odbor starostlivosti o životné prostredie
Záhradnícka 6, 945 01 Komárno

v Komárne, 02.03.2020

OU-KN-OSZP-2020/001770-017

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne
príslušný orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 5 ods. 1
zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 53 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 „príslušný orgán“), po vykonaní zisťovacieho
konania navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) a § 46 a § 47 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podľa oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti „Modernizácia zariadenia na zber a úpravu odpadov zo železných a
neželezných kovov“ na pozemku s parc.č. 813/8 v k.ú. Okoličná na Ostrove navrhovateľa
C.M.T. s.r.o., Jókaiho ulica 35/20, 945 01 Komárno, IČO : 46671587, vydáva toto rozhodnutie:
navrhovaná činnosť

„Modernizácia zariadenia na zber a úpravu odpadov zo železných a
neželezných kovov“
sa nebude posudzovať
podľa zákona o posudzovaní. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa
osobitných predpisov.
Zo stanovísk doručených k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti
vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude
potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:
1. Dodržiavať ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny, podľa druhej časti zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré platia v prvom
stupni územnej ochrany.
2. Posudzovaná činnosť v predloženom zámere je prevádzka, ktorá po navrhovanej zmene bude
patriť podľa § 3 zákona o ovzduší NR SR č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov
a prílohy č. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o ovzduší medzi stredné zdroje znečisťovania ovzdušia kategórie 5 – nakladanie
s odpadmi a krematóriá 5.99.2 Ostatné zariadenia a technológie spracovania a nakladania
s odpadmi- b) podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom
a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 cit. Vyhlášky pre
jestvujúce zariadenia pre tuhé znečisťujúce látky je ≥0,1. Na vydanie rozhodnutia na povolenie
stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia, vrátane povolenia jeho zmien a na jeho
užívanie je potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

o ovzduší, ktorý je záväzným stanoviskom v zmysle § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Zariadenia predmetnej prevádzky musia spĺňať požiadavky podľa vyhlášky 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 vibrácií v životnom
prostredí, v znení neskorších predpisov.
Dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.
Zmena navrhovanej činnosti musí byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce
Okoličná na Ostrove.
Zmena navrhovanej činnosti nesmie byť v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho
kraja schváleným uznesením č. 113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva
Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 14. mája 2012 a jeho záväznou časťou
vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 2/2012 a ani s jeho Zmenami a
doplnkami č. 1 schválenými uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva
Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 2015 a ich záväznou časťou
vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015.
Žiadame navrhovateľa uviesť, aké katalógové čísla odpadov budú spracovávané v
schredovacom zariadení na spracovanie chladičov.
Upozorňujeme navrhovateľa, že v prípade zbieraných druhov odpadov uvedených v tabuľkách
zámeru s číslom skupiny 20, musí mať na vykonávanie požadovanej činnosti uzatvorenú
zmluvu s obcou podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Opraviť chyby v texte oznámenia - v časti v časti II. Názov zmeny navrhovanej činnosti, na
str. 3 požaduje opraviť text „do 5000 ton/ročne“ nasledovne „od 5000 ton/ročne“ a v bode 4.
Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti v prvej vete na str. 11, požaduje opraviť
text „ podľa §97 ods. 1 písm. b) zákona“ nasledovne „podľa §97 ods. 1 písm. c) zákona“

Odôvodnenie
C.M.T. s.r.o., Jókaiho ulica 35/20, 945 01 Komárno, IČO : 46 671 587 (ďalej len
„navrhovateľ“) predložil dňa 21.06.2019 v písomnej aj elektronickej forme príslušnému orgánu
podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Modernizácia
zariadenia na zber a úpravu odpadov zo železných a neželezných kovov“ (ďalej len
„navrhovaná činnosť“), ktorého spracovateľom je Jozef Méry, C.M.T. s.r.o., Jókaiho ulica 35/20,
945 01 Komárno.
Umiestnenie navrhovanej činnosti:
Kraj:
Nitriansky
Okres:
Komárno
Obec:
Okoličná na Ostrove
Katastrálne územie:
Okoličná na Ostrove
Parcelné čísla areálu: 813/8; 813/9; 813/13; 813/14; 813/15; 813/41; 813/61; 813/63; 813/64;
813/65; 813/66.
Parcelné číslo zmeny navrhovanej činnosti: 813/8 (LV č. 416 – príloha č. 3)
Účelom zmeny navrhovanej činnosti je modernizácia technickej a technologickej časti zariadenia
na zhodnocovanie odpadov. Navrhované zmeny predstavujú: 1. Stavebné zmeny – vybudovanie
druhej skladovacej haly - SO 03 s obdobnými rozmermi ako má existujúca hala SO 01 (40 x 20
m). 2. Technické a technologické zmeny - niektoré nové zariadenia nahradia v súčasnosti
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používané technicky a technologicky zastarané zariadenia v jestvujúcej hale SO 01 a iné budú
umiestnené do novej haly SO 03. Navrhované zariadenia svojou výrobnou kapacitou neprekročia
limitnú hodnotu 5000 ton spracovaných odpadov zo železných a neželezných kovov za rok.
Navrhovaná činnosť je umiestnená v Nitrianskom kraji, okrese Komárno, v obci Okoličná na
Ostrove v katastrálnom území Okoličná na Ostrove, na parcele číslo: KN-C 813/8(LV č. 416).
Zmena predpokladá navýšenie o 4 pracovné miesta. Spoločnosť C.M.T. s. r. o. v zmysle vydaného
súhlasu nakladá s celkovým ročným množstvom kovových odpadov v množstve 45 000 t/rok.
Úpravou činnosti nedôjde k zmene ročného množstva produkovaných odpadov, a ani druhovej
skladby odpadov.
V roku 2011 bol vypracovaný Zámer pre navrhovanú činnosť: „Zber a úprava odpadov zo
železných a neželezných kovov v areáli spoločnosti Carpathian – Metal, s. r. o. Okoličná na
Ostrove“, IČO: 45 432 431. MŽP SR vydalo pre navrhovanú činnosť Záverečné stanovisko č.
4553/2011-3.4/jm s rozhodnutím odporúčania realizácie navrhovanej činnosti pri dodržaní
stanovených podmienok. Medzitým došlo k vlastníckej zmene investora a projekt prevzala
spoločnosť C.M.T. s. r. o., ktorá doposiaľ pokračuje v povolenej činnosti v súlade s platnými
predpismi. Pre uvedenú činnosť Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie,
udelil súhlas č. 2012/00974-Ba zo dňa 25. 7. 2012 podľa zákona o odpadoch na prevádzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov činnosťou R12
– Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 a činnosťou R13 –
Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia
pred zberom na mieste vzniku“ (príloha č. 4 b). Uvedený súhlas bol predĺžený rozhodnutím č. OUKN-OSZP-2015/012052-5 zo dňa 23. 10. 2015 platný do 31. 12. 2020.
Predmetná činnosť je v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. zaradená podľa prílohy č. 8 do kapitoly č.
9 Infraštruktúra, položka č. 6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov
uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov zisťovaciemu konaniu v časti B podlieha od 5 000 t/rok a pre uvedenú položku je rezortným
orgánom Ministerstvo životného prostredia SR.
Opis technického a technologického riešenia
Súčasný stav
V súčasnosti prebieha v uvedenom areáli zber (zhromažďovanie a triedenie) a krátkodobé
skladovanie uvedených odpadov (R13 - Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností
R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) a to pred ich odpredaním k
samotnému spracovateľovi, resp. zhodnocovateľovi na materiálové zhodnotenie (R4 - Recyklácia
alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín). Týmto spôsobom sa docieľuje možnosť
zníženia množstva odpadov pôvodcami vyprodukovaných a určených na zneškodnenie.
Spoločnosť C.M.T. s.r.o. v zmysle vydaného súhlasu nakladá s celkovým ročným
množstvom kovových odpadov 45 000 t/rok.
Zoznam odpadov v zmysle vydaného súhlasu je v tab. č.1:
Kód
Názov odpadu
odpadu
02
Odpadové kovy
01 10
12
Piliny a triesky zo železných kovov
01 01
12
Prach a zlomky zo železných kovov
01 02
3

