoleného rozsahu zberu odpadu aj
rozšírený zber odpadov charakteru „železných a neželezných kovov“ a „vybraných druhov nebezpečných odpadov“.
Sumárny prehľad druhov odpadov, s ktorými sa bude v zariadení na zber odpadov nakladať je uvedený v Tabuľke
1. predkladaného oznámenia o zmene.
Zberný dvor pozostáva z haly situovanej na parcele číslo 3716/23 a areálu o celkovej výmere 1 757 m2 parcelné číslo
3716/13, 3716/14, ktorý je oplotený železným plotom Dirick uzavretý elektrickou automatickou bránou. Povrch
areálu je spevnený, vyasfaltovaný, monitorovaný kamerovým systémom a je osvetlený. V areáli sú uložené nádoby
na vyseparované zložky komunálneho odpadu:
• 2 ks hákový kontajner Abroll 36 m3 zakrytý so zasúvacou strechou (zmesový komunálny odpad)
• hákový kontajner 25 m3 na vytriedené zložky - papier a lepenka
• hákový kontajner 25 m3 na vytriedené zložky - plasty
• vaňový kontajner 7 m3 na vytriedené zložky - sklo
• vaňový kontajner 7 m3 na vytriedené zložky – drevo
• uzatvárateľná kontajnerová bunka na vyradené elektrozariadenia 9 m3
• uzatvárateľná kontajnerová bunka na opotrebované jedlé oleje a tuky 5 m3
Hala je s rozmermi 11 x 30 m a výškou 5 m.
Úniku škodlivých látok zabraňuje konštrukciou podlahy, v ktorej je uložená hydroizolačná fólia Fatrafol. Prízemie
haly tvoria tieto priestory: schodisko, chodba, kuchyňa, WC, umyváreň, šatňa, kancelária, sklad – plocha spolu
109,71 m2.
Zastavaná plocha haly je 334,93 m2.
Úžitková plocha haly je 384,42 m2.
V priestoroch zberného dvora sú umiestnené dva veľkokapacitné lisovacie kontajnery o objeme 2 x 25 m3 na papier
a plasty – zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
Stavba „Zberného dvora odpadov“ bola skolaudovaná a uvedená do užívania rozhodnutím Obce Nemce ako
príslušného stavebného úradu pod č. OcÚ – 44/2015 Ka zo dňa 13.10.2015.
Zber odpadov „zo železných a neželezných kovov“ bude v priestore zberného dvora zabezpečený formou samostatne
stojaceho kontajnera.
Zber vybraných druhov nebezpečných odpadov (a v prípade potreby aj iných druhov nebezpečných odpadov
zbieraných na území obce) bude v priestore zberného dvora zabezpečený v objekte jestvujúcej uzatvárateľnej
kontajnerovej bunky.
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V prípade naplnenia zberných kapacít pre jednotlivé druhy odpadov budú tieto odovzdané organizácii oprávnenej
na nakladanie s nimi.
Pripomienka: 19) Žiadame preukázať dôsledne ochranu poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona o ochrane
poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť
odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde
najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia
Vyjadrenie: Realizáciou navrhovanej zmeny činnosti nebudú dotknuté poľnohospodárske pôdy.
Pripomienka: 20) Priemerný Slovák potrebuje pre svoj život 536 metrov štvorcových zemského povrchu;
priemerný Brit 430, Fín až 2 459 metrov štvorcových (Eurostat za rok 2015, Land footprint, údaje nezahŕňajú
poľnohospodárstvo). Človek postupne premieňa povrch, prispôsobuje ho svojim potrebám. Inštitút Alternatives
Economiques s využitím údajov Eurostatu vypočítal, že rozloha týchto umelých, človekom pretvorených oblastí, v
rokoch 2009-2015 narástla v každej krajine Európskej únie – napriek hospodárskej kríze a v mnohých prípadoch
(Grécko, Maďarsko, Estónsko) aj napriek poklesu obyvateľov. Štatistika zahŕňa len človekom významne pretvorené
oblasti, ako mestá, komunikácie, športoviská či zalievané záhrady. Človek však využíva aj ďalšie oblasti pre
získavanie zdrojov: na poľnohospodársku výrobu, priemysel a pod. Na Slovensku bol tento nárast druhý najväčší v
EÚ – rozloha človekom pretvorených oblastí sa medzi 2009 – 2014 zvýšila o 14,9 percenta. Je možné preto dôvodne
sa domnievať o neplnení povinnosti podľa §11 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. nezaťažovať územie
nad únosnú mieru. Žiadame preto preukázať na úrovni obce/mesta, okresu, regiónu a štátu, že nie je možné projekt
zrealizovať bez ďalšieho záberu prírodných plôch napríklad revitalizáciou a obnovou nevyužívaných priemyselných
areálov, brownfieldov a podobne
Vyjadrenie: Zámerom obce je v areáli jestvujúceho zberného dvora zabezpečiť okrem povoleného rozsahu zberu
odpadu aj rozšírený zber odpadov charakteru „železných a neželezných kovov“ a „vybraných druhov nebezpečných
