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Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Ž i l i n a 

 

 

 

 

  

 

 

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ 

 

č.j.: OU-ZA-OSZP3-2022/006126                                          V Žiline, 24. 10. 2022 

  

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 „Prevádzka na nakladanie 

s odpadmi - rozšírenie druhu odpadov a spôsobu nakladania s odpadom“, ktorý predložil 

navrhovateľ KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o., Dolný Val 118/64, 010 01 Žilina, IČO 36 391 

671,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 „Prevádzka na nakladanie s odpadmi - rozšírenie druhu 

odpadov a spôsobu nakladania s odpadom“ navrhovateľa KOVOMAT SLOVAKIA, 

s.r.o., Dolný Val 118/64, 010 01 Žilina, IČO 36 391 671, vypracovaná spracovateľom 

KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o., Dolný Val 118/64, 010 01 Žilina, situovaná na pozemkoch 

p.č. KN - C 3975/22, 3960/11 v k.ú. Žilina 

 

 

sa nebude posudzovať 
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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: 

 

1) dodržiavať spôsob a podmienky na vypúšťanie vyčistených dažďových odpadových vôd do 

podzemných vôd stanovené povoľujúcim orgánom 

2) pre obdobie prevádzky vypracovať manipulačný poriadok ORL v zmysle zákona 364/2004 

Z. z. 

3) v rámci prevádzky objektu zabezpečiť v súlade s hodnotenými objektami priestory pre 

odpadové hospodárstvo 

 

Odôvodnenie 
 

Navrhovateľ, KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o., Dolný Val 118/64, 010 01 Žilina, 

IČO 36 391 671 (ďalej len „navrhovateľ“) predložil na Okresný úrad Žilina, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 

prostredia (ďalej len „OÚ Žilina, OSZP3”), dňa05. 11. 2022 a následne doplnil 22. 12. 2021 

podľa § 29 ods. 1 zákona oznámenie o zmene navrhovanej činnosti ,,Prevádzka na 

nakladanie s odpadmi - rozšírenie druhu odpadov a spôsobu nakladania s odpadom“ 

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 22. 12. 2021. 

 

Navrhovaná zmena činnosti je situovaná v Žilinskom kraji, okres Žilina, na pozemkoch 

parcelné čísla KN – C 3975/22, 3960/11 v k.ú. Žilina. Druh pozemku ostatné plochy. 

Zariadenie je prevádzkované v súlade s územným plánom a urbanistickými záujmami mesta 

Žilina a v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi už od roku 2007. 

Maximálne prevádzkové hodnoty zariadenia pre zber odpadu: 

 2.400 ton kovového odpadu / rok 

 30 ton odpadu z papiera a lepenky / rok 

 30 ton elektroodpadu, použitých batérií a akumulátorov / rok 

Maximálna prevádzková hodnota zariadenia pre zhodnocovanie odpadu: 

 1.200 ton kovového odpadu / rok 

 

Podľa prílohy č. 8 zákona EIA je uvedená zmena navrhovanej činnosti zaradená ako 

Kapitola č. 9: Infraštruktúra, pol č. 6. Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania 

odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov 
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od 5 000 t/rok; pol. č. 9. Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými 

odpadmi; pol. č. 10. Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov a 

starých vozidiel bez limitu pre zisťovacie konanie. 

 

Areál prevádzky je z technologického hľadiska funkčne členený na sektory: 

• administratívne zázemie a preberanie odpadov - sektor A 

• skladovanie odpadov v kontajneroch a pod prístreškom - sektor B 

• skladovanie odpadov v betónových kójach - sektor C 

• manipulácia s odpadom - sektor D 

  

 

Administratívne zázemie a preberanie odpadov 

Administratívne priestory prevádzky pozostávajú z kancelárie so sociálnym 

zariadením. Objekt je napojený na verejný vodovod mesta Žilina. Voda v prevádzke slúži na 

sociálne účely. Splaškové vody sú odvádzané do kanalizácie, ktorá je napojená na verejnú 

kanalizáciu. Dažďová voda a voda z odvodnenia sa prečisťuje sedimentáciou a filtráciou 

v odlučovači ropných látok, odkiaľ je kanalizáciou odvádzaná do recipientu. 

 

Areál prevádzky nie je napojený na plyn. Vykurovanie interiérových priestorov je 

riešené elektrickými konvertormi. Zásobovanie prevádzky elektrickou energiou je napojením 

na jestvujúce nízkonapäťové rozvody. 

 

Súčasťou objektu je príjazdová komunikácia, vstupná brána, areálová komunikácia, 

mostová váha, malá váha. Sektor je uspôsobený na kontrolu a preberanie odpadov do 

zariadenia v súlade s legislatívnymi požiadavkami z oblasti odpadového hospodárstva. 

 

Skladovanie odpadov 

Sektor systematicky nadväzuje na sektor preberania odpadov. Sektor je členený a slúži 

na dočasné uskladnenie prevzatého odpadu, ktorý prešiel vstupnou kontrolou, vážením a 

evidenciou. 

 

Odpad je skladovaný podľa jednotlivých druhov v prefabrikátových kójach na 

spevnenej ploche a v kovových kontajneroch. V prípade výskytu väčšieho počtu druhov odpadu 

sú kontajnery ihneď odvážané a nahrádzané prázdnymi tak, aby v jednom kontajneri bol len jeden 

druh odpadu. 

Počet a rozmiestnenie kontajnerov je variabilné. Vždy sa však dbá na dodržiavanie: 

 maximálnej kapacity zberového dvora; 

 podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; 

 podmienok jednoduchej prejazdnosti vozidiel. 

 

Manipulácia s odpadom 

Priestor pre manipuláciu s odpadom je označený. Realizuje sa tu nakládka odpadu do 

vozidla odberateľa. Výdaj odpadu je zabezpečený na základe uzatvorenej zmluvy. Odpad sa 

odovzdáva len osobe oprávnenej nakladať s predmetným druhom odpadu podľa zákona o 

odpadoch. 

 

Opis technického a technologického riešenia - zmena navrhovanej činnosti 

Zmena navrhovanej činnosti spočíva v rozšírenie činnosti existujúcej prevádzky 

zariadenia na zber odpadov o nové druhy kovových odpadov, o odpadový papier a lepenku, o 
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odpadové batérie a akumulátory, o odpady z elektrických a elektronických zariadení kategórie 

„O“ a „N“. Zmena spočíva taktiež v rozšírení spôsobu nakladania s odpadom a to o činnosť 

triedenia oddeliteľných zložiek odpadu zo zberu a rozmerovej úpravy tohto odpadu. 

