OKRESNÝ ÚRAD LUČENEC

KÓPIA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Lučenec

OU-LC-OSZP-2021/004832-025

02. 09. 2021

Rozhodnutie
zo zisťovacieho konania
Výrok
Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 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 § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán
podľa§ 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ zákon č. 71/1967 Zb.“) a ako príslušný orgán podľa§ 3 písm. k) v spojení s § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm.
b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon č. 24/2006 Z.z.“) rozhodol podľa § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z.
z. a § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. po vykonaní zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť
„Zhodnocovanie stavebných odpadov pomocou triediacej lopaty RS 10-20 a drviacej lopaty CBF 07, inštalované na
hydraulický systém mobilného pásového rýpadla“, navrhovateľa
SVOMA, s.r.o., Maloveská 4010, Lučenec, IČO: 36 622 796 takto:
Navrhovaná činnosť „Zhodnocovanie stavebných odpadov pomocou triediacej lopaty RS 10-20 a drviacej lopaty
CBF 07, inštalované na hydraulický systém mobilného pásového rýpadla“, ktorá má byť podľa predloženého zámeru
realizovaná v katastrálnom území mesta Lučenec, na parc. 7478/3 a 7478/5 (výmera pozemkov predstavuje 5478
m2) a predmetom ktorej bude zhodnotenie nasledovných odpadov, ktoré sú zaradené podľa vyhlášky č. 365/2015
Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov:
17 01 01- betón - kategória odpadu ostatný
17 01 02 - tehly - kategória odpadu ostatný
17 01 03 – škridly a obkladový materiál a keramika- kategória odpadu ostatný
17 01 07 - zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 - kategória
odpadu ostatný
17 03 02 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01- kategória odpadu ostatný
17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 - kategória odpadu ostatný
v maximálnom množstve do 83 200 t odpadov za rok,
sa nebude posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z. z..
V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. sa určujú nasledujúce podmienky na eliminovanie
alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie:
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- Počas prevádzky plniť technické požiadavky všeobecných podmienok prevádzkovania ustanovených v prílohe č.
3 k vyhl. č. 410/2012 Z.z., časť 1.2., hlavne opatrenia týkajúce sa znižovania a obmedzovania prašnosti pri realizácii
navrhovanej činnosti.
- Používať také materiály, technologické postupy, mechanizmy a zariadenia, ktoré budú šetrné k vodám.
- Dopravné prostriedky a ostatné mechanizmy a zariadenia udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní
s nimi a znečisťujúcimi látkami urobiť opatrenia v zmysle § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z. z., aby
nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd alebo do prostredia s nimi
súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita.
- Investor stavby podľa § 11 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) požiada cestný správny orgán o udelenie výnimky zo zákazu činnosti
v ochrannom pásme ciest III/2654.
- Žiadateľ pred začatím prác t.j. pred vydaním užívacieho povolenia zhodnocovania stavebného odpadu predloží
cestnému správnemu orgánu na odsúhlasenie plán prepravných trás (predpokladané smerovanie vozidiel z a do
existujúceho areálu na Mikušovskej ceste napojeného na cestu III. triedy) a plán organizácie dopravy vozidiel nad
3,5 t t.j. intenzitu dopravy vozidlami prepravujúcimi materiál na zhodnocovanie.
- V prípade znečistenia vozovky cesty III. triedy, ktoré môže spôsobiť závadu v zjazdnosti navrhovateľ znečistenie
bez prieťahov odstrániť a vozovku uviesť do pôvodného stavu.
- Na ceste nebude navrhovateľ odstavovať stavebné mechanizmy, motorové vozidlá ani odkladaný stavebný materiál.
- V prípade potreby zabezpečiť rekonštrukciu pripojenia vjazdu na cestu III/2654 z dôvodu zvýšenej intenzity
dopravy.
- Umiestiť mobilné zariadenia na výkon činnosti výlučne na území bez obytnej funkcie, do výrobných zón,
priemyselných parkov a areálov závodov, t.j. v IV. kategórii územia podľa prílohy k vyhláške MZ SR č. 549/2007
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom prostredí, v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z..
- Obmedziť prevádzku zariadenia na referenčný časový interval deň definovaný vo vyhláške MZ SR č. 237/2009
Z. z..
- Pri realizácii posudzovanej činnosti rešpektovať § 27 zákona č. 355/2007 Z. z. a vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z..
- Činnosť umiestňovať len do územia s 1. stupňom ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov;
- Vypracovať postup opatrení na zamedzenie úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v
prípade ich úniku.
Odôvodnenie
1. Úkony pred vydaním rozhodnutia
Navrhovateľ SVOMA, s.r.o., Lučenec, IČO: 36 622 796, predložil dňa 04.05.2021 Okresnému úradu Lučenec,
odboru starostlivosti o životné prostredie ( ďalej len „OÚ Lučenec, OSZP“) podľa § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29
ods.1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. zámer navrhovanej činnosti „Zhodnocovanie stavebných odpadov pomocou
triediacej lopaty RS 10-20 a drviacej lopaty CBF 07, inštalované na hydraulický systém mobilného pásového
rýpadla“.
Po preštudovaní predloženej žiadosti a zámeru orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné
prostredie konštatoval, že predložený zámer bol síce spracovaný v zmysle prílohy č. 9 k zákonu č. 24/2006 Z.z.,
ale neobsahuje všetky informácie o činnosti rozhodné pre posúdenie jej vplyvov na jednotlivé zložky životného
prostredia a pre vyhodnotenie kritérií pre zisťovacie konanie uvedenými v prílohe č. 10 k zákonu č. 24/2006 Z.z.,
a preto ho tunajší úrad podľa § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb., v súlade s § 22 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z.
rozhodnutím č. OU-LC-OSZP-2021/004832-002 zo dňa 13.05.2021 konanie prerušil a vrátil zámer na doplnenie a
určil rozsah doplnenia zámeru a lehotu na doplnenie a to do 15.06.2021 a to najmä:
A) Zámer spracovať v súlade s § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. a podľa prílohy č. 9 zákona č. 24/2006
Z.z. a to najmä:
1. Prehodnotiť bod 11. dotknuté obce a bod 14. povoľujúci orgán, kapitoly II. Základné údaje o navrhovanej činnosti.
2. Dopracovať kapitolu IV „Základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie
vrátane zdravia a o možnostiach opatrení na ich zmiernenie“ a to najmä:
- Bod 2. Údaje o výstupoch (najmä časť ovzdušie, hluk a vibrácie atď.)
-opis údajov o výstupoch vrátane uvedenia kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov.
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3. Dopracovať bod 10 „Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti
na životné prostredie“ kapitoly „IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné
prostredie vrátane zdravia a o možnostiach opatrení na ich zmiernenie“ v nadväznosti na jednotlivé výstupy.
4. Dopracovať bod 12 „Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a
ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi“ kapitoly „IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch
navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia a o možnostiach opatrení na ich zmiernenie“.
Podanie bolo doplnené dňa 15.06.2021 a dňa 21.06.2021 v požadovanom rozsahu a po dohode s príslušným orgánom.
Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil všetkým známym účastníkom konania,
že dňom doručenia zámeru sa začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. správne konanie vo veci posudzovania
predpokladaných vplyvov činnosti na životné prostredie.
Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 22.06.2021 zverejnil oznámenie o predložení
zámeru podľa § 23 ods.1 zákona č. 24/2006 Z. z. a informáciu pre verejnosť podľa § 24 ods.1 zákona č.
24/2006 Z. z. na webovom sídle MŽP SR a zároveň zaslal žiadosť o stanovisko k zámeru rezortnému orgánu
(Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky), povoľujúcemu orgánu (Okresný úrad Banská Bystrica,
odbor starostlivosti o životné prostredie), dotknutému orgánu (Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o ŽP,
Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikáciu, Okresný úrad Lučenec, pozemkový a
lesný odbor, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, Úrad Banskobystrického samosprávneho
kraja Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia, odbor
ochrany ovzdušia), a dotknutým obciam (mesto Lučenec, obec Mikušovce).
Na základe písomne žiadosti navrhovateľa OÚ Lučenec podľa § 22 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. upustil od
požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-LC-OSZP-2021/001763-007 zo dňa 19.04.2021.
2. Vyjadrenia k podkladom pre vydanie rozhodnutia
Navrhovateľa zaradil navrhovanú činnosť uvedenú v zámere na základe svojich parametrov podľa prílohy č. 8 k
zákonu č. 24/2006 Z. z:
do tabuľky č. 9. - Infraštruktúra, pol. č. 11 - Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu, od 50 000
t/rok do 100 000 t/rok (časť B – zisťovacie konanie).
Umiestnenie navrhovanej činnosti:
Kraj: Banskobystrický
Okres: Lučenec
Obec: Lučenec
Katastrálne územie: Lučenec
Parcelné číslo: 7478/3 a 7478/5 (o výmere 1361 m2 + 4117 m2)
Účelom zámeru je prevádzkovanie mobilného zariadenia na materiálové zhodnocovanie stavebných odpadov v
nasledovnom rozsahu:
- nakladanie s odpadmi činnosťou uvedenou v prílohe č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických
materiálov“ a „R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11“ pre stavebné odpady.
Predmetom posudzovania sú prídavné zariadenia pásového rýpadla doporučenej hmotnosti 10-20 ton:
1. Hviezdicová triediaca lopata výrobcu Lloyd Engineering, model Rotastar RS 10-20 a
2. Drviaca lopata výrobcu CM S.r.l., model CBF 07 určené na mechanickú úpravu stavebných/inertných odpadov.
Hviezdicová triediaca lopata výrobcu Lloyd Engineering, model Rotastar RS 10-20:
Výrobky Rotastar sú vysokovýkonné triediace lopaty, ktoré kombinujú viacero trhom požadovaných vlastností.
Materiál v lopate priebežne rotuje, nedochádza však k jeho rozomletiu alebo drveniu. Materiál sa v nej točí podobne,
ako v bubnovom triediči.
Vďaka polyuretánovým hviezdicovitým kotúčom sa materiál roztriasa počas otáčania. Pružné hviezdice sú šetrné
voči krehkým materiálom. V prípade použitia triediacej lopaty na zhodnotenie stavebných odpadov je výstupom
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kvalitný recyklát frakcie od 15 do 25 mm, v závislosti od požiadavky a druhu zhodnoteného odpadu najmä zeminy
s obsahom kameniva.
Triediaci výkon (max) – 40 ton/hod
Kapacita – 0,65 m3
Drviaca lopata výrobcu CM S.r.l., model CBF 07:
Je určená na drvenie inertných materiálov, stavebných odpadov. Drviaca lyžica využíva hydraulický systém
pásového rýpadla, na ktorom je uchytená. Týmto spôsobom priamo na stavbe alebo jej demolácii použitím drviacej
lopaty dôjde k opätovnému využitiu inertných materiálov a šetreniu prírodných zdrojov. V prípade použitia drviacej
lopaty na zhodnotenie stavebných odpadov je výstupom kvalitný recyklát frakcie od 25 do 125 mm, v závislosti od
požiadavky a druhu zhodnoteného odpadu.
Drviaci výkon (max) – 25 m3/hod
Kapacita – 0,7 m3.
Maximálna kapacita zariadenia:
Názov prídavného zariadenia
Maximálny výkon
Maximálna ročná kapacita
Triediaca lopata 40 ton/hod. 83 200 ton/rok
Drviaca lopata 25 m3/hod. 83 200 ton/rok
Zoznam odpadov podľa vyhlášky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších
predpisov, ktoré sú predmetom navrhovanej činnosti:
17 01 01- betón - kategória odpadu ostatný
17 01 02 - tehly - kategória odpadu ostatný
17 01 03 – škridly a obkladový materiál a keramika- kategória odpadu ostatný
17 01 07 - zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 - kategória
odpadu ostatný
17 03 02 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01- kategória odpadu ostatný
17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 - kategória odpadu ostatný
Množstvo zhodnoteného stavebného odpadu: 83 200 t odpadov za rok.
Prehľad manipulácie s odpadmi
Stavebné odpady určené na drvenie budú pásovým nakladačom naplnené do drviacej lopaty, následne sa podávačom
posunú k drviacim čeľustiam, kde bude dochádzať k samotnému drveniu na frakciu 15 – 135 mm. Podrvený materiál
bude zo spodnej časti lopaty vypadávať na určené miesto areálu, spravidla na spevnenú plochu pre uľahčenie
ďalšieho nakladania s recyklátom. Lopata môže byť vybavená vynášacím separátorom s magnetom, ktorý odseparuje
kovové časti. Podrvený vyseparovaný materiál sa cez hlavný násypník bude zhromažďovať na spevnenej ploche.
Následne sa tento materiál opätovne použije ako náhrada kameninovej štrkodrvy na budovanie nových cestných a
chodníkových telies, základov a pod..
Technické vybavenie zariadenia pozostáva z :
1. Stredný pásový mobilný nakladač (bager) hmotnosti od 13-20 ton, ktorý je nosným zariadením pre umiestnenie
doplnkového zariadenia
2. Hviezdicová triediaca lopata výrobcu Lloyd Engineering, model Rotastar RS 10-20
3. Drviaca lopata výrobcu CM S.r.l., model CBF 07