odpadov“. Realizáciou navrhovanej zmeny nedochádza k záberu nových plôch mimo existujúci areál.
Žiadame, aby navrhovateľ obnovil prirodzenú biodiverzitu dotknutého územia, čo najviac obnovil prirodzené
funkcie narušeného ekosystému, čo najviac ochránil životné prostredie a kompenzoval tak ekologickú ujmu v
dôsledku navrhovaného zámeru nasledovnými opatreniami:
Opatrenie 1) Navrhnúť opatrenia zlepšujúce kvalitu ovzdušia a znižujúce koncentráciu pevných častíc PM10, PM2,5
ako aj koncentráciu benzénu, NO2 a CO; v tomto smere počas prevádzky vykonávať efektívne monitorovanie
a v navrhnutých opatreniach robiť korekcie na základe aktuálnych výsledkov monitoringu ovzdušia. Žiadame
konkretizovať tieto zlepšujúce opatrenia.
Vyjadrenie: V súvislosti so zberom odpadov predstavuje jediný zdroj látok znečisťujúcich ovzdušie doprava
odpadov do zberného dvora. V rámci predkladaného posúdenia nedochádza k zmene jestvujúcich skladovacích
ani spracovateľských kapacít zariadenia a z tohoto dôvodu nedôjde ani k zmene intenzity dopravy ako zdroja
znečisťovania ovzdušia. Vplyvy na ovzdušie spôsobené zberom odpadov zostávajú na súčasnej úrovni – bez
závažného negatívne vplyvu.
Opatrenie 2) Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; žiadame
uviesť aké recykláty a ako sa v zámere použijú. Požadujeme používanie recyklátov najmenej v rozsahu stavebných
inertných odpadov do základov a terénnych úprav stavby; zmesy recyklátov živičných materiálov zmiešaných s
recyklovanými plastami; plastové recykláty napr. na retenčnú dlažbu alebo tepelnú či zvukovú izoláciu.
Vyjadrenie: Navrhovaná a posudzovaná zmena nemá charakter stavebnej, organizačnej alebo priestorovej úpravy
jestvujúcej činnosti.
Opatrenie 3) Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb a povrch
územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených
ihrísk či outdoorových cvičísk. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené
vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby , ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej
plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v
danom území (www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf). Na všetkých parkovacích plochách na teréne
realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia.
Vyjadrenie: V rámci navrhovanej zmeny činnosti sa neuvažuje s výstavbou parkovacích miest.
Opatrenie 4) Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala
metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA
RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basichtml/index.html#2). Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s
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klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002
Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej
dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať
isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-svodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach. Vo všeobecnosti požadujeme realizáciu tzv. dažďových záhrad.
Vyjadrenie: V súvislosti s navrhovanou zmenou činnosti „Donovaly – zariadenie na zber odpadov“ nedochádza
k novým záberom pôdy ani k stavebným úpravám jestvujúcich objektov a zariadení využívaných na zber
odpadov. Navrhovaná zmena má predovšetkým legislatívny charakter (rámec) a nevyžaduje priestorové, stavebné a
organizačné zásahy do priestoru existujúceho zberného dvora ani spracovanie projektovej dokumentácie pre proces
povoľovania navrhovanej zmeny.
Opatrenie 5) 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 infraštruktúry podľa §48 zákona OPK č.543/2002 Z.z. Táto zelená
infraštruktúra by mala mať formu lokálneho parčíka, ktorý bude vhodne začlenený do okolitého územia a podľa
prevádzkových možnosti voľne prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel
pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska
stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do
biodiverzity okolitého územia. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy
minimálnej vybavenosti obcí (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodickeusmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb) a podľa tejto
metodiky spracovať dokumentáciu pre územné aj stavebné konanie.
