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Žilina
27. 04. 2022

Rozhodnutie
vydané v zisťovacom konaní

Výrok
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 56 písm. b) zákona
č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“), rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona EIA, na základe oznámenia o
zmene navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber, výkup a zhodnocovanie odpadov KAMETAL, s.r.o., prevádzka
Žilina“, ktorý predložil navrhovateľ KAMETAL, s. r. o., Kamenná 8606/33C, 010 01 Žilina, IČO 46 640 193 v
spojení s § 18 ods. 2 písm. d) tohto zákona a po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti
podľa § 29 zákona EIA a zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
takto:
Navrhovaná činnosť „Zariadenie na zber, výkup a zhodnocovanie odpadov KAMETAL s.r.o., prevádzka Žilina“
navrhovateľa KAMETAL, s. r. o., Kamenná 8606/33C, 010 01 Žilina, IČO 46 640 193, vypracovaná spracovateľom
RNDr. Ján Ščerbák, Plast consult, s.r.o., Strojárska 4434, 069 01 Snina, situovanej na pozemkoch p.č. KN-C: 7022/6,
7022/18, 7022/59, 7022/57, 7022/56 ,7022/65 v k.ú. Žilina.

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.
Vzhľadom na charakter činnosti, informácie uvedené v oznámení o zmene navrhovanej činnosti a doručené
stanoviská sa ukladajú nasledovné opatrenia:

a) Zabezpečiť, aby stroje a strojné zariadenia použité počas prevádzky neznečisťovali a neznižovali kvalitu
povrchových a podzemných vôd.
b) Vypracovať opatrenia pre prípad úniku nebezpečných látok, zberný dvor vybaviť prostriedkami na zneškodnenie
úniku znečisťujúcich látok,

Odôvodnenie
Navrhovateľ, KAMETAL, s. r. o., Kamenná 8606/33C, 010 01 Žilina, IČO 46 640 193 (ďalej len „navrhovateľ“)
predložil Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia (ďalej len „OÚ Žilina, OSZP3”) podľa § 29 ods. 1 zákona oznámenie o zmene
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navrhovanej činnosti ,, Zariadenie na zber, výkup a zhodnocovanie odpadov KAMETAL s.r.o., prevádzka Žilina“
vypracované podľa prílohy č. 8a zákona.
Navrhovaná činnosť uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti podlieha svojimi parametrami
zisťovaciemu konaniu, ktoré OÚ Žilina, OSZP3 vykonal podľa § 29 zákona. Na zisťovacie konanie sa vzťahuje
všeobecný predpis - zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Správne konanie vo veci zistenia, či navrhovaná činnosť podlieha posudzovaniu podľa zákona začalo predložením
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na tunajší úrad dňa 27. 05. 2021.
Navrhovaná činnosť je situovaná v Žilinskom kraji, okres Žilina, na pozemkoch p.č. KN – C 7022/6, 7022/18,
7022/59, 7022/57, 7022/56 ,7022/65v k.ú. Žilina.

Navrhovaná činnosť svojimi parametrami je zaradená podľa prílohy č. 8 zákona EIA, kapitoly 9 Infraštruktúra, pol.
č. 6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem
zhodnocovania odpadov uvedeného v pol č. 5 a 11, zariadenia na úpravu ostatných odpadov od 5 000 t/rok,
pol. č. 9. Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečným odpadm od 10 t /rok a pol. č.
10 - Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel bezlimitne pre
zisťovacie konanie.

Činnosť bola od roku 2018 pod názvom „Zariadenie na zber a výkup odpadov KAMETAL s.r.o., prevádzka Žilina“,
ktorý predložil navrhovateľ, KAMETAL s. r. o. Kamenná 8606/33C 010 01 Žilina, IČO 46640193, posúdená v
zisťovacom konaní, predmetom ktorej bol zber, výkup, triedenie, zhromažďovanie odpadov v zariadení na zber
odpadov. Okresný úrad Žilina, OSZP3 rozhodol, že navrhovaná činnosť sa nebude ďalej
posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.. Predmetné rozhodnutie číslo OU-ZA-OSZP3-
2019/003470-007/ Hnl zo dňa 05. 08. 2019 nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 05. 2020.

Súčasná zmena navrhovanej činnosti je mechanická úprava odpadov. Navrhnuté zariadenia slúžia na strihanie,
rezanie, pálenie, odblankovanie, triedenie a manipulovanie s odpadmi zo železných a neželezných kovov.
Prevádzka podľa § 3 zákona o odpadoch je zariadením na zhodnocovanie odpadov, ktorá vykonáva činnosti podľa
prílohy č. 1 zákona o odpadoch:
R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činnosti R1 až R11
R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činnosti R1 až R12 (okrem dočasného
uloženia pred zberom na mieste vzniku).

Objekt a pozemok pre zmenu navrhovanej činnosti mal aj v minulosti priemyselné využitie. (Ide o areál bývalej
panelárne). Zánikom pôvodne veľkého závodu došlo k zmene vlastníckych vzťahov a po odkúpení časti pozemkov
slúži od roku 1992 spoločnosti KAMETAL s.r.o. ako zariadenie na zber železa a ocele, odpadu z farebných kovov
a na zber odpadového papiera.
Zariadenie na zber a výkup odpadov, železných a neželezných kovov, papiera a
akumulátorových batérií je umiestnené na ulici Kamenná. Celý areál pozostáva z
administratívnej a prevádzkovej budovy, skladových priestorov a manipulačných plôch.

