OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA

KÓPIA

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

Kollárova 8, 917 02 Trnava
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Rozhodnutie
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ
Popis konania / Účastníci konania
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní na základe Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „RE-PLAST
zariadenie na zhodnocovanie odpadov v k.ú. Zvončín, Rozšírenie technológie o montáž práčky PE fólie a montáž
recyklačných liniek EREMA III. a EREMA IV.“, k.ú. Zvončín, parc. č. 912/40, 912/120,912/121,912/106, 912/15,
92/93, 912/114 , ktoré predložil navrhovateľ, Ján Krčula, RE-PLAST, 919 01 Zvončín 107, IČO: 30711576.
Účastníci konania:
1. Ján Krčula, RE-PLAST, 919 01 Zvončín 107
2. Obec Zvončín – Obecný úrad, 919 01 Zvončín 82
Výrok
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 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 a podľa
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 v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov na základe Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „RE-PLAST zariadenie na
zhodnocovanie odpadov v k.ú. Zvončín, Rozšírenie technológie o montáž práčky PE fólie a montáž recyklačných
liniek EREMA III. a EREMA IV.“, k.ú. Zvončín, parc. č. 912/40, 912/120,912/121,912/106, 912/15, 92/93, 912/114 ,
ktoré predložil navrhovateľ, Ján Krčula, RE-PLAST, 919 01 Zvončín 107, IČO: 30711576, vydáva po ukončení
zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 11 zákona toto rozhodnutie:
Zmena navrhovanej činnosti „RE-PLAST zariadenie na zhodnocovanie odpadov v k.ú. Zvončín, Rozšírenie
technológie o montáž práčky PE fólie a montáž recyklačných liniek EREMA III. a EREMA IV.“, k.ú. Zvončín,
parc. č. 912/40, 912/120,912/121,912/106, 912/15, 92/93, 912/114 uvedená v predloženom Oznámení o zmene
navrhovanej činnosti sa
NEBUDE POSUDZOVAŤ
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Na uvedenú činnosť je preto možné požiadať príslušný povoľujúci orgán o povolenie
podľa osobitných predpisov.
V ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov rešpektovať podmienku:
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• Pri spustení linky zabezpečiť podľa § 52 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov
objektivizáciu faktorov pracovného prostredia zmeraním hluku, vibrácií a chemických faktorov (pevných aerosólov)
v pracovnom prostredí. Výsledky merania predložiť na RÚVZ Trnava.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v Oznámení o zmene navrhovanej
činnosti je ten, kto 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 podľa osobitných
predpisov.
Odôvodnenie
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy, na základe žiadosti navrhovateľa, Ján Krčula, RE-PLAST,
919 01 Zvončín 107, IČO: 30711576 (ďalej len „navrhovateľ“) doručenej 14.09.2021, začal správne konanie
podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„správny poriadok“) vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie predloženého Oznámenia
o zmene navrhovanej činnosti „RE-PLAST zariadenie na zhodnocovanie odpadov v k.ú. Zvončín, Rozšírenie
technológie o pranie PE fólie a montáž novej linky recyklačnej linky EREMA II.“, k.ú. Zvončín, parc. č. 912/40,
912/120,912/121,912/114.
Príslušný orgán oznámil dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a rezortnému orgánu, že dňom doručenia
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začal podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci
posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie a vyzval na doručenie stanovísk v zákonom stanovenej
lehote a požiadal dotknutú obec o informovanie verejnosti v tejto veci.
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracovala podľa § 22 a prílohy č. 8a k zákonu 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.“) Ing. Veronika Domoráková, DOM a spol. s r.o..
Okresný úrad Trnava oznámil dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a rezortnému orgánu, že dňom doručenia
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začal podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci
posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie a vyzval na doručenie stanovísk v zákonom stanovenej
lehote a požiadal dotknutú obec o informovanie verejnosti v tejto veci.
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, resp. Oznámenie o predložení Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti
bolo zverejnené na úradnej tabuli príslušného orgánu, na webovej stránke príslušného orgánu, na elektronickej