Vyjadrenie: Stavba „Zberného dvora odpadov“ bola skolaudovaná a uvedená do užívania rozhodnutím Obce Nemce
ako príslušného stavebného úradu pod č. OcÚ – 44/2015 Ka zo dňa 13.10.2015. Jedná sa o vybudovaný areál.
Opatrenie 6) Na horizontálne plochy (najmä strechy) žiadame aplikáciu zelených strešných krytín, ktoré plnia
funkciu extenzívnej vegetačnej strechy.
Vyjadrenie: Stavba „Zberného dvora odpadov“ bola skolaudovaná a uvedená do užívania rozhodnutím Obce Nemce
ako príslušného stavebného úradu pod č. OcÚ – 44/2015 Ka zo dňa 13.10.2015. Navrhovaná a posudzovaná zmena
nemá charakter stavebnej, organizačnej alebo priestorovej úpravy jestvujúcej činnosti.
Opatrenie 7) Na vertikálne plochy (napr. steny) žiadame aplikáciu zelených stien (napr. brečtany vhodné na takúto
aplikáciu) za účelom lepšieho zasadenia stavby do biodiverzity prostredia.
Vyjadrenie: Navrhovaná a posudzovaná zmena nemá charakter stavebnej, organizačnej alebo priestorovej úpravy
jestvujúcej činnosti.
Opatrenie 8) Na povrchy cestných komunikácií požadujeme použitie vodopriepustných asfaltov a betónov s
prímesou recyklovaných plastov.
Vyjadrenie: V súvislosti s navrhovanou zmenou nedochádza k budovaniu spevnených povrchov a komunikácií.
Navrhovaná a posudzovaná zmena nemá charakter stavebnej, organizačnej alebo priestorovej úpravy jestvujúcej
činnosti.
Opatrenie 9) Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť
umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber: komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
kovov označeného červenou farbou, papiera označeného modrou farbou, skla označeného zelenou farbou, plastov
označeného žltou farbou a bio-odpadu označeného hnedého farbou.
Preukázať prijatie opatrení garantujúcich zlepšenie reálnej recyklácie smerujúcej k „zero waste“ konceptu; tieto
opatrenia žiadame špecifikovať a počas prevádzky monitorovať a zlepšovať.
Vyjadrenie: Zámerom obce Donovaly je v areáli jestvujúceho zberného dvora zabezpečiť okrem povoleného
rozsahu zberu odpadu aj rozšírený zber odpadov charakteru „železných a neželezných kovov“ a „vybraných druhov
nebezpečných odpadov“. Realizáciou uvedenej zmeny dochádza k zvýšeniu úrovne systému separovaného zberu
odpadov na území obce.
Opatrenie 10) Žiadame vypracovať projekt dekonštrukcie projektu po jeho dožití a preukázať možnosť zhodnotenie
a recyklácie jeho jednotlivých súčastí.
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Vyjadrenie: Požiadavku považujeme za irelevantnú.
Žiadame, aby navrhovateľ prispel k socio-ekonomickému rozvoju dotknutej obce realizáciou nasledovných opatrení:
1. Navrhovateľ vysadí v dotknutej obci vzrastlé dreviny a to na verejných priestranstvách v obývaných častiach obce
po dohode s orgánom ochrany prírody v zmysle Dokumentu starostlivosti o dreviny.
Vyjadrenie: Pri realizácii navrhovanej činnosti nedôjde k výrubu drevín, požiadavku na náhradnú výsadbu
pokladáme za neopodstatnenú.
2. 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.
Vyjadrenie: Navrhovaná a posudzovaná zmena nemá charakter stavebnej, organizačnej alebo priestorovej úpravy
jestvujúcej činnosti a nepredstavuje lokalitu s charakterom verejného priestoru.
3. Vytvoriť podmienky pre kompostovanie rozložiteľného odpadu a vybudovať domácu kompostáreň slúžiacu pre
potreby zužitkovania rozložiteľného odpadu vznikajúceho pri prevádzke zámeru.
Vyjadrenie: V rámci platného rozhodnutia Okresného úradu životného prostredia Banská Bystrica, Odboru
starostlivosti o životné prostredie (číslo spisu OU-BB-OSZP3-2021/017736-004 z 10. 08. 2021 podľa § 97 ods. 1
písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je na prevádzke Zberný
dvor odpadov Donovaly povolený aj zber odpadov číslo 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad. Ten je podobe ako
ostatné zbierané kategórie odpadov po naplnení zberných kapacít odovzdaný na ďalšie spracovanie (zhodnotenie)
oprávnenej organizácii (
Prioritne sú však biologicky rozložiteľné odpady z územia obce zhodnocované v réžii majiteľov príslušných
pozemkov.
ZDS v rámci Európskej zelenej dohody (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-greendeal_sk) je potrebné nastaviť transformáciu hospodárstva na ekologickom princípe; žiadame navrhovateľa vysvetliť,