Existujúci stav:
Stavebné objekty

1. Administratívno - prevádzkový objekt a sociálne priestory pre zamestnancov
2. Mostová váha, komunikácie a spevnené plochy
3. Vonkajšia betónová plocha rozdelená betónovými panelmi na sekcie pre potreby triedenia
a zhromažďovania železných a neželezných kovov podľa hutníckych kategórií
4. Odstavné betónové plochy pre veľkokapacitné kontajnery
5. Prístupová komunikácia na ulicu Kamenná
6. Vlastná koľajová vlečka

Technické zariadenia
7. 3 ks vysokozdvižný vozík DESTA
8. 1 ks drapákový vykladač a nakladač FUCHSS MHL335
9. Nákladné vozidlá IVECO, AUDI, MAN
10. Nákladné prívesy 2x
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11. Drapák 2x
12. Elektronický zabezpečovací kamerový systém
13. Magnetický bubon
14. Spektrometer
15. Merač radiácie
16. Autogénna technika – rezacia súprav
17. Prenosné certifikované váhy
18. Veľkokapacitné otvorené a uzavreté kontajnery typu ABROLL 9x
19. Kontajnery únikov
20. Kamerový systém

Sklady a pomocné objekty
Plechová hala – sklad
Sklad farebných kovov umiestnený v prevádzkovej budove.
Sklad akumulátorových batérií - Pre účel skladovania akumulátorových batérií sa upravil existujúci zastrešený
sklad umiestnený v areáli zberne v jeho zadnej časti. V rámci činnosti sa prevádzková hala vybavila potrebnými
kontajnermi, paletami a obalmi na zber a dočasné skladovanie akumulátorových batérií a batérií v súlade so
zákonom NR SR č 79/2015 Z. z. o odpadoch a v znení neskorších právnych predpisov. Objekt je prízemný,
obdĺžnikového pôdorysu s rozmermi 11 x 25 m. Podlaha skladu je liaty betón. Steny sú plechové. Objekt je
uzamykateľný. Objekt je rozčlenený na časť na skladovanie odpadov a časť na manipuláciu s odpadom. V jednej
časti prevádzkovej haly sa upravila plocha s rozmermi 3,5 x 6,5 m, cca 22,75 m2. Existujúca betónová plocha sa
opravila a vyspádovala do stredu, čím sa vytvoril záchytný priestor na prípadné úniky škodlivých látok. Ochrana
povrchových a podzemných vôd na uvedenej ploche je zabezpečená certifikovaným kyselinovzdorným náterom. Na
uvedenej ploche sú umiestnene kontajnery na skladovanie použitých batérií a akumulátorov.
Akumulátorové batérie sa budú ukladať roztriedené podľa katalógového čísla do špeciálneho
kontajnera, v ktorom môžu byť aj prepravované. Ide o kontajner z kyselinovzdorného plastu s
dvojitým dnom s rozmermi 1200 x 800 x 650. V jednom kontajneri na akumulátorové batérie
môže byť bezpečne uložených cca 60 ks automobilových batérií s rozmermi 207 x 175 x 175 váha á 13 kg alebo 242
x 175 x 175 váha á 15 kg. Spolu od 700 - 800 kg / 1 kontajner. Na skladovej ploche môže byť uložených jednorázovo
15 naplnených kontajnerov, čo je cca 12 t.

Ďalšia časť skladu, ktorá sa nachádza vedľa skladu batérií sa po úprave betónovej plochy je
využívaná ako manipulačná plocha a plocha na uskladnenie prázdnych certifikovaných
plastových kontajnerov resp. veľkého kontajnera.

Navrhovaný stav

Navrhovaná činnosť si nevyžaduje výstavbu nových objektov. Prísun železného šrotu a farebných kovov je do
zberne zabezpečený výkupom od obyvateľov a firiem. Vykládka a nakládka sa vykonáva ručne, prípadne za pomoci
mechanickej ruky. Zliatiny medi, hliníka, zinku, olova a čisté kovy sú po dovezení do prevádzky vytriedené a uložené
v
kovových prepravkách a kontajneroch a sú zabezpečené proti odcudzeniu uložením do
osobitného skladu. Železo, oceľ a hliníkový odpad sa triedia, ukladajú na voľnú panelovú
plochu do oddelených sekcií. Ukladajú sa podľa hutníckych kategórií, podľa kvality a
požiadaviek odberateľov. Pri manipulácii so železným a oceľovým šrotom sa využívajú
drapáky. Pri preberaní sa kontroluje rádioaktivita odpadu a zloženie a kvalita zmiešaných kovov spekrofotometrom.

Zmena navrhovanej činnosti spočíva v rozšírení činnosti zariadenia o úpravu a spracovanie
odpadov z kovov na danej prevádzke. Na manipulačných plochách sa budú veľké kusy
materiálu deliť na menšie kusy hydraulickými nožnicami, alebo pálením kyslíkom, v prípade
káblov odblankovaním.
Kapacita zariadenia na zhodnocovanie odpadov bude 10 000 ton kovového odpadu (šrotu)
zhodnotených strihaním, rezaním alebo rozpaľovaním, prípadne odblankovaním.
Technologické vybavenie
• nožnice na úpravu kovového odpadu, ktorá bude spočívať v strihaní odpadov na zmenšenie
ich objemu pred ďalším nakladaním s nim,
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• súprava kyslíka a propánu resp. acetylénu na pálenie - ručné náradie na rezanie a odblankovanie
• vysokozdvižný vozík, ktorý sa bude využívať pri manipulácii menších kontajnerov

