
 
 

Číslo: OU-ZC-OSZP-2018/000811    V Žarnovici dňa: 08.06.2018 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

 

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán 

štátnej správy v zmysle  § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti 

o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

a ako príslušný orgán podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“), 

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 ods. 11 zákona 

o posudzovaní vplyvov na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti: „Zber 

nebezpečných odpadov“,  ktoré predložil navrhovateľ: Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá 

Lúka 18, 968 01 Nová Baňa   v súlade s § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní vplyvov a po 

vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti v zmysle § 29 ods. 2 zákona 

o posudzovaní vplyvov toto rozhodnutie: 

 

Zmena navrhovanej činnosti: „Zber nebezpečných odpadov“, umiestnená 

v Banskobystrickom kraji, v okrese Žarnovica, katastrálnom území Nová Baňa, na pozemkoch 

parc. č. 1358/1 a 1365/1.  

 

s a  n e b u d e  p o s u d z o v a ť  
 

podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Pre uvedenú činnosť je preto možné podať návrh na 

začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov. 

 

Pri  príprave  podkladov potrebných v ďalšom procese  konania o povolení  činnosti  

podľa  osobitných  predpisov  bude  potrebné  zohľadniť  tieto  konkrétne požiadavky  vo  

vzťahu  k navrhovanej  činnosti,  ktoré  vyplynuli  zo  stanovísk  doručených k predmetnej 

zmene navrhovanej činnosti:   

 

1. Zariadenie na zber nebezpečných odpadov nesmie vlastnou činnosťou (prevádzkovaním) 

obťažovať (zápachom, hlukom, vibráciami..) najbližšiu okolitú zástavbu. 

2. Zabezpečiť, aby hodnoty hluku a vibrácií v životnom prostredí počas prevádzky boli čo 

najnižšie a neprekročili prípustné hodnoty pre deň, večer a noc uvedené vo Vyhlášky č. 

549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku 

a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 

prostredí. 

3. Zber nebezpečných  odpadov (tabuľka 2.a, 2.b. –zoznam látok), ktorý sa bude realizovať 2 x 

ročne, výlučne v katastrálnom území mesta Nová Baňa bol vždy zabezpečený “Schválenou 

technikou“ (preprava nebezpečných odpadov). 

4. Takto vyzbieraný nebezpečný odpad, ktorý sa bude sústreďovať na zbernom dvore bol 

dočasne uskladňovaný v zabezpečených certifikovaných kontajneroch.  
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5. Pri prevádzke zariadenia na zber odpadov je potrebné dodržiavať všetky platné právne 

predpisy odpadového hospodárstva, a to najmä zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), 

hlavne so zameraním  na povinnosti držiteľa odpadu, hierarchiu odpadového hospodárstva, 

nakladanie s nebezpečným odpadom a evidencie a vyhlášku Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o 

odpadoch. Pred zahájením prevádzky zariadenia na zber odpadov je potrebné mať vydaný 

súhlas na zber odpadov v zmysle § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch. 

6. K činnosti skladovania znečisťujúcich látok je potrebný súhlas orgánu štátnej správy podľa § 

27 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vodách“). 

7. Zber odpadu č.  16 01 06 podlieha autorizácii na spracovanie starých vozidiel. Z dôvodu, že 

navrhovateľ nespĺňa podmienky na vykonávanie činnosti tak aby bolo možné do jedného roka 

od jeho prevzatia spracovať ani zabezpečiť tak aby došlo k  opätovnému použitiu častí starého 

vozidla a zhodnotenia odpadov zo spracovania starých vozidiel, najmä recyklácie starých 

vozidiel, ako aj zneškodnenia nevyužiteľných zvyškov, navrhovateľ požiadal v rámci 

zisťovacieho konania o vyňatie odpadu  č. 16 01 06, 16 01 17, 16 01 04 zo zoznamu odpadov  

2a.  a odpad č. 16 01 18 vyňať zo zoznamu 2.b.  

8. Navrhovateľ je povinný zosúladiť zmeny vyplývajúce z bodu 8. v samostatnom konaní podľa 

zákona o odpadoch. 