jeho príspevok k budovaniu ekologického a inovatívneho hospodárstva.
Vyjadrenie: Ako sme už uviedli v predchádzajúcich častiach vyjadrenia, navrhovaná zmena činnosti predstavuje
zvýšeniu úrovne systému separovaného zberu odpadov na území obce Donovaly.
Žiadame navrhovateľa, aby navrhol opatrenia, ktorými prispeje k zelenej transformácii hospodárstva aj
celej spoločnosti založenej na inováciách a Európskej zelenej dohode (https://ec.europa.eu/info/strategy/
priorities-2019-2024/european-green-deal_sk); žiadame úrad, aby takéto opatrenia určil ako záväzné podmienky
rozhodnutia.
Vyjadrenie: Zámerom obce Donovaly je rozšíriť možnosti zberu odpadu v existujúcom zariadení zberného dvora o
skupiny odpadov „železných a neželezných kovov“ a „vybraných druhov nebezpečných odpadov“.
Nakoľko sa jedná o rozšírenie, ktoré je situované v relatívne novovybudovanom areáli zberného dvora (povolenie
na užívanie stavby z októbra 2015) a z pohľadu charakteru druhov odpadov a ich množstiev nie je významné,
očakávame, že vplyvy navrhovanej zmeny (doplnenia) na jednotlivé zložky životného prostredie nebudú závažné.
Európska komisia pripravuje balíček energetických reforiem popularizovaných pod názvom „Fit for 55“ (https://
www.consilium.europa.eu/sk/policies/fit-for-55/), čím sa naznačuje ambícia EÚ stať sa uhlíkovo neutrálnym
kontinentom. Žiadame navrhovateľa, aby uviedol opatrenia, ktorými navrhuje prispieť k tejto snahe v rámci svojho
zámeru. Bližšie vysvetlenie nájdete v odbornom článku (https://euobserver.com/climate/152419).
Vyjadrenie: Zámerom obce Donovaly je rozšíriť možnosti zberu odpadu v existujúcom zariadení zberného dvora o
skupiny odpadov „železných a neželezných kovov“ a „vybraných druhov nebezpečných odpadov“.
Samotný zber a následné dočasné skladovanie ako jedny zo základných krokov v procese nakladania s odpadmi,
resp. ich následného zhodnocovania nemajú pri zabezpečení vhodných skladovacích podmienok negatívne vplyvy
na jednotlivé zložky životného prostredia ani zdravie pracovníkov a obyvateľov širšieho dotknutého územia.
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Umiestnenie a prevádzka zariadenia na zber odpadov v jestvujúcom zbernom dvore obce Donovaly neprináša
vplyvy, ktoré by svojim charakterom a rozsahom významne ovplyvňovali jednotlivé zložky životného prostredia.
Realizáciou činnosti – prevádzkou zariadenia na zber odpadov nedôjde ani po doplnení zberu o vybrané druhy
odpadov „železných a neželezných kovov“ (katalógové číslo 15 01 04, 05 01 05, 17 04 05, 20 01 03, 20 01 04)
a „nebezpečných odpadov“ (katalógové číslo 20 01 21, 20 01 23, 20 01 26, 20 01 35, prípadne aj iných druhov
nebezpečných odpadov zbieraných na území obce Donovaly) k negatívnemu ovplyvneniu kvalitatívnych parametrov
jednotlivých zložiek životného prostredia dotknutého územia.
Spracovateľ a navrhovateľ oznámenia o zmene sa s pripomienkami Združenia domových samospráv oboznámili
a konštatujú, že všeobecné pripomienky ZDS si vyžadujú najmä dodržiavanie platnej legislatívy v jednotlivých
oblastiach vplyvov, čo je prirodzenou podmienkou realizácie navrhovanej zmeny.
OU BB, OSZP 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-OSZP3-2021/022922-019 zo dňa 15.10.2021. Žiadateľ mal právo nazerať do spisu a
robiť si z neho výpisky, za prítomnosti zástupcu správneho orgánu, na základe čoho by si správny orgán urobil
záznam obsahujúci požadované údaje. Možnosť nazrieť do spisu alebo vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia podľa
vyššie uvedeného upovedomenia nevyužil žiadny z účastníkov konania.
Príslušný orgán zobral stanoviská na vedomie. K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nebolo doručené žiadne
nesúhlasné stanovisko. K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti bola doručená požiadavka na posudzovanie
podľa zákona o EIA od Združenia domových samospráv. 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 a uviedla sa podmienka, majúca povahu
eliminovania, alebo zmierňovania vplyvu na životné prostredie zmeny navrhovanej činnosti.
Jedná sa o existujúci areál zberného dvora, ktorý nevyžaduje priestorové, stavebné a organizačné zásahy do
priestoru existujúceho zberného dvora. Dopravné napojenie ani zaťaženie územia sa oproti súčasnému stavu
nezmení. Navrhovaná zmena nekladie nároky na vybudovanie nových parkovacích miest a nevyžaduje zmeny v