Navrhovaný spôsob úpravy zodpovedá kódom R12 Úprava odpadov určených na spracovanie
niektorou z činnosti R1 až R11 a R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činnosti
R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku.
Odpad zo železných kovov sa bude rozmerovo upravovať rozpaľovaním alebo pomocou
nožníc. Kovy sa budú rozmerovo upravovať podľa kvalitatívnych noriem a požiadaviek
odberateľov
Zoznam kovových odpadov, podľa vyhlášky č. 365/2015 Z .z., ktorou sa vyhlasuje Katalóg odpadov,ktoré sa budú
upravovať – zhodnocovať činnosťou R-12
Kat. č. Názov odpadu Kategória
02 01 10
12 01 02
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 07
17 04 11
19 01 02
19 10 01
19 10 02
19 12 02
20 01 04
20 01 40
20 01 40 01
20 01 40 02
20 01 40 03
20 01 40 04
20 01 40 05
20 01 40 06 20 01 40 07 odpadové kovy
prach a zlomky zo železných kovov
obaly z kovu
železné kovy
neželezné kovy
meď, bronz, mosaz
hliník
olovo
zinok
železo a oceľ
zmiešané kovy
káble iné ako uvedené v 17 04 10
železné materiály odstránené z popola
odpad zo železa a ocele
odpad z neželezných kovov
železné kovy
obaly z kovu
kovy
meď, bronz, mosaz
hliník
olovo
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zinok
železo a oceľ
cín
zmiešané kovy O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

POŽIADAVKY NA VSTUPY

Pôda
Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k záberu ornej pôdy. Prevádzka je umiestnená v intraviláne mesta v jeho
priemyselnej časti. V katastri nehnuteľností je riešené územie evidované ako zastavaná plocha, resp. ostatná plocha.
Voda
Samotná technológia úpravy odpadov si nevyžaduje potrebu technologickej vody. Nároky na
vodu pre zamestnancov sú riešené vodou z verejného vodovodu.
Potreba vody na hygienické účely
Potreba vody pre 20 zamestnancov / zmenu je vypočítaná podľa vyhlášky MŽP SR č. 209/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o
spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby
vody.
Pre prevádzky miestneho významu, v ktorých sa nepoužíva voda na výrobu pre WC, umývadlá a tečúcu teplú voda
s možnosťou sprchovania je spotreba vody: Q = 16,4 m3/zamestnanec /rok.
Ročná spotreba vody: Qm = 16,4 m 3 x 17 zamestnancov = 328 m3.rok-1
Prevádzkovateľ nepočíta s nárastom pracovníkov v súvislosti s s úpravou odpadov

Ostatné surovinové a energetické zdroje
Elektrická energia
Pri prevádzke sa elektrická energia používa na vonkajšie osvetlenie plochy areálu, na pripojenie spotrebičov bielej
techniky, ktoré používajú zamestnanci spoločnosti.

Zdroje tepla
Zdrojom tepla a teplej vody pre administratívnu budovu a sociálne zázemie zamestnancov je
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plynový kotol ATTACK KLV 30 s inštalovaným výkonom 30,0 kW.

Dopravná a iná infraštruktúra
Zmena navrhovanej činnosti nevyžaduje budovanie nových prístupov, ani žiadne zmeny v
existujúcom systéme a organizácii dopravy. Prevádzka je dopravne napojená miestnou
prístupovou komunikáciou na ulicu Kamenná a následne na dopravnú trasu Bytčická - Dlhá –
Rajecká – Mostná - Kragujevská. Navrhovateľ rešpektuje všetky opatrenia týkajúce sa nákladnej dopravy súvisiace
so zmenami organizácie dopravy. Vjazd, resp. vstup do areálu zariadenia je možný (povolený) iba so súhlasom
zodpovedného pracovníka - výkupcu, pričom vozidlá a mechanizmy môžu vchádzať a pohybovať sa v celom areáli
iba po určenej trase.
Predpokladaná intenzita dopravy v súvislosti s prevádzkou navrhovanej činnosti sa odhaduje
na cca 3 - 20 prejazdov nákladných vozidiel za deň. Ide hlavne o dovoz kontajnerov s kovovým odpadom od
zákazníkov, ktorým boli poskytnuté kontajnery, alebo odvoz pripraveného odpadu konečnému spracovateľovi.
Zaťaženie nákladnou prepravou výrazne pomáha znižovať odvoz odpadov železnicou, nakoľko prevádzkovateľ
zberne disponuje železničnou vlečkou. Dopravné napojenie cez stanicu Bytčica. Umožňuje prepraviť železnicou cca
12 vagónov za mesiac, čo je cca 500 – 600 t kovových odpadov mesačne.
Pri výkupe od obyvateľstva a menších firiem je doprava riešená ich osobnými automobilmi.
Intenzita dopravy je v priemere na úrovni cca 30 osobných áut za deň.
Prevádzkovateľ zariadenia na základe dlhoročných skúsenosti má logisticky dobre
prepracovanú dopravu od zmluvných dodávateľov, ale aj dopravu k spracovateľom odpadov.
Na zber poskytuje pre dodávateľské firmy kontajnery a môže dobre vytriedené kovové odpady z firiem odviesť
priamo ku koncovým spracovateľom bez presunu do zberne.

Nároky na pracovné sily
Personálne obsadenie prevádzky tvorí 20 zamestnancov na rôznych pozíciách; v prevažnej
miere sú to zamestnanci kategórie „R“ ktorí zabezpečujú triedenie, nakládku, vykládku a prepravu odpadov.
Zabezpečujú výkup odpadov, ich váženie a vedenie evidencie prijatých
druhov odpadov. Vystavujú pokladničné doklady, robia fotodokumentáciu vykúpených
kovových odpadov.

ÚDAJE O VÝSTUPOCH

Zdroje znečisťovania ovzdušia
Zdrojom škodlivín emitovaných do ovzdušia môžu byť emisie vznikajúce z činnosti ako je:
• cestná automobilová doprava - mobilné zdroje znečistenia
• vnútro areálová doprava
• vykurovanie sociálno - administratívneho objektu
Administratívny objekt je vykurovaný kotlom na zemný plyn s výkonom 30 kV. V súlade
ustanoveniami vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší,
je objekt kategorizovaný ako energetický zdroj znečisťovania ovzdušia.
Zdroj je zaradený ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia nakoľko podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 410/212 Z. z.
je jeho príkon menší ako 0,3 MW.