 

ODÔVODNENIE 
 

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o  životné prostredie, ako príslušný orgán 

štátnej správy, na základe predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti: „Zber 

nebezpečných odpadov“, navrhovateľa: Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, 968 

01  Nová Baňa, zo dňa 02.05.2018 v zmysle § 29 ods.1 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov, 

začal správne konanie podľa  ust. § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní vplyvov a podľa § 

18 ods. 3 správneho poriadku, vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné 

prostredie. 

Predmetom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je doplnenie druhov odpadov 

kategórie nebezpečné, kategórie ostatné, súčasťou ktorých sú aj odpady z kovov a navýšenia 

množstva odpadov. Predpokladané množstvo nebezpečných odpadov na základe predchádzajúcej 

činnosti a plánovanej činnosti je 100 t/rok. Cieľom zmeny je skvalitnenie služieb občanov ako aj 

zvyšovanie kvality životného prostredia. Činnosť nakladania s nebezpečnými odpadmi spočíva 

v zbere uvedeného odpadu podľa zákona o odpadoch a to minimálne dva krát do roka. Tento 

zber sa vykonáva výlučne v katastrálnom územia Nová Baňa schválenou technikou. Zber je 

uskutočňovaný spravidla dvomi vozidlami s posádkou, ktorá s skladá z vodiča a dvoch 

manipulačných pracovníkov. Takto vyzbieraný nebezpečný odpad sa sústreďuje na zbernom 

dvore a dočasne sa uskladňuje v certifikovanom kontajnery - EKOSKLAD, ktorý je vybavený 

záchytnou vaňou, pre prípad poškodenia obalu obsahujúceho nebezpečné látky a úniku 

nebezpečných látok. Jednotlivé druhy, skupiny odpadov sú oddelene ukladané v na to určených 

certifikovaných regáloch, odolných voči pôsobeniu nebezpečných látok. Na uvedenom 

kontajnery sú z vonkajšej strany vyvesené potrebné Identifikačné listy nebezpečných odpadov 

(ďalej len „ILNO“). Uvedený kontajner je uzatvárateľný, tesný a  uzamykateľný, z dôvodu 

bezpečnosti. Kontajner na zber nebezpečných odpadov ako aj celý areál organizácie je 

monitorovaný a zabezpečený kamerovým a bezpečnostným systémom. Takto vyzbieraný odpad 

je následne odovzdaný  konečnému spracovateľovi, ktorý má oprávnené povolenie.  
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Okrem uvedeného zberu môžu bezplatne občania mesta Nová Baňa počas otváracích 

hodín, bezplatne doniesť nebezpečný odpad na zberný dvor.  

Navrhovaná činnosti je umiestnená v katastrálnom území Nová Baňa, okres Žarnovica, v 

Banskobystrickom kraji, na pozemkoch parc. č. 1358/1, 1365/1 v rámci areálu Technických 

služieb mesta Nová Baňa, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Nová Baňa, Nám. Slobody č. 1, Nová 

Baňa. Navrhovaná činnosť je v súlade so chváleným územným plánom mesta Nová Baňa.  

Navrhovaná činnosť svojimi parametrami spĺňa kritéria pre zisťovacie konanie podľa 

prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní vplyvov, Kapitola č. 9 Infraštruktúra, Pol. č. 9 Stavby, 

zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečným odpadom, Prahová hodnota Časti B 

od 10 ton/rok.  

Po preskúmaní  oznámenia o zmene bolo zistené, že po doplnení druhov nebezpečných 

odpadov sa rieši rozšírenie a navýšenie kapacít zberu odpadov a to aj vrátane nebezpečných 

odpadov, ostatných odpadov a odpadov z kovov už v existujúcom zariadení. Kapacita zariadenia 

na zber odpadov je navýšená na 100 t/rok nebezpečných odpadov. Všetky druhy odpadov budú 

zhromažďované  a sústreďované na zbernom dvore a dočasne sa uskladňujú v certifikovaných 

kontajneroch a následne odovzdané konečnému spracovateľovi, zhodnocovateľovi, ktorý má na 

svoju činnosť oprávnenie. Miestom vykonávania navrhovanej činnosti je územie, v ktorom platí 

prvý stupeň územnej ochrany.  

