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Číslo spisu
OU-LE-OSZP-2019/001095-009

Vybavuje

Levoča
03. 12. 2019

ROZHODNUTIE
zo zisťovacieho konania o zmene navrhovanej činnosti

Popis konania / Účastníci konania

Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „tunajší úrad“) ako vecne a miestne
príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 písm. e), § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2013 Z.z.
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 5 ods.1 zákona č.
525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa §
3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vydáva podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) (ďalej len „správny poriadok“) a podľa §
29 v súlade s § 18 ods.2 písm. d) zákona, na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Zberný dvor Levoča
– rozšírenie zoznamu odpadov“ , ktoré dňa 29.10.2019 predložil navrhovateľ: Technické služby Mesta Levoča p.o.,
Hradby č. 2, 054 01 Levoča, IČO: 35528052, po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie v zmysle § 29 ods. 2 zákona toto rozhodnutie:
Navrhovaná činnosť uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti „Zberný dvor Levoča –
rozšírenie zoznamu odpadov“ , umiestnená v sídle prevádzky Zberný dvor, Kežmarská cesta 65, 054 01 Levoča, na
parc. č. KN 8010/6, k.ú. Levoča 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, za splnenia požiadaviek, pripomienok a podmienok
dotknutých orgánov:
- dodržanie požiadaviek uvedených v stanovisku Prešovského samosprávneho kraja, Odboru strategického rozvoja
a projektového riadenia, č.j. 07434/2019/DUPaZP-2 zo dňa 07.11.2019
- zohľadnenie pripomienky v stanovisku Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie environmentálneho
hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie, č.j.
12219/2019-1.8 60011/2019 zo dňa 14.11.209

Odôvodnenie
Okresnému úradu Levoča, odboru starostlivosti o životné prostredie bolo dňa 29.10.2019 od navrhovateľa,
Technické služby Mesta Levoča p.o., Hradby č. 2, 054 01 Levoča, IČO: 35528052, doručené oznámenie o zmene
navrhovanej činnosti „Zberný dvor Levoča – rozšírenie zoznamu odpadov“, vypracované podľa prílohy č. 8a zákona,
ktorého zhotoviteľom je Ing. Monika Koršňáková.
Tunajší úrad uvedeným dňom na základe doručeného oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa § 18 ods.
2 písm. d) a § 29 ods. 1 písm. b) zákona podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku začal správne konanie vo
veci zisťovacieho konania zmeny navrhovanej činnosti „Zberný dvor Levoča – rozšírenie zoznamu odpadov“.
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Oznámením č. OU-LE-OSZP-2019/001095-003/VI zo dňa 31.10.2019, v súlade s § 29 ods. 6 zákona, tunajší úrad
informoval navrhovateľa, rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknuté orgány a dotknutú obec, že dňom doručenia
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začal správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na
životné prostredie a vyzval ich na doručenie stanoviska v zákonom stanovenej lehote.
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo zverejnené na webovom sídle MŽP SR: http://enviroportal.sk/sk/
eia/detail/zberny-dvor-levoca-rozsirenie-zoznamu-odpadov a na webovom sídle príslušného úradu na adrese: http://
www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-188, spolu s informáciou pre verejnosť v zmysle § 24 ods. 1
zákona.
Účelom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti v rámci jestvujúcej prevádzky zberného dvora je doplnenie
druhov odpadov zaradených podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v
znení neskorších predpisov zariadení na zber odpadov – Zberný dvor Levoča. Areál zberného dvora je umiestnený
na území mesta Levoča, katastrálnom území Levoča na parcelách č. KN-C 8010/6 a 8011/6 v k.ú. Levoča.
Zberný dvor Levoča slúži na zber a dočasné skladovanie nie nebezpečných odpadov, a od roku 2014 aj na
dočasné skladovanie nebezpečných odpadov, ktoré sú roztriedené podľa druhu a dočasne skladované v areáli
v ekokontajneroch prispôsobených na skladovanie nebezpečných odpadov. Súčasťou zariadenia je kancelária
vykupovača - unimobunka, váha, spevnená betónová manipulačná plocha na vykonávanie zberu kovových odpadov
a ostatných druhotných surovín, uzamykateľný sklad na dočasné uskladnenie vyzbieraných odpadov. Pozemok
je ohradený pevným kovovým oplotením, vybavený uzamykateľnou bránou. V súčasnosti sú v zmysle platného
rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v zariadení vykupované, zbierané a zhromažďované
odpady kategórie O a zároveň odpady kategórie N.
Predmetná činnosť - Zberný dvor Levoča (Zariadenie na zber nebezpečných odpadov) bola už predmetom
posudzovania podľa zákona. Predložené oznámenie sa týka existujúcej a fungujúcej navrhovanej činnosti zaradenej
podľa prílohy č. 8 zákona, kapitoly 9 – Infraštruktúra, položky č. 10 - Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov,
z neželezných kovov alebo starých vozidiel, časť B zisťovacie konanie bez limitu.
Navrhovaná zmena predstavuje doplnenie resp. rozšírenie zoznamu zbieraných ostatných odpadov „O“ z dôvodu
zabezpečenia komplexných služieb pre pôvodcov odpadov v Meste Levoča. Zmena sa bude týkať rozšírenia
zoznamu zbieraných ostatných odpadov uvedených v tabuľke, ktoré sú predmetom zmeny navrhovanej činnosti.
Uvedené odpady sa nebudú v zariadení na zbernom dvore Levoča zhodnocovať. Ostatné činnosti nie sú touto zmenou
dotknuté. Zber doplneného ostatného odpadu sa bude vykonávať kontajnerovým systémom v areály prevádzky na
spevnenej betónovej ploche. Po nazhromaždení dostatočného množstva odpadov sa odovzdajú len osobám, ktoré
sú oprávnené nakladať s danými odpadmi.
Kapacita a spôsob nakladania s ostatnými odpadmi a nebezpečným odpadom v zariadení na zber odpadov – Zberný
dvor Levoča zostane totožné s posúdeným zámerom a rozhodnutím č. OU-LE-OSZP-2013/00206-017/KZ,VI zo
dňa 31.12..2013.
Zoznám rozšírených ostatných odpadov, ktoré budú predmetom zberu
Katalógové číslo Názov odpadu kategória
02 01 10 Odpadové kovy 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
12 01 13 Odpady zo zvárania O
12 01 21 Použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20 O
15 01 04 Obaly z kovu O
16 01 17 Železné kovy O
16 01 18 Neželezné kovy O
16 02 16 Časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15 O
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
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácie iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O
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19 01 02 Železné materiály odstránené z popola O
19 10 01 Odpad zo železa a ocele O
19 10 02 Odpad z neželezných kovov O
19 12 03 Neželezné kovy O
19 12 12 Iné odpady vrátané zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19
12 11 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
20 01 40 05 Železo a oceľ O
20 01 40 06 Cín O
20 01 40 07 Zmiešané kovy O