Kategória
odpadu

O

12

Piliny a triesky z neželezných kovov

12

Prach a zlomky z neželezných kovov

15

Obaly z kovu

16

Železné kovy

16

Neželezné kovy

17

Meď, bronz, mosadz

17

Hliník

17

Olovo

17

Zinok

17

Železo a oceľ

17

Cín

17

Zmiešané kovy

17

Káble iné ako uvedené v 17 04 10

01 03
01 04
01 04
01 17
01 18
04 01
04 02
04 03
04 04
04 05
04 06
04 07
04 11
Kód
odpadu

Názov odpadu

Kat
egória
odpadu

19

Odpad zo železa a z ocele

19

Odpad z neželezných kovov

19

Železné kovy

19

Neželezné kovy

20

Kovy

10 01
10 02
O

12 02
12 03
01 40

Druhou činnosťou ktorá prebieha v areáli je úprava odpadov. Používané zariadenia slúžia
na lisovanie, strihanie, rezanie, triedenie a manipulovanie s odpadmi zo železných a neželezných
kovov.
Lisovanie je vykonávané hydraulickým lisom ARNOLD. Lisovaním dochádza k
objemovému zmenšeniu privezených (alebo prechodne uskladnených) odpadov. Lisovaním sa
lisujú hlavne piliny, triesky, prach, zlomky a menšie kúsky odpadov zo železných a neželezných
kovov.
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Strihanie sa vykonáva hydraulickými nožnicami HERKULES. Hydraulickými nožnicami
sa kovový odpad strihá na menšie časti, ktoré je možné takto ľahšie použiť v ďalšom procese
nakladania s odpadom.
Rezanie je vykonávané pásovou pílou DEWALT. Ide o robustnú konštrukciu zo zváranej
oceli, ktorá zaručuje extrémnu tuhosť a presnosť i pri rezaní v maximálnej hĺbke rezu. V rámci píli
je osadený vysokokvalitný švédsky pílový pás.
Deliace – páliace zariadenie používa na svoju činnosť horľavý plyn a plazmu. Vykonáva
sa v skladovej hale. Pri páliacom zariadení na báze horľavého plynu sa používa kombinácia plynov
kyslík + propán. Pri delení plazmou sa používa kyslík + stlačený vzduch.
Na vykládku a nakládku kovového odpadu z dopravných prostriedkov slúžia rôzne
nakladače. Odpad je nakladačom premiestnený podľa jeho charakterových vlastností (katalógové
číslo odpadu, množstvo, tvar a i.) na príslušnú úpravu (lisovanie, strihanie, rezanie, delenie). Takto
mechanicky upravený kovový odpad je opäť dočasne uložený v prevádzkovanom zariadení.
Umiestnenie odpadu po mechanickej úprave je iba dočasné. Jeho hlavným cieľom je zmenšenie
objemu odpadu, oddelenie kovových častí odpadov pozostávajúcich z dvoch alebo viacerých
kovov podľa kovov a efektívne zhodnotenie odpadov. Po mechanickej úprave, resp. dočasnom
skladovaní je odpad prepravovaný zmluvným partnerom.
Zoznam súčasných stavebných objektov:
SO 01 Skladová hala s administratívou
SO 02 Skladovacia plocha
Navrhované zmeny
1. Stavebné zmeny – vybudovanie druhej skladovacej haly - SO 03 s obdobnými rozmermi
ako je SO 01 (40 x 20 m).
2. Technické a technologické zmeny - niektoré nové zariadenia nahradia v súčasnosti
používané technicky a technologicky zastarané zariadenia v jestvujúcej hale SO 01 a iné
budú umiestnené do novej haly SO 03. Sumárne sa uvažuje s umiestnením nasledovných
zariadení:
a) Elektrostatický separátor
b) Recyklačná linka na káble a chladiče
c) Optický separátor
d) Tribostatic separátor
e) Centrifugálny separátor
f) Vibračné siete
g) Paketovacie zariadenia na plasty
h) Magnetický dopravníkový pás
i) Zariadenie na páranie káblov.
j) Vysokovýkonná píla
k) Schredovacie zariadenie na spracovanie chladičov
l) Kladivový mlyn
m) Paketovacie zariadenia
n) Briketovacie zariadenia
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Príslušný orgán listom č. OU-KN-OSZP-2019/011832-003 zo dňa 28.06.2019 oznámil začatie
konania a zverejnil podľa § 29 ods. 6 zákona oznámenie o zmene a oznámenie o predložení zmeny
navrhovanej činnosti na úradnej tabuli a v informačnom systéme procesov EIA/SEA na adrese :
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/modernizacia-zariadenia-na-zber-upravu-odpadov-zozeleznych-nezeleznyc
Dotknutá obec Okoličná na Ostrove podľa ust. § 29 ods. 8 zákona informovala o zámere verejnosť
spôsobom v mieste obvyklým, v dňoch od 09.07.2019 do 21.07.2019 a zároveň oznámila kde a
kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť
podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Oznámenie o zmene
navrhovanej činnosti bolo verejnosti sprístupnené po dobu 10 dní od zverejnenia informácie o jeho
doručení.
Podľa §29 ods. 9 zákona rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu
doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do
desiatich pracovných dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote,
tak sa stanovisko považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné
stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia
uvedených informácií podľa odseku 8; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo
v určenej lehote doručené dotknutej obci.
Na základe listu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Komárne č. RH 2019/1612 č.z.
2019/7718 zo dňa 17.júla 2019, ktorým žiada o doplnenie oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti, príslušný orgán listom č. OU-KN-OSZP-2019/011832-13-Po zo dňa 19.07.2019 prerušil
konanie vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Dňa 21.01.2020 bolo na príslušný orgán doručené doplnenie oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti : Akustická štúdia pre „Modernizácia zariadenia na zber a úpravu odpadov zo železných
a neželezných kovov“ protokol č. A_226_2019 z novembra 2019, ktorú vypracovala spoločnosť
Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o., V.Tvrdého 23, SK- 010 01 Žilina a Stručný popis
technologických zariadení.
Príslušný orgán v súlade s § 29 ods. 2 zákona vykonal zisťovacie konanie o posudzovaní
navrhovanej činnosti k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti. V zmysle § 29 ods. 3 príslušný
orgán primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 , pričom prihliadal
aj na stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona.
V súlade s § 23 ods. 4 zákona doručili príslušnému orgánu svoje písomné stanoviská
k predmetnému oznámeniu o zmene tieto subjekty ( stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení) :
1. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie,
 z hľadiska štátnej správy odpadového hospodárstva (list č. OU-KN-OSZP-2019/012131-2
zo dňa 03.07.2019): Z hľadiska záujmov štátnej správy vo veciach odpadového
hospodárstva navrhuje aby predložený zámer nebol posudzovaný podľa tohto zákona,
k predloženej zmene predmetnej navrhovanej činnosti nemá zásadné pripomienky, avšak
- v časti v časti II. Názov zmeny navrhovanej činnosti, na str. 3 požaduje opraviť text „do
5000 ton/ročne“ nasledovne „od 5000 ton/ročne“
- v bode 4. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti v prvej vete na str. 11 ,
požaduje opraviť text „ podľa §97 ods. 1 písm. b) zákona“ nasledovne „podľa §97 ods. 1
písm. c) zákona“
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z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny (list č. OU-KN-OSZP-2019/012395002 zo dňa 08.07.2019) : Predmetná stavba nezasahuje do chránených území a ich
ochranných pásiem. Z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny je takéto
umiestnenie stavby možné za dodržania ustanovení o všeobecnej ochrane prírody
a krajiny, podľa druhej časti zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov, ktoré platia v prvom stupni územnej ochrany.
V prípade dodržania vyššie uvedených podmienok nenavrhujeme činnosť ďalej
posudzovať podľa zákona o posudzovaní.
Vyhodnotenie príslušného orgánu: Požiadavka je uvedená vo výrokovej časti rozhodnutia
z hľadiska štátnej správy ochrany ovzdušia (list č. OU-KN-OSZP-2019/012407-2-Va zo
dňa 11.7.2019) vo svojom stanovisku uvádza nasledovné: Posudzovaná činnosť
v predloženom zámere je prevádzka, ktorá po navrhovanej zmene bude patriť podľa § 3
zákona o ovzduší NR SR č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov a prílohy č. 1
Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o ovzduší medzi stredné zdroje znečisťovania ovzdušia kategórie 5 – nakladanie s odpadmi
a krematóriá 5.99.2 Ostatné zariadenia a technológie spracovania a nakladania s odpadmib) podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného
toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 cit. Vyhlášky pre jestvujúce
zariadenia pre tuhé znečisťujúce látky je ≥0,1. Na vydanie rozhodnutia na povolenie stavby
stredného zdroja znečisťovania ovzdušia, vrátane povolenia jeho zmien a na jeho užívanie
je potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší,
ktorý je záväzným stanoviskom v zmysle § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Vyhodnotenie príslušného orgánu: Pripomienka je uvedená vo výrokovej časti rozhodnutia