úradnej tabuli a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR, na webovej stránke:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/re-plast-zariadenie-na-zhodnocovanie-odpadov-v-k-u-zvoncinrozsirenie--1
Okresný úrad Trnava informoval všetkých známych účastníkov konania, že podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku,
účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho
podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho
kópie, odpisy a výpisy) na Okresnom úrade Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia. Táto informácia bola tiež zverejnená ako súčasť informácie pre
verejnosť na uvedenej adrese.
Navrhovaná činnosť, ktorá je predmetom zmeny, sa zaraďuje podľa Prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. do kapitoly
9. Infraštruktúra, položka č. 6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v
položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov s prahovou pre zisťovacie konanie od 5
000 t/rok.
Zmena navrhovanej činnosti podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré Okresný úrad Trnava vykonal podľa § 29 zákona.
Zmena navrhovanej činnosti sa bude realizovať v Trnavskom kraji, okres Trnava, obec Zvončín, areál bývalého
poľnohospodárskeho družstva v k. ú. Zvončín, parc. č. 912/40, 120, 121 – výrobná hala č. 3, parc. č. 912/106, 15,
93 – hala č. 8 a parc. č. 912/114 – vodné nádrže.
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Proces zhodnocovania odpadov spočíva v zhromažďovaní odpadových plastov, ich triedení, praní, lisovaní, drvení,
granulovaní a tepelnom spracovaní za vzniku koncového výrobku – regranulátu a následne fólie, z ktorej sa ďalej
vyrábajú vrecia, sáčky a tašky podľa požiadaviek trhu.
Zmena navrhovanej činnosti zahŕňa rozšírenie uvedených činností o pranie PE fólie novou pračkou fólie č. 2 KLMF600 a montáž nových recyklačných liniek EREMA III. a EREMA IV. Tieto budú umiestnené v hale č. 3, kde
prebieha v súčasnosti recyklácia na linkách EREMA I. a EREMA II. a súčasne pranie znečistenej fólie na pračke
PE 1300. V hale č. 3 bola umiestnená aj triediaca linka na ručné triedenie a lis ERTechnic na lisovanie fólie. Časť
haly tiež slúžila na uskladnenie fólie, ktorá bola v procese spracovania.
Za účelom umiestnenia nového technologického zariadenia bolo potrebné premiestniť triediacu linku a lis do nových
priestorov. Prevádzkovateľ si zmluvne prenajal od firmy AGROPO, a.s. halu susediacu s halou č. 3. Táto hala bola
označená ako hala č. 8.
Pračka fólie bude umiestnená vo výrobnej hale č. 3, kde sú umiestnené všetky recyklačné zariadenia a pračka fólie
PF 1300.
Zmena technologického zariadenia zahŕňa pridanie dvoch nových recyklačných liniek EREMA III. a EREMA IV.,
každá s výkonom 250 - 350 kg/hod., ktoré budú taktiež umiestnené v hale č. 3..
V súčasnosti sú v prevádzke dve recyklačné linky, a to EREMA I. s výkonom 800 kg/hod. a EREMA II. s
výkonom 350 kg/hod. Výkon všetkých štyroch recyklačných liniek bude spolu max. 1850 kg/hod., čím sa množstvo
zrecyklovaných odpadov zvýši zo súčasných cca 9 200 t/rok na 14 800 t/rok pre činnosť R3 Recyklácia alebo spätné
získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátene kompostovania a iných biologických
transformačných procesov). Proces zhodnocovania zahŕňa okrem činnosti R3 aj činnosti R12 Úprava odpadov
určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 a R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z
činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).
Povolená kapacita zariadenia na zhodnocovanie odpadov v množstve zhodnotených odpadov 20 000 t/rok pridaním
ďalších dvoch recyklačných liniek nebude v žiadnom prípade prekročená. Procesom recyklácie použitím obidvoch
recyklačných liniek EREMA I. a II. prejde 9 200 t/rok, EREMA III. a IV. navýšia kapacitu zariadenia maximálne
o ďalších 5 600 t/rok.
Celková kapacita zariadenia bude 14 800 t/rok.
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia pri svojom rozhodovaní prihliadol na povahu a rozsah navrhovanej činnosti, miesto
vykonávania činnosti, rozsah očakávaných vplyvov a na písomné stanoviská, o ktoré podľa § 23 ods. 1 zákona
požiadal rezortný orgán (Ministerstvo životného prostredia SR), dotknuté orgány (Okresný úrad Trnava, odbor
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia a oddelenie
štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného
zboru v Trnave, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava, Trnavský samosprávny kraj, Okresný úrad Trnava,
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií s pôsobnosťou v obvode Trnava, Okresný úrad Trnava, odbor
výstavby a bytovej politiky, Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Okresný
úrad Trnava, odbor krízového riadenia) a dotknutú obec (Obec Zvončín).