V zákonom stanovenej lehote doručili na tunajší úrad svoje písomné stanoviská (uvedené v skrátenej forme) tieto
orgány:

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom V Poprade, č.j. LE 3630/2/2019/HŹP/DMM zo dňa
06.11.2019
- K predloženej zmene navrhovanej činnosti nie sú námietky. Z hľadiska ochrany verejného zdravia netrvá na
posudzovaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

2. Prešovský samosprávny kraj, Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, č.j. 07434/2019/DUPaZP-2
zo dňa 07.11.2019
- PSK pri dodržaní opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov posudzovanej činnosti na životné prostredie berie
zmenu na vedomie a žiada pri jej umiestňovaní v maximálnej možnej miere minimalizovať rušivé aktivity, ktoré by
mohli negatívne ovplyvniť kvalitu života v okolí žijúceho obyvateľstva.
- Dovoľujeme si Vás upozorniť, že dňa 26.08.209 na 15. Zasadnutí Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
bol uznesením č. 268/2019 schválený Územný plán Prešovského samosprávneho kraja a uznesením č. 269/2019
schválené Všeobecné záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 77/2019, ktorým sa vydáva Záväzná
časť Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja (verejne prístupná na https://po-kraj.sk/sk/samosprava/
udaje/legislativa/vzn-psk/vzn-psk-c-77-2019.html).

3. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor
odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie, č.j. 12219/2019-1.8 60011/2019 zo dňa 14.11.209
- Z pohľadu odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie odporúčame doplniť druhy odpadov, s
ktorými sa bude nakladať v uvedenom zariadení, a to „20 01 04 obaly z kovu“. Uvedené odôvodňujeme tým, že
uvedený druh odpadu vzniká v rámci zberu triedených zložiek komunálneho odpadu.
- Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie súhlasí so zmenou navrhovanej činnosti po zohľadnení
uvedenej pripomienky.