2. Okresný úrad Komárno, odbor krízového riadenia (list č. OU-KN-OKR-2019/012117-002
zo dňa 08.07.2019) vo svojom stanovisku uvádza : z hľadiska záujmov civilnej ochrany
obyvateľstva nemáme žiadne pripomienky k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej
činnosti. Taktiež z hľadiska záujmov civilnej ochrany nenavrhujeme, aby zámer bol
posudzovaný podľa uvedeného zákona.
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne (list. č. RH 2019/1612 č.z.
2019/7718 zo dňa 17.júla 2019) vo svojom záväznom stanovisku uvádza : Po preštudovaní
predmetného materiálu bolo zistené, že oznámenie rieši hodnotenie vplyvu plánovanej zmeny
činnosti v existujúcej prevádzke zariadenia na zber, krátkodobé skladovanie a úpravu odpadov
zo železných a neželezných kovov v Okoličnej na Ostrove na životné prostredie.
V rámci zmeny navrhovanej činnosti sú plánované stavebné a technologické zmeny v
existujúcej prevádzke zariadenia na zber, krátkodobé skladovanie a úpravu odpadov zo
železných a neželezných kovov – kategórie ostatný odpad, situovanej v oplotenom areáli v
juhovýchodnej časti k. ú. Okoličná na Ostrove (osada Nový Dvor). Najbližšia obytná zástavba
je vzdialená cca 520 m.
Plánované je vybudovanie stavebného objektu (ďalej len „SO“) 3 - skladovacej haly s
rozmermi 40 x 20 m, situovanej na pozemku s parc. č. 813/8 v k. ú. Okoličná na Ostrove, na
okraji areálu prevádzky. Súčasne sú plánované aj technické a technologické zmeny – náhrada
niektorých zastaraných zariadení v existujúcej hale SO 01 novými zariadeniami ako aj
inštalovanie nových technologických zariadení na mechanickú úpravu odpadov do novej haly
SO 03. Plánované je umiestnenie nasledovných zariadení: a) elektrostatický separátor na
separovanie plastov podľa ich druhov, b) recyklačná linka na káble a chladiče – výstupom je
kov a čiastočne kovom znečistený plast, c) optický separátor, ktorý separuje plasty podľa ich
farby, d) tribostatic separátor pre separovanie zvyšnej časti kovovej zložky plastov, e)
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centrifugálny separátor – následný krok separácie plastov, f) vibračné siete na separáciu podľa
rôznych veľkostí plastu, g) regranulačné zariadenie plastov, h) paketovacie zariadenia na
plasty pre úsporu skladovacieho priestoru a efektívnosť následného transportu, i) magnetický
dopravníkový pás pre prepravu kovových častí odpadov na určené miesto, j) zariadenie na
rozpáranie káblov, k) vysokovýkonná píla pre rezanie väčších kusov kovov, l) schredovacie
zariadenie na spracovanie chladičov – dvojradové nože na plynulú prácu, m) kladivový mlyn
na rozbíjanie odpadov, n) paketovacie zariadenia na kovy pre hydraulické stláčanie kovov, o)
briketovacie zariadenia na kovové triesky.
V predložených podkladoch sú uvedené nasledovné hodnotenia:
Zmenou navrhovanej činnosti – inštalovaním nových technologických zariadení do
skladovacej haly SO 03 a výmenou starých a opotrebovaných zariadení v SO 01 dôjde k
produkcii emisií hluku. Tieto emisie ale nebudú vyššie ako emisie hluku z používaných
zariadení a budú mať rovnako diskontinuálny charakter. Obyvateľstvo žijúce v dotknutom
území, nebude závažne negatívne ovplyvňované emisiami hluku z technologických zariadení
v oboch skladovacích halách SO 03 a jestvujúcej SO 01.
Súčasná prevádzka a používané technické a technologické zariadenia neprodukujú zápach,
ktorý by významne negatívne ovplyvnil situáciu v dotknutom území. Zdrojom zápachu a tepla
je automobilová doprava, žumpa, VZT a páliace zariadenia. Zmena navrhovanej činnosti
nebude mať významný vplyv na súčasný stav.
Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti vznikne nový stredný zdroj znečisťovania ovzdušia.
Nakoľko RÚVZ nemá k dispozícii podklady o posúdení existujúceho zariadenia, v nadväznosti
na horeuvedené hodnotenia uvedené v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti,
plánovanú zmenu malého zdroja znečisťovania na stredný zdroj znečisťovania ovzdušia,
plánované umiestnenie novej technológie slúžiacej aj na spracovanie plastov, ako aj vzhľadom
na už existujúce prevádzky s vplyvom na okolité obytné prostredie a opakované sťažnosti
obyvateľov na znečisťovanie ovzdušia v predmetnej resp. širšej lokalite, predložené
oznámenie sa žiada doplniť tak, aby mohol byť posúdený podľa § 13 ods. 2 zák. č. 355/2007
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“), a to nasledovne:
1.Maximálnym hodnotením vplyvov plánovanej činnosti na verejné zdravie (HIA),
vypracovaným podľa vyhl. č. 233/2014 Z. z. o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné
zdravie, ktorého podkladom musí byť emisno-imisná rozptylová štúdia ako aj hluková štúdia.
Nakoľko v okolitej obci Veľké Kosihy sú už v súčasnosti v prevádzke tri veľké zdroje
znečisťovania ovzdušia (veľkochov ošípaných, skládka odpadov, výroba káblov), ktoré
významne zaťažujú životné resp. obytné prostredie v lokalite, v rámci hodnotenia vplyvov na
verejné zdravie je nevyhnutné zohľadniť aj uvedenú skutočnosť.
Upozorňuje sa, že hodnotenie vplyvov na verejné zdravie musí byť vypracované osobou
odborne spôsobilou na vykonávanie uvedenej činnosti podľa § 16 zák. č. 355/2007 Z. z.
Upozorňuje sa, že do doby doplnenia požadovaných podkladov orgán verejného zdravotníctva
nemôže predmetný návrh posúdiť a vydať záväzné stanovisko.
Na základe listu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Komárne č. RH 2019/1612
č.z. 2019/7718 zo dňa 17.júla 2019, ktorým žiada o doplnenie oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti, príslušný orgán listom č. OU-KN-OSZP-2019/011832-13-Po zo dňa 19.07.2019
prerušil konanie vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Dňa 21.01.2020 bolo podanie doplnené o Akustickú štúdiu a stručný popis technologických
zariadení.
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o) Na základe doplnenia RÚVZ v Komárne zaslalo nasledovné stanovisko č. RH 2020/174,