 

2.a Zoznam odpadov, ktoré sú súčasťou zberu v súčasnosti: (zoznam upravený podľa 

požiadaviek navrhovateľa v rámci zisťovacieho konania) 
 

Kat. číslo 

odpadu  

Názov odpadu Kategória 

odpadu 

03 01 01 odpadová kôra a korok O 

03 01 04 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité 

dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky 

N 

03 01 05 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/ drevovláknité dosky, 

dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 

O 

03 01 99 odpady inak nešpecifikované  

06 13 04 odpady zo spracovania azbestu N 

10 13 09 odpady z výroby azbestocementu obsahujúce azbesty N 

10 13 10 odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09 O 

12 01 01 piliny a triesky zo železných kovov O 

12 01 02 prach a zlomky zo železných kovov O 

12 01 13 odpady zo zvárania O 

13 02 04 chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje N 

13 02 05 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje N 

13 05 01 tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody N 

13 05 02 kaly z odlučovačov oleja z vody N 

13 05 06 olej z odlučovačov oleja z vody N 

13 05 07 voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody N 

13 07 01 vykurovací olej a motorová nafta N 

15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 

15 01 02 obaly z plastov O 

15 01 03 obaly z dreva O 

15 01 04 obaly z kovu O 

15 01 05 kompozitné obaly O 

15 01 06 zmiešané obaly O 

15 01 07 obaly zo skla O 

15 01 09 obaly z textilu O 

15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebez. látkami N 

15 01 11 kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napríklad 

azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob 

N 
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15 02 02 nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy N 

15 02 03 absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako 

uvedené v 15 02 02 

O 

16 01 03 opotrebované pneumatiky O 

16 01 07 olejové filtre  

16 01 09 dielce obsahujúce PCB N 

16 01 20 sklo O 

16 02 09 transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB N 

16 02 10 vyradené zariadenia obsahujúce alebo znečistené PCB iné ako uvedené v 16 02 09 N 

16 02 11 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC N 

16 02 12 vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest 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 16 02 09 až 16 02 13 O 

16 02 15 nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení N 

16 02 16 časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15 O 

16 06 01 olovené batérie N 

17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 

17 01 06 

O 

17 02 01 drevo O 

17 02 02 sklo O 

17 04 05 železo a oceľ O 

17 06 01 izolačné materiály obsahujúce azbest N 

17 06 05 stavebné materiály obsahujúce azbest N 

17 09 03 iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce 

nebezpečné látky 

N 

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 

09 03 

O 

19 10 01 odpad zo železa a z ocele O 

19 12 01 papier a lepenka O 

19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné 

ako uvedené v 19 12 11 

O 

20 01 01 papier a lepenka O 

20 01 02 sklo O 

20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) O 

20 01 04 obaly z kovu O 

20 01 05 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými 

látkami vrátane prázdnych tlakových nádob  

N 

20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O 

20 01 10 šatstvo O 

20 01 11 textílie O 

20 01 13 rozpúšťadlá N 

20 01 14 kyseliny N 

20 01 15 zásady N 

20 01 17 fotochemické látky N 

20 01 19 pesticídy N 

20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N 

20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N 

20 01 25 jedlé oleje a tuky O 

20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N 

20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky N 

20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27 O 

20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky N 

20 01 30 detergenty iné ako uvedené v 20 01 29 O 

20 01 31 cytotoxické a cytostatické liečivá N 

20 01 32 liečivá iné ako uvedené v 20 01 31 O 

20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené N 
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batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie 

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 20 01 21 a 20 01 

23, obsahujúce nebezpečné časti *) 

N 

20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 

a 20 01 35 

O 

20 01 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky N 

20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O 

20 01 39 plasty O 

20 01 40 kovy O 

20 01 41 odpady z vymetania komínov O 

20 01 99 odpady inak nešpecifikované   

20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O 

20 02 02 zemina a kamenivo O 

20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady O 

20 03 01 zmesový komunálny odpad O 

20 03 02 odpad z trhovísk O 

20 03 04 kal zo septikov O 

20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie O 

20 03 07 objemný odpad O 

20 03 08 drobný stavebný odpad O 

20 03 99 komunálne odpady inak nešpecifikované   

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 

 

2.b Zoznam nebezpečných odpadov, ktoré sú predmetom navrhovanej činnosti v kombinácii 

s odpadmi vedenými ako „O“: (zoznam upravený podľa požiadaviek navrhovateľa v rámci 

zisťovacieho konania) 
 