Číslo spisu
OU-LC-OSZP-2021/004832

Por.č.záznamu
025

Číslo záznamu
0033270/2021

Typ záznamu
Externý odoslaný záznam

4 / 18

Forma originálu
hodnoverná elektronická

KÓPIA
Príslušnému orgánu doručili podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. svoje stanoviská v zákonom stanovenom
termíne resp. do dňa vydania tohto rozhodnutia k predmetnému zámeru tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v
skrátenom znení):
1. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia obehového hospodárstva odbor odpadového hospodárstva (list č.
35603/2021,10324/2021-10.1 zo dňa 01.07.2021 doručený dňa 12.07.2021): dáva nasledovné stanovisko: „z vecnej
pôsobnosti odboru k predloženému zámeru navrhovanej činnosti nemáme zásadné pripomienky.“
Vyjadrenie OULC,OSZP: akceptuje stanovisko.
Odôvodnenie: Ministerstvo životného prostredia SR, neuviedlo také nedostatky v hodnotení, ktoré by bránili
realizácii zámeru a nepožaduje ďalšie posudzovanie činnosti podľa zákona.
2. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa ochrany prírody a krajiny (list č.
OU-LC-OSZP-2021/006459-002 zo dňa 30.06.2021 doručený dňa 30.06.2021): dáva nasledovné stanovisko:
„Záujmová lokalita prvého umiestnenia mobilného zariadenia je situovaná v k.ú. Lučenec, mimo zastavané územie
obce, na parcelách KN-C č. 7478/3 a 7478/5 evidovanej podľa katastra nehnuteľností s druhom pozemku zastavané
plochy a nádvorie, kde v zmysle § 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny platí prvý stupeň ochrany a
neevidujeme tu vyhlásené chránené územia vyžadujúce si osobitný režim ochrany a nie je ani súčasťou koherentnej
európskej sústavy chránených území Natura 2000.
V súlade s § 3 ods. 1, ods. 3 až ods. 5 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je každý povinný
chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej
zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania
územného systému ekologickej stability (ďalej len „ÚSES“). Vytváranie a udržiavanie ÚSES je verejným záujmom.
Podnikatelia a právnické osoby, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť, ktorou môžu ohroziť alebo narušiť ÚSES,
sú povinní zároveň navrhnúť opatrenia, ktoré prispejú k jeho vytváraniu a udržiavaniu. Podnikatelia a právnické
osoby, ktorí svojou činnosťou zasahujú do ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov, sú povinní na vlastné náklady
vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu ich poškodenia a ničenia a zároveň sú povinní tieto
opatrenia zahrnúť do návrhov projektov, programov, plánov a ostatnej dokumentácie vypracúvanej podľa osobitných
predpisov.
Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich
biotopy v zmysle § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny povinný postupovať tak,
aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a zničeniu. Ak táto činnosť vedie k ohrozenou
existencie druhov rastlín a živočíchov alebo k ich degenerácii, k narušeniu rozmnožovacích schopností alebo k
zániku populácie, orgán ochrany prírody a krajiny túto činnosť po predchádzajúcom upozornení obmedzí alebo
zakáže.
Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody
a krajiny na základe predloženého zámeru k navrhovanej činnosti „Zhodnocovanie stavebných odpadov pomocou
triediacej lopaty RS 10-20 a drviacej lopaty CBF 07, inštalované na hydraulický systém mobilného pásového
rýpadla“ nevyžaduje posudzovanie činnosti v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie v znení neskorších predpisov, ak mobilné zariadenie nebude v rámci Slovenskej republiky umiestňované
v chránených územiach, kde platí osobitný režim ochrany.“
Vyjadrenie OULC,OSZP: akceptuje stanovisko.
Odôvodnenie: Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie neuviedol také nedostatky v
hodnotení, ktoré by bránili realizácii zámeru pri akceptácii navrhovaných podmienok a nepožaduje ďalšie
posudzovanie činnosti podľa zákona. Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov je všeobecnou
zákonnou povinnosťou. Komplexné posúdenie vplyvov činnosti na životné prostredie je možné vykonať len pre
konkrétne umiestnenie navrhovanej činnosti, to musí vychádzať z hodnotenia navrhovanej lokality a jej atribútov. K
hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti dochádza z hľadiska jej umiestnenia (viď príloha č. 9 k zákonu č. 24/2006
Z.z., kapitola 9, príloha č. 11, kap. C III.) v tomto prípade parc. č. 7478/3 a 7478/5 k.ú. Lučenec. Uvedené parcely
nie sú v chránených územiach, kde platí osobitný režim ochrany.
3. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie- štátna správa ochrany ovzdušia (list č. OU-LCOSZP-2021/006664-1 zo dňa 16.07.2021 doručený 20.07.2021) - dáva nasledovné stanovisko:
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„Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutý orgán štátnej správy ochrany
ovzdušia podľa § 3 ods. 2 a ods. 4 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 § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ako dotknutý orgán dáva k predloženému zámeru „Zhodnocovanie stavebných odpadov pomocou triediacej lopaty
RS 10-20 a drviacej lopaty CFB 07, inštalované na hydraulický systém mobilného pásového rýpadla“ nasledovné
stanovisko:
Z hľadiska ochrany ovzdušia nemáme námietky k navrhovanej činnosti a nevyžadujeme činnosť 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. Je však potrebné dodržiavat' plnenie povinnosti podľa zákona o ovzduší a súvisiacich
platných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia a to najmä plnenie technických požiadaviek všeobecných
podmienok prevádzkovania ustanovených v prílohe č. 3 k vyhl. č. 410/2012 Z.z., časť 1.2., hlavne opatrenia týkajúce
sa znižovania a obmedzovania prašnosti.“
Vyjadrenie OULC,OSZP: akceptuje stanovisko a odôvodnené požiadavky zapracuje do podmienok tohto
rozhodnutia.
Odôvodnenie: Orgán štátnej správy neuviedol také nedostatky v hodnotení, ktoré by bránili realizácii zámeru pri
akceptácii navrhovaných podmienok a opatrení. Dotknutý orgán upozornil na dodržiavanie vybraných podmienok
prevádzkovania, ktoré však nevyžadujú ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti. Zároveň nepožaduje ďalšie
posudzovanie činnosti podľa zákona.
4. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie- štátna správa odpadového hospodárstva (list č.
OU-LC-OSZP-2021/006839-002 zo dňa 20.07.2021, doručený dňa 20.07.2021) - dáva nasledovné stanovisko:
„Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva po preštudovaní predloženého zámeru „Zhodnocovanie stavebných odpadov pomocou triediacej
lopaty RS 10-20 a drviacej lopaty CBF 07, inštalované na hydraulický systém mobilného pásového rýpadla“ ako
dotknutý orgán štátnej správy podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vo vzťahu k
nakladaniu s odpadmi nevyžaduje ďalšie posudzovanie o hodnotení vplyvov na životné prostredie, nakoľko sa jedná
o zariadenie, ktorého výsledným produktom bude recyklované kamenivo a štrkodrvina, ktoré sa opätovne použije
ako náhrada kameninovej štrkodrvy v stavebnom priemysle. Uvedená činnosť je v súlade so záväznou časťou POH
SR na obdobie rokov 2016-2020. Vzhľadom na plánovaný zámer upozorňujeme počas prevádzky zariadenia na
nasledovné: 1. Uvedená činnosť nakladania s odpadmi podlieha udeleniu súhlasu udeleného na prevádzkovanie
mobilného zariadenia na zhodnocovanie ostatných odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona a súhlasu na vydanie
prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. e) bodu 3. zákona
o odpadoch.“
Vyjadrenie OULC,OSZP: akceptuje stanovisko.
Odôvodnenie: Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie neuviedol také nedostatky v
hodnotení, ktoré by bránili realizácii zámeru a nepožaduje ďalšie posudzovanie činnosti podľa zákona.
5. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie- štátna vodná správa (list č. OU-LCOSZP-2021/007163-002 zo dňa 21.07.2021, doručený dňa 21.07.2021): dáva nasledovné stanovisko:
„Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný orgán štátnej vodnej správy ako dotknutý