2019/1612, č.z. 2020/659 zo 16.januára 2020 : S návrhom C.M.T. s.r.o., Jókaiho ulica
35/20, 95 01 Komárno, IČO : 46671587, podľa § 13 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z. z. na
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Modernizácia zariadenia na zber a úpravu
odpadov zo železných a neželezných kovov“ na pozemku s parc.č. 813/8 v k.ú. Okoličná
na Ostrove, predloženým Okresným úradom Komárno, odborom starostlivosti o životné
prostredie 4.júla 2019, doplneným 14.januára 2020 sa súhlasí. Podľa doplnenej
dokumentácie je plánované umiestnenie nasledovných zariadení: elektrostatický separátor
, recyklačná linka na káble a chladiče, optický separátor, tribostatic separátor,
centrifugálny separátor, vibračné siete na separáciu veľkosti plastu, paketovacie zariadenia
na plasty, magnetický dopravníkový pás, zariadenie na páranie káblov, vysokovýkonná
píla, schredovacie zariadenie na spracovanie chladičov, kladivový mlyn, paketovacie
zariadenia na kovy, briketovacie zariadenia na triesky.
Súčasne sa ukladá plniť nasledovnú požiadavku:
1. Plánovaná prevádzka musí spĺňať požiadavky podľa vyhlášky 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 vibrácií v životnom prostredí, v znení
neskorších predpisov.
Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne (ďalej len „RÚVZ“) bola
doručená 4. júla 2019 žiadosť Okresného úradu Komárno, odboru starostlivosti o životné
prostredie, podľa zák. č 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov o posúdenie horeuvedeného oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti, vypracovaného Jozefom Mérym, Jókaiho ulica 35/20, 945 01 Komárno v mesiaci jún
2019.
Na základe výzvy RÚVZ č. RH 2019/1612 č.z. 2019/7718 zo 17. júla 2019, ktorou bolo
požadované predloženie hodnotenia vplyvov na verejné zdravie, bola žiadosť doplnená
14.januára 2020 opisom resp. upresnením plánovaných technologických zariadení
v predmetnej prevádzke a akustickou štúdiou, vypracovanou Klub ZPS vo vibroakustike,
s.r.o., Žilina, v novembri 2019, ktorá rieši hodnotenie hluku zo stacionárnych ako aj mobilných
zdrojov hluku z existujúcej prevádzky ako aj plánovanej zmeny činnosti na najbližšie obytné
prostredie (rodinný dom, Nový dvor 501, Okoličná na Ostrove) podľa vyhlášky MZ SR č.
549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku,
vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku, a vibrácií v životnom prostredí
v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhl. Č. 549/2007 Z.z.).
Po preštudovaní predmetného materiálu ako aj doplnených podkladov bolo zistené, že
oznámenie rieši hodnotenie vplyvu plánovanej zmeny činnosti v existujúcej prevádzke
zariadenia na zber, krátkodobé skladovanie a úpravu odpadov zo železných a neželezných
kovov v Okoličnej na Ostrove na životné prostredie.
V rámci zmeny navrhovanej činnosti sú plánované stavebné a technologické zmeny
v existujúcej prevádzke situovanej v oplotenom areáli v juhovýchodnej časti k.ú. Okoličná na
Ostrove, mimo zastavaného územia. V okolí areálu sa nachádzajú plochy ornej pôdy
a priemyselný areál. Najbližšia zástavba je vzdialená cca 520 m (časť Nový Dvor).
Plánované je vybudovanie stavebného objektu (ďalej len „ SO 03“) – skladovacej haly
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s rozmermi 40x20 m, situovanej na pozemku s parc. Č. 813/8 v k.ú. Okoličná na Ostrove, na
okraji areálu prevádzky. Súčasne sú plánované aj technické a technologické zmeny – náhrada
niektorých zastaraných zariadení v existujúcej hale SO 01 novými zariadeniami ako aj
inštalovanie nových technologických zariadení na mechanickú úpravu odpadov do novej haly
SO 03. Zmenou navrhovanej činnosti - zariadeniami, pri ktorých činnosti bude vznikať tuhý
prach v skladovacej hale SO 03, dôjde k vzniku stredného zdroja znečisťovania ovzdušia.
Podľa doplnenia podania je plánované umiestnenie nasledovných zariadení :
a) Elektrostatický separátor na separovanie plastov podľa ich druhov
b) Recyklačná linka na káble a chladiče, ktorej výstupom je kov a čiastočne kovom
znečistený plast. V rámci linky sa zomleté kusy káblových odpadov presunú do dávkovača
granulátora, kde sa vytvárajú granule, ktoré sú následne separované. Predmetné zariadenie
má vstavané filtračné zariadenia na odsávanie prachu. Jedná sa o zariadenie využívajúce
fyzikálne vlastnosti odpadov bez využitia tepla.
c) Optický separátor, ktorý separuje plasty podľa ich farby
d) Tribostatic separátor pre separovanie jednotlivých druhov plastov
e) Centrifugálny separátor, ktorý slúži ako následný krok separácie plastov, oddelenie
prípadnej gumovej zložky z káblov pomocou vírivého pohybu.
f) Vibračné siete na separáciu podľa rôznych veľkostí plastu
g) Paketovacie zariadenia na plasty pre úsporu skladovacieho priestoru a efektivitu
transportu
h) Magnetický dopravníkový pás pre prepravu kovových častí odpadov na určené miesto
i) Zariadenie na páranie káblov, ktoré slúži na oddelenie vrchnej ochrannej vrstvy káblov.
j) Vysokovýkonná píla, ktorá slúži na rezanie enormne veľkých kusov kovov
k) Schredovacie zariadenie na spracovanie chladičov. Jedná sa o dvojradové nože pre
rozsekanie vyradených kovových chladičov
l) Kladivový mlyn slúžiaci na rozbíjanie odpadov
m) Paketovacie zariadenia na kovy pre hydraulické stláčanie kovov
n) Briketovacie zariadenia na kovové triesky pre stláčanie triesky a pilín do brikiet
Pri posudzovaní predmetného návrhu z hľadiska ochrany verejného zdravia boli ako prioritne
zohľadňované nasledovné hodnotenia uvedené v predložených ako aj v doplnených
podkladoch:
-realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá významný nepriaznivý vplyv na
životné prostredie a zdravie obyvateľov,
-v doplnenej akustickej štúdii je uvedené hodnotenie – na základe vykonanej predikcie
akustických pomerov v záujmovom území od emisie hluku z mobilných zdrojov pozemnej
dopravy a stacionárnych zdrojov, ktoré súvisia iba s činnosťou a prevádzky C.M.T., s.r.o.,