 

Zmena navrhovanej činnosti bude umiestnená v existujúcom areáli prevádzky so 

zachovaním súčasného funkčného sektorového členenia areálu. Zmenou navrhovanej činnosti 

nebudú ovplyvnené žiadne ochranné pásma alebo protipožiarna ochrana objektov. Zmena 

navrhovanej činnosti si nevyžaduje stavebné práce. Súčasťou prevádzky sú príručné váhy, 

spevnené plochy a plocha na umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, kovový prístrešok, 

skladové priestory a administratívne zázemie. 
 

Zoznam odpadov, s ktorými sa na prevádzke nakladá (* sú označené odpady, o nakladanie s ktorými sa 

prevádzka rozširuje): 

 

Kód odpadu Názov odpadu Kategória 

02 01 10* Odpadové kovy O 

03 03 08* 
Odpady z triedenia papiera a lepenky určených na 

recykláciu 
O 

10 02 10 Okuje z valcovania O 

12 01 01 Piliny a triesky zo železných kovov O 

12 01 02 Prach a zlomky zo železných kovov O 

12 01 03 Piliny a triesky z neželezných kovov O 

12 01 04 Prach a zlomky z neželezných kovov O 

15 01 01* Obaly z papiera a lepenky O 

15 01 04 Obaly z kovu O 

16 01 17 Železné kovy O 

16 01 18 Neželezné kovy O 

16 02 11* 
Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované 

uhľovodíky, HCFC, HFC 
N 

16 02 13* 
Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako 

uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 
N 

16 02 14 Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 160209 až 160213 O 

16 06 01* Olovené batérie N 

16 06 02* Niklovo-kadmiové batérie N 

16 06 04 Alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03 O 

16 06 05 Iné batérie a akumulátory O 
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17 04 01 Meď, bronz, mosadz O 

17 04 02 Hliník O 

17 04 03* Olovo O 

17 04 04 Zinok O 

17 04 05 Železo a oceľ O 

17 04 06 Cín O 

17 04 07 Zmiešané kovy O 

17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 

19 10 01 Odpad zo železa a ocele O 

19 10 02 Odpad z neželezných kovov O 

19 12 01* Papier a lepenka O 

19 12 02 Železné kovy O 

19 12 03 Neželezné kovy O 

20 01 01* Papier a lepenka  O 

20 01 04* Obaly z kovu O 

20 01 21* Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N 

20 01 23* 
Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované 

uhľovodíky 
N 

20 01 33* 

Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 

16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce 

tieto batérie 

N 

20 01 34* Batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 O 

20 01 35* 
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako 

uvedené v 200121 a 200123, obsahujúce nebezpečné časti 
N 

20 01 36* 
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako 

uvedené v 200121, 200123 a 200135 
O 

20 01 40 Kovy O 

20 01 40 01 Meď, bronz, mosadz O 

20 01 40 02 Hliník O 

20 01 40 03 Olovo O 

20 01 40 04 Zinok O 
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20 01 40 05 Železo a oceľ O 

20 01 40 06 Cín O 

20 01 40 07 Zmiešané kovy O 

 

V zmysle zmeny navrhovanej činnosti sa bude s odpadom nakladať nasledovne (* sú označené tie 

činnosti, ktoré sú oproti pôvodnému zámeru nové): 

 Zber Výkup Triedenie Úprava Skladovanie 

Kovový odpad - Áno Áno* Áno* Áno 

Odpadový papier a lepenka - Áno* - - Áno* 

Použité batérie a 

akumulátory 
Áno* - - - Áno* 

Elektroodpad Áno* - - - Áno* 

 

Popis zberu / výkupu odpadu 

Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde oproti súčasnému stavu k zmene spôsobu 

preberania odpadov zo zberu resp. výkupu. Pri preberaní odpadov a pred ďalším nakladaním 

s nimi vedúci prevádzkarne zariadenia zabezpečuje samostatne úkony v nasledovnej 

postupnosti: 

 kontrola odpadu s cieľom overenia deklarovaných údajov o pôvode, vlastnostiach 

a zložení odpadu; 

 kontrola komplexnosti a správnosti požadovaných dokladov a údajov potrebných pre 

správnu evidenciu; 

 preváženie množstva prevzatého odpadu; 

 evidencia prevzatého odpadu; 

 vydanie potvrdenia o prevzatí odpadu. 

 

Popis triedenia kovového odpadu 

 Činnosť triedenia odpadu sa vykonáva len v prípade, ak z prebratého kovového odpadu 

je možné oddeliť jednu alebo viac zložiek odpadu, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy 

alebo poddruhy odpadu. Na triedenie odpadu nie sú využívané žiadne triediace linky, stroje, či 

mechanizmy. Triedenie odpadu je manuálna práca. 

 

Popis rozmerovej úpravy kovového odpadu 

Rozmerová úprava je príprava odpadu na zhodnocovanie podľa požiadaviek odberateľa 

a v zmysle požiadaviek stanovených v STN 420 030. Rozmerová úprava sa vykonáva rezaním 

kyslíkovým plameňom, tzv. kyslíkový horák, a to len v prípadoch, ak prebratý kovový odpad 

presahuje maximálne veľkostné požiadavky. 

Odpad sa bude zhodnocovať činnosťou R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie 

niektorou z činností R1 až R11. 

 

Popis skladovania kovového odpadu 
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Kovový odpad je skladovaný podľa jednotlivých druhov v prefabrikátových kójach na 

spevnenej ploche alebo v kovových kontajneroch. V prípade farebných kovov kontajneri sú 

uzamykateľné. Zmenou navrhovanej činnosti sa spôsob skladovania kovového odpadu nezmení. 

 

Popis skladovania odpadu z papiera a lepenky 

Skladová plocha pre odpad z papiera a lepenky je vyčlenená v priestore pod existujúcim 

prístreškom s podlahovou plochou 89,56 m2. Priestor je chránený plechovou strechou 

s plechovými stenami, čím sa zabráni nežiaducim poveternostným vplyvom na skladovaný 

odpad. Podložie skladového priestoru je betónové. 

 

Popis skladovania použitých batérií a akumulátorov 

Použité batérie a akumulátory zo zberu budú skladované uzatvárateľnom kontajneri 

vyrobeného z polyetylénu odolného voči kyselinám, spĺňajúceho požiadavky na malé 

kontajnery a spĺňajúceho požiadavky legislatívy podľa ADR a RID. 

Kontajnery budú umiestnené vo vyčlenenom priestore pod existujúcim kovovým 

prístreškom, ktorý má pevné a stabilné podložie technicky riešené spôsobom umožňujúcim 

v prípade úniku zachytenie škodlivých látok (vybavené záchytnou vaňou) a zabezpečené voči 

priesakom. 

 

Popis skladovania elektroodpadu 

Skladovanie elektrodopadu sa bude uskutočňovať oddelene v členení podľa zberových 

skupiny. Elektroodpad zaradený do kategórie „Nebezpečný odpad“ bude skladovaný 

v osobitnom kontajneri, ktorý bude umiestnený vo vyčlenenom priestore pod existujúcim 

prístreškom. 