Zo zisťovacieho konania, vykonaného na základe oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a po zohľadnení
doručených stanovísk k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo
vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré sú uvedené ako podmienky vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, a ktoré bude
potrebné zohľadniť pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavieb a v procese konania o povolení činnosti
podľa osobitných predpisov.
Okresný úrad Trnava pri svojom rozhodovaní prihliadal na kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č.
10 zákona, na miesto navrhovanej činnosti, na význam očakávaných vplyvov na životné prostredie a na písomné
stanoviská, ktoré podľa § 23 ods. 4 zákona doručili v procese posudzovania tieto subjekty:
1. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia:
a) Štátna správa odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2020/28642 zo dňa 07.10.2021:
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, štátna správa odpadového hospodárstva nemá k „RE-PLAST zariadenie na zhodnocovanie
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odpadov v k. ú. Zvončín, Rozšírenie technológie o montáž práčky PE fólie a montáž recyklačných liniek EREMA
III. a EREMA IV. “ z hľadiska odpadového hospodárstva pripomienky.
b) Štátna správa ochrany ovzdušia, vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2020/028563 zo dňa 06.10.2021:
Po preštudovaní predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti orgán ochrany ovzdušia konštatuje
nasledovné:
• „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov“ je v okresnej databáze NEIS (Národný emisný informačný systém) na
OÚ Trnava, evidované ako stredný zdroj znečisťovania ovzdušia v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov kategorizovaný ako:
4. CHEMICKÝ PRIEMYSEL
4.38.2 Priemyselné spracovanie plastov:
b) výroba fólie a iných výrobkov s projektovaným množstvom spracovaného polyméru v kg/h ≥ 100
V rámci funkčného a priestorového celku sú ako časti predmetného zdroja prevádzkované nasledovné činnosti:
• flexografia – pre potlač polyetylénových fólií sa požívajú vodouriediteľné farby s obsahom organických
rozpúšťadiel do 5% a ročnou spotrebou max. 0,4 t/rok (samostatne malý zdroj znečisťovania ovzdušia).
• Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k zmene na predmetnom strednom zdroji znečisťovania ovzdušia.
Prevádzkovateľ je povinný požiadať príslušný orgán ochrany ovzdušia o vydanie súhlasu na zmenu v zmysle
platných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.
• K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska záujmov štátnej správy ochrany ovzdušia po
zohľadnení vyššie uvedených pripomienok nemá žiadne námietky a konštatuje, že nie je potrebné ho posudzovať
podľa zákona.
c) Štátna vodná správa, vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2020/028334 zo dňa 06.10.2021:
Z hľadiska ochrany vodných pomerov požadujeme:
• Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy,
podzemných a povrchových vôd.
• Dodržať ustanovenia vyhlášky 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, v
nadväznosti na § 39 vodného zákona.
• Dôsledne dodržiavať všetky podmienky vydaných rozhodnutí a súhlasov, ako aj interné predpisy, ktoré predstavujú
opatrenia proti nepriaznivým vplyvom činnosti na životné prostredie.
• Rozvojové plochy požadujeme riešiť komplexne, s príslušnou infraštruktúrou (zásobovanie vodou, splašková
kanalizácia, dažďová kanalizácia).
Tunajší úrad nepožaduje „Zmenu navrhovanej činnosti – RE-PLAST zariadenie na zhodnocovanie odpadov,
Rozšírenie technológie o montáž práčky PE fólie a montáž recyklačných liniek EREMA III. a EREMA IV., k.ú.
Zvončín“ posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Pripomienky vyplývajú priamo zo zákona, berú sa na vedomie.
2. Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov: vyjadrenie č. OU-TT-OOP6-2020/026633-002 zo dňa
01.10.2021:
Správny orgán konštatuje, že navrhovaná činnosť „RE-PLAST zariadenie na zhodnocovanie odpadov v k.ú.
Zvončín, Rozšírenie technológie o montáž práčky PE fólie a montáž recyklačných liniek EREMA III. A
EREMA IV.“ bude realizovaná v existujúcej prevádzke zariadenia na zhodnocovanie odpadov v areáli bývalého
poľnohospodárskeho družstva v k.ú. Zvončín na parcelách KNC č. 912/40, 912/120, 912/121 – výrobná hala č. 3,
parc. č. 912/106, 912/15, 912/93 – hala č. 8 a parc. č. 912/114 – vodné nádrže, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúce sa v zastavanom území obce.
Vzhľadom k tomu, že nedochádza k záberu poľnohospodárskej pôdy, Okresný úrad Trnava, odbor opravných
prostriedkov, pozemkový referát, nemá k predloženému oznámeniu o začatí konania z hľadiska ochrany