orgán podľa § 23 ods. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k navrhovanému zámeru „Zhodnocovanie
stavebných odpadov pomocou triediacej lopaty RS 10-20 a drviacej lopaty CBF 07, inštalované na hydraulický
systém mobilného pásového rýpadla“ z hľadiska ochrany povrchových a podzemných vôd a vodných pomerov dáva
súhlasné stanovisko.
Orgán štátnej vodnej správy súhlasí s vykonaním navrhovaných opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov
navrhovanej činnosti na povrchové a podzemné vody a na ostatné zložky životného prostredia uvedené v zámere a
súčasne požaduje, aby pri podrobnom riešení zámeru počas jeho uskutočňovania ako aj počas vykonávania činnosti
podľa predloženého zámeru boli rešpektované a dodržané nasledovné požiadavky:
1.) Pri uskutočňovaní navrhovanej činnosti rešpektovať zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ vodný zákon“), Vyhlášku 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, Zákon č. 7/2010 Z. z.
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o ochrane pred povodňami, Zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace platné právne predpisy a normy.
2.) Pri uskutočňovaní navrhovanej činnosti nesmie dôjsť k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
3.) Používať také materiály, technologické postupy, mechanizmy a zariadenia, ktoré budú šetrné k vodám.
4.) Dopravné prostriedky a ostatné mechanizmy a zariadenia udržiavať v dobrom technickom stave a pri
zaobchádzaní s nimi a znečisťujúcimi látkami urobiť potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného zákona a vyhlášky
č. 200/2018 Z. z., aby nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd alebo
do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita.
Vzhľadom na to, že sa počas uskutočňovania navrhovanej činnosti neočakávajú významné negatívne vplyvy na
povrchové a podzemné vody, Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán
štátnej vodnej správy nepožaduje, aby navrhovaná činnosť bola ďalej posudzovaná podľa zákona NR SR.“
Vyjadrenie OULC,OSZP: akceptuje stanovisko a odôvodnené požiadavky zapracuje do podmienok tohto
rozhodnutia.
Odôvodnenie: Orgán štátnej správy neuviedol také nedostatky v hodnotení, ktoré by bránili realizácii zámeru pri
akceptácii navrhovaných podmienok a opatrení. Pripomienky majú charakter opatrení nevyžadujúcich si ďalšie
posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z.. Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov je všeobecnou
zákonnou povinnosťou. Dotknutý orgán zároveň nepožaduje ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti.
6. Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (list č. OU-LCOCDPK-2021/006426-002 zo dňa 16.07.2021 doručený dňa 16.07.2021):dáva nasledovné stanovisko:
„Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný orgán štátnej správy na
úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa § 2 ods. 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 5
zákona č. l35/l96l Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov súhlasí so zámerom
„Zhodnocovanie stavebných odpadov pomocou triediacej lopaty RS 10-20 a drviacej lopaty CBF 07, inštalované na
hydraulický systém mobilného pásového rýpadla“ za nasledovných podmienok:
• uvažovaná stavba sa dotýka záujmov cesty - III/2654 Mikušovce – spojka
• investor stavby je povinný podľa § 11 ods. 5 cestného zákona požiadať cestný správny orgán o udelenie výnimky
zo zákazu činnosti v ochrannom pásme ciest III/2654, ktoré bude podkladom pre vydanie územného a stavebného
povolenia
• upozorňujeme investora stavby, že žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme sa podáva
v štádiu prípravnej dokumentácie
• žiadateľ je povinný pred začatím prác t.j. pred vydaním užívacieho povolenia zhodnocovania stavebného odpadu
predložiť cestnému správnemu orgánu na odsúhlasenie plán prepravných trás (predpokladané smerovanie vozidiel
z a do existujúceho areálu na Mikušovskej ceste napojeného na cestu III. triedy) a plán organizácie dopravy vozidiel
nad 3,5 t t.j. intenzitu dopravy vozidlami prepravujúcimi materiál na zhodnocovanie
• počas prác v prípade znečistenia vozovky cesty III. triedy, ktoré môže spôsobiť závadu v zjazdnosti je potrebné
znečistenie bez prieťahov odstrániť a vozovku uviesť do pôvodného stavu
• na ceste nesmú byť odstavované stavebné mechanizmy, motorové vozidlá ani odkladaný stavebný materiál
• požiadať o rekonštrukciu pripojenia vjazdu na cestu III/2654 z dôvodu zvýšenej intenzity dopravy
• v plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), vyhlášky
č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách.“
Vyjadrenie OULC,OSZP: akceptuje stanovisko a odôvodnené požiadavky zapracuje do podmienok tohto
rozhodnutia.
Odôvodnenie: Orgán štátnej správy neuviedol také nedostatky v hodnotení, ktoré by bránili realizácii zámeru pri
akceptácii navrhovaných podmienok a opatrení. Pripomienky majú charakter opatrení nevyžadujúcich si ďalšie
posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z.. Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov je všeobecnou
zákonnou povinnosťou. všeobecne záväzných právnych predpisov je všeobecnou zákonnou povinnosťou. Dotknutý
orgán zároveň nepožaduje ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti.
7. Banskobystricky samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredie (list č. 08786/2021/
ODDUPZP-2 29104/2021 zo dňa 12.07.2021, doručený dňa 19.07.2021): dáva nasledovné stanovisko:
„Banskobystrický samosprávny kraj ako dotknutý orgán podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vydáva k
predloženému zámeru navrhovanej činnosti „Zhodnocovanie stavebných odpadov pomocou triediacej lopaty RS
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10-20 a drviacej lopaty CBF 07, inštalované na hydraulický systém mobilného pásového rýpadla“ nasledovné
stanovisko: - za dodržania podmienok na minimalizovanie negatívnych vplyvov navrhovanej činnosti na životné
prostredie nepožadujeme posudzovanie predložene navrhovanej činnosti v zmysle zákona o posudzovaní.
Do podmienok rozhodnutia zo zisťovacieho konania požadujeme zapracovať podmienku:
- realizovať opatrenia na zníženie prašnosti vznikajúcej pri samotnom zhodnocovaní stavebných odpadov.
Vyjadrenie OULC,OSZP: akceptuje stanovisko a požiadavku zapracuje do podmienok tohto rozhodnutia.
Odôvodnenie: Orgán štátnej správy neuviedol také nedostatky v hodnotení, ktoré by bránili akceptácii zámeru pri
akceptácii navrhovaných podmienok a opatrení. Dotknutý orgán nepožaduje ďalšie posudzovanie činnosti podľa
zákona.
8. Mesto Lučenec (list č. 37780/2021 zo dňa 20.07.2021 doručený dňa 23.7.2021): dáva súhlasné stanovisko.
Vyjadrenie OULC,OSZP: akceptuje stanovisko.
Odôvodnenie: Mesto Lučenec dalo súhlasné stanovisko s realizáciou navrhovanej činnosti a nepožaduje ďalšie
posudzovanie činnosti podľa zákona.
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci (list č.RUVZLC-568/7147/2020 zo dňa 15.07.2021Kr, doručený dňa 21.07.2021) dáva nasledovné stanovisko:
„ Po preštudovaní predloženého zámeru bolo zistené, že v kapitole IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch
navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia a o možnostiach opatrení na ich zmiernenie, vplyv
činnosti nie je spracovaný v požadovanom rozsahu. Chýba určenie podmienok pre prevádzkovanie predmetného
zariadenia (napr. minimálna vzdialenosť umiestnenia zariadenia počas prevádzky od objektov určených na bývanie,
maximálna doba činnosti zariadenia na jednotlivých miestach, resp. v areáli prvého umiestnenia a posudzované
hodnoty určujúcich veličín hluku a vibrácií, resp. opatrenia) tak, aby boli dodržané prípustné hodnoty určujúcich
veličín hluku a vibrácií vo vonkajšom prostredí podľa platných predpisov.
Vzhľadom na uvedené, predložený zámer „Zhodnocovanie stavebných odpadov pomocou triediacej lopaty RS 10-20
a drviacej lopaty CBF 07, inštalované na hydraulický systém mobilného pásového rýpadla“ nie je možné z hľadiska
ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia posúdiť.“
Na základe stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci (list
č.RUVZLC-568/7147/2020 zo dňa 15.07.2021- Kr, doručený dňa 21.07.2021) Okresný úrad Lučenec, odbor
starostlivosti o životné prostredie konanie rozhodnutím č. OU-LC-OSZP-2021/004832-018 zo dňa 23.07.2021
prerušil a vyzval navrhovateľa na doplnenie informácií a údajov k jednotlivým bodom uvedeným vo vyjadrení a určil
lehotu do 10.08.2021. Navrhovateľ doručil „doplnenie informácií a údajov“ k jednotlivým bodom dňa 06.08.2021.
Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie dopracované doplňujúce údaje zaslal Regionálnemu
úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci listom č. OU-LC-OSZP-2021/004832-022 zo dňa 12.08.2021.
Regionálny úrad vereného zdravotníctva doručil tunajšiemu úradu na základe dopracovaných doplňujúcich údajov
stanovisko č. RUVZLC-568/7871/2021 zo dňa 18.08.2021-Kr (doručené dňa 19.08.2021).
„Vzhľadom na povahu a rozsah činnosti, miesta vykonávania a významu predpokladaných vplyvov z hľadiska
ochrany verejného zdravia RUVZ súhlasí s realizáciou predloženého zámeru za dodržania podmienok uvedených v
dodatku k zámeru, ktorý vypracoval navrhovateľ 05.08.2021:
- umiestňovanie mobilného zariadenia na výkon činnosti výlučne na území bez obytnej funkcie, do výrobných zón,
priemyselných parkov a areálov závodov, t.j. v IV. kategórii územia podľa prílohy k vyhláške MZ SR č. 549/2007
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom prostredí, v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z. (ďalej
len „vyhláška“),
- obmedziť prevádzku zariadenia na referenčný časový interval deň definovaný vo vyhláške,
- pri realizácii posudzovanej činnosti rešpektovať platnú legislatívu, ktorou sa ustanovujú požiadavky na hluk,
infrazvuk a vibrácie v životnom prostredí (§ 27 zákona č. 355/2007 Z. z. a vyhláška).
Vyjadrenie OULC,OSZP: akceptuje stanovisko a odôvodnené požiadavky zapracuje do podmienok tohto
rozhodnutia.
Odôvodnenie: RUVZ v Lučenci na základe doplnených údajov navrhovateľom súhlasí s realizáciou navrhovanej
činnosti a neuviedol také nedostatky v hodnotení, ktoré by bránili realizácii zámeru pri akceptácii navrhovaných
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podmienok a opatrení. Požiadavky boli zapracované do podmienok rozhodnutia, nakoľko si nevyžaduje ďalšie
posudzovanie navrhovanej činnosti v tomto štádiu konania. Zároveň nepožaduje ďalšie posudzovanie činnosti podľa
zákona.
Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia, odbor ochrany ovzdušia, Okresný
úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, odpadové hospodárstvo, Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, Obec
Mikušovce, v zákonom stanovenej lehote ani ku dnešnému dňu k zámeru navrhovanej činnosti nedoručili písomné
stanovisko a teda v zmysle § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. sa stanovisko považuje za súhlasné. K predloženému
zámeru doručili svoje stanoviská zainteresované subjekty tak ako bolo uvedené.
V zmysle § 33 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. príslušný orgán dal možnosť známym účastníci konania listom č. OULC-OSZP-2021/004832-023 zo dňa 19.08.2021, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadrili k jeho podkladu i k
spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhli jeho doplnenie v lehote do 26.08.2021 alebo aj ústne do zápisnice a formou
nahliadnutia do spisu na Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 23 ods. 1
správneho poriadku.
V zmysle § 33 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. nebolo doručené na tunajší úrad žiadne vyjadrenie.
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie je konaním pred povoľovacou činnosťou a predmetom je posúdenie
vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Proces zisťovacieho konania má poskytnúť základné informácie
a hodnotenia pred prvým povolením podľa osobitných predpisov. Vychádza teda z podrobnosti riešenia v prvej etape
prípravy, nepredstavuje žiadny druh povolenia a takého povolenia nenahrádza.
3. Odôvodnenie vydania rozhodnutia a úvahy, ktoré boli použité pri hodnotení kritérií pre zisťovacie konanie podľa
prílohy č. 10 zákona č. 24/2006 Z.z..
Príslušný orgán na základe zámeru a stanovísk k nemu doručených a podľa kritérií pre zisťovacie konanie podľa §
29 zákona č. 24/2006 Z.z. a uvedených v prílohe č. 10 zákona č. 24/2006 Z.z. zistil nasledujúce skutočnosti:
I. Povaha a rozsah navrhovanej činnosti
1. Rozsah navrhovanej činnosti
Umiestnenie navrhovanej činnosti:
Kraj: Banskobystrický
Okres: Lučenec
Obec: Lučenec
Katastrálne územie: Lučenec
Parcelné číslo: 7478/3 a 7478/5
(Výmera 1 361 m2 + 4 117 m2, spolu 5 478 m2 )
Posudzované parcely budú pre navrhovanú činnosť slúžiť ako miesto prvého umiestnenia zhodnocovania stavebných
odpadov pomocou mobilných prídavných zariadení na drvenie a triedenie stavebného odpadu ako aj umiestnenie
počas mimosezónneho obdobia a bežných údržbových prác. Na lokalite je k dispozícií aj spevnená betónová plocha.
Celý areál je oplotený, spevnené plochy betónové, z časti nespevnené plochy. Zariadenie je konštrukčne a technicky
uspôsobené na častý presun z miesta na miesto a na jednom mieste bude prevádzkované kratšie ako šesť po sebe
nasledujúcich mesiacov. Zámer bude realizovaný v 1. stupni ochrany prírody a krajiny (všeobecná ochrana).
Účelom zámeru je prevádzkovanie mobilného zariadenia na materiálové zhodnocovanie stavebných odpadov v
nasledovnom rozsahu:
- nakladanie s odpadmi činnosťou uvedenou v prílohe č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických
materiálov“ a „R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11“ pre stavebné odpady.
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Predmetom posudzovania sú prídavné zariadenia pásového rýpadla doporučenej hmotnosti 10-20 ton:
1. Hviezdicová triediaca lopata výrobcu Lloyd Engineering, model Rotastar RS 10-20 a
2. Drviaca lopata výrobcu CM S.r.l., model CBF 07 určené na mechanickú úpravu stavebných/inertných odpadov.
Hviezdicová triediaca lopata výrobcu Lloyd Engineering, model Rotastar RS 10-20:
Výrobky Rotastar sú vysokovýkonné triediace lopaty, ktoré kombinujú viacero trhom požadovaných vlastností.
Materiál v lopate priebežne rotuje, nedochádza však k jeho rozomletiu alebo drveniu. Materiál sa v nej točí podobne,
ako v bubnovom triediči.
Vďaka polyuretánovým hviezdicovitým kotúčom sa materiál roztriasa počas otáčania. Pružné hviezdice sú šetrné
voči krehkým materiálom. V prípade použitia triediacej lopaty na zhodnotenie stavebných odpadov je výstupom
kvalitný recyklát frakcie od 15 do 25 mm, v závislosti od požiadavky a druhu zhodnoteného odpadu najmä zeminy
s obsahom kameniva.
Triediaci výkon (max) – 40 ton/hod
Kapacita – 0,65 m3
Drviaca lopata výrobcu CM S.r.l., model CBF 07:
Je určená na drvenie inertných materiálov, stavebných odpadov. Drviaca lyžica využíva hydraulický systém
pásového rýpadla, na ktorom je uchytená. Týmto spôsobom priamo na stavbe alebo jej demolácii použitím drviacej
lopaty dôjde k opätovnému využitiu inertných materiálov a šetreniu prírodných zdrojov. V prípade použitia drviacej
lopaty na zhodnotenie stavebných odpadov je výstupom kvalitný recyklát frakcie od 25 do 125 mm, v závislosti od
požiadavky a druhu zhodnoteného odpadu.
Drviaci výkon (max) – 25 m3/hod
Kapacita – 0,7 m3.
Maximálna kapacita zariadenia:
Názov prídavného zariadenia
Maximálny výkon
Maximálna ročná kapacita
Triediaca lopata 40 ton/hod. 83 200 ton/rok
Drviaca lopata 25 m3/hod. 83 200 ton/rok
Zoznam odpadov podľa vyhlášky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších
predpisov, ktoré sú predmetom navrhovanej činnosti:
17 01 01- betón - kategória odpadu ostatný
17 01 02 - tehly - kategória odpadu ostatný
17 01 03 – škridly a obkladový materiál a keramika- kategória odpadu ostatný
17 01 07 - zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 - kategória
odpadu ostatný