Priestor pod prístreškom bude označený v súlade so všeobecne záväznými predpismi, 

vybavený základnými havarijnými prostriedkami a funkčným hasiacim prístrojom. Kontajnery 

budú zároveň označené podľa príslušnej skupiny použitých skladovaných batérií 

a akumulátorov resp. elektroodpadu a zároveň budú označené identifikačným listom 

nebezpečného odpadu. 

 

POŽIADAVKY NA VSTUPY  

 

Záber pôdy 

Zmena navrhovanej činnosti bude umiestnená v existujúcom areáli zberne odpadov so 

zachovaním súčasného funkčného sektorového členenia, pričom nedôjde k rozšíreniu areálu 

a ani k záberu pôdy, či k výstavbe. 

Spotreba vody 

Objekt je napojený na verejný vodovod mesta Žilina. Voda v prevádzke slúži na sociálne 

účely. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k navýšeniu spotreby vody. 

 

Ostatné surovinové zdroje 

V rozsahu maloobchodných balení budú na prevádzke skladované a zároveň používané 

dezinfekčné a hygienické prostriedky. 

Zmenou navrhovanej činnosti vzniknú požiadavky na: 

 kontajnery pre batérie, akumulátory a elektroodpad, 

 havarijnú súpravu. 
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Energetické zdroje 

Areál prevádzky nie je napojený na plyn. Vykurovanie interiérových priestorov je 

riešené elektrickými konvertormi. Zásobovanie prevádzkarne elektrickou energiou je riešené 

napojením na jestvujúce nízkonapäťové rozvody. Spotreba elektrickej energie priamo úmerne 

závisí od klimatických podmienok a nesúvisí so zmenou navrhovanej činnosti. 

 

Dopravná a iná infraštruktúra 

Príjazd a výjazd do/z areálu prevádzkarne je po existujúcej obojsmernej komunikácii 

s napojením sa na ulicu Bánovská cesta. Dovoz resp. príjem a vývoz odpadu je riešený 

automobilovou dopravou. Zmena navrhovanej činnosti nemá vplyv na infraštruktúru, ale zvýši 

sa intenzita dopravy. Predpokladané mesačné navýšenie vjazdov v súvislosti so zmenou 

navrhovanej činnosti je o 15 až 30 vjazdov. Predpokladaný mesačný počet výjazdov v súvislosti 

so zmenou navrhovanej činnosti sa navýši o 2 - 4 výjazdy. 

 

Nároky na pracovné sily a iné nároky 

Počet osôb pracujúcich na prevádzke sa zmenou navrhovanej činnosti nezmení. 

 

ÚDAJE O VÝSTUPOCH  

 

Ovzdušie 

Zmena navrhovanej činnosti nie je zdrojom emisií do ovzdušia. Priestory sú vykurované 

elektricky. Pracovné prostredie môže byť znečistené prachom zo spracovania kovového šrotu 

a z prichádzajúcich a odchádzajúcich dopravných prostriedkov.  

Zmena navrhovanej činnosti nie je v rozpore so „Stratégiou adaptácie SR na nepriaznivé 

dôsledky klímy." 

 

Voda 

Prevádzka je zdrojom odpadových vôd, ale len splaškových. Splaškové vody sú 

odvádzané do kanalizácie, ktorá je napojená na verejnú kanalizáciu. Dažďová voda a voda z 

odvodnenia sa prečisťuje sedimentáciou a filtráciou v odlučovači, odkiaľ je kanalizáciou 

odvádzaná do recipientu. 

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na povrchové ani podzemné vody, 

nedôjde k zmene odtokových pomerov v danej lokalite. 

Technologické odpadové vody na prevádzke nevznikajú. 

Zmena navrhovanej činnosti nie je v rozpore s ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. 

 

Odpady 

Na prevádzke je zavedený triedený zber nasledovných zložiek odpadu: papier, plast 

a kovy. Pre každú zložku je vyčlenená samostatná zberná nádoba alebo vrece, ktoré sú označené 

informačným štítkom farebne zhodným so štandardne zaužívaným označovaním. Ostatný 

zmesový odpad (odpad, z ktorého sú vytriedené zložky papier, plast, kovy) zamestnanci 

ukladajú do zbernej nádoby poskytnutej v rámci zapojenia prevádzkarne do systému zberu 

komunálneho odpadu mesta Žilina. Zložky z triedeného zberu sa odovzdávajú osobe 

oprávnenej nakladať s odpadmi týchto zložiek podľa zákona o odpadoch. Pravidelný odvoz 

ostatného zmesového odpadu zabezpečuje mesto Žilina. Zmena navrhovanej činnosti nebude 

mať vplyv na množstvo vzniknutého odpadu. 

 

Nebezpečné odpady vznikajúce z prevádzkovej činnosti 
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Druhy nebezpečných odpadov, ktoré môžu vzniknúť zmenou navrhovanej činnosti sú 

absorbenty a handry na čistenie kontaminované nebezpečnými látkami. Priestor vyčlenený pre 

nebezpečné odpady je v označenom sklade pod existujúcim prístreškom. Sklad je zabezpečený 

tak, aby odolal mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom. 

Sklad je vetraný prirodzeným spôsobom a udržiavaný v čistote. Pre nebezpečné odpady je 

vyčlenená kovová uzatvárateľná nádoba označená identifikačným listom nebezpečného 

odpadu, prípadne aj inými značkami podľa pokynov bezpečnostno-technickej služby. Ukladať 

odpad do iných nádob nie je dovolené! 

 

Odpady zo zberu a výkupu 

Odpady, ktoré sú premetom zberu a výkupu sú dočasne zhromažďované a utriedené 

podľa jednotlivých druhov v zmysle ustanovení zákona o odpadoch. Výdaj odpadu 

odberateľom podlieha evidencii a je zabezpečený na základe uzatvorených zmlúv, v ktorých sú 

uvedené druhy odoberaných odpadov. Odpad sa odovzdáva len osobe oprávnenej nakladať 

s predmetným druhom odpadu podľa zákona o odpadoch. 

 

Hluk a vibrácie 

Zdrojom hluku sú prichádzajúce a odchádzajúce vozidlá a manipulačné práce 

v zariadení, ktoré však nie sú potenciálnym zdrojom nadmerného hluku a nepredpokladá sa 

zvýšenie hluku nad prípustné limity.  

 

Žiarenie a iné fyzikálne polia 

Navrhovaná činnosť nebude predstavovať zdroj žiarenia alebo iných fyzikálnych polí. 