Odpadové vody
Technologické odpadové vody pri uvedenej činnosti nevznikajú. Činnosť nemá a nebude mať
vplyv na povrchové a podzemné vody. Prevádzka nebude ovplyvňovať ani hydrologické a
hydrogeologické pomery v danom území. Odpadové vody zo sociálnych zariadení
nachádzajúce sa v administratívnom objekte spoločnosti KAMETAL, s. r. o. sú odvedené do
verejnej kanalizácie.
Vody z povrchového odtoku z prístupovej komunikácie a betónovej plochy terajšej zberne sú
odvedené do vsaku. Dažďové vody zo strechy administratívnej budovy sú tiež odvedené do
vsaku.

Odpady
S odpadom, ktorý vznikne v rámci rekonštrukcie skladu pre umiestnenie akumulátorových
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batérii, ako aj z vlastnej činnosti pri bežnej prevádzke, bude prevádzkovateľ zberne nakladať v súlade s
ustanoveniami zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch. Odpady z bežnej prevádzky zahŕňajú iba odpady, ktoré môžu
vzniknúť prevádzkovou činnosťou, prípadne mimoriadnym stavom, ak sú použité sanačné prostriedky. Spôsob
nakladania s komunálnym odpadom sa riadi všeobecne záväzným nariadením mesta Žilina. Zmena navrhovanej
činnosti nevyžaduje stavebné úpravy alebo rekonštrukciu objektov, preto nebudú vznikať ďalšie odpady.

Zdroje hluku a vibrácií
Stacionárne zdroje hluku
Zariadenie na zber odpadov sa nachádza na začiatku ulice Kamenná. Zdrojom hluku pri jeho
činnosti je vykládka, prekládka a nakládka kovového šrotu z nákladných a do nákladných áut a nakládka na
železničnú vlečku, pričom je celé územie pod vplyvom značne vysokého hluku aj iných priemyselných zdrojov
hluku. Zdroj hluku je lokálneho charakteru v hodinách a dňoch, keď je zberňa v prevádzke. Šíreniu emisií hluku
do okolitého prostredia čiastočne bráni umiestnenie zberne v uzavretej zástavbe prevádzkových budov. Zmenou
navrhovanej činnosti nedôjde k výraznému zvýšeniu hladiny zvuku.
Mobilné zdroje hluku
Posudzovaná priemyselná lokalita je dopravne silne zaťažená. Pri hodnotení posudzovaného územia musíme
konštatovať, že hlukové zaťaženie z automobilovej dopravy je pomerne vysoké. Na základe dostupných údajov z
„Územného generelu dopravy mesta Žilina“, kde sa pre potreby zistenia intenzity hluku, vykonali merania napr. na
vstupe do Žiliny v Strážove a
boli zistené hodnoty nad 70 dB, je predpoklad, že na ulici Kamenná môže hlukové zaťaženie
dosiahnuť hodnoty 70 dB až 80 dB. Z časového hľadiska ide o zdroj emisií hluku, ktorý pôsobí obmedzenú dobu
(v pracovných dňoch od 7:00 hod – do 18:00 hod.) je možné prihliadať na určitú výnimku z najvyšších prípustných
hodnôt.

Zdroje žiarenia , tepla a zápachu
Samotná prevádzka ani jej sprievodná činnosť nie je pôvodcom žiadnych významných emisií žiarenia, tepla ani
zápachu do okolia.

Iné očakávané vplyvy
Pri navrhovanej činnosti sa neočakávajú iné vplyvy vyplývajúce zo zmeny navrhovanej
činnosti. Nevzniknú žiadne vyvolané investície súvisiace s touto činnosťou

VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA VRÁTANE KUMULATÍVNYCH A
SYNERGICKÝCH

Súčasný stav posudzovanej lokality, v ktorej je umiestnená navrhovaná činnosť je ovplyvnený
stresovými faktormi súvisiacimi s priemyselnou, obchodnou činnosťou, veľkoobchodným
predajom i skladovacími prevádzkami. Rôznorodé prevádzky a ich činnosti sa prejavujú ako
bodové, líniové, či plošné zdroje znečistenia. Najvyššia intenzita týchto stresových faktorov je
viazaná na dopravnú os, a to na ulicu Kamenná v nadväznosti na 3. mestský dopravný okruh,
ktoré patria k jedným z najviac dopravne zaťaženým územiam. Z hľadiska hodnotenia
posudzovanej lokality môžeme identifikovať hlavné environmentálne problémy danej lokality
a to:
• Hluková záťaž
• Znečistenie ovzdušia mobilnými zdrojmi

Hluková záťaž
Podľa územného generelu dopravy mesta Žilina ako najviac zaťažené územie hlukovými
emisiami možno označiť 3. mestský okruh, ulicu Rajeckú a následne Estakádu I/11. Podľa
hlukových meraní sa na väčšine hlavných komunikácii prekračuje hluková záťaž 60 dB, a tým
povolená úroveň hluku. Zároveň sa konštatuje, že zastavané oblasti pozdĺž
komunikácií možno chrániť len dodatočnými opatreniami ako sú úpravy fasád, výmena
okien prípadne výstavbou protihlukových stien.

Znečistenie ovzdušia mobilnými zdrojmi.
Podľa poznatkov k úrovni znečistenia ovzdušia v meste najvýraznejšie prispieva lokálne
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vykurovanie v prípade PM je to 10-20 μg.m-3, potom nasledujú priemyselné zdroje príspevok
20 μg.m-3. Mobilné zdroje okolo frekventovaných komunikácii prispievajú 2-6 μg.m-3.
Posudzovaná lokalita neplní obytnú funkciu a tak neovplyvňuje priamo kvalitu života
obyvateľstva.