17 03 02 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01- kategória odpadu ostatný
17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 - kategória odpadu ostatný
Množstvo zhodnoteného stavebného odpadu: 83 200 t odpadov za rok.
Prehľad manipulácie s odpadmi
Stavebné odpady určené na drvenie budú pásovým nakladačom naplnené do drviacej lopaty, následne sa podávačom
posunú k drviacim čeľustiam, kde bude dochádzať k samotnému drveniu na frakciu 15 – 135 mm. Podrvený materiál
bude zo spodnej časti lopaty vypadávať na určené miesto areálu, spravidla na spevnenú plochu pre uľahčenie
ďalšieho nakladania s recyklátom. Lopata môže byť vybavená vynášacím separátorom s magnetom, ktorý odseparuje
kovové časti. Podrvený vyseparovaný materiál sa cez hlavný násypník bude zhromažďovať na spevnenej ploche.
Následne sa tento materiál opätovne použije ako náhrada kameninovej štrkodrvy na budovanie nových cestných a
chodníkových telies, základov a pod..
Technické vybavenie zariadenia pozostáva z :
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1. Stredný pásový mobilný nakladač (bager) hmotnosti od 13-20 ton, ktorý je nosným zariadením pre umiestnenie
doplnkového zariadenia
2. Hviezdicová triediaca lopata výrobcu Lloyd Engineering, model Rotastar RS 10-20
3. Drviaca lopata výrobcu CM S.r.l., model CBF 07
2. Súvislosť s inými činnosťami (jestvujúcimi, prípadne plánovanými).
Účelom zámeru je prevádzkovanie mobilného zariadenia na materiálové zhodnocovanie stavebných odpadov v
nasledovnom rozsahu o
- nakladanie s odpadmi činnosťou uvedenou v prílohe č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických
materiálov“ a „R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11“ pre stavebné odpady.
3. Požiadavky na vstupy (napr. záber lesných pozemkov a pôdy, využívanie vody, potreba surovín a celkové využitie
prírodných zdrojov, potreba energetických zdrojov).
Záber pôdy
Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k dočasnému ani trvalému záberu lesného a poľnohospodárskeho pôdneho
fondu.
Posudzovaná navrhovaná činnosť bude umiestnená na druhu pozemku- zastavaná plocha a nádvorie.
Voda
Počas výstavby:
Nevyžaduje sa.
Počas prevádzky:
Na zamedzenie prašnosti kropením.
Suroviny
Počas výstavby:
Nevyžaduje sa.
Počas prevádzky:
Požiadavky na mazacie tuky a hydraulické oleje, nakoľko zariadenie obsahuje pohyblivé časti. Prídavné zariadenia
sú napájané na hydraulický systém pásového rýpadla.
Energetické zdroje
Počas výstavby:
Nevyžaduje sa.
Počas prevádzky:
Samotné zariadenie na svoj chod nepotrebuje elektrickú energiu.
Nároky na dopravu a inú infraštruktúru
Realizácia a prevádzka navrhovanej činnosti nevyžaduje zmenu existujúcej dopravnej infraštruktúry ani zmenu
v organizácii dopravy. Presun prídavného zariadenia na pásové rýpadlo sa uskutočňuje nezávisle od mobilného
zariadenia alebo je jeho súčasťou. V závislosti od spôsobu prepravy sa rozlišujú aj nároky na spôsob prepravy.
Spravidla sa nevyžaduje špeciálny spôsob prepravy po existujúcich komunikáciách. Využívať sa budú existujúce
cestné komunikácie. Vzhľadom na určené prepravné trasy nie sú predpoklady na vznik negatívnych dopadov na
jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie ľudí.
Nároky na pracovné sily
S ohľadom na charakter činnosti nakladania s odpadmi sa vyžaduje s pracovnou silou v rozsahu 1 osoby s potrebnou
kvalifikáciou pri prevádzke zariadenia. Administratívnu prácu vzťahujúcu sa na ohlasovaciu povinnosť mobilného
zariadenia pred a po vykonaní prác u pôvodcu odpadov zabezpečuje administratívny pracovník v sídle spoločnosti.
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4. Údaje o výstupoch, najmä znečistenie ovzdušia, tvorba odpadov, odpadové vody, iné odpady, hluk, vibrácie,
žiarenie, teplo, zápach a iné očakávané vplyvy.
Ovzdušie
Hlavnou znečisťujúcou látkou pri drvení stavebných odpadov sú tuhé znečisťujúce látky (TZL), ktoré podľa
vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. patria do 1. skupiny, 3. podskupiny.
Podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o
ovzduší, ich môžeme zaradiť do
kategórie 5 - Nakladanie s odpadmi a krematóriá
bodu 5.99 Ostatné zariadenia a technológie spracovania a nakladania s odpadmi
Pri prevádzke drviaceho zariadenia o reálnom výkone v priemere 24 t/hod. sa hmotnostný tok TZL pohyboval
na úrovni 1,76 g/h. Pri projektovanom výkone jestvujúceho drviaceho zariadenia (max. 40 t/hod), ktorý nebol
zariadeniami nikdy dosiahnutý, by hmotnostný tok dosiahol hodnotu 21 g/hod.
Množstvo emisií vypustených do ovzdušia bude závisieť hlavne od druhu spracovávaného odpadu, priebehu prác,
meteorologických podmienok, podmienok okolia a pod.
Pohon technológie mobilných zariadení pre zhodnocovanie stavebných odpadov zabezpečuje spaľovací motor
mobilného pásového rýpadla. V dôsledku spaľovania uhľovodíkových palív v spaľovacích motoroch dochádza k
tvorbe znečisťujúcich látok. Do ovzdušia sa dostávajú predovšetkým oxidy dusíka (NOX), polycyklické aromatické
uhľovodíky (PAH) a oxidy uhlíka, najmä oxid uhoľnatý (CO).
V rámci realizácie navrhovanej činnosti sa preprava (dovoz odpadov na miesto zhodnotenia) nebude uskutočňovať,
pretože mobilné zariadenia budú vykonávať svoju činnosť v zmysle platnej legislatívy na úseku odpadového
hospodárstva len v mieste vzniku odpadov. Predpokladá sa, že získané recykláty budú prednostne využité ako
druhotné suroviny priamo v mieste vzniku.
Odpadové vody
Počas technologického procesu zhodnocovania stavebných odpadov nebudú vznikať odpadové vody.
Odpady
Účelom zámeru je prevádzkovanie mobilného zariadenia na materiálové zhodnocovanie stavebných odpadov v
nasledovnom rozsahu o
- nakladanie s odpadmi činnosťou uvedenou v prílohe č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických
materiálov“ a „R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11“ pre stavebné odpady.
Výstupom zhodnocovania je recyklát požadovanej frakcie v rozsahu od 25 do 125 mm ďalej použiteľný v
stavebníctve ako náhrada prírodných zdrojov.
Nebezpečné odpady vznikajúce počas prevádzky budú oddelene zhromažďované podľa jednotlivých druhov.
Samotné zneškodnenie nebezpečných odpadov sa realizuje prostredníctvom zmluvného partnera, ktorý vlastní
príslušné povolenia, alebo je odpad dočasne zhromažďovaný do doby zabezpečenia vhodného spôsobu zneškodnenia
v nádobách a obaloch na to určených.
Hluk a vibrácie
Limity hluku a vibrácií nebudú prekročené ani pre okolie s ohľadom na malé zdroje, ich uzavretosť a vzdialenosť
k obývaným priestorom (cca 700 metrov Wolkrova ulica). Obec Mikušovce je vzdialená viac ako 1 km. Príspevok
záťaže navrhovanej činnosti na obytné územie nebude významný.
Meranie hladín akustického tlaku LAeq pri bežných prevádzkových pomeroch oboch mobilných zariadení vo
vzdialenosti 3 m sa pohybujú pri drviacej lopate od 84,3-89,1 dB(A), pri triediacej lopate 86,6 dB(A), pri práci oboch
zariadení spoločne od 85,1- 89,5 dB(A). Obidve zariadenia však nebudú nikde spoločne pracovať, nakoľko prídavné
hydraulické zariadenia budú menené podľa potreby na jeden pásový nakladač z hľadiska rentability zhodnocovania
odpadu. Riešené územie a jeho bezprostredné okolie bude ovplyvnené počas prevádzky v prevažnej miere hlukom
zo stavebných strojov a z mobilného zariadenia na zhodnocovanie stavebného odpadu. V polohe riešeného územia
môže dochádzať k vzniku vibrácií pri činnosti strojných zariadení, pri ktorých nie je predpoklad šírenia do okolia.
Zariadenie na zhodnocovanie odpadu nebude spojené so zemou pevným spojením.
Počas prevádzky navrhovanej činnosti budú zdrojom hluku mobilné zariadenia (mobilná drvička a mobilná
triedička), ktoré budú vykonávať svoju činnosť vždy za dodržania podmienky, že mobilné zariadenia nebudú na
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jednom mieste prevádzkované dlhšie ako 6 mesiacov. Okrem mobilných zariadení budú zdrojom hluku aj ťažké
zemné stroje a mechanizmy (napr. bagre, nakladače, buldozéry, atď.), ktoré budú vykonávať nakladanie vstupných