 

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 

Zmena navrhovanej činnosti vo svojom rozsahu nezasahuje a z toho dôvodu nemôže 

ohroziť alebo narušiť územný systém ekologickej stability, ekosystémy, ich zložky alebo prvky. 

Prevádzkovanie zariadenia nie je v rozpore s ochranou zelene. Výrub zelene a iných 

krovinových porastov sa zmenou navrhovanej činnosti nebude realizovať. 

 

 

 

Z hľadiska vplyvu na urbánny komplex a využitie krajiny predstavuje zmena 

navrhovanej činnosti významný prínos (odpadové hospodárstvo, využitie jestvujúcich 

priestorov) pri minimálnych negatívnych vplyvoch (zaťaženosť miestnych komunikácií). 

 

Vplyv na obyvateľstvo 

Primárnym kritériom pre hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti na obyvateľstvo je 

vzdialenosť prevádzky od najbližšieho bývania. Táto vzdialenosť je cca 200 m, jedná sa o 

rodinné domy za riekou Rajčanka v smere na západ, na Jabloňovej ulici. Vzhľadom na 

zameranie zmeny navrhovanej činnosti, oplotený areál a umiestnenie v priemyselnej zóne,  

vplyvy na obyvateľstvo je zanedbateľný a nevýznamný. Prístup do prevádzky je z Bánovskej 

ce ,ktorá je hlavnou prístupovou komunikáciou do priemyselnej zóny, mimo bezprostredného 

kontaktu s obytnými plochami. Prevádzka nie je zdrojom znečisťovania ovzdušia ani 

nadmerného hluku. Lokalita nie je vizuálne viditeľná ani od najbližších objektov bývania. 
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Rozšírenie zberových komodít, bude predstavovať navýšenie dopravnej frekvencie 

v priamej úmere k navýšeniu zberu odpadu. Vzhľadom na umiestnenie navrhovanej činnosti, 

jej dopravné napojenie, a najmä vzhľadom k predpokladu relatívne nízkeho navýšenia kapacity 

zberu z dôvodu celkovej priestorovej kapacity zberne nebude mať navýšenie frekvencie 

dopravy významný negatívny vplyv na pohodu obyvateľstva a zaťaženie miestnych 

komunikácii. 

 

Z pohľadu obyvateľstva nie sú čakávané žiadne negatívne ohlasy, nakoľko nie je v kontakte 

so žiadnymi objektmi bývania, jej prevádzka je viazaná iba na pracovné dni. 

 

Vplyv na reliéf a horninové prostredie 

Pozemok je umiestnený na rovinatom teréne s vykonanými terénnymi úpravami 

a zmenou navrhovanej činnosti sa neočakávajú javy, ktoré by mohli ovplyvniť horninové 

prostredie. 

V širšom okolí sa nenachádzajú žiadne ložiskové územia, ktoré by boli v strete záujmu 

s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti. 

 

Vplyv na povrchovú a podzemnú vodu 

Posudzovaná lokalita je v susedstve rieky Rajčanka vzdialenou 20 m v smere na západ. 

Hladina rieky je 8 m pod úrovňou terénu, pričom opačný breh rieky je položený nižšie, cez 

ktorý by sa rieka v prípade povodňovej situácie vylievala tzn. že prevádzka záplavou nebude 

ohrozená. 

 

Únikom škodlivých a nebezpečných látok z batérií, akumulátorov a elektrodopadu do 

vodného toku je zamedzené troma zábranami, a to: 1. vzdialenosť (skladový priestor pre batérie, 

akumulátory, elektroodpad je protiľahlej strane areálu); 2. nepriepustné kontajnery; 3. 

nepriepustná betónová plocha prístrešku, na ktorom sú tieto kontajnery umiestnené. 

 

Prevádzka je v území mimo ochranných pásiem vodárenských zdrojov. 

 

Vplyv na ovzdušie 

V súvislosti s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nevznikne žiadny zdroj 

znečisťovania ovzdušia, nakoľko prevádzkový objekt bude vykurovaný elektrickou energiou. 

Pracovné prostredie môže byť znečistené prachom zo spracovania kovového šrotu a z 

prichádzajúcich a odchádzajúcich dopravných prostriedkov. 

Vplyv na pôdu 

Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k zmene využitia existujúcich plôch alebo 

k novému záberu pôdy. 

 

Vplyv na krajinu 

Zmena navrhovanej činnosti je so zachovaním súčasného zamerania zariadenia, funkčnej 

štruktúry ako aj scenérie územia. 

 

Vplyv na urbánny komplex a využívanie zeme 

Prvky urbánneho komplexu (priemysel, služby, poľnohospodárstvo, rekreácia a pod.) 

nebudú realizáciou zmeny navrhovanej činnosti negatívne dotknuté. 

 

OU-ZA-OSZP3-2022/006126-0142331/2022-P001



 

 

Strana 11 rozhodnutia č.j. : OU-ZA-OSZP3-2022/006126 

 

Vplyv na kultúru a pamiatky 

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na kultúrne hodnoty a pamiatky v 

území. 

 

Vplyvy na flóru, faunu a ich biotopy 

Zmena navrhovanej činnosti je umiestnená v areáli existujúcej prevádzky na zber 

odpadov, Na hodnotenej ploche sa nenachádza žiadna nelesná drevinná vegetácia, bez 

požiadavky na výruby. 

 

Posudzovaná plocha nie je z fytocenologického, botanického ani zoologického hľadiska 

žiadnou významnou, resp. hodnotnou lokalitou. Realizáciou hodnotenej zmeny nedochádza 

ku poškodeniu alebo zničeniu žiadnych fytocenóz, zoocenóz ani významných biotopov. 

Nepredpokladajú sa žiadne negatívne vplyvy na genofond ani biodiverzitu územia, nebudú 

ohrozené žiadne chránené, vzácne a ohrozené druhy fauny a flóry ani ich biotopy, ani migračné 

koridory živočíchov. Vlastná prevádzka nebude mať žiaden škodlivý vplyv na zdravotný stav 

rastlinných ani živočíšnych spoločenstiev riešeného územia ani okolia. 

 

Vplyvy na chránené územia 

Zmena navrhovanej činnosti sa nenachádza v žiadnom z veľkoplošných chránených 

území, nie je ani v kontakte so žiadnym maloplošným chráneným územím resp. ich ochranným 

pásmom. V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v riešenom území platí 

I. stupeň ochrany prírody a krajiny, bez vplyvu na chránené územia. Nenachádza sa a ani 

nezasahuje do žiadneho vyhláseného chráneného vtáčieho územia ani územia európskeho 

významu. Bez vplyvu. 

 

Vplyvy na prvky územného systému ekologickej stability 

Riešená lokalita nie je v kontakte so žiadnym prvkom regionálneho ani miestneho 

územného systému ekologickej stability, územie sa vyznačuje najnižším stupňom ekologickej 

stability. Nedochádza k zásahu do žiadnych ochranársky ani len trochu významných 

ekosystémov, ich zložiek ani prvkov. 