poľnohospodárskej pôdy žiadne pripomienky.
4. Trnavský samosprávny kraj, odbor stratégií a projektov: vyjadrenie č. 14829/2021/OÚPŽP-2/Re zo dňa
11.10.2021:
K predloženej zmene nemáme pripomienky a nepožadujeme jej posudzovanie podľa zákona č.24/2006 Z.z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie, keďže jej realizácia nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie
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v danej lokalite. Prevádzkovaním týchto technológií dochádza k opätovnému využitiu odpadových plastov v ďalšej
výrobe, čo hodnotíme pozitívne.
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave: vyjadrenie č. RÚVZ/2021/03581/Zam-PPL zo dňa
05.10.2021:
S návrhom účastníka konania pre navrhovateľa Ján Krčula, Zvončín 107, 919 01 Zvončín, IČO: 30 711 576 zo
dňa 01.10.2021 vo veci zmeny navrhovanej činnosti: „RE-PLAST zariadenie na zhodnocovanie odpadov v k. ú.
Zvončín, Rozšírenie technológie o montáž pračky PE fólie a montáž recyklačných liniek EREMA III. a EREMA
IV.“, parc. č. 912/40, 912/120, 912/121, 912/106, 912/15, 912/114 a 92/93 v k. ú. Zvončín súhlasí.
Súčasne sa požaduje:
Pri spustení liniek zabezpečiť podľa § 52 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov
objektivizáciu faktorov pracovného prostredia zmeraním hluku, vibrácií a chemických faktorov (pevných aerosólov)
v pracovnom prostredí. Výsledky merania predložiť na RÚVZ Trnava.
Príslušný orgán podmienku Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave zapracoval do tohto
rozhodnutia.
Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor odpadového hospodárstva, Krajské riaditeľstvo Hasičského a
záchranného zboru v Trnave, Obec Zvončín a Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, odbor cestnej
doprava a pozemných komunikácií, odbor krízového riadenia a odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja sa v zákonom stanovenej lehote a ani do vydania
tohto rozhodnutia nevyjadrili, preto príslušný orgán podľa § 29 ods. 9 zákona považuje jeho stanovisko za súhlasné.
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia podľa § 23 ods. 1 zverejnil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na internetovej stránke
Ministerstva životného prostredia SR a vyzval dotknutú obec, aby podľa § 23 ods. 3 bezodkladne informovala
verejnosť o zámere spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámil adresu, kde môže verejnosť
predkladať svoje stanoviská.
Počas procesu posudzovania navrhovanej činnosti neboli na tunajší úrad doručené žiadne stanoviská dotknutej
verejnosti za predpokladu splnenia podmienok podľa § 24 zákona.
Následne Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia listom č. OU-TT-OSZP3-2021/026725-011 zo dňa 25.10.2021 upovedomil známych
účastníkov konania s možnosťou nahliadnutia do spisového materiálu a vyjadrenia s k nemu podľa § 33 ods. 2
správneho poriadku. K upovedomeniu o podkladoch rozhodnutia sa nevyjadril žiadny účastník konania.
Vyjadrenie OÚ:
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo vypracované za účelom rozšírenia činnosti navrhovateľa o pranie
PE fólie novou pračkou fólie č. 2 KLM-F600 a montáž nových recyklačných liniek EREMA III. a EREMA IV.
Tieto budú umiestnené v hale č. 3, kde prebieha v súčasnosti recyklácia na linkách EREMA I. a EREMA II. a
súčasne pranie znečistenej fólie na pračke PE 1300. V hale č. 3 bola umiestnená aj triediaca linka na ručné triedenie
a lis ERTechnic na lisovanie fólie. Časť haly tiež slúžila na uskladnenie fólie, ktorá bola v procese spracovania. Za
účelom umiestnenia nového technologického zariadenia bolo potrebné premiestniť triediacu linku a lis do nových
priestorov. Prevádzkovateľ si zmluvne prenajal od firmy AGROPO, a.s. halu susediacu s halou č. 3. Táto hala bola
označená ako hala č. 8.
Navrhovanou zmenou sa nebudú budovať žiadne nové stavby ani parkovacie miesta.
Dodržiavanie ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. vyplývajú zo
všeobecne záväzných predpisov vo veci ochrany životného prostredia, ktoré je navrhovateľ viazaný dodržať pri
výstavbe aj prevádzke navrhovanej činnosti.
Nedochádza k žiadnemu výrubu. Z hľadiska navrhovanej zelene, resp. jej podielu v predmetnom území budú v rámci
navrhovanej činnosti dodržané regulatívy nadefinované v príslušnej územnoplánovacej dokumentácie.
Nedochádza k žiadnemu novému záberu poľnohospodárskej pôdy.
Príspevok k znečisteniu ovzdušia vplyvom navrhovanej činnosti je zanedbateľný.
Predpokladané vplyvy ohľadne ovzdušia, vrátane na zdravia obyvateľstva, boli primerane požiadavkám na
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti pre zisťovacie konanie definované v príslušných kapitolách oznámenia.
Číslo spisu
OU-TT-OSZP3-2021/026725