surovín do mobilných zariadení alebo nakladanie vzniknutých odpadov do nákladného vozidla. Zdrojom hluku je
tiež aj nákladná doprava zabezpečujúca prepravu vzniknutých odpadov, poprípade recyklátov.
Počas prevádzky mobilného zariadenia bude zdrojom hluku činnosť samotného pásového rýpadla s prídavným
drviacim triediacim zariadením a taktiež manipulačné práce pri nakladaní vstupných odpadov. Uvedené činnosti
však nie sú potenciálnym zdrojom nadmerného hluku a nepredpokladá sa zvýšenie hluku nad prípustné limity.
Posudzovaná činnosť bude umiestnená do územia s vyššími prípustnými limitmi hluku
umiestňovanie mobilného zariadenia na výkon svojej činnosti bude výlučne na území bez obytnej funkcie, do
výrobných zón, priemyselných parkov a areálov závodov. Podľa § 33 zákona č. 355/2007 Z.z. navrhovateľ
ako zamestnávateľ, ktorý používa alebo prevádzkuje zariadenia, ktoré sú zdrojom vibrácií na ochranu zdravia a
bezpečnosti zamestnancov pred vibráciami pri práci zabezpečí technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia
alebo znížia na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru expozície zamestnancov vibráciami.
V súvislosti s navrhovanou činnosťou bude hluk generovaný drviacim prípadne triediacim zariadením a
manipulačnou technikou (nakladač). Určujúcou veličinou hluku vo vonkajšom prostredí je pri hodnotení
ekvivalentná hladina A zvuku LAeq
pre deň (6:00-18:00h), večer (18:00-22:00h) a noc (22:00-6:00h),
pričom prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí stanovuje vyhláška Ministerstva
zdravotníctva SR č. 549/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov. Podľa tejto vyhlášky je predmetné územie
prevádzky na zaradené do kategórie IV.
Prevádzka zariadenia je obmedzená len na dennú dobu v čase 6:00 - 18:00, z čoho vyplýva, že prípustnou hodnotou
LAeq,p je 50 dB.
Žiarenie a iné fyzikálne polia
V rámci navrhovanej činnosti nebudú používané alebo inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom
intenzívneho elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia.
Zápach a iné výstupy
Nepredpokladajú sa.
5. Pravdepodobnosť účinkov na zdravie obyvateľstva.
Nakladanie s odpadmi v navrhovanej činnosti nebude mať výrazný negatívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva.
Predpokladáme zvýšenie hlučnosti v bezprostrednom okolí vyvolané zvýšením intenzity dopravy, najmä samotným
procesom materiálového zhodnocovania inertných odpadov ktoré môžu pôsobiť na zamestnancov pracujúcich v
mieste daného areálu pôsobiť negatívne. Vzdialenosť posudzovanej lokality od obývaných priestorov je cca 700
metrov Wolkrova ulica) a od obce Mikušovce viac ako 1 km. Vlastná prevádzka navrhovanej činnosti pri dodržaní
platných bezpečnostných a hygienických limitov nebude zdrojom toxických alebo iných škodlivín a žiadnym
spôsobom neovplyvní zdravotný stav dotknutého obyvateľstva.
6. Ovplyvňovanie pohody života.
Pohodu a kvalitu života obyvateľov ovplyvnia nasledovné faktory súvisiace s navrhovanou činnosťou: hluk,
znečistenie ovzdušia, hluk a vibrácie. Jednotlivé faktory a ich vplyv boli podrobne opísané v predchádzajúcich
bodoch vyhodnotenia.
7. Celkové znečisťovanie alebo znehodnocovanie prostredia vrátane ovplyvňovania biodiverzity.
Priamo dotknuté pozemky navrhované pre realizáciu činnosti nie sú súčasťou území, ktoré sú predmetoch ochrany v
zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Chránené vodohospodárske oblasti nebudú navrhovanou
činnosťou dotknuté. Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na biodiverzitu predmetnej lokality.
8. Riziko nehôd s prihliadnutím najmä na použité látky a technológie, ako aj ďalšie možné riziká spojené s realizáciou
navrhovanej činnosti (napr. prírodné katastrofy, zmena klímy).
Pri dodržaní platnej legislatívy nie je predpoklad rizika nehôd.
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II. MIESTO VYKONÁVANIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
1. Súčasný stav využitia územia,
Umiestnenie navrhovanej činnosti:
Kraj: Banskobystrický
Okres: Lučenec
Obec: Lučenec
Katastrálne územie: Lučenec
Parcelné číslo: 7478/3 a 7478/5
(Výmera 1 361 m2 + 4 117 m2, spolu 5 478 m2 )
Posudzované parcely budú pre navrhovanú činnosť slúžiť ako miesto prvého umiestnenia zhodnocovania stavebných
odpadov pomocou mobilných prídavných zariadení na drvenie a triedenie stavebného odpadu ako aj umiestnenie
počas mimosezónneho obdobia a bežných údržbových prác. Na lokalite je k dispozícií aj spevnená betónová plocha.
Celý areál je oplotený, spevnené plochy betónové, z časti nespevnené plochy. Zariadenie je konštrukčne a technicky
uspôsobené na častý presun z miesta na miesto a na jednom mieste bude prevádzkované kratšie ako šesť po sebe
nasledujúcich mesiacov. Zámer bude realizovaný v 1. stupni ochrany prírody a krajiny (všeobecná ochrana).
2. Súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou,
Lokalita navrhovanej činnosti prvého umiestnenia mobilného zariadenia sa nachádza na parc. KN-C č. 7478/3 a
7478/5, k.ú. Lučenec, na Mikušovskej ceste v Lučenci, ktoré slúži pre územia s funkciou verejného dopravného a
verejného technického vybavenia územia podľa ÚPN mesta Lučenec – Zmeny a doplnky, schváleného uznesením
MsZ č. 81/2006 zo dňa 28.06.2006. Záväzná časť bola schválená VZN č. 4/2006 s účinnosťou od 14.07.2006 a
schválená uznesením MsZ č. 82/2006 zo dňa 28.06.2006.
Mesto Lučenec dalo súhlasné stanovisko s realizáciou zámeru.
3. Únosnosť prírodného prostredia, najmä ak ide o tieto oblasti:
III. Význam a vlastnosti očakávaných vplyvov
Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery
Navrhovaná činnosť neovplyvňuje prírodné prostredie, počas jej realizácie a prevádzky sa neočakávajú také zásahy
v území, ktoré by ovplyvnili horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a ani geomorfologické
pomery. Realizácia navrhovanej činnosti nesúvisí so zásahom do podložia, nie je predpoklad znečistenia
horninového prostredia.
Vplyvy na krajinu
Navrhovaná činnosť nebude negatívne meniť štruktúru a využívanie krajiny.
Navrhovaná činnosť nepredstavuje žiadny zásah do scenérie (zámer nebude mať vplyv na vnímanie krajiny, z
hľadiska scenérie nedôjde k výraznej zmene oproti súčasnému stavu), štruktúry (celkový krajinný obraz zostane
zachovaný) a využívania krajiny (funkčné využitie územia a pomer zastúpenia jednotlivých prírodných zložiek
oproti súčasnému stavu ostanú nezmenené, rovnako realizáciou navrhovanej činnosti sa nezmení ani pomer medzi
prírodnými zložkami a antropogénnymi komponentmi daného prostredia), nedôjde k podstatnému zásahu do
scenérie a dispozície územia.
Navrhovaná činnosť nebude výrazným negatívnym zásahom do krajinného rázu širšieho územia, a preto
nepredstavuje pre dotknutú krajinu žiaden nepriaznivý vplyv vyvolaný zmenou jej štruktúry, využívania, scenérie,
či krajinného obrazu. Štruktúra krajiny aj v širšom dotknutom území sa realizáciou navrhovanej činnosti nezmení,
pomer krajinotvorných prvkov ostáva nezmenený.
Navrhovaná činnosť nebude mať nepriaznivý vplyv na celkovú ekologickú stabilitu dotknutého územia. Stabilita
krajiny sa realizáciou navrhovanej činnosti nezmení, nebudú dotknuté (ovplyvnené) žiadne prvky územného systému
ekologickej stability. Navrhovaná činnosť bude vykonávaná v území, ktoré nezasahuje do žiadneho prvku ÚSES.
Vplyvy na obyvateľstvo
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Nepriamo dotknutým obyvateľstvom bude obyvateľstvo dotknutej obce. Najbližšie obytné súbory sa od riešeného
územia navrhovanej činnosti nachádzajú cca 700 m. Navrhovaná činnosť svojou povahou a rozsahom je zdrojom
negatívnych vplyvov (hluk, vibrácie, prašnosť, hluk z dopravy), ktoré môžu ovplyvniť kvalitu a pohodu života
obyvateľov dotknutej obce. Z hľadiska dĺžky trvania ich môžeme považovať za krátkodobé. Jedná sa o vplyvy
mierne, s dočasným pôsobením, nakoľko navrhovanú činnosť môže navrhovateľ prevádzkovať na 1 mieste max. 6
po sebe nasledujúcich mesiacov. Uvedené vplyvy bude možné účinne eliminovať prijatím vhodných technických
a organizačných opatrení.