Zmenou činnosti nedochádza k nárastu negatívnych vplyvov na životné prostredie, nedôjde k
zvýšeniu tvorby emisií, vibrácií, odpadových vôd, celkovo k zhoršeniu kvality životného
prostredia nedochádza.
Dopady navrhovanej činnosti na zdravie obyvateľstva môžeme posúdiť na dvoch úrovniach -
globálnej a lokálnej.
Na globálnej úrovni ide jednoznačne o pozitívnu aktivitu, ktorou sa dosiahne zlepšenie
životného prostredia zvýšením miery zhodnocovania odpadov, zabezpečujúce celý komplex
navzájom prepojených a podmienených aktivít vedúcich v konečnom dôsledku k zlepšeniu
životného prostredia nasledovnými krokmi:
a) bezpečným nakladaním s odpadmi,
b) zvýšenou mierou zhodnocovania odpadov.
Zvýšenou mierou zhodnocovania odpadov sa znižuje celkové množstvo odpadov, ktoré je potrebné zneškodniť a
znižujú sa aj nároky na prírodné zdroje surovín. To je cesta k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti.
Na lokálnej úrovni sú s navrhovanou činnosťou spojené vplyvy na pracovníkov zariadenia.
Tieto vplyvy sú riešiteľné na úrovni pracovno-právnych vzťahov, uplatnením predpisov pre
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
Negatívne vplyvy vyplývajúce zo zvýšenej intenzity dopravy a prevádzky technologických zariadení (najmä hluk)
sú obmedzené len na samotný areál priemyselnej zóny.
Za dodržania všetkých prevádzkových, organizačných, požiarnych a bezpečnostných predpisov nie je predpoklad
vzniku rizika poškodenia, alebo ohrozenia životného prostredia. Tie môžu vzniknúť v dôsledku nasledovných príčin:
• zlyhanie technických opatrení (havárie na dopravných prostriedkoch, nesprávne
zaobchádzanie so skladovanými surovinami, únava materiálu a pod.),
• zlyhanie ľudského faktora (nedodržanie pracovnej alebo technologickej disciplíny),
• sabotáže, vlámania a krádeže,
• vonkajšie vplyvy (neovplyvniteľné udalosti – finančný krach prevádzkovateľa),
• prírodné sily (prívalové dažde, povodne, úder blesku, zemetrasenie).
Väčšina rizík je však na úrovni pracovnej disciplíny a dodržiavania bezpečnostných zásad (v
pracovnom procese), takže prevenciou je predovšetkým osobná úroveň vzdelania a miera
zodpovednosti pracovníkov. Vo všeobecnosti prevenčným opatrením k nepredvídaným situáciám je vypracovanie
manipulačných poriadkov a riadne zaškolenie pracovnikov.

Reliéf a horninové prostredie
Zmena činnosti nevyvolá vplyvy na reliéf a horninové prostredie nakoľko premiestnenie liniek bude do
novopostavenej, skolaudovanej výrobno-skladovej haly.

Vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu
Vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu sa z titulu popísanej zmeny neočakávajú. Prevádzka nevyžaduje
technologickú vodu. Voda pre sociálne zariadenia je zebezpečovaná verejným vodovodom a jej odvádzanie verejnou
kanalizáciou. Vzhľadom na to, že nedochádza k navýšeniu pracovníkov, nedôjde k navýšeniu množstva odpadových
priemyselných aj splaškových vôd.

Pôda
Zmena činnosti bude realizovaná v existujúcom areáli na pozemkoch vedených ako zastavané plochy resp. ostatné
plochy. Zmena činnosti nevyžaduje zásah do pôdy.

Fauna a flóra
Zmena činnosti bude realizovaná v existujúcom areáli, bez možných priamych aj nepriamych vplyvov na faunu a
flóru.

Vplyvy na krajinu
Zmena činnosti bude realizovaná bez vplyvu na krajinu.
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VPLYVY NA URBÁNNY KOMPLEX A VYUŽÍVANIE ZEME
Zmena činnosti nebude mať vplyv na urbánny komplex a využívanie zeme.

VPLYVY NA KULTÚRU A PAMIATKY
Zmena činnosti nebude mať vplyv na kultúru a pamiatky.

ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA CHRÁNENÉ ÚZEMIA
Navrhovaná zmena činnosti nezasahuje do žiadnych veľkoplošných ani maloplošných chránených území. V zmysle
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny tu platí 1. stupeň ochrany.
Rovnako územie nie je súčasťou chránených vtáčích území a území európskeho významu, teda lokalít zaradených
do systému Natury 2000 a vzhľadom na vzdialenosť je akýkoľvek vplyv na tieto lokality vylúčený.
Z pohľadu ochrany vôd územie nie je súčasťou chránenej vodohospodárskej oblasti ani ochranných pásiem zdrojov
vôd.

V rámci zisťovacieho konania OÚ Žilina - OSŽP rozoslal oznámenie o začatí správneho konania a predložení
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu,
dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu, dotknutej obci a zároveň zverejnil na webovom sídle ministerstva a
Okresného úradu Žilina oznámenie o predložení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti v termíne 31. 05. 2021.
.