jestvujúcom dopravnom napojení územia. Predmetný areál sa nenachádza na území NATURA 2000 a nezasahuje
do vyhlásených alebo navrhovaných chránených vtáčích území. V dotknutom území sa nenachádzajú žiadne
významné medzinárodné, národné, regionálne a lokálne mokrade. Skúmanie súladu akejkoľvek navrhovanej stavby
s príslušnou územnoplánovacou dokumentáciou patrí do kompetencie stavebného úradu v rámci územného konania
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Zámerom obce
je v areáli jestvujúceho zberného dvora zabezpečiť okrem povoleného rozsahu zberu odpadu aj rozšírený zber
odpadov charakteru „železných a neželezných kovov“ a „vybraných druhov nebezpečných odpadov“. Realizáciou
navrhovanej zmeny nedochádza k záberu nových plôch mimo existujúci areál.
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 zmeny navrhovanej činnosti, a preto neboli osobitne
zapracované do výrokovej časti tohto rozhodnutia.
OU BB, OSZP posúdil zmenu navrhovanej činnosti uvedenej z hľadiska povahy a rozsahu zmeny navrhovanej
činnosti, miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a
zdravie obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri posudzovaní
zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho
postupu v zmysle ustanovení zákona použi OU BB OSZP Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o EIA,
uvedené v prílohe č. 10 zákona o EIA, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní
vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.
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.
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OU BB, OSZP, dôkladne preštudoval všetky doručené stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a
podrobne sa zaoberal ich vyhodnotením. Pripomienky vyplývajúce z dodržiavania všeobecne platných záväzných
predpisov vo veci ochrany životného prostredia je navrhovateľ povinný dodržiavať pri realizácií zmeny navrhovanej
činnosti, a preto neboli osobitne zapracované do výrokovej časti tohto.
OU BB, OSZP vyhodnotil vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie, a má za to, že vplyvy na životné
prostredie a zdravie obyvateľstva možno z hľadiska druhu predpokladaného rozsahu a intenzity hodnotiť ako málo
významné, za predpokladu dodržania požiadaviek na vstupy navrhovanej činnosti a na základe údajov o výstupoch,
ktoré sú uvedené v oznámení o zmene navrhovanej činnosti. Zmena navrhovanej činnosti nebude predstavovať
podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ale porovnateľné zaťaženia prostredia s pôvodne posudzovaným
stavom.
OU BB, OSZP na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti,
zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov štátnej správy a
samosprávy konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov a vhodných technických a
bezpečnostných opatrení, zmena navrhovanej činnosti nebude predstavovať taký zásah do životného prostredia,
ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodlo tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Na základe uvedeného bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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
Obec Donovaly, Donovaly 3, 976 39 Donovaly, Slovenská republika
Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218 , 850 00 Bratislava, 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
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ,
Nám. Ľudovíta Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA, Nám. Ľudovíta Štúra 5943/1,
974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
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Na vedomie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra, 812 35 Bratislava 15
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
1
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Elektronické podpisy
Registratúrne číslo záznamu: 0097312/2021

Vec: "Donovaly - zariadenie na zber odpadov" - začatie procesu zisťovacieho konania pre posúdenie vplyvov navrhovanej
zmeny činnosti - rozhodnutie
Parafa

Dátum/čas

Meno

Pozícia

Org.útvar

Funkcia

V zast.

Schválené

28.10.2021
10:37

Ratica Jozef, Ing.

vedúci

OU-BBOSZP

vedúci odboru

Nie
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