Okoličná na Ostrove a zmenou navrhovanej činnosti „Modernizácia zariadenia na zber
a úpravu odpadov zo železných a neželezných kovov“ pre denný čas bolo konštatované, že
podľa limitov prípustných hodnôt hluku z iných zdrojov pre kategóriu územia II. A III. (vyhl.
č. 549/2007 Z.z.“) v priestore pred oknami obytných miestností rodinného domu (najbližší
rodinný dom, Nový dvor 501, Okoličná na Ostrove), vo výpočtovom bode pre denný čas
prípustná hodnota nie je prekročená V01 (vypočítaná ekvivalentná hladina hluku). Na základe
horeuvedených podkladov orgán verejného zdravotníctva zabezpečil posúdenie potreby
hodnotenia vplyvov na verejné zdravie a upustil od požiadavky predložiť predmetné
hodnotenie vypracované podľa vyhl. č. 233/2014 Z.z. o podrobnostiach hodnotenia vplyvov
na verejné zdravie.
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Z hľadiska dodržania požiadaviek na ochranu verejného zdravia bolo predložené oznámenie
orgánom verejného zdravotníctva posúdené tak, ako bolo horeuvedené. Požiadavka v bode 1
bola uložená v záujme ochrany verejného zdravia v lokalite plánovanej činnosti.
S prihliadnutím na rozsah, povahu a miesto vykonávanej činnosti ako i význam očakávaných
vplyvov, orgán verejného zdravotníctva nepožaduje navrhovanú činnosť posudzovať podľa
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Vyhodnotenie príslušného orgánu: Požiadavka je uvedená vo výrokovej časti rozhodnutia
4. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy
vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja ( list č. OU-NR-OSZP2-2019/034085
zo dňa 04.07.2019) : Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o existujúcu činnosť s cieľom
modernizácie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – úprava odpadov činnosťou R12 s
viacero zmenami, ktoré sa týkajú technickej aj technologickej časti, nepredpokladá sa výrazný
vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravotný stav obyvateľstva. S uvedenou
zmenou činnosti súhlasíme za podmienok dodržania ustanovení všeobecne záväzných
právnych predpisov odpadového hospodárstva.
Nový stredný zdroj znečisťovania ovzdušia je potrebné povoliť a prevádzkovať v súlade s
platnými právnymi predpismi na ochranu ovzdušia. Na základe uvedeného úrad ako dotknutý
orgán v zmysle § 3 písm. p) zákona nemá ďalšie pripomienky k predloženému oznámeniu o
zmene navrhovanej činnosti a navrhuje neposudzovať zmenu navrhovanej činnosti podľa
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhodnotenie príslušného orgánu: Požiadavka je uvedená vo výrokovej časti rozhodnutia
5. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, (list č. 19241/2019-4210-42128 zo dňa
15.07.2019): Účelom zmeny navrhovanej činnosti je modernizácia technickej a technologickej
časti zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Navrhované zmeny predstavujú: 1. Stavebné
zmeny – vybudovanie druhej skladovacej haly - SO 03 s obdobnými rozmermi ako má
existujúca hala SO 01 (40 x 20 m). 2. Technické a technologické zmeny - niektoré nové
zariadenia nahradia v súčasnosti používané technicky a technologicky zastarané zariadenia v
jestvujúcej hale SO 01 a iné budú umiestnené do novej haly SO 03. Navrhované zariadenia
svojou výrobnou kapacitou neprekročia limitnú hodnotu 5000 ton spracovaných odpadov zo
železných a neželezných kovov za rok. Navrhovaná činnosť je umiestnená v Nitrianskom kraji,
okrese Komárno, v obci Okoličná na Ostrove v katastrálnom území Okoličná na Ostrove, na
parcele číslo: KN-C 813/8(LV č. 416). Zmena predpokladá navýšenie o 4 pracovné miesta.
Spoločnosť C.M.T. s. r. o. v zmysle vydaného súhlasu nakladá s celkovým ročným množstvom
kovových odpadov v množstve 45 000 t/rok. Úpravou činnosti nedôjde k zmene ročného
množstva produkovaných odpadov, a ani druhovej skladby odpadov. V roku 2011 bol
vypracovaný Zámer pre navrhovanú činnosť: „Zber a úprava odpadov zo železných a
neželezných kovov v areáli spoločnosti Carpathian – Metal, s. r. o. Okoličná na Ostrove“, IČO:
45 432 431. MŽP SR vydalo pre navrhovanú činnosť Záverečné stanovisko č. 4553/20113.4/jm s rozhodnutím odporúčania realizácie navrhovanej činnosti pri dodržaní stanovených
podmienok. Medzitým došlo k vlastníckej zmene investora a projekt prevzala spoločnosť
C.M.T. s. r. o., ktorá doposiaľ pokračuje v povolenej činnosti v súlade s platnými predpismi.
Pre uvedenú činnosť Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, udelil
súhlas č. 2012/00974-Ba zo dňa 25. 7. 2012 podľa zákona o odpadoch na prevádzkovanie
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zariadenia na zhodnocovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov činnosťou
R12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 a činnosťou
R13 – Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného
uloženia pred zberom na mieste vzniku“ (príloha č. 4 b). Uvedený súhlas bol predĺžený
rozhodnutím č. OU-KN-OSZP-2015/012052-5 zo dňa 23. 10. 2015 platný do 31. 12. 2020.
Predmetná činnosť je v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. zaradená podľa prílohy č. 8 do kapitoly
č. 9 Infraštruktúra, položka č. 6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania
odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
- zisťovaciemu konaniu v časti B podlieha od 5 000 t/rok a pre uvedenú položku je rezortným
orgánom Ministerstvo životného prostredia SR.
Ministerstvo hospodárstva SR, ako dotknutý orgán, súhlasí s predloženým oznámením o
zmene navrhovanej činnosti „Modernizácia zariadenia na zber a úpravu odpadov zo železných
a neželezných kovov“, navrhovateľ C.M.T. s. r. o., Komárno, IČO: 46 671 587 a odporúča
navrhovanú činnosť realizovať. S ohľadom na charakter prevádzky, posudzovanie vplyvov na
životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z., odporúča navrhovanú zmenu ukončiť na
úrovni zisťovacieho konania, pokiaľ je to v súlade so stanoviskami ostatných účastníkov