Kat. číslo 

odpadu  

Názov odpadu Kategória 

odpadu 

06 01 01 kyselina sírová a kyselina siričitá N 

06 01 02 kyselina chlorovodíková N 

06 01 03 kyselina fluorovodíková N 

06 01 04 kyselina fosforečná a kyselina fosforitá N 

06 01 05 kyselina dusičná a kyselina dusitá N 

06 01 06 iné kyseliny N 

06 01 99 odpady inak nešpecifikované   

12 01 03 piliny a triesky z neželezných kovov O 

13 02 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N 

13 02 07 biologicky ľahko rozložiteľné motorové, prevodové a mazacie oleje N 

13 02 08 iné motorové, prevodové a mazacie oleje N 

13 07 02 benzín N 

13 07 03 iné palivá vrátane zmesí N 

16 01 19 plasty O 

16 06 02 niklovo-kadmiové batérie N 

16 06 03 batérie obsahujúce ortuť N 

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

16 06 05 iné batérie a akumulátory O 

16 07 08 odpady obsahujúce olej N 

16 07 09 odpady obsahujúce iné nebezpečné látky N 
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16 07 99 odpady inak nešpecifikované   

17 01 01 betón O 

17 01 02 tehly O 

17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika O 

17 01 06 zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového 

materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky 

N 

17 02 03 plasty O 

17 02 04 sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované 

nebezpečnými látkami 

N 

17 04 01 meď, bronz, mosadz O 

17 04 02 hliník O 

17 04 03 olovo O 

17 04 04 zinok O 

17 04 06 cín O 

17 04 07 zmiešané kovy O 

17 04 09 kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami N 

17 04 10 káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky N 

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

17 06 03 iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce 

nebezpečné látky 

N 

17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O 

17 08 01 stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami N 

17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 O 

17 09 01 odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť N 

17 09 02 materiály obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc obsahujúce 

PCB, izolačné zasklenie obsahujúce PCB, 

N 

19 10 02 odpad z neželezných kovov O 

19 12 02 železné kovy O 

19 12 03 neželezné kovy O 

19 12 04 plasty a guma O 

19 12 05 sklo O 

19 12 06 drevo obsahujúce nebezpečné látky N 

19 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06 O 

19 12 08 textílie O 

19 12 09 minerálne látky, napríklad piesok, kamenivo O 

19 12 10 horľavý odpad (palivo z odpadov) O 

19 12 11 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania 

odpadu obsahujúce nebezpečné látky 

N 

20 03 03 odpad z čistenia ulíc O 

 

Z hľadiska posúdenia očakávaných možných zdrojov znečisťovania životného prostredia 

a nepriaznivých vplyvov na jeho zložky pri realizácii a prevádzke pripravovanej stavby budú 

dopady na životné prostredie minimálne. K výstavbe zberného dvora nedôjde, nakoľko sa jedná 

o existujúci zberný dvor. Prevádzkou nedôjde k trvalým negatívnym vplyvom na zdravotný stav 

obyvateľstva. Pôsobením prevádzky sa neočakávajú dlhodobé vplyvy na rastlinné a živočíšne 

druhy ani ich biotopy, nedôjde k negatívnemu ovplyvneniu estetických kvalít záujmového 

územia. Nie sú známe žiadne vyvolané súvislosti, ktoré by mohli spôsobiť vplyvy na životné 

prostredie so zreteľom na druh, formu a stupeň existujúcej ochrany prírody, prírodných zdrojov 

a kultúrnych pamiatok v záujmovom území. Počas realizácie či prevádzkovania nie sú očakávané 

ďalšie možné riziká spojené s ohrozením kvality životného prostredia alebo zdravia 

obyvateľstva. 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 .  

Ako príslušný orgán, v súlade s § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov v rámci 

zisťovacieho konania rozposlal predmetné oznámenie o zmene navrhovanej činnosti dňa 
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04.05.2018 na zaujatie stanoviska  povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci 

a zverejnil oznámenie na webovom sídle MŽP SR http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zber-

nebezpecnych-odpadov ako aj informácie pre verejnosť v zmysle § 24 ods. 1 zákona 

o posudzovaní vplyvov na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle 

http://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-161. 

Podľa ust. § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní vplyvov dotknuté subjekty mohli doručiť 

písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od 

jeho doručenia, ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa považuje za 

súhlasné. Verejnosť mohla doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu 

o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní podľa § 29 ods. 9 zákona 

o posudzovaní vplyvov od zverejnenia uvedených informácií podľa § 29 ods. 8 zákona 

o posudzovaní vplyvov. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej 

lehote doručené dotknutej obci.  