Por.č.záznamu
012

Číslo záznamu
0114011/2021

Typ záznamu
Externý odoslaný záznam

5/9

Forma originálu
hodnoverná elektronická

KÓPIA
Prevádzka navrhovanej činnosti bude spĺňať všetky platné právne predpisy a normy týkajúce sa ochrany životného
prostredia a obyvateľov, nakladania s odpadom, bezpečnosti a hygieny. Navrhované oznámenie o zmene rešpektuje
širšie väzby územia, akceptuje prítomnosť dopravných trás. Realizácia navrhovanej činnosti v predmetnej lokalite
neobmedzí žiadnu z jestvujúcich prevádzok.
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia považuje oznámenie o zmene aj doplňujúce informácie za dostatočne spracované. Predložené
oznámenie o zmene dostatočne definuje a hodnotí vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky ŽP a
navrhnuté opatrenia zabezpečujú súlad navrhovaného riešenia s požiadavkami súčasne platnej legislatívy o ŽP.
Predkladané oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podáva základnú charakteristiku navrhovanej činnosti,
základné údaje o súčasnom stave životného prostredia, základné údaje o predpokladaných vplyvoch na životné
prostredie.
Požiadavky na vstupy
Záber pôdy:
Zmena nevyžaduje žiadny záber pôdy.
Spotreba vody:
Pri triedení a lisovaní odpadovej fólie nedochádza ku žiadnej spotrebe vody.
Pri recyklácii sa voda používa na chladenie recyklátu v uzatvorenom okruhu, pričom v jednej recyklačnej linke sa
spotrebuje cca 1 m3 vody za 24 hodín.
Zavedením pračky fólie PE 1300 do výrobného procesu sa však situácia so spotrebou vody mení. Pranie fólie je
uzavretý okruh, cyklus je ukončený dvojitou nádržou o úžitkovom objeme cca 60 000 l. Po dosiahnutí určitého
stupňa znečistenia cirkulujúcej vody sa voda z nádrže odčerpáva a odváža sa do ČOV zmluvnej organizácie IMA
spol. s r.o., Šaľa (predtým Duslo, a. s., Šaľa) v intervale raz za 3 – 4 týždne pri plnej prevádzke pračky.
Navrhovaná pračka KLM-F 600 bude používaná na pranie najviac znečistenej fólie a bude napojená na
novonavrhovanú recyklačnú linku EREMA IV., na ktorej sa bude recyklovať znečistená odpadová fólia. Pračka
bude o jednu tretinu kapacitne aj výkonnostne menšia než existujúca pračka PE 1300, spracuje cca 600 kg odpadu/
hod.. Keďže však výkon EREMY IV. je max. 350 kg/hod., pračka preperie iba toto množstvo. Tomu bude prislúchať
aj spotreba vody, ktorú plne pokryje vlastný zdroj – vŕtaná studňa. Zokruhovaný cyklus prania bude zakončený v
novoosadených podzemných nádržiach v počte 9 ks. Ide o certifikované nádrže od firmy ZIPPA, s.r.o., Piešťany, o
rozmeroch jednej nádrže 3,60x2,80x2,85 m a úžitkovom objeme 24 m3.
Zdrojom vody je vlastná vŕtaná studňa, ktorej výdatnosť je 0,67 l/s, t. j. 2412 l/hod.. Potreba vody je plne zabezpečená
z vlastného zdroja.
Surovinové a energetické zdroje:
Okrem zvýšenej spotreby elektrickej energie a uvedenej spotreby vody navrhovaná zmena nevyžaduje žiadne
surovinové a energetické zdroje.
Dopravná infraštruktúra:
Zmena nevyžaduje budovanie nových dopravných ciest. Predpokladá sa zvýšenie prejazdu nákladných automobilov
v čase odvozu odpadovej vody do ČOV, príp. odvoz odpadu po existujúcich komunikáciách, pričom sa bude
dodržiavať čas prepravy od 7.00 do 16.00 h, a to len cez hlavnú bránu spoločnosti AGROPO s.r.o, cez areál ktorej
dopravná trasa nákladných automobilov prechádza.
Nároky na pracovné sily:
Obsluha pračky KLM-F600 a spustenie recyklačných liniek EREMA III. a EREMA IV. zvýši nároky na pracovné