4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Levoči, č.j. ORHZ-LE2-2019/000456-001 zo dňa
13.11.2019
- ORHZZ v Levoči po preštudovaní zámeru o navrhovanej činnosti z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá
vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

5. Mesto Levoča
- Zaslalo informáciu o zverejnení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na webovom sídle mesta, a zároveň bola
dňa 16.11.2019 vyvesená na úradnej tabuli mesta po dobu 14 dní.

V zákonom stanovenej lehote desať pracovných dní podľa § 29 ods. 9 zákona, ani do dátumy vydania tohto
rozhodnutia nedoručil svoje písomné stanovisko povoľujúci orgán: Okresný úrad Levoča – odbor starostlivosti o
životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva. V stanovenej lehote nebolo od verejnosti a ani
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prostredníctvom dotknutej obce doručené písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti. V zmysle
§ 29 ods. 9 zákona, ak sa nedoručí písomné stanovisko v stanovenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné.
Pri rozhodovaní tunajší úrad primerane použil kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona,
vzhľadom na povahu a rozsah navrhovanej činnosti, miesto vykonávania, význam a vlastnosti očakávaných vplyvov
na životné prostredie a na písomné stanoviská, ktoré obdŕžal v zákonom stanovenej lehote od dotknutých orgánov
v procese zisťovacieho konania. Ani jeden zo zainteresovaných subjektov nezaujal odmietavé stanovisko k zmene
navrhovanej činnosti a netrval na posudzovaní podľa zákona. Počas celého procesu zisťovacieho konania o
posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti nikto nevyužil možnosť konzultácie podľa § 63 zákona. Navrhovaná
činnosť nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúce štátne hranice a nenapĺňa podmienky § 40
zákona o posudzovaní vplyvov a kritériá uvedené v prílohe č. 13 a č. 14 zákona o posudzovaní vplyvov.
Avšak z výsledkov zisťovacieho konania po zohľadnení doručených stanovísk vyplynuli niektoré požiadavky a
podmienky vo vzťahu k zmene navrhovanej činnosti, ktoré je potrebné zohľadniť v procese konania o povolení
činnosti podľa osobitných predpisov, tieto požiadavky sú zahrnuté vo výrokovej časti rozhodnutia. Na základe
uvedených skutočností, preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti,
vyjadrení dotknutých orgánov tunajší úrad ako príslušný orgán dospel k záveru, že navrhovanú činnosť nie je
potrebné posudzovať podľa zákona a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť
vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v
súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
Toto právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti v súlade
s § 29 ods. 12 zákona podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti podľa osobitných
predpisov.

Upozornenie:
Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje
verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce. Navrhovateľ a povoľujúci orgán
je povinný postupovať v zmysle § 38 zákona.
Podľa § 24 ods. 2 zákona má dotknutá verejnosť postavenie účastníka v konaniach uvedených v tretej časti a následne
postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti, alebo jej zmene, ak uplatní postup podľa § 24
ods. 3, alebo ods. 4 zákona, ak jej účasť v konaní už nevyplýva z osobitného predpisu.

Poučenie
Účastníci konania vrátane verejnosti majú právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a 54 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia, na Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Majstra Pavla č.
59, 054 01 Levoča.
Vo vzťahu k verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona, sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia
tohto rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti preskúmateľné
súdom.

Mgr. Blanka Forraiová
vedúci odboru

Doručuje sa

Technické služby mesta Levoča
Hradby 2
054 01 Levoča
Slovenská republika
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Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového
hospodárstva, odbor odpadového hospodárstva
Námestie Ľudovíta Štúra 35/1
812 35 Bratislava
Slovenská republika

Mesto Levoča
Nám. Majstra Pavla 4
054 01 Levoča
Slovenská republika

Okresný úrad Levoča, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva
Námestie Majstra Pavla 59
054 01 Levoča
Slovenská republika

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade
Zdravotnícka 3525
058 97 Poprad
Slovenská republika

Prešovský samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
Slovenská republika



Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 0005783/2019

Vec: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti: "Zberný dvor Levoča – rozšírenie zoznamu 
odpadov"

Parafa Dátum/čas Meno Pozícia Org.útvar Funkcia V zast. Zastúpil Poznámka

Schválené 03.12.2019  
12:21 Forraiová Blanka, Mgr. vedúci OU-LE-

OSZP vedúci odboru Nie   
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