konania.
Vyhodnotenie príslušného orgánu: berie na vedomie
6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Komárne (list č. ORHZ-KN22019/000567-002 zo dňa 17.07.2019) : z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik
negatívnych vplyvov na životné prostredie.
7. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja (list č. CS07647/2019, CZ 21263/2019 zo dňa
10.07.2019) : Zmena navrhovanej činnosti musí byť v súlade s územnoplánovacou
dokumentáciou obce Okoličná na Ostrove.
Zmena navrhovanej činnosti nesmie byť v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho
kraja schváleným uznesením č. 113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva
Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 14. mája 2012 a jeho záväznou časťou
vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 2/2012 a ani s jeho Zmenami a
doplnkami č. 1 schválenými uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva
Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 2015 a ich záväznou časťou
vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015.
Posudzovaná zmena navrhovanej činnosti „Modernizácia zariadenia na zber a úpravu odpadov
zo železných a neželezných kovov“ je na základe svojich parametrov podľa prílohy č. 8 zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov zaradená do kapitoly č. 9 – Infraštruktúra, položky č. 6
– Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách
5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov. Na základe vyššie uvedeného
a na základe posudzovaných parametrov podlieha riešená zmena navrhovanej činnosti
zisťovaciemu konaniu.
K predloženej zmene navrhovanej činnosti nemáme iné pripomienky. Realizáciou činnosti v
súlade s platnou legislatívou sa nepredpokladajú závažné negatívne vplyvy na lokalitu a jej
obyvateľov a preto zámer nepožadujeme 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.
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Vyhodnotenie príslušného orgánu :Požiadavka je uvedená vo výrokovej časti rozhodnutia
8. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ( list č. 6734/2019-1.8 38954/2019
zo dňa 23.júla 2019) : vo svojom liste uvádza nasledovné :Navrhovaná činnosť patrí podľa
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) do
zoznamu činností podľa prílohy č. 8 do kategórie č. 9 - Infraštruktúra, položka č. 6
Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5
a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov.
Účelom navrhovanej zmeny činnosti sú stavebné zmeny - vybudovanie druhej skladovacej
haly - SO 03 s obdobnými rozmermi ako je SO 01 (40 x 20 m) a technické a technologické
zmeny - niektoré nové zariadenia na mechanickú úpravu odpadov nahradia v súčasnosti
používané technicky a technologicky zastarané zariadenia v jestvujúcej hale SO 01 a iné budú
umiestnené do novej haly SO 03.
Predpokladaná ročná kapacita zariadenia je 45 000 t kovových odpadov za rok.
Ministerstvo k predloženému zámeru navrhovanej činnosti uvádza nasledovné:
Žiadame navrhovateľa uviesť, aké katalógové čísla odpadov budú spracovávané v
schredovacom zariadení na spracovanie chladičov.
Upozorňujeme navrhovateľa, že v prípade zbieraných druhov odpadov uvedených v tabuľkách
zámeru s číslom skupiny 20, musí mať na vykonávanie požadovanej činnosti uzatvorenú
zmluvu s obcou podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Na základe celkového zhodnotenia dokumentácie k predloženému oznámeniu o zmene
navrhovanej činnosti „Modernizácia zariadenia na zber a úpravu odpadov zo železných a
neželezných kovov“, povahy a rozsahu navrhovanej činnosti ministerstvo konštatuje, že
navrhovaná činnosť je akceptovateľná za podmienky dodržania ustanovení všeobecne
záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva a za predpokladu, že vyššie
uvedené pripomienky budú zohľadnené v ďalšom stupni povoľovacieho konania a nepožaduje
predloženú navrhovanú činnosť posudzovať podľa zákona o posudzovaní.
Vyhodnotenie príslušného orgánu :Požiadavka bola akceptovaná a uvedená vo výrokovej časti
rozhodnutia
9. Obec Okoličná na Ostrove : Obec zverejnila oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na
svojej úradnej tabuli v dňoch od 09.07.2019 do 21.07.2019 a informovala verejnosť
o možnosti nahliadnutia do spisu.
Vyhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie:
Vstupy:
Záber pôdy:
V súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti sa neuvažuje s trvalým ani dočasným záberom
poľnohospodárskeho ani lesného pôdneho fondu.
Parcely na ktorých sa bude realizovať navrhovaná činnosť sú evidované v katastri nehnuteľností
ako zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy. Tieto plochy sa nachádzajú v jestvujúcom
areály.
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Chránené územia, chránené výtvory a pamiatky, ochranné pásma:
Navrhovaná zmena činnosti nebude mať vplyv na navrhované a vyhlásené územia európskeho
významu a chránené vtáčie územia, ako ani na biotopy národného alebo európskeho významu.
Spotreba vody:
Voda pre pitné účely je zabezpečená dodávkou z vodovodnej siete. Skladovacia hala SO 01 s jej
administratívno-sociálnym zázemím je zásobovaná vodou z jestvujúcej vodovodnej siete.
Z rovnakého vodovodu bude zásobovaná aj navrhovaná skladovacia hala SO 03. Zmena
navrhovanej činnosti nebude mať výrazný vplyv na spotrebu vody.
Surovinové zdroje:
Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na ročné množstvo kovových odpadov ktoré bude
aj po zmene 45.000 t/rok. Druhy spracovávaných odpadov (podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015
Z.z.) sú uvedené v tabuľke č. 1.
Tab. č. 2 – Zoznam odpadov s ktorými nakladá spoločnosť C.M.T. s.r.o.
Kód
odpadu
02 01 10
12 01 01
12 01 02
12 01 03
12 01 04
15 01 04
16 01 17
16 01 18
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11
19 10 01
19 10 02
19 12 02
19 12 03
20 01 40