Stanoviská k navrhovanej zmene
V zákonom stanovenom termíne doručili na OU Žilina – OSŽP svoje písomné stanoviská tieto subjekty

1. Útvar hlavného architekta Mesta Žilina listom č.j.: 9489/2021-152101/2021-ÚHA-DUD zo dňa 22. 06. 2021 s
odporučením ukončiť proces EIA s nasledovným konštatovaním: bez pripomienok
Podľa ÚPN-M Žilina je areál spoločnosti KAMETAL, s.r.o. súčasťou plôch výroba a technickej vybavenosti –
funkčnej plochy 10-18-S/1, v ktorej je funkcia výroby jednou zo základných t.j. hlavných funkcií.
Podľa vyjadrenia MŽP SR spracovanie – zhodnocovanie odpadov „...úzko súvisí s priemyselnou výrobou, je jedným
z jej výstupov, a preto túto činnosť možno situovať do územia vyčleneného pre priemysel...“, čiže je ho možné
charakterizovať ako druh priemyslu.
Na základe vyššie uvedeného ÚHA mesta Žilina nemá námietky voči zmene navrhovanej činnosti.
OÚ Žilina: Akceptuje sa

2. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia na úseku ŠS OO listom, OU-ZA-OSZP3-2021/028500-002/Cas zo dňa 24. 06. 2021 s
odporučením ukončiť proces EIA bez pripomienok.
OÚ Žilina: Akceptuje sa

3. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia na úseku ŠS OPaK listom, OU-ZA-OSZP3-2021/026766-002/Bre zo dňa 10. 06. 2021 s
odporučením ukončiť proces EIA bez pripomienok nakoľko navrhovaná zmena činnosti sa nachádza na území,
kde sa poskytuje 1. stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny a nezasahuje ani do žiadneho prvku
NATRUA 2000.
OÚ Žilina: Akceptuje sa

4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline listom, ORHZ-ZA- 2021/000644-001 zo dňa 07.
07. 2021 s odporučením ukončiť proces EIA bez pripomienok.
OÚ Žilina: Akceptuje sa

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva zo sídlom v Žiline listom, A/2021/01434/PPL/Kr zo dňa 07. 06. 2021
s odporučením ukončiť proces EIA s nasledovnými pripomienkami:
a) Prevádzka na zber, výkup a zhodnocovanie odpadov je povinná vykonávať svoju činnosť za podmienok
vyplývajúcich zo zákona č. 355/2007 Z.z.. Jednotlivé zdroje hluku a vibrácií musia spĺňať prípustné hodnoty
hluku vo vonkajšom prostredí, ktoré sú stanovené vyhláškou č. 549/2007 Zz., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
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b) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších
predpisov posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia, vypracovanie
písomného posudku o riziku a kategorizáciu prác z hľadiska zdravotného rizika.
OÚ Žilina: Akceptuje sa. Ide o upozornenie na plnenie platnej legislatívy.

V stanovenej lehote neboli vznesené ďalšie pripomienky dotknutých orgánov. Toto v zmysle § 23 ods. 4 sa považuje
za súhlasné stanovisko.

Verejnosť:
1. Združenie domových samospráv, Bratislava, listom zo dňa 02. 06 2021:
Združeniu domových samospráv vyplýva v zmysle § 24 ods. 2 zákona EIA č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní́ vplyvov
na životné prostredie postavenie dotknutej verejnosti pri posudzovaní́ vplyvov na životné prostredie a postavenie
účastníka následných povoľovacích konaní. Stanovy Združenia domových samospráv v elektronickej podobe sú k
dispozı́cii na prehliadanie alebo na stiahnutie tu: https://goo.gl/AVbAxj , výpis z registra občianskych združení́ MV
SR: https://goo.gl/V4XopA a výpis z registra právnických osôb ŠÚ SR tu: http://goo.gl/Ikofe7.
Pre elektronickú komunikáciu používajte mail: eia@samospravydomov.org Pre písomný styk použite elektronickú
schránku Združenia domových samospráv na ÚPVS slovensko.sk.

Podľa § 2 ods. zákona EIA je účelom a zmyslom zákona najmä:
b) zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovaného strategického dokumentu a navrhovanej
činnosti na životné prostredie,
c) objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich
variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom,
d) určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia
alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia,
e) získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Žiadame, aby vydané rozhodnutie opísalo a zrozumiteľne vysvetlilo priame a nepriame vplyvy na životné prostredie,
objasnilo a porovnalo jednotlivé varianty a určilo environmentálne opatrenia a právne záväzným spôsobom ich
ukotvilo pre nasledujúce povoľovacie procesy. Zaujíma nás najmä hľadisko ochrany a obnovy biodiverzity,
budovania zelenej infraštruktúry ako súčasti zámeru a širšieho územia, z hľadiska ochrany vôd a z hľadiska realizácie
Programu odpadového hospodárstva SR. Týmto súčasne prejavujeme záujem na predmetnej činnosti v zmysle § 24
ods. 2 zákona EIA.

Žiadame, aby zmierňujúce opatrenia určené v rozhodnutí ako záväzné podmienky podľa § 29 ods.13 zákona EIA
obsahovali aj:
1) prvky zelenej infraštruktúry a obnovy biodiverzity podľa § 2 písm. zh až zj zákona OPK č. 543/2002 Z.z.
2) opatrenia ochrany vôd podľa §5 až §11 Vodného zákona
3) opatrenia realizácie Programu odpadového hospodárstva
4) opatrenia realizácie obehového hospodárstva
Pri určení týchto opatrení je treba v zmysle § 29 ods. 3 zákona EIA vychádzať aj z návrhov verejnosti; náš zoznam
opatrení a pripomienok je zverejnený tu: https://enviroportal.org/portfolio-items/vseobecne-pripomienky-zds. Na
tento zoznam odkazujeme ako na pomôcku pre navrhovateľa aj úrad.