 

Vplyvy na územný systém ekologickej stability sa nepredpokladá. Stupeň ekologickej 

stability krajiny v riešenom území nebude narušený. 

Bez vplyvu na štruktúry územného systému ekologickej stability územia. 

 

Vplyvy na dopravu 

Dopravné napojenie navrhovanej zmeny činnosti je totožné s existujúcou prevádzkou. 

Zmena navrhovanej činnosti oproti pôvodne hodnotenej činnosti je z tohto hľadiska hodnotená 

ako bez vplyvu. 

 

Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné 

prostredie:  

 

 dodržiavať spôsob a podmienky na vypúšťanie vyčistených dažďových odpadových vôd do 

podzemných vôd stanovené povoľujúcim orgánom 

 pre obdobie prevádzky vypracovať manipulačný poriadok ORL v zmysle zákona 364/2004 

Z. z. 
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 spôsob nakladania s odpadmi počas prevádzky bude zosúladený s legislatívnymi predpismi 

v oblasti odpadového hospodárstva a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Žilina 

 v rámci prevádzky objektu zabezpečiť v súlade s hodnotenými objektami priestory pre 

odpadové hospodárstvo 

 zneškodňovanie odpadov bude zabezpečené zmluvne dodávateľským spôsobom - 

oprávnenými právnickými či fyzickými osobami - na základe uzatvorených zmlúv 

 

Navrhovateľ doručil na tunajší úrad dňa 05. 11. 2022 Oznámenie o zmene navrhovanej 

činnosti „Prevádzka na nakladanie s odpadmi - rozšírenie druhu odpadov a spôsobu nakladania 

s odpadom“. Vzhľadom na to, že predložené oznámenie nemalo všetky náležitosti podľa 

prílohy č. 8a zákona EIA, tunajší úrad rozhodnutím č.j.: OU-ZA-OSZP3-2021/045502-003/Hnl 

zo dňa 23. 11. 2021 konanie prerušil a zároveň vyzval navrhovateľa o doplnenie predloženého 

oznámenia. To bolo doložené dňa 27. 12. 2021. V rámci zisťovacieho konania OÚ Žilina - 

OSŽP rozoslal oznámenie o začatí správneho konania a predložení oznámenia o zmene 

navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 6 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 30.  12. 2021. 

 

 

Stanoviská k navrhovanej zmene 

V zákonom stanovenom termíne doručili na OU Žilina – OSŽP svoje písomné stanoviská tieto 

subjekty  

 

1. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline listom, ORHZ-ZA-

2022/000087-001 zo dňa 26. 01. 2022 s odporučením ukončiť proces EIA bez 

pripomienok.  

 

OÚ Žilina: Akceptuje sa.  

 

2. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií listom, OU-ZA-

OCDPK-2022/008773/2/JED zo dňa 05. 01. 2022 s odporučením ukončiť proces EIA bez 

pripomienok.  

 

OÚ Žilina: Akceptuje sa.  

 

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 04. 01. 2022: 

Združeniu domových samospráv vyplýva v zmysle § 24 ods. 2 zákona EIA č. 24/2006 

Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie postavenie  dotknutej verejnosti pri 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie a postavenie účastníka následných 

povoľovacích konaní. Stanovy Združenia domových samospráv v elektronickej podobe 

sú  k dispozícii na prehliadanie alebo na stiahnutie tu: https://goo.gl/AVbAxj, výpis z 

registra občianskych združení MV SR: https://goo.gl/V4XopA a výpis z registra 

právnických osôb ŠÚ SR tu: http://goo.gl/Ikofe7.   
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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.   

 

Z hľadiska budúcich vplyvov nás zaujíma, akým spôsobom bude navrhovateľ 

reagovať na klimatickú krízu a jej prejavy; zaujíma nás jeho plán zelenej transformácie 

svojej činnosti a znižovanie uhlíkovej stopy a využívanie obnoviteľných zdrojov 

energie. Zaujíma nás, akým spôsobom bude reagovať na uvedené ekologické a 

environmentálne krízy a výzvy a to zodpovedaním nasledovných otvorených otázok:  

 

1) Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je základným 

legislatívnym nástrojom odpadového hospodárstva. Podľa hierarchie odpadového 

hospodárstva je zneškodňovanie odpadu až na poslednom mieste v prioritách 

nakladania s odpadom. Reálne je to však na Slovensku najčastejšie používaný spôsob 

nakladania s odpadom. Príčinou tohto stavu je prevažne lineárny ekonomický model 

súčasnej spoločnosti. Ťažíme prírodné zdroje, odnášame ich na opačný koniec sveta, 

kde sa z nich vyrábajú výrobky. Tie sú distribuované do ďalších kútov sveta, kde ich 

spotrebitelia kúpia, použijú a vyhodia. Tak vzniká odpad a suroviny vo forme 

produktov končia na skládkach, v spaľovniach či pohodené vo voľnej prírode.  

 

Žiadame v projekte riešiť výrazný odklon od zneškodňovania odpadu skládkovaním 

v súčasnosti (lineárna ekonomika) a posunutie odpadového hospodárstva smerom k 

modelu založenom na cirkulárnej ekonomike – pomocou účinného zhodnocovania 

materiálov v odpade. Takto sa výrazne minimalizuje odpad a náklady na vstupné 

materiály i energiu, potrebné pre výrobu nových výrobkov. Navrhovaná činnosť 

prispieva k plneniu cieľov v oblasti triedenia a recyklácie komunálnych odpadov, 

ktoré ako členská krajina EÚ musíme splniť: do roku 2035 budeme triediť a 

recyklovať 65 % komunálnych odpadov,v roku 2035 bude skládkovaných iba 10 % 

komunálnych odpadov.   

 

Ako inšpiratívny v tomto smere považujeme projekt 

(https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/centrum-energetickeho-biologickeho-

zhodnotenia-odpadu-martin), ktorý má ambíciu uvedenú problematiku riešiť, z 
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ktorého sme čerpali informácie aj my a ktoré je dobrým odrazovým mostíkom do 

ďalšej diskusie a rozvíjania danej témy.   

 

Na určenie prípustnosti zámeru v krajine (§ 11 a § 12 zákona o životnom 

prostredí č. 17/1992 Zb.) ako aj ako odborný základ prípadných navrhovaných 

environmentálnych opatrení (§ 17 ods. 1 zákona o životnom prostredí) na uvedené 

požadujeme environmentálne hodnotenie dopadov stavieb na krajinu a obyvateľa (napr. 

formou hodnotenia a certifikácie GreenPass  

https://www.environmentalnehodnotenie.sk/, https://greenpass.io/). Na základe 

výsledkov krajinného hodnotenia žiadame, aby sám navrhovateľ určil primerané 

environmentálne opatrenia.   