Názov odpadu

Kategória
odpadu

Odpadové kovy
Piliny a triesky zo železných kovov
Prach a zlomky zo železných kovov
Piliny a triesky z neželezných kovov
Prach a zlomky z neželezných kovov
Obaly z kovu
Železné kovy
Neželezné kovy
Meď, bronz, mosadz
Hliník
Olovo
Zinok
Železo a oceľ
Cín
Zmiešané kovy
Káble iné ako uvedené v 17 04 10
Odpad zo železa a z ocele
Odpad z neželezných kovov
Železné kovy
Neželezné kovy
Kovy

O

Uvedenou mechanickou úpravou odpadov budú vznikať nasledovné druhy odpadov uvedené
v tabuľke č. 3:
Kód
odpadu
19 12 02
19 12 03

Názov odpadu

Kategória
odpadu

Železné kovy
Neželezné kovy

O
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19 12 04

Plasty a guma

Vzniknuté odpady budú skladované na vyhradených a označených miestach v rámci areálu
spoločnosti. Kovové odpady – železné a neželezné kovy budú zmluvným prepravcom
prepravované na ďalšie zhodnotenie zmluvným partnerom. Odpad napr. z pôvodnej izolácie
káblov (t.j. plast a guma) pokiaľ to charakter odpadu dovolí ďalej materiálovo zhodnocovaný
u zmluvného partnera.
Všetky činnosti spojené so zmenou navrhovanej činnosti „Modernizácia zariadenia na zber
a úpravu odpadov zo železných a neželezných kovov“ podliehajú zákonu č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na
zhodnocovanie odpadov sú uvedené v § 17 citovaného zákona:
a) zhodnocovať odpady alebo zneškodňovať odpady v súlade s rozhodnutím, ktoré ho oprávňuje
na prevádzkovanie zariadenia,
b) prevádzkovať zariadenie v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom,
c) viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia,
d) zverejniť podmienky, za ktorých preberá odpad do zariadenia,
e) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stroje, technológiu a vykonávať oprávnenú činnosť v
súlade s platnou dokumentáciou a s technickými požiadavkami,
f) plniť evidenčnú a ohlasovaciu povinnosť a povinnosť uchovávania evidencie a uchovávania
ohlasovaných údajov; ak ide o zariadenie na zneškodňovanie použitých polychlórovaných
bifenylov, aj o obsahu polychlórovaných bifenylov v týchto odpadoch,
g) plniť povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k ním produkovaným odpadom,
h) ak ide o prevádzkovateľa mobilného zariadenia, najneskôr sedem dní vopred písomne ohlásiť
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude zhodnocovať
alebo zneškodňovať odpady, miesto, kde bude túto činnosť vykonávať, druh, kategóriu a
predpokladané množstvo odpadu, ktorý bude zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, a
predpokladaný čas výkonu činnosti,
i) zverejňovať druhy odpadov, na ktorých zneškodňovanie alebo zhodnocovanie je oprávnený [§
105 ods. 3 písm. d)],
j) ak ide o zariadenie na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov, vydať držiteľovi
použitých polychlórovaných bifenylov alebo držiteľovi zariadenia obsahujúceho polychlórované
bifenyly, ktorý ich do tohto zariadenia dodal, potvrdenie o ich prijatí,
k) na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v mimoriadnych
prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné prostredie,
zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné; náklady,
ktoré vznikli pri zhodnotení odpadu alebo zneškodnení odpadu na základe takéhoto rozhodnutia,
uhrádza držiteľ odpadu,
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l) oznamovať bezodkladne príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva
neprevzatie odpadov do zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťami D1, D5 a D10
uvedenými v prílohe č. 2,
m) zverejniť všetky platné rozhodnutia, ktoré mu boli vydané podľa tohto zákona, na svojom
webovom sídle.
Energetické zdroje:
Elektrická energia – vybudovaním novej skladovacej haly SO 03 bude potrebné inštalovať aj
elektrické rozvody a pripojenia v súlade s technickými normami. V súčasnosti je denná spotreba
elektrickej energie cca 1300 kWh. Spustením novej skladovacej haly SO 03 do prevádzky sa denná
spotreba zvýši o cca 80%, t.j. na cca 2340 kWh.
Zemný plyn - areál navrhovanej činnosti v súčasnosti nie je napojený na zemný plyn. Spoločnosť
C.M.T. s.r.o. zvažuje v budúcnosti možnosť napojenia areálu na zemný plyn.
Vykurovanie – v súčasnosti sa neuvažuje nad vykurovaním Skladovacej haly SO 03 a preto zmena
navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na zvýšenie množstva tepla oproti jestvujúcemu stavu.
Nároky na dopravu a pracovné sily:
Doprava - vzhľadom na to, že sa jedná o jestvujúci areál, ktorý je napojený na dopravné
komunikácie, neuvažuje sa s novým napojením na dopravné komunikácie a inžinierske siete.
Zmena navrhovanej činnosti nebude mať výrazný vplyv na dopravné zaťaženie. Množstvo
nákladných automobilov ktoré budú prepravovať kovový odpad sa podľa predpokladov zvýši
maximálne o 2 nákladné automobily/deň.
Pracovné sily – zmena navrhovanej činnosti si vyžiada navýšenie počtu o 4 pracovníkov.
Výstupy:
Ovzdušie
Pri súčasnej prevádzke jednotlivých zariadení, nedochádza k výraznému úniku plynných emisií
znečisťujúcich látok do ovzdušia. Zmenou navrhovanej činnosti – zariadeniami pri ktorých
činnosti bude vznikať tuhý prach v skladovacej hale SO 03, dôjde k vzniku stredného zdroja
znečisťovania ovzdušia (ďalej len ZZO). ZZO bude kategorizovaný podľa prílohy č. 1 vyhlášky
MŽP SR č. 410/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov nasledovne:
5. nakladanie s odpadmi a krematóriá
5.99.2 Ostatné zariadenia a technológie spracovania a nakladania s odpadmi
b) podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku
znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 pre jestvujúce zariadenie:
TZL – tuhé znečisťujúce látky ≥ 1
Odpadové vody:
Splaškové odpadové vody z objektu skladovacej haly SO 01 s jej administratívno-sociálnym
zázemím sú odvádzané do nepriepustnej železobetónovej prefabrikovanej žumpy o objeme 33 m3.
Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na charakter a množstvo produkovaných
odpadových vôd.
Odpady:
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Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k zmene ročného množstva produkovaných odpadov
(45.000 t/rok) a ani druhovej skladby odpadov.
Tab. č. 4 – Zoznam odpadov s ktorými nakladá spoločnosť C.M.T s.r.o.
Kód
odpadu
02 01 10
12 01 01
12 01 02
12 01 03
12 01 04
15 01 04
16 01 17
16 01 18
17 04 01
17 04 02

Názov odpadu

Kód
odpadu
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11
19 10 01
19 10 02
19 12 02
19 12 03
20 01 40

Názov odpadu

Kategória
odpadu

Odpadové kovy
Piliny a triesky zo železných kovov
Prach a zlomky zo železných kovov
Piliny a triesky z neželezných kovov
Prach a zlomky z neželezných kovov
Obaly z kovu
Železné kovy
Neželezné kovy
Meď, bronz, mosadz
Hliník

O

Kategória
odpadu

Olovo
Zinok
Železo a oceľ
Cín
Zmiešané kovy
Káble iné ako uvedené v 17 04 10
Odpad zo železa a z ocele
Odpad z neželezných kovov
Železné kovy
Neželezné kovy
Kovy