V zákonom stanovenom termíne nedoručili na Okresný úrad Žarnovica, odbor 

starostlivosti o životné prostredie  svoje písomné stanovisko dotknutá obec, Mesto Nová Baňa 

a Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor CD a PK.  

V zákonom stanovenom termíne doručili na Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti 

o životné prostredie svoje písomné stanoviská tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané 

v skrátenom znení):  

 

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany 

ovzdušia, prípis č. OU-ZC-OSZP-2018/000824-2, zo dňa 11.05.2018 

-  Z pohľadu platných  právnych predpisov o ochrane ovzdušia (§ 3 ods. 1 písm. a), ods. 2 

písm. c) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší) je malým zdrojom znečisťovania ovzdušia, 

s možnosťou produkovania TZL, ktoré vznikajú pri manipulácii s odpadom (úletové frakcie 

a prach, prašnosť spôsobená pohybom mechanizmov a motorových vozidiel 

- V súvislosti s realizáciu predmetnej zmeny nevzniknú žiadne nové stacionárne ZZO kategórie 

Stredných alebo veľkých zdrojov. 

Nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona o posudzovaní vplyvov 

 

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy 

v odpadovom hospodárstve,  prípis č. OU-ZC-OSZP-2018/000825-2, zo dňa 11.05.2018 

- Pri prevádzke zariadenia na zber odpadov je potrebné dodržiavať všetky platné právne 

predpisy odpadového hospodárstva, a to najmä zákon o odpadoch, hlavne so zameraním  na 

povinnosti držiteľa odpadu, hierarchiu odpadového hospodárstva, nakladanie s nebezpečným 

odpadom a evidencie a vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 

371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Pred 

zahájením prevádzky zariadenia na zber odpadov je potrebné mať vydaný súhlas na zber 

odpadov v zmysle § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch. 

Nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona o posudzovaní vplyvov 

 

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy  ochrany 

prírody a krajiny, prípis č. OU-ZC-OSZP-2018/000826-2, zo dňa 11.05.2018 

- Navrhovaná zmena činnosti je plánovaná v zastavanom území mesta Nová Baňa, v území, 

kde platí v zmysle zákona I. stupeň územnej ochrany. 

- Realizáciou navrhovanej zmeny činnosti nebudú dotknuté žiadne chránené územia, ani 

biotopy, európskeho významu, resp. biotopy národného významu, maloplošné chránené 

územia, ani ich ochranné pásma. 

http://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-161
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- Dotknuté územie nie je ani súčasťou navrhovaných chránených území európskeho významu 

v sieti NATURA 2000.  

Nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona o posudzovaní vplyvov 

 

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy,  

prípis č. OU-ZC-OSZP-2018/000830, zo dňa 11.05.2018 

- Chemikálie a nebezpečné odpady patria v zmysle prílohy č. 1 zákona o vodách medzi 

znečisťujúce látky. Stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami 

musia byť vyhotovené v zmysle požiadaviek § 2 vyhl.č.100/2005 Z.z. a ten, kto s takýmito 

látkami zaobchádza je povinný dodržiavať ustanovenia § 39 zákona o vodách.  

- K činnosti skladovania znečisťujúcich látok  je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy 

podľa § 27 vodného zákona. Príslušným orgánom na vydanie tohto súhlasu na základe 

samostatnej žiadosti  je Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie. 

Tento súhlas je podkladom pre konanie podľa osobitných predpisov.  

- Realizáciou prác nesmie dôjsť k porušeniu vodných pomerov v predmetných lokalitách 

a k porušeniu ustanovení zákona o vodách. 

 

Okresný úrad Žarnovica, odbor krízového riadenia, prípis č. OU-ZC-OSZP-2018/000837, zo dňa 

09.05.2018 

- Stanovisko bez pripomienok  a nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona o posudzovaní 

vplyvov 

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Žiar nad Hronom, prípis č. ORHZ-ZH1-

400-001/2018, zo dňa 25.05.2018 

- Z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné 

prostredie 

 

Banskobystrický samosprávny kraj, útvar regionálneho rozvoja, Banská Bystrica, prípis č. 