 

Žiadame, aby zmierňujúce opatrenia určené v rozhodnutí ako záväzné podmienky podľa 

§ 29 ods. 13 zákona EIA obsahovali aj:  

I. prvky zelenej infraštruktúry a obnovy biodiverzity podľa § 2 písm. zh až zj 

zákona OPK č.543/2002 Z.z.  

II. opatrenia ochrany vôd podľa § 5 až § 11 Vodného zákona  

III. opatrenia realizácie Programu odpadového hospodárstva 

IV. opatrenia realizácie obehového hospodárstva  

 

Pri určení týchto opatrení je treba v zmysle § 29 ods. 3 zákona EIA vychádzať aj z 

návrhov verejnosti; Navrhujeme, aby navrhovateľ akceptoval nasledovné opatrenia 

(ktoré sa v praxi osvedčili ako tzv best available techniques – BAT – krajinných 

environmentálnych opatrení) alebo sám navrhol k nim lepšiu alternatívu resp. riešenie, 

ktoré dané environmentálne oblasti splní lepšie/vhodnejšie a to na základe výsledkov 

požadovaného krajinného hodnotenia. V rámci doplňujúcej informácie žiadame 

komparatívnu analýzu výhod a nevýhod a zdôvodnenie výsledného vybraného riešenia.    

 

Pri rozhodovaní je potrebné uplatňovať tzv. eurokonformný výklad a uplatňovanie 

zákona:  

I. Odmietame deformovaný výklad a uplatňovanie Európskeho práva ako aj zákona 

EIA, ktoré sú nezlučiteľné so základnými Európskymi hodnotami a základnými 

zásadami Európskeho správneho práva, nesledujú účel a cieľ zákona EIA podľa § 2 a 

ktoré sú v rozpore s tzv. eurokonformným výkladom zákona popierajúcim Aarhuský 

dohovor. V tomto smere sme zaznamenali snahu úradov uplatňovať procesy EIA len 

ako povinné vyjadrovanie v rámci podkladového rozhodnutia pre následné povoľovacie 

konanie. Všimli sme si, že v rámci tejto deformácie úrady neobhajujú verejné záujmy 

životného prostredia, zelenej transformácie a práv verejnosti ale záujmy investorov. V 

tejto súvislosti je potrebné spomenúť aj diskreditačnú antikampaň ministra 

hospodárstva, ktorý podľa vlastných slov s európskou legislatívou nesúhlasí, preto sa 

snažil kriminalizovať ZDS a tak podľa nás poskytnúť zámienku pre šikanózny výkon 

verejnej správy úradmi a súčasne poskytnúť zámienku pre porušovanie práva v tejto 

oblasti. Uvedené je prejavom uplatňovania nesprávneho  predpokladu, že ekonomický 

a hospodársky záujem navrhovateľa má prednosť pred ekologickými záujmami; resp., 

ekologické záujmy sa musia prispôsobiť ekonomickým záujmom ako aj že činnosť 

žalobcu ako ekologického spolku sa musí prispôsobiť a podriadiť alebo aspoň „nebyť 

prekážkou“ ekonomických záujmov vedľajšieho účastníka konania. Takýto spôsob 

uvažovane je v rozpore so zásadou opatrnosti, ktorá v Európskom práve kladie 

hierarchiu záujmov presne naopak – ekologické záujmy majú prednosť pred 
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ekonomickými a hospodárskymi resp. ekonomické a hospodárske záujmy sa musia 

prispôsobiť ekologickým.    

 

Práve neaplikovanie tejto základnej právnej zásady vyplývajúcej z tzv. Lisabonských 

zmlúv je právnym základom a podstatou systematickej nesprávnosti a nezákonnosti 

rozhodovania úradov na Slovensku. Zásada opatrnosti vyplýva z čl. 4 ods.2 písm. k, čl. 

11, čl. 168 ods. 1 a čl. 169 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a prostredníctvom 

čl. 7 ods.2 Ústavy sa stala súčasťou ústavných hodnôt a princípov, ktoré je potrebné na 

Slovensku aplikovať a z ktorých je potrebné vychádzať aj v zmysle čl. 152 ods.4 Ústavy. 

Aplikácia preferencie ekologických záujmov je teda súčasťou ústavne súladného 

výkladu a aplikácie práva a úrad z nej musí vychádzať a aplikovať naprieč celým 

konaním a v každom momente konania a rozhodovania. Prípadné opomenutie tejto 

zásady spôsobí následné kaskádovité námietky a výhrady k nesprávnosti a nezákonnosti 

uplatňovania transponovaných európskych právnych predpisov, t.j. k námietkam pre 

nesprávne uplatňovanie ustanovení zákona EIA.   

 

II. Nesprávne vnímanie Európskeho práva, ktoré preferuje ekologické záujmy pred 

ekonomickými vedie aj k nesprávnemu vnímaniu ZDS ako ekologického spolku, ktorý 

má záujem na zámeroch posudzovaných procesom EIA. Jedným zo základných cieľov 

ZDS je presadenie eurokonformného prístupu nielen úradníkov ale aj podnikateľov 

práve v tom, že ekologické záujmy sú prvoradé a týmto sa majú prispôsobiť aj 

podnikateľské aktivity a konkrétne aj tento zámer. Odráža sa to na požiadavke 

prispôsobiť zámer prirodzenej biodiverzite či požiadavkám na zelené zmierňujúce 

opatrenia. Odráža sa to aj v záujme o preukázanie, že každý zámer na Slovensku svojou 

trochou prispieva k riešeniu klimatickej krízy a to v duchu Európskych dokumentov ako 

je Fit for 55, Zelená transformácia hospodárstva a podobne.  V neposlednej rade je to 

záujme o zlepšenie daného projektu cez ekológiu a ekologické opatrenia a tak jednak 

zlepšiť stav životného prostredia ale súčasne takýmto spôsobom prispievať k zelenej 

transformácii hospodárstva na Slovensku.   