Určité negatívne vplyvy prevádzky navrhovanej činnosti sa môžu prejaviť u pracovníkov obsluhujúcich
technologické zariadenia navrhovanej činnosti. Zdravotné riziká vyplývajúce z prevádzky navrhovanej činnosti vo
vzťahu k obsluhe budú eliminované organizačno – technickými opatreniami, dodržiavaním pracovnej disciplíny,
bezpečnostných a prevádzkových predpisov a dodržiavaním zásad ochrany zdravia pri práci.
Vplyvy navrhovanej činnosti na obyvateľstvo možno celkovo hodnotiť ako akceptovateľné, navrhovaná činnosť
nebude predstavovať významný zdroj hlukovej záťaže na najbližšiu obytnú zónu. Navrhovaná činnosť s ohľadom
na jej charakter, nie je producentom žiadnych významných kontaminantov a negatívnych faktorov (žiarenie, teplo,
zápach a iné výstupy), ktoré by mohli mať negatívny vplyv na obyvateľstvo v súvislosti s rizikom znečistenia
životného prostredia.
Iné vplyvy
Pri realizácii navrhovanej činnosti v dotknutých územiach nie sú očakávané žiadne ďalšie, ako vyššie uvedené
vplyvy, ktoré by mohli ovplyvniť pohodu a kvalitu života obyvateľov priamo dotknutých obcí, resp. obcí na
prepravných trasách, prírodné prostredie či dotknutú krajinu. Žiadne iné vplyvy na obyvateľstvo nie sú známe a
neboli identifikované.
Vplyvy na klimatické pomery
Navrhovaná činnosť svojim rozsahom nemôže ovplyvniť súčasnú miestnu klímu. Prevádzka navrhovanej činnosti
nie je zdrojom znečisťujúcich látok, ktoré by mali vplyv na klimatické pomery územia. Negatívne vplyvy
navrhovanej činnosti na miestne klimatické pomery sa, vzhľadom na jej charakter a rozsah nepredpokladajú, taktiež
nie je predpoklad na výraznejšie ovplyvnenie klímy širšieho okolia (priestoru).
Množstvo TZL bude závisieť hlavne od druhu spracovávaného odpadu, priebehu prác, meteorologických
podmienok, podmienok okolia a pod. Na zamedzenie prašnosti bude vykonávané kropenie prašného materiálu alebo
nevykonávanie činnosti vo veternom počasí.
Vplyvy na kvalitu ovzdušia
Umiestnenie a prevádzka navrhovanej činnosti nebude (významnou mierou) ovplyvňovať kvalitu ovzdušia
znečisťujúcimi látkami. Je oprávnený predpoklad, že realizáciou navrhovanej činnosti, počas jej prevádzky, nedôjde
z hľadiska kvality ovzdušia k žiadnym podstatným negatívnym javom. Hlavnou znečisťujúcou látkou pri drvení
stavebných odpadov sú tuhé znečisťujúce látky (TZL)
Vplyvy na hlukovú situáciu a vibrácie
Limity hluku a vibrácií nebudú prekročené ani pre okolie s ohľadom na malé zdroje, ich uzavretosť a vzdialenosť
k obývaným priestorom (cca 700 metrov Wolkrova ulica). Obec Mikušovce je vzdialená viac ako 1 km. Príspevok
záťaže navrhovanej činnosti na obytné územie nebude významný.
Meranie hladín akustického tlaku LAeq pri bežných prevádzkových pomeroch oboch mobilných zariadení vo
vzdialenosti 3 m sa pohybujú pri drviacej lopate od 84,3-89,1 dB(A), pri triediacej lopate 86,6 dB(A), pri práci oboch
zariadení spoločne od 85,1- 89,5 dB(A). Obidve zariadenia však nebudú nikde spoločne pracovať, nakoľko prídavné
hydraulické zariadenia budú menené podľa potreby na jeden pásový nakladač z hľadiska rentability zhodnocovania
odpadu. Riešené územie a jeho bezprostredné okolie bude ovplyvnené počas prevádzky v prevažnej miere hlukom
zo stavebných strojov a z mobilného zariadenia na zhodnocovanie stavebného odpadu. V polohe riešeného územia
môže dochádzať k vzniku vibrácií pri činnosti strojných zariadení, pri ktorých nie je predpoklad šírenia do okolia.
Zariadenie na zhodnocovanie odpadu nebude spojené so zemou pevným spojením.
Počas prevádzky navrhovanej činnosti budú zdrojom hluku mobilné zariadenia (mobilná drvička a mobilná
triedička), ktoré budú vykonávať svoju činnosť vždy za dodržania podmienky, že mobilné zariadenia nebudú na
jednom mieste prevádzkované dlhšie ako 6 mesiacov. Okrem mobilných zariadení budú zdrojom hluku aj ťažké
zemné stroje a mechanizmy (napr. bagre, nakladače, buldozéry, atď.), ktoré budú vykonávať nakladanie vstupných
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surovín do mobilných zariadení alebo nakladanie vzniknutých odpadov do nákladného vozidla. Zdrojom hluku je
tiež aj nákladná doprava zabezpečujúca prepravu vzniknutých odpadov, poprípade recyklátov.
Počas prevádzky mobilného zariadenia bude zdrojom hluku činnosť samotného pásového rýpadla s prídavným
drviacim triediacim zariadením a taktiež manipulačné práce pri nakladaní vstupných odpadov. Uvedené činnosti
však nie sú potenciálnym zdrojom nadmerného hluku a nepredpokladá sa zvýšenie hluku nad prípustné limity.
Posudzovaná činnosť bude umiestnená do územia s vyššími prípustnými limitmi hluku
umiestňovanie mobilného zariadenia na výkon svojej činnosti bude výlučne na území bez obytnej funkcie, do
výrobných zón, priemyselných parkov a areálov závodov. Podľa § 33 zákona č. 355/2007 Z.z. navrhovateľ
ako zamestnávateľ, ktorý používa alebo prevádzkuje zariadenia, ktoré sú zdrojom vibrácií na ochranu zdravia a
bezpečnosti zamestnancov pred vibráciami pri práci zabezpečí technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia
alebo znížia na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru expozície zamestnancov vibráciami.
V súvislosti s navrhovanou činnosťou bude hluk generovaný drviacim prípadne triediacim zariadením a
manipulačnou technikou (nakladač). Určujúcou veličinou hluku vo vonkajšom prostredí je pri hodnotení
ekvivalentná hladina A zvuku LAeq
pre deň (6:00-18:00h), večer (18:00-22:00h) a noc (22:00-6:00h),
pričom prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí stanovuje vyhláška Ministerstva
zdravotníctva SR č. 549/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov. Podľa tejto vyhlášky je predmetné územie
prevádzky na zaradené do kategórie IV.
Prevádzka zariadenia je obmedzená len na dennú dobu v čase 6:00 - 18:00, z čoho vyplýva, že prípustnou hodnotou
LAeq,p je 50 dB.
Okresný úrad Lučenec zobral na vedomie požiadavky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v
Lučenci a zapracovalo ich do výroku rozhodnutia a to:
- umiestňovanie mobilného zariadenia na výkon činnosti výlučne na území bez obytnej funkcie, do výrobných zón,
priemyselných parkov a areálov závodov, t.j. v IV. kategórii územia podľa prílohy k vyhláške MZ SR č. 549/2007
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom prostredí, v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z.,
- obmedziť prevádzku zariadenia na referenčný časový interval deň definovaný vo vyhláške,
- pri realizácii posudzovanej činnosti rešpektovať platnú legislatívu, ktorou sa ustanovujú požiadavky na hluk,
infrazvuk a vibrácie v životnom prostredí (§ 27 zákona č. 355/2007 Z. z. a vyhláška).
Vplyvy na vodné pomery
Vplyv navrhovanej činnosti na kvalitu povrchových a podzemných vôd sa nepredpokladá. Riziko ohrozenia kvality
podzemných a povrchových vôd je nízke, prakticky nulové.
Potenciálnym zdrojom znečistenia povrchových a podzemných vôd z navrhovanej činnosti, obdobne ako u
horninového prostredia môže byť iba riziko kontaminácie v dôsledku neštandardných prevádzkových stavov
a havarijných situácií (napr. únik ropných látok), ktoré je však obmedzené (vylúčené) samotným technickým
prevedením zariadení navrhovanej činnosti, ako aj predpísanou technologickou disciplínou v zmysle príslušných
noriem a predpisov, striktným dodržiavaním pracovnej disciplíny a pravidelnou kontrolou stavu zariadení.
Vplyvy na pôdu
Navrhovaná činnosť neovplyvní pôdne pomery, nebude mať vplyv na spôsob využívania pôdy (dotknuté územia
nezasahujú do poľnohospodárskeho ani do lesného pôdneho fondu). Nedôjde k záberu poľnohospodárskeho, ani
lesného pôdneho fondu. V dôsledku realizácie navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú ani nepriaznivé účinky na
okolitú pôdu, závažné znečistenie pôdy počas prevádzky navrhovanej činnosti sa nepredpokladá.
Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy
Vzhľadom na rozsah, charakter a na lokalizáciu budú vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy počas umiestnenia a
prevádzky navrhovanej činnosti nepatrné, nulové.