O

Hluk a vibrácie:
Z hľadiska kategorizácie územia podľa prílohy tabuľky č. 1 vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z.
v znení neskorších predpisov ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku,
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom
prostredí je územie umiestnenia navrhovanej činnosti do IV. kategórie chránených území s
prípustnou hodnotou hluku 70 dB cez deň, večer a v noci.
Zdrojom hluku a vibrácií sú v súčasnosti technologické deje (lisovanie, strihanie, rezanie a
delenie). Pri uvedených činnostiach vzniká hluk aj vibrácie. Je dôležité uviesť, že hluk a vibrácie
majú diskontinuálny charakter, t.j. v závislosti od „vsádzky - kovového odpadu do zariadenia na
jeho mechanickú úpravu (lis, nožnice, pásová píla, páliace zariadenie). Expozície hluku a vibrácií
počas prevádzky má krátkodobý charakter a nemá mať významný negatívny vplyv na okolité
prostredie.
Zmenou navrhovanej činnosti – inštalovaním nových technologických zariadení do
skladovacej haly SO 03 a výmenou starých a opotrebovaných zariadení v SO 01 dôjde
k produkcii emisií hluku. Tieto emisie ale nebudú vyššie ako emisie hluku z používaných zariadení
a budú mať rovnako diskontinuálny charakter.
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Žiarenie a iné fyzikálne polia: Jestvujúca činnosť ani jej zmena nebudú zdrojom ionizujúceho
alebo elektromagnetického žiarenia.
Zápach a iné výstupy:
Súčasná prevádzka a používané technické a technologické zariadenia neprodukujú zápach, ktorý
by významne negatívne ovplyvnil situáciu v dotknutom území. Zdrojom zápachu a tepla je
automobilová doprava, žumpa, VZT a páliace zariadenia. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať
významný vplyv na súčasný stav.
Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a
možné riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie:
Vzhľadom na charakter zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá dopad na iné plánované
alebo realizované činnosti v dotknutom území. Navrhovaná zmena činnosti bude súčasťou
existujúcej prevádzky a postupov v nej uplatňovaných, pričom bude súčasne zakomponovaná do
súčasného systému nakladania s odpadmi, na ktorý bol vydaný súhlas č. 2012/00974-Ba z dňa
25.07.2012 a č. OU-KN-OSZP-2015/012052-5 z dňa 23.10.2015.
Prevádzka zariadenia na zhodnocovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov
činnosťou R12 nepodlieha zákonu č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických
Vplyvy na horninové prostredie, reliéf, nerastné suroviny, geodynamické a geomorfologické
javy a pôdu:
Zmena navrhovanej činnosti bude využívať existujúcu morfológiu terénu. Vzhľadom na charakter
zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú negatívne vplyvy na horninové prostredie,
nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery. Potenciálnym negatívnym
vplyvom na horninové prostredie môže byť havarijná situácia, ktorej možno predísť dodržiavaním
prevádzkových a bezpečnostných opatrení.
V konečnom dôsledku navrhovanou zmenou teda nedôjde k žiadnej zmene v geologickej stavbe
dotknutého územia oproti pôvodnému riešeniu.
Nakoľko pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k záberu poľnohospodárskej ani lesnej
pôdy nepredpokladajú sa negatívne vplyvy na pôdu.
Vplyvy na povrchové a podzemné vody
Zmena navrhovanej činnosti neovplyvní hydrologické ani hydrogeologické pomery hodnoteného
územia a nebude mať ani vplyv na výšku hladiny podzemnej vody, resp. výdatnosť vodných
zdrojov.
Vplyvy na ovzdušie
V súčasnosti sú jedinými zdrojmi znečisťovania ovzdušia – malými zdrojmi nasledovné
spaľovacie jednotky:
- splyňovací kotol na drevo, v kombinácii s horákom na zemný plyn typu ATMOS DC 32
SP,
- teplovodný kotol s LADDOMATOM 21,
- kombinovaný ohrievač teplej úžitkovej vody.
Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti „Modernizácia zariadenia na zber a úpravu odpadov
zo železných a neželezných kovov,, vznikne nový stredný zdroj znečisťovania ovzdušia
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kategorizovaný podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. v znení neskorších
predpisov nasledovne:
5.99.2 Ostatné zariadenia a technológie spracovania a nakladania s odpadmi
b) podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku
znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 pre jestvujúce zariadenie:
TZL – tuhé znečisťujúce látky ≥ 1
Napriek vzniku nového stredného zdroja znečisťovania ovzdušia, nedôjde k významnému
navýšeniu emisií v danej lokalite. Je to spôsobené aj tým, že zariadenie bude vybavené
vysokoúčinným odlučovacím zariadením – filtrami na zachytávanie TZL. Vzhľadom na priaznivý
prevládajúci smer vetrov (SZ – JV), ako i dobré rozptylové podmienky v hodnotenom území
možno konštatovať, že uvedený vplyv nenaruší výraznejšie kvalitu ovzdušia v širšom okolí
dotknutého územia.
Vplyvy na genofond, biodiverzitu, ekologickú stabilitu, chránené stromy
Realizáciou zmeny činnosti nedôjde k ovplyvneniu biodiverzity a genofondu.
Počas prevádzky navrhovanej zmeny činnosti sa nepredpokladá významný negatívny vplyv na
chránené stromy a ekologickú stabilitu.
Vplyvy na flóru, faunu a ich biotopy
Vzhľadom na charakter, rozsah a umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá jej
výrazný vplyv na faunu, flóru a ich biotopy. Zmena navrhovanej činnosti, vzhľadom na jej
umiestnenie (už zastavaný objekt v priemyselnom areáli) a rozsah, nemôže spôsobiť zmeny
v biologické rozmanitosti, v štruktúre a funkcii ekosystémov. Pri rekonštrukcii ani pri prevádzke
sa nepredpokladá likvidácia jedincov vzácnych ani chránených druhov flóry a fauny, ani ich
biotopov.
Vplyvy na chránené územia
Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na veľkoplošné a maloplošné chránené územia a
ich ochranné pásma ani na územia patriace do NATURA 2000.
Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v priemyselnom areáli, ktorý leží v prvom stupni
ochrany v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov. V prvom stupni ochrany sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody
a krajiny.
Nakoľko s odpadmi, ktoré sú upravované a zbierané v rámci navrhovanej činnosti sa nakladá v
rámci uvedeného areálu, nedôjde k ovplyvňovaniu živočíchov žijúcich a pohybujúcich sa v okolí
navrhovanej činnosti, pričom navrhovaná činnosť nemá a nebude mať vplyv na predmet a účel
ochrany uvedeného chráneného vtáčieho územia.
Vplyv na urbánny komplex a využívanie zeme
Vzhľadom na charakter, rozsah a umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá
negatívny vplyv na urbánny komplex a využívanie zeme.
Kumulatívne a synergické vplyvy
Vzhľadom na charakter, rozsah a umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú
významné kumulatívne a synergické vplyvy.
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Vplyvy na obyvateľstvo
Počas činnosti nových technologických zariadení v skladovacej hale SO 03 a zariadení, ktoré
nahradia staré a vyradené zariadenia v skladovacej hale SO 01, budú ovplyvnení zvýšenou
hlučnosťou predovšetkým technický pracovníci pracujúci v uvedených halách. Tieto emisie hluku
ale nebudú vyššie ako emisie hluku z v súčasnosti používaných zariadení a budú mať rovnako
diskontinuálny charakter. Obyvateľstvo žijúce v dotknutom území, nebude závažne negatívne
ovplyvňované emisiami hluku z technologických zariadení v oboch skladovacích halách SO 03
a jestvujúcej SO 01.
Najbližšia obytná zástavba je vzdialená cca 520 m.
Ekvivalentná hladina hluku v území umiestnenia navrhovanej činnosti v súčasnosti nepresahuje
prípustnú hladinu hluku stanovenú pre IV. kategóriu chránených území, t.j.
LAeq,p = 70 dB cez deň, večer a v noci.
Zápach pri prevádzke linky na spracovanie káblov sa nepredpokladá. Zdrojom zápachu je
automobilová doprava, žumpa, VZT a páliace zariadenia.
Realizovaním zmeny navrhovanej činnosti nebude narušená súčasná kvalita a pohoda obyvateľov
obce Okoličná na Ostrove.
Z celkového posúdenia predpokladaných vplyvov realizácie navrhovanej činnostiobjektu
manipulačnej a expedičnej skladovej haly na životné prostredie, možno konštatovať, že zámer je
realizovateľný za akceptovateľných vplyvov na životné prostredie.
Záver :
Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania, posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a
rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného
zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na
životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania zámeru.
Príslušný orgán podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku oznámil účastníkom konania listom č. OUKN-OSZP-2020/001770-016 zo dňa 24.02.2020, že majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
V stanovenom termíne nebolo doručené žiadne vyjadrenie k podkladom pred vydaním
rozhodnutia.
Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania možno konštatovať, že pri dodržaní
všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení
nebude mať navrhovaná činnosť významný negatívny vplyv na životné prostredie, preto príslušný
orgán rozhodol, že nebude predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako je
uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
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.
Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o
tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.
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Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Komárno,
odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno v lehote do 15 dní odo
dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.
Verejnosť má podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní právo podať odvolanie proti tomuto
rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. V prípade verejnosti podľa §
24 ods. 4 zákona o posudzovaní sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň
zverejnenia tohto rozhodnutia, vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o
posudzovaní.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných
prostriedkov.

RNDr. Martin Bičian
vedúci odboru
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