sily s predpokladom nárastu o 10 pracovníkov.
Údaje o výstupoch
Vplyv na ovzdušie
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je v evidované ako stredný zdroj znečisťovania ovzdušia v zmysle vyhlášky
MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov
kategorizovaný ako:
4. CHEMICKÝ PRIEMYSEL 4.38.2 Priemyselné spracovanie plastov:
b) výroba fólie a iných výrobkov s projektovaným množstvom spracovaného polyméru v kg/h ≥ 100.
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V rámci funkčného a priestorového celku je ako časť predmetného zdroja prevádzkovaná
flexografia. Pre potlač polyetylénových fólií sa požívajú vodouriediteľné farby s obsahom
organických rozpúšťadiel do 5% a ročnou spotrebou max. 0,4 t/rok (samostatne malý zdroj
znečisťovania ovzdušia).
Povrchové úpravy, farebná potlač výrobkov sa od r. 2012 vykonáva tlačiarenskými vodouriediteľnými farbami, s
obsahom organických rozpúšťadiel do 5%, čím je eliminovaný škodlivý vplyv na životné prostredie v dôsledku
používania farieb na báze organických rozpúšťadiel. V posledných rokoch sa farebná potlač na fóliách vykonáva
minimálne, ročná spotreba vodouriediteľných farieb je cca 150 – 200 kg.
Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k zmene na predmetnom strednom zdroji znečisťovania ovzdušia.
Navrhovaná zmena predpokladá rozšírenie technológie pri výrobe recyklátu a netýka sa existujúcej výroby fólie a
následne ďalších výrobkov z nej. Zvýšené množstvo vyrobeného recyklátu – regranulátu bude predmetom predaja
iným spracovateľom. V hale č. 1 – Výroba fólie nepríde k žiadnym zmenám.
Navrhovaná zmena nemá žiadny vplyv na ovzdušie.
Vplyv na povrchovú a podzemnú vodu
Zariadenie využíva na hygienické a požiarne účely vodu z vlastnej studne a na odkanalizovanie vlastné
kanalizačné rozvody a vlastnú žumpu. Vo výrobnej technológii sa do zavedenia procesu prania znečistenej fólie
voda nepoužívala, s výnimkou malého množstva recirkulujúcej vody, ktorá ochladzuje vyrobený regranulát na
recyklačných linkách EREMA.
Montáž pračky fólie PE 1300 si vyžiadala vyššiu spotrebu vody v procese prania, pričom voda cirkuluje a je
zhromažďovaná v existujúcej izolovanej betónovej podzemnej sedimentačnej nádrži, ktorá sa skladá z dvoch častí.
Objem nádrže je 80 000 l, obsah vody v nej je cca 60 000 l. Po dosiahnutí určitého stupňa znečistenia sa znečistená
voda odčerpáva a cisternou odvezie do čistiarne odpadových vôd, a to v súčasnosti do ČOV priemyselných vôd
spoločnosti IMA Šaľa, spol. s r. o. (Duslo, a.s.). Interval vývozu bol jedenkrát za 3 – 4 týždne, podľa stupňa
znečistenia odpadovej fólie a následne použitej vody.
Proces prania a nakladanie s vodami pri prevádzkovaní novej pračky KLM-F600 bude totožný.
Navrhovaná zmena predpokladá zvýšenú spotrebu vody, ktorú v plnej miere pokryje kapacita súčasne používanej
vlastnej studne. Voda z prania novozabudovanej pračky KLM-F600 bude zhromažďovaná v nových vodných
nádržiach, ktoré sa umiestnia na vlastnom pozemku v tesnom susedstve existujúcej podzemnej sedimentačnej nádrže,
používanej pre existujúcu pračku PF 1300, pri hale č. 3 (recyklácia fólie). Ide o certifikované nádrže od firmy ZIPPA,
s.r.o., Piešťany, o rozmeroch jednej nádrže 3,60x2,80x2,85 m a úžitkovom objeme 24 m3.
Navrhovaná zmena nebude mať žiadny vplyv na podzemnú ani povrchovú vodu, nakoľko celý cyklus je zokruhovaný
a uzavretý.
Odpady