 

III. Žiadame úrad, aby v súlade s čl. 3 ods.2 až ods. 4 Aarhuského dohovoru zabezpečil, 

aby   

a. úradníci a orgány podporovali a usmerňovali verejnosť pri požadovaní prístupu k 

informáciám, uľahčovali jej účasť na rozhodovacom procese a pri požadovaní prístupu 

k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia a to aj v tomto konkrétnom konaní  

b. sa podporilo vzdelávanie v záležitostiach životného prostredia a povedomie 

verejnosti predovšetkým o tom, ako možno získať prístup k informáciám, zúčastňovať 

sa na rozhodovacom procese a získať prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného 

prostredia  

c. sa podporili združenia, organizácie alebo skupiny podporujúce ochranu životného 

prostredia (v tomto prípade ZDS v rámci tohto konania)  

d. sa zabezpečilo, že vnútroštátny právny systém je uplatňovaný v súlade s týmto 

záväzkom, t.j. aby úrad aplikoval tzv. eurokonformný výklad zákona   

 

V rozhodnutí  žiadame uviesť, akým spôsobom úrad túto svoju povinnosť zabezpečil, 

t.j. akým spôsobom aplikoval eurokonformný výklad zákona, ako podporil ZDS v rámci 

konania a ako ZDS uľahčil jeho činnosť pri napĺňaní cieľov vyplývajúcich z 

Aarhuského dohovoru a pri obhajobe verejných záujmov životného prostredia.   
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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.   

 

Žiadame vyššie uvedené informácie vyhodnotiť formou všeobecne zrozumiteľného 

zhodnotenia opisom z hľadiska šiestych hlavných faktorov posudzovania 

environmentálnych vplyvov: • klíma, • biodiverzita, • voda, • vzduch, • energie a • 

hodnota; v každom z týchto faktorov žiadame zvoliť merateľný ukazovateľ, ktorý bude 

následne monitorovaný aj z hľadiska poprojektovej analýzy.   

 

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. ZDS 

na vykonaní konzultácie trvá.   

 

• 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 OSZP3:  

Predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti rieši doplnenie druhovej sklady 

zberaných odpadov. Navrhovaná zmena nevyžaduje žiaden nový záber pozemkov a ani 

žiadne stavebné a technologické úpravy existujúcej prevádzky. Z toho dôvodu 

nevznikajú ani žiadne nové vplyvy na životné prostredie. Navrhovaná zmena nevyvolá 

žiaden zásah do bioty územia. Prevádzka už v súčasnosti má vybudované spevnené 

plochy zabezpečené odlučovačmi ropných látok. Pre nebezpečné odpady má 

vybudované špeciálne uskladnenie, ktoré duplicitne zabezpečuje ochranu pred únikom 

ropných, resp. ďalších škodlivých látok do vôd. Vzhľadom na to, že ide o rozšírenie 

činnosti prevádzky na nakladanie s odpadmi, spoločnosť výrazne prispieva k recyklácii 

odpadu, čím napĺňa opatrenia obehového hospodárstva.  

 

Problematika konzultácií je ustanovená v Smernici európskeho parlamentu a rady 

2011/92/EÚ, v čl. 6. Ods. 4 tohto článku uvádza: „4. Dotknutej verejnosti sa poskytnú 
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včasné a účinné príležitosti zúčastniť sa procesov rozhodovania týkajúceho sa životného 

prostredia uvedených v článku 2 ods. 2 a na tento účel je oprávnená vyjadriť 

pripomienky a stanoviská, kým sú ešte príslušnému orgánu alebo orgánom otvorené 

všetky možnosti, predtým ako sa rozhodne o žiadosti o povolenie.“ Konzultácie podľa 

§ 63 zákona EIA sú vykonávané v súlade s § 64 zákona EIA, ako ústne pojednávanie 

podľa § 21 Správneho poriadku, kde sa uvádza „správny orgán nariadi ústne 

pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu 

alebo to ustanovuje osobitný zákon.“ Potreba zvolania ústneho pojednávania je vždy na 

zvážení príslušného orgánu.  

 

Počas celého procesu zisťovacieho konania má dotknutá verejnosť možnosť vstupovať 

do tohto procesu. V zmysle vyššie uvedeného poskytnutie možnosti verejnosti vyjadriť 

svoj názor je jednou z možností konzultácií, ktoré ZDS zaslaním svojho stanoviska 

využilo. Zvolanie ústnych konzultácií za účasti všetkých zainteresovaných do procesu 

konkrétneho zisťovacieho konania, je na zvážení potreby zo strany príslušného orgánu. 

V tomto prípade počas procesu sa nevyskytli žiadne informácie, ktoré by bolo potrebné 

konzultovať na pracovnom stretnutí.  

 

Aarhuský dohovor, ako aj smernice EÚ sú začlenené do vnútroštátnej legislatívy. 

Príslušný orgán postupoval podľa platnej legislatívy, dal možnosť verejnosti aktívne sa 

zúčastniť celého procesu v rámci zisťovacieho konania. Je teda na účastníkoch konania, 

aby využili svoje právo nahliadnuť do spisu a oboznámili sa s podkladmi, prípadne 

požiadali pri nahliadnutí do spisu o kópiu tohto spisu. SP vyžaduje aktívnu súčinnosť 

tak správneho orgánu, ako aj účastníka konania. V prípade, ak účastník konania toto 

právo nevyužije, takýto postup účastníka konania nemožno následne vykladať na ťarchu 

správneho orgánu a jeho pasivitu napriek tomu, že tento je v správnom konaní povinný 

aktívne brániť svoje práva, vykladať ako nezákonný postup správneho orgánu.“ 

 

Následne príslušný orgán v zmysle § 33 správneho poriadku listom č.j.: OU-ZA-

OSZP3-2022/006126-011 zo dňa 05. 05. 2022 upovedomil účastníkov konania 

o možnosti nahliadnutia do spisového materiálu a prípadného vznesenia pripomienok 

k doručeným stanoviskám. V stanovenej lehote neboli doručené žiadne ďalšie 

pripomienky okrem stanoviska ZDS zo dňa 19. 05. 2022, kde sa uvádza:  

 

V zmysle čl. 4 a čl. 5 Aarhuského dohovoru (https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/2006/43/20060204) žiadame o všetky informácie o životnom prostredí 

vo forme zaobstaraných stanovísk a doplňujúcej informácie  tak, aby sme mohli podľa 

čl. 6 Aarhuského dohovoru reálne ovplyvniť výsledok projektu; v zmysle čl. 4 ods. 1 

Aarhuského dohovoru žiadame ich zverejniť na stránke enviroportal.sk. Po 

obdržaní/zverejnení predmetných informácií o životnom prostredí máme záujem 

vykonať k predmetnému projektu konzultácie, t.j. odbornú diskusiu tak, aby naše 

stanoviská a vyjadrenia boli v primeranej forme a rozsahu zapracované do rozhodnutia 

EIA k predmetnému projektu a to tak, aby bola dodržaná Smernica o EIA (https://eur-

lex.europa.eu/legal- content/SK/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aev0032) a to najmä jej čl.5 

až 8.   