Pripomienky a odborné podklady doručené k zámeru (vrátane našich) žiadame vyhodnotiť podľa § 20a zákona EIA
a to nielen v zmysle vecného posúdenia ale aj v zmysle právneho posúdenia veci a na základe tohto vyhodnotenia
rozhodnúť vo veci samej. Podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy SR sa rozhodnutia úradov musia realizovať v rámci zákonných
kompetencií a zmocnení; podľa § 3 ods. 1 Správneho poriadku sú úrady povinné rešpektovať a presadzovať
záujmy štátu a spoločnosti. Environmentálne záujmy sú definované aj v osobitných hmotnoprávnych predpisoch
chrániacich životné prostredie a jeho zložky, ktorých zoznam je na stránke MŽP SR na adrese https://www.minzp.sk/
legislativa/. Žiadame teda doručené pripomienky vyhodnotiť vecne aj právne v zmysle týchto právnych predpisov a
toto vyhodnotenie uviesť v rozhodnutí. Z vyhodnotenia pripomienok súčasne vyplynie, ktoré podmienky je potrebné
uložiť podľa § 29 ods. 13 resp. § 37 ods. 4 zákona EIA.

Z dôvodu zásady zdržanlivosti ZDS vlastné vyhodnotenie a pripomienky k zámeru nezasielame.
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Za účelom zabezpečenia efektivity konania, odporúčame úradu aj navrhovateľovi aktívne konzultovať projekt s
verejnosťou a v nasledujúcich povoľovacích konaniach kontaktovať verejnosť ešte pred podaním žiadostí na úrad
napr. v zmysle § 36 ods. 5 resp. § 64 ods. 1 Stavebného zákona. Prípadnú konzultáciu so ZDS je možné rezervovať
tu: https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-samosprav/widget?lang=sk.

• Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí. • S podkladmi rozhodnutia žiadame
byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa § 33 ods. 2 Správneho poriadku
vyjadríme. • Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle § 25a Správneho poriadku do
elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme
nezasielať. • Toto podanie písomne potvrdíme podľa § 19 ods. 1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne
na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.

OÚ Žilina: Príslušný orgán pri vypracovaní rozhodnutia vyhodnotil navrhovanú činnosť podľa primerane kritériá
pre zisťovacie konanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Navrhovaná
zmena činnosti nezasahuje do žiadneho prvku ochrany prírody a krajiny, nakoľko zmena rieši doplnenie navrhovanej
činnosti v rámci zastavaných plôch, nevyžaduje si žiaden zásah do územia. Z hľadiska ochrany vôd ide o prevádzku,
v ktorej nevznikajú technologické vody a vody určené pre hygienické účely pracovníkov sú zabezpečované verejným
vodovodom a kanalizáciou. Dažďové vody sú vedené do vsaku. Pre zabezpečenie úniku škodlivých látok do
podzemných vôd je prevádzka zberu nebezpečných odpadov zabezpečená jednak certifikovaným kyselinovzdorným
náterom a ukladaním týchto odpadov do špeciálneho kontajnera, v ktorom môžu byť aj prepravované. Ide o kontajner
z kyselinovzdorného plastu s dvojitým dnom.
Nakoľko ide o zmenu činnosti v prevádzke, ktorá je svojou činnosťou zameraná na zber, výkup a spracovanie
odpadov, v plnej miere spĺňa opatrenia POH a obehového hospodárstva.

Následne príslušný orgán v zmysle § 33 správneho poriadku listom č.j.OU-ZA-OSZP3-2021/025692 zo dňa 07.
07. 2021 upovedomil účastníkov konania o možnosti nahliadnutia do spisového materiálu a prípadného vznesenia
pripomienok k doručeným stanoviskám. V stanovenej lehote doručilo dňa 12. 07. 2021 svoje stanovisko neboli
Združenie domových samospráv Bratislava., kde uvádza:

Podľa §2 ods. zákona EIA je účelom a zmyslom zákona najmä:
b) zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovaného strategického dokumentu a navrhovanej
činnosti na životné prostredie,
c) objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich
variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom,
d) určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia
alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia,4)
e) získať odborný podklad na schválenie strategického dokumentu a na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti
podľa osobitných predpisov.

Žiadame, aby vydané rozhodnutie opísalo a zrozumiteľne vysvetlilo priame a nepriame vplyvy na životné prostredie,
objasnilo a porovnalo jednotlivé varianty a určilo environmentálne opatrenia a právne záväzným spôsobom ich
ukotvilo pre nasledujúce povoľovacie procesy. Zaujíma nás najmä z hľadiska ochrany a obnovy biodiverzity,
budovania zelenej infraštruktúry ako súčasti zámeru a širšieho územia, z hľadiska ochrany vôd a z hľadiska realizácie
Programu odpadového hospodárstva SR.

Žiadame, aby zmierňujúce opatrenia určené v rozhodnutí obsahovali aj:
1) prvky zelenej infraštruktúry a obnovy biodiverzity podľa §2 písm. zh až zj zákona OPK č.543/2002 Z.z.
2) opatrenia ochrany vôd podľa §5 až §11 Vodného zákona
3) opatrenia realizácie Programu odpadového hospodárstva
4) opatrenia realizácie obehového hospodárstva

Podľa §17 ods.1 a ods.2 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. „Každý je povinný, predovšetkým opatreniami
priamo pri zdroji, prechádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia a minimalizovať nepriaznivé
dôsledky svojej činnosti na životné prostredie.“; podľa §2 písm.d zákona EIA č.24/2006 Z.z. je účelom a
zmyslom procesu EIA aj „určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie
životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia“ – t.j. hovorovo tzv. zmierňujúce alebo
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kompenzačné opatrenia. V danom prípade nám ide o to, aby s pokračujúcim rozvojom hlavnej činnosti navrhovateľa
(narábanie s odpadom) venoval dostatočnú pozornosť, úsilie a prostriedky na primeranú obnovu a údržbu
svojho areálu. Žiadame preto v tomto smere určiť primerané kompenzačné opatrenia, ktoré by mal navrhnúť
sám navrhovateľ; ako primerané a vhodné sa nám javí určiť realizáciu líniovej obvodovej izolačnej zelene a
vnútroareálových zelených plôch a dlhodobú strostlivosť o ňu.