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je bezodpadovou technológiou. Každý odpad, ktorý vzniká pri výrobnom
procese, je znovu recyklovaný. Pri údržbe strojov a budov vznikajú nebezpečné odpady, ako motorové a mazacie
oleje, hydraulické oleje, obaly obsahujúce nebezpečné látky, absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie,
žiarivky a i., s ktorými sa nakladá v súlade s platnou legislatívou na základe zmlúv, uzatvorených s oprávnenými
organizáciami.
Pri navrhovanej zmene vo výrobnom procese pri praní fólie bude vznikať väčšie množstvo odpadu z prania, ktorý
je a bude zneškodňovaný na základe uvedených uzatvorených zmlúv s oprávnenými organizáciami. Ide o odpad
pevných častíc zo separátorov ako sú zvyšky papiera, drobné kovové častice (napr. spinky, klinčeky, drôtiky), piesok,
drobné kamienky a taktiež odpad zvyškov znečistenej fólie, kategorizovaný ako 07 02 13 odpadový plast.
Vplyv na hlukovú situáciu
Pri prevádzke budú dodržané povolené limitné hodnoty hladiny hluku v pracovnom prostredí podľa NV SR č.
115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami
súvisiacimi s expozíciou hluku a NV SR č. 555/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 115/2006 Z. z. a
podľa ustanovení vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
Pračka KLM-F600 a nové recyklačné linky EREMA III. a EREMA IV. budú umiestnené v hale č. 3 spolu s ostatnými
zariadeniami, pračkou PE 1300 a linkami EREMA I. a EREMA II.. Po spustení nových technologických zariadení
prevádzkovateľ zabezpečí podľa § 52 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov
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objektivizáciu faktorov pracovného prostredia zmeraním hluku, vibrácií a chemických faktorov (pevných aerosólov)
v pracovnom prostredí. Výsledky merania predloží na RÚVZ Trnava. Ak by prišlo pri meraní vzoriek hlukovej
expozície u monitorovaných pracovníkov ku zvýšeniu hodnôt, prevádzkovateľ bude vzniknutú situáciu okamžite
riešiť a vykoná potrebné opatrenia na ich elimináciu.
Predpokladá sa, že navrhovaná zmena nespôsobí žiadne zvýšenie existujúcich vplyvov na hlukovú situáciu, vibrácie,
žiarenie, teplotu a zápach. Taktiež vzhľadom na situovanie navrhovanej činnosti v areáli a polohu okolitého
zastavaného obytného územia sa nepredpokladá počas prevádzky uvedeného zariadenia zvýšený príspevok imisií
hluku a kumulatívny vplyv, ktorý by spôsobil prekročenie povolených limitov stanovených vyhláškou MZ SR č.
549/2007 Z. z..
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia pri svojom rozhodovaní prihliadal na doručené stanoviská dotknutých orgánov, dotknutej obce
a verejnosti. K oznámeniu bolo doručených celkom 6 stanovísk dotknutých orgánov. Žiaden z dotknutých orgánov
nepožadoval posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní. K zverejnenému oznámeniu
o zmene navrhovanej činnosti nedoručila stanovisko žiadna dotknutá verejnosť.
Vzhľadom na výsledky zisťovacieho konania, ktoré nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt
alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia v dôsledku realizácie alebo
prevádzky navrhovanej činnosti. Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť
bude posudzovať podľa zákona, čo tunajší úrad s ohľadom na výsledky zisťovacieho konania vydal, pričom
prihliadal na kritériá stanovené zákonom č. 24/2006 Z. z. (§29 ods. 3 a príloha č. 10) a stanoviská doručené k
oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti. Účelom zákona č. 24/2006 Z. z. je získať odborný podklad na vydanie
rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie
navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu. Zároveň pripomienkami dotknutej
verejnosti k dodržaniu zákonnosti navrhovanej činnosti vo vzťahu k jednotlivým osobitným predpisom (vodný
zákon, zákon o ochrane prírody a krajiny a ďalšie) sa v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných
predpisov (stavebného zákona) bude kvalifikovane zaoberať povoľujúci resp. stavebný úrad na základe záväzných
stanovísk dotknutých orgánov.
V rámci následných povoľovacích procesov má dotknutá verejnosť postavenie účastníka konania. Dotknutá
verejnosť uvedená v § 24 zákona č. 24/2006 Z. z. disponuje právami definovanými v súlade s § 24 ods. 2 tohto
zákona.
Okresný úrad Trnava vychádzal z komplexných výsledkov zisťovacieho konania a keďže dotknuté orgány a
povoľujúce orgány nepoukázali na očakávané zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a podmienok ochrany
verejného zdravia a vyslovili vo svojich stanoviskách názor, že odporúčajú ukončiť proces posudzovania v
zisťovacom konaní. Niektoré pripomienky boli zahrnuté do opatrení určených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia,
ďalšie sa týkajú povinností navrhovateľa vyplývajúce z ustanovení všeobecne záväzných predpisov, preto nemôže
byť predmetom rozhodovania príslušného orgánu ale budú riešené v rámci povoľovacieho procesu, ktoré sú záväzné
pre príslušný povoľovací orgán.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto 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 podľa osobitných predpisov.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02
Trnava v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty
deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.
Podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na
svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň
pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení
neskorších predpisov.
Toto 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.
Číslo spisu
OU-TT-OSZP3-2021/026725

Por.č.záznamu
012

Číslo záznamu
0114011/2021

Typ záznamu
Externý odoslaný záznam

8/9

Forma originálu
hodnoverná elektronická

KÓPIA
Doplnenie rozdeľovníka na vedomie (zaslané interne):
1. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Vajanského 22, 917 77 Trnava
2. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava
3. Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, Pozemkový referát, Vajanského 2, 917 01 Trnava
4. Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a BP, oddelenie územného plánovania, Kollárova 8, 917 02 Trnava
5. Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia, Kollárova 8, 917 02 Trnava
6. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava
Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10006

Doručuje sa
Ján Krčula RE - PLAST, Košolná 211, 919 01 Košolná, Slovenská republika
Obec Zvončín, Zvončín 82, 919 01 Zvončín, Slovenská republika

Na vedomie
Ministerstvo životného prostredia Bratislava, Odbor odpadového hospodárstva, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812
35 Bratislava 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 02 Trnava 2
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska, Trnava
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