Vo vzťahu k informáciám o danom zámere: Podľa § 24 ods. 1 písm. i zákona EIA 

(https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/24/20211101.html#paragraf-

24.odsek-1.pismeno-i) „iných informáciách dôležitých na vydanie záverečného 

stanoviska alebo povolenia.“ Nesprávnym prekladom došlo k nesprávnej resp. 
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nedostatočnej transpozícii Smernice o EIA (https://eur-lex.europa.eu/legal- 

content/SK/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aev0032). Smernica EIA totiž používa pojem 

„povolenie“ pre akékoľvek záverečné rozhodnutie posudzovania vplyvov na životné 

prostredie. Zákon EIA, rozoznáva tri druhy rozhodnutí: rozhodnutie o podnete, 

rozhodnutie zo zisťovacieho konania a záverečné stanovisko; všetky tri sú „povolením“ 

v zmysle Smernice EIA.    

Keďže uvedeným ustanovením sa stanovuje spôsob, ktorým sa oboznamuje verejnosť s 

podkladmi rozhodnutia, treba tento bod vykladať nasledovne: pred vydaním 

rozhodnutia o podnete alebo pred vydaním rozhodnutia zo zisťovacieho konania 

zverejniť stanoviská dotknutých orgánov a verejnosti ako aj doplňujúce informácie; 

pred vydaním záverečného stanoviska zverejniť správu o hodnotení a posudok na jej 

základe urobený.    

Vo vzťahu k správnemu poriadku je § 24 ods.1 osobitnou právnou normou, ktorá má 

prednosť pred správnym poriadkom; svoju paralelu má v správnom poriadku v 

ustanovení § 3 ods. 6 správneho poriadku, ktorý nakazuje veci verejného záujmu 

zverejňovať na webových stránkach správneho orgánu.    

Vzhľadom na § 3 ods. 6 správneho poriadku v súbehu s § 24 ods.1 písm. i zákona EIA 

žiadame na príslušnej stránke enviroportálu zverejniť stanoviská dotknutých orgánov, 

stanoviská verejnosti, doplňujúce informácie a prípadne ďalšie podklady rozhodnutia 

tak, aby sa ich zverejnením zabezpečilo informovanie verejnosti v oblasti životného 

prostredia k danému projektu.                   

Vo vzťahu ku konzultáciám: Pri konzultáciách je potrebné aby spĺňali charakteristiku 

konzultácie Smernice EIA; t.j. aby nám bolo umožnené efektívne sa podieľať na 

výsledku projektu, t.j. ovplyvnenie realizácie v čase kedy sú otvorené všetky možnosti 

a varianty ďalšieho postupu v predmetnom projekte a to otvoreniu a priamo odbornou 

diskusiou so všetkými zainteresovanými. Konzultáciu je možné vykonať v rámci 

konania úradným spôsobom alebo aj neúradným spôsobom pri zachovaní ich 

charakteristiky podľa Smernice o EIA; v prípade záujmu konzultovať zámer so ZDS 

mimoúradne, rezervujte si termín tu: https://services.bookio.com/zdruzenie- domovych-

samosprav/widget?lang=sk. Po mimoúradnom absolvovaní konzultácie oboznámime 

úrad s ich záverom.  

ZDS je jedno akým spôsobom budú konzultácie vykonané, potrebné ich je však 

vykonať.   

 

Vo vzťahu k rozhodnutiu:  

a) Žiadame o zrozumiteľné vysvetlenie priamych a nepriamych vplyvov na životné 

prostredie, objasnenie a porovnanie jednotlivých variantov a určenie 

environmentálnych opatrení 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. Následne žiadame určiť aj environmentálne opatrenia a 

to aj na základe návrhov ZDS z pôvodného písomného stanoviska.  

b) Chceme tiež upozorniť, že rozhodnutie je podľa §29 ods. 3 zákona EIA  potrebné 

založiť na vyhodnotení a uplatnení kritérií podľa prílohy č. 10 k zákonu EIA pričom sa 

má prihliadať na doručené stanoviská. Preto v rozhodnutí nezabudnite uviesť, ktoré 

kritériá podľa prílohy č. 10 ste pri rozhodnutí uplatnili, ako ste ich uplatnili a ako ste 

zohľadnili doručené stanoviská (vrátane stanoviska ZDS).  

c) Vo vzťahu k určeniu podmienok rozhodnutia podľa § 29 ods. 13 zákona EIA 

upozorňujeme, že nimi nemôžu byť odvolávaky na zákonné povinnosti alebo všeobecné 
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povinnosti ale podmienkami rozhodnutia musia byť konkrétne opatrenia. V rozhodnutí 

nezabudnite pri určovaní podmienok zvážiť návrhy ZDS na opatrenia, ktoré sme uviedli 

v pôvodnom stanovisku a v odôvodnení uviesť, prečo ste konkrétny návrh ZDS 

akceptovali alebo neakceptovsali (§ 20a zákona EIA).   

 

• 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, OSZP3: Pripomienky uvedené v tomto stanovisku boli vyhodnotené vyššie 

v rámci stanoviska doručeného v zákonom stanovenej lehote pre vznesenie 

pripomienok. 

 

 

 

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 zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu 

tejto zmeny, miesta jej vykonávania 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, kde je uvedená činnosť 

prevádzkovaná dlhodobo. Z toho dôvodu sú známe vplyvy danej prevádzky 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 
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zodpovedajúce stupňu prípravy vypracovania oznámenia o zmene navrhovanej činnosti - 

posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 

 

Zmena navrhovanej činnosti podlieha povoľovaciemu procesu v zmysle zákona 

o odpadoch v znení neskorších predpisov. Tohto procesu sa zúčastňujú orgány ochrany 

životného prostredia a zdravia, ktoré sú 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 zmena činnosti bude 

posudzovať podľa zákona, prihliadal na stanoviská dotknutých orgánov a verejnosti doručené 

k predmetnému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a pri konečnom rozhodovaní 

primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona. 

 

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej 

činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu 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 navrhovaná zmena 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 

zmene 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 
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súčasťou oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

Upozornenie: 

Podľa § 29 ods. 16 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. 

 

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný 

prostriedok. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Pavel Kropitz 

vedúci odboru 

 

 

 

Doručí sa: 

1. Marek Varga, Jedlíková 16, 010 15 Žilina 

2. Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, Žilina 

3. Združenie domových samospráv, Bratislava 

 

Na vedomie:  
1. Ministerstvo životného prostredia SR, ŠSOH, Nám. Ľ. Štúra, 1 Bratislava 

2. Mesto Žilina - UHA Mesta Žilina, Dolný Val 67/24, Žilina 

3. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 

8556/33B, 010 08 Žilina – ŠSOPaK, ŠSOO, ŠVS 

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline, V. Spanyola 27, 010 01 Žilina 

5. Okresný úrad Žilina odbor krízového riadenia, J. Kráľa 4, 010 01 Žilina 

6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline, Nám. požiarnikov 1, 

010 01 Žilina 

7. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 01 Žilina 
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8. Okresný úrad Žilina, OCDaPK, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina 
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