Pripomienky a odborné podklady doručené k zámeru (vrátane našich) žiadame vyhodnotiť podľa §20a zákona EIA
a to nielen v zmysle vecného posúdenia ale aj v zmysle právneho posúdenia veci a na základe tohto vyhodnotenia
rozhodnúť vo veci samej. Podľa čl.2 ods.2 Ústavy SR sa rozhodnutia úradov musia realizovať v rámci zákonných
kompetencií a zmocnení; podľa §3 ods.1 Správneho poriadku sú úrady povinné rešpektovať a presadzovať záujmy
štátu a spoločnosti. Environmentálne záujmy sú definované aj v osobitných hmotnoprávnych predpisoch chrániacich
životné prostredie a jeho zložky, ktorých zoznam je na stránke MŽP SR na adrese https://www.minzp.sk/legislativa/.
Žiadame teda doručené pripomienky vyhodnotiť vecne aj právne v zmysle týchto právnych predpisov a toto
vyhodnotenie uviesť v rozhodnutí. Z vyhodnotenia pripomienok súčasne vyplynie, ktoré podmienky je potrebné
uložiť podľa §29 ods.13 resp. §37 ods.4 zákona EIA.

Odporúčame navrhovateľovi konzultovať zámer so ZDS, rezervujte si termín tu: https://services.bookio.com/
zdruzenie-domovych-samosprav/widget?lang=sk., rezervujte si termín tu: https://services.bookio.com/zdruzenie-
domovych-samosprav/widget?lang=sk.

• Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí. • S podkladmi rozhodnutia žiadame
byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku
vyjadríme. • Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do
elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme
nezasielať. • Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne
na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.

OÚ Žilina: Ide o opätovné pripomienky, ktoré boli vyhodnotené vyššie v rámci odôvodnenia.

Príslušný orgán vychádzal z komplexných výsledkov zisťovacieho konania. Dotknuté orgány a povoľujúce orgány
nepoukázali na očakávané zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia.
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 byt' predmetom
rozhodovania príslušného orgánu ale budú riešené v rámci povoľovacieho procesu, ktoré sú záväzné pre príslušný
povoľovací orgán.

Vyhodnotenie

OÚ Žilina, OSZP3 posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta
vykonávania navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a to aj kumulatívnych,
vrátane vplyvov na zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Pri rozhodovaní použil primerane kritériá pre zisťovacie konanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu o posudzovaní
(transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov
na životné prostredie).

Zmena navrhovanej činnosti sa nachádza v území už v minulosti posúdenom v zisťovacom konaní podľa zákona a
sú známe vplyvy na životné prostredie. Zmena navrhovanej činnosti nevyvolá nové vplyvy. Uvedená skutočnosť sa
prejavila aj v stanoviskách od dotknutých orgánov, ktoré dali kladné stanoviská resp. stanoviská s pripomienkami
a nepožadovali ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona sa vykonáva v predprojektovom štádiu. V rámci
predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti boli podrobne zdokumentované vstupy a výstupy a
predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti zodpovedajúce stupňu prípravy vypracovania oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti - posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
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Zmena navrhovanej činnosti podlieha povoľovaciemu procesu v zmysle zákona o odpadoch, čo je dostatočnou
zárukou, že nebude povolená taká činnosť, ktorá by bola v rozpore s príslušnými ustanoveniami všeobecne
záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľstva.

Záver
OÚ Žilina - OSŽP pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosti bude posudzovať podľa zákona, prihliadal na
stanoviská dotknutých orgánov a verejnosti doručené k predmetnému zámeru a pri konečnom rozhodovaní primerane
použil kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia k zmene navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov
konania, zistenia stavbu z hľadiska zhodnotenia povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania
navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu
očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, posúdenia súladu s územno-plánovacou
dokumentáciou a úrovne spracovania oznámenia o zmene navrhovanej činnosti tunajší úrad konštatuje, že zmena
navrhovanej činnosti neohrozuje ani neprimerane neobmedzuje práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú
splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré bolí súčasťou predloženého zámeru, a
preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V rámci zisťovacieho konania tunajší úrad nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne
záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné
prostredie a zdravie obyvateľov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona, a preto Okresný úrad Žilina,
odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Z výsledkov zisťovacieho konania a po zohľadnení stanovísk doručených k navrhovanej činnosti vyplynuli niektoré
konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré je potrebné zohľadniť v procese konania o povolení
navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov:

Zo zhodnotenia predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti vykonanej v etape vypracovania oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti vyplýva, že sa nepredpokladajú také negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok významné
zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľov v záujmovom území, oproti povolenému existujúcemu
stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona EIA.

OÚ Žilina, OSZP3 na základe preskúmania zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti,
vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia
podľa zákona konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane ohrozené alebo obmedzené práva a oprávnené záujmy
subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 8 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste
obvyklým.

Investor a povoľujúci orgán je povinný postupovať v zmysle § 38 zákona EIA.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov na Okresnom úrade Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie v lehote
do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona EIA sa za deň doručenia rozhodnutia považuje 15 deň zverejnenia
rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona EIA.
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Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

Doručí sa:
1. KAMETAL, s. r. o., Kamenná 8606/33C, 010 01 Žilina
2. Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina
3. Združenie domových samospráv, Bratislava

Zasiela sa podľa § 29 ods. 15 zákona:
1. Ministerstvo životného prostredia SR - ŠSOH, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina – ŠSOPaK,
ŠSOO, ŠVS, ŠSOH
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline, V. Spanyola 27, 010 01 Žilina
4. Okresný úrad Žilina odbor krízového riadenia, J. Kráľa 4, 010 01 Žilina
5. ORHZZ v Žiline, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina
6. Útvar hlavného architekta, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
7. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 01 Žilina

Ing. Daniela Hančíková
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