Posúdenie zámeru bolo vykonané s ohľadom na jeho umiestnenie, charakter, kapacitu, rozsah vo vzťahu
k predpokladaným vplyvom na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravia obyvateľstva. Po posúdení
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navrhovanej činnosti možno konštatovať, že v zámere boli uvedené všetky podstatné predpokladané vplyvy
navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravia obyvateľov. Z vyhodnotenia neboli zistené
skutočnosti, ktoré by bránili realizácii navrhovanej činnosti po akceptovaní a zapracovaní pripomienok a realizácii
navrhovaných opatrení. V procese neboli identifikované také nedostatky alebo neurčitosti, ktoré by bránili v
definovaní vplyvov. Informácie použité v zámere sú dostatočné na to, aby boli možné rozhodnúť podľa zákona č.
24/2006 Z.z..
Príslušný orgán na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania t.j. kritérií, uvedených v prílohe č.
10 zákona č. 24/2006 Z.z., prihliadnuc na doručené stanoviská a informácie zo zámeru, rozhodol, že predmet
zisťovacieho konania sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z..
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, ktorý činnosť
vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v
súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti osobitných predpisov.
Na základe uvedených skutočností rozhodol príslušný orgán tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z.z. dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní
bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. na Okresný úrad Lučenec,
odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec v lehote do 15 dní odo dňa jeho
oznámenia rozhodnutia.
Verejnosť má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň
doručenia rozhodnutia sa pri podaní takéhoto odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného
v zisťovacom konaní, podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z.z.. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví
záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti v súlade s § 29 ods. 12
zákona č. 24/2006 Z.z. podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí
právoplatnosti.
Ing. arch. Ladislav Tatár
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10194

Doručuje sa
SVOMA, s.r.o., Maloveská 4010, 984 01 Lučenec, Slovenská republika
Mesto Lučenec, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec, Slovenská republika
Obec Mikušovce, okres Lučenec, Mikušovce 14, 984 01 Mikušovce, Slovenská republika

Na vedomie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia obehoveho hospodarstva,odbor odpadoveho
hospodarstva, sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia, odbor ochrany ovzdušia, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35
Bratislava 1
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor staroslivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných
zložiek životného prostredia kraja, odpadové hospodárstvo, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica 5
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Okresný úrad Lučenec, odbor staroslivosti o životné prostredie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii,
pozemkový a lesný odbor, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Lučenec, Petofiho 112/1, 984 38 Lučenec 1
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 1

Číslo spisu
OU-LC-OSZP-2021/004832

Por.č.záznamu
025

Číslo záznamu
0033270/2021

Typ záznamu
Externý odoslaný záznam
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Forma originálu
hodnoverná elektronická