06806/2018/URR-2 17971/2018, zo dňa 14.05.2018 

- Predložená zmena navrhovanej činnosti nie je v rozpore so Záväznou časťou Územného plánu 

veľkého územného celku banskobystrický kraj v platnom znení  

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Žiar nad Hronom, prípis č. J/2018/00653-2, zo dňa 

18.05.2018 

- Zariadenie na zber nebezpečných odpadov nesmie vlastnou činnosťou (prevádzkovaním) 

obťažovať (zápachom, hlukom, vibráciami..) najbližšiu okolitú zástavbu 

- Zabezpečiť, aby hodnoty hluku a vibrácií v životnom prostredí počas prevádzky boli čo 

najnižšie a neprekročili prípustné hodnoty pre deň, večer a noc uvedené vo Vyhlášky č. 

549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku 

a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 

prostredí, 

- Zber nebezpečných  odpadov (tabuľka 2.a, 2.b. –zoznam látok), ktorý sa bude realizovať 2 x 

ročne, výlučne v katastrálnom území mesta Nová baňa bol vždy zabezpečený “Schválenou 

technikou“ (preprava nebezpečných odpadov) 

- Takto vyzbieraný nebezpečný odpad, ktorý sa bude sústreďovať na zbernom dvore bol 

dočasne uskladňovaný v zabezpečených certifikovaných kontajneroch.  

Nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona o posudzovaní vplyvov 

 



9 

 

 

Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava, sekcia environmentálneho hodnotenia 

a odpadového hospodárstva, odbor odpadového hospodárstva, prípis č. 6932/2018-1.8 zo dňa 

23.05.2018 

1. Vzhľadom na rôznorodosť nebezpečných odpadov, ktoré navrhovateľ plánuje zbierať (napr. 

13 05 07 – voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody, 20 01 14 – kyseliny, 20 01 19 – 

pesticídy atď.), veta „Takto vyzbieraný nebezpečný odpad sa sústreďuje na zbernom dvore 

a dočasne sa uskladňuje v certifikovanom kontajneri a následným odovzdaním konečnému 

spracovateľovi, ktorý má oprávnené povolenie“, uvedená na strane 3 predloženého 

dokumentu ako opis nakladania s nebezpečným odpadom je nedostatočná. Žiadame bližšie 

špecifikovať opis technického a technologického zabezpečenia nakladania s jednotlivými 

skupinami nebezpečných odpadov. 

2. Na strane 4 je uvedený zoznam odpadov, s ktorými navrhovateľ nakladá v súčasnosti. 

Dovoľujeme si upozorniť, že zariadenie na zber odpadov nemôže vykonávať zber odpadu 16 

01 06 , teda ani žiadať o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov kat. 

č. 16 01 06. Takáto činnosť je predmetom autorizácie na spracovanie starých vozidiel podľa § 

89 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z.z. zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) .  

3. V zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch je spracovateľ starých vozidiel povinný 

zabezpečiť úplne spracovanie starého vodidla v lehote do jedného roka od jeho prevzatia 

spracovať ani zabezpečiť tak aby došlo k  opätovnému použitiu častí starého vozidla 

a zhodnotenia odpadov zo spracovania starých vozidiel , najmä recyklácie starých vozidiel, 

ako aj zneškodnenia nevyužiteľných zvyškov. 

4. Staré vozidlá, ktorým boli odobraté  kvapaliny a iné nebezpečné dielce (boli len vysušené), 

zostávajú naďalej starými vozidlami a ich spracovanie podlieha autorizácii spracovateľa 

starých vozidiel, s výnimkou karosérie, ktorú je možné zaradiť ako kovy (16 01 17, 16 01 18). 

Nekompletné staré vozidlá je potrebné zaradiť ako odpad kat. č. 16 01 04 – staré vozidlá 

 

Združenie domových samospráv, Bratislava, vyjadrenie zo dňa 05.05.2018 (ďalej len „ZDS“) 

1. Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj 

celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s 

príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008.  

2. Žiadame doplniť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a 

metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010, Metodika 

dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre 

existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie 

vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu 

a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 

rokov od uvedenia stavby do prevádzky).  

3. Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; Žiadame, aby príslušná 

zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti.  

4. Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením 

príslušnej normy STN 73 6110.  

5. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektmi 

stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie 

striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.  

6. Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a 

udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja 

dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií 
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sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a 

objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie 

uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a 

vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a 

zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy 

rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest - 

www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc. Žiadame rešpektovať Technicko-

kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť 9 – Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, 

Technické podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách 

ako aj ostatné spomínané technické predpisy v plnom rozsahu.  

7. V prípade nevyhnutnosti povrchových státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené 

vodorovné plochy požadujeme použitie retenčnej dlažby, ktoré zabezpečia minimálne 80% 

podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 

15 min dažďa a zníženia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál Národnej 

recyklačnej agentúry SR www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf. Tieto 

materiály spĺňajú technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto 

pripomienok.  

8. Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa § 3 ods. 3 až ods. 5 zákona OPK č. 

543/2002 Z. z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie.  

9. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v 

súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 

Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.  

10. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon).  

11. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku 

škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Osobitne požadujeme správu o 

hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., 

spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných 

útvarov) 

12. Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 

2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 

rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská 

transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/impelementacia-

smernice-eu/).  

13. Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom 

osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický 

posudok a svetlotechnický posudok.  

14. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.  

15. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného 

objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.  

16. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný park ako 

verejný mestský park a vhodne začlenený do okolitého územia a voľne prístupný zo 

všetkých smerov.  

17. Náhradnú výsadbu Žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. 

Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.  

18. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík Žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu 

lokálnej mikroklímy a jej bilancie.  

19. Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie 

adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením 

http://www.minzp.sk/oblasti/voda/impelementacia-smernice-eu/
http://www.minzp.sk/oblasti/voda/impelementacia-smernice-eu/
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vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je 

navrhovateľ v zmysle § 3 ods. 5 zákona OPK č. 543/2002 Z. z. povinný zapracovať do 

projektovej dokumentácie zámeru.  

 Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie: v 

sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú 

veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na 

zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích 

motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa 

nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a 

spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad 

mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 10 %. 

V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v 

urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je 

prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený. Urbanizácia má 

vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného sídla a môže zásadne 

negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v priľahlom povodí.  

 Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav: • Zabezpečiť zvyšovanie 

podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest. • 

Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad 

vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienením 

transparentných výplní otvorov. • Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové 

povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre. • Zabezpečiť a podporovať: aby boli 

dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa 

klimatickým podmienkam. • Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v 

sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam. Vytvárať komplexný systém plôch 

zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny.  

 Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchríc: Zabezpečiť a podporovať 

implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých 

plotov, aplikáciu prenosných zábran.  

 Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie 

dažďovej a odpadovej vody.  

 Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok: • Zabezpečiť a podporovať 

zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých 

ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú 

zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním 

štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a 

minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných 

plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí. • Zabezpečiť a podporovať 

zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, 

osobitne v zastavaných centrách miest. • Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu 

tokov a mokradí.  

20. Alternatívou k bodom 15 až 19 by bola realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť použité aj 

vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatrávnená 

strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou 

termoreguláciou, navyše zničujúcou náklady na termoreguláciu objektu.  

21. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie sa s 

klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle § 3 ods. 4 až 5 

zákona OPK č. 543/2002 Z. z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti 

životného prostredia uţ do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika 
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vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické 

parametre, viac k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-

z-povrchoveho-odtoku-v-mestach. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových 

záhrad.  

22. Statiku stavby Žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.  

23. Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň dvoch alternatívnych 

variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa § 2 písm. c zákona EIA č. 24/2006 z.z.  

„objasniť a porovnať výhody a nevýhod y návrhu strategického dokumentu a navrhovanej 

činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom“. 

24. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. 

Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním 

analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy 

vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.  

25. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej 

kanalizácie a ostatných vodných stavieb.  

26. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít 

predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky 

predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným 

plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických 

riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru 

územia a navrhovaného zámeru.  

27. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z.  

28. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve 

zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:  

 komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,  

 kovov označeného červenou farbou  

 papiera označeného modrou farbou  

 skla označeného zelenou farbou  

 plastov označeného žltou farbou  

 bio-odpadu označeného hnedou farbou.  

29. Žiadame požívať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú 

vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú 

mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.  

30. Žiadame zapracovať záväzné opatrenia POH SR do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení. 

31. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií.  

32. Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenia verejných priestorov v podobe 

fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo 

neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne 

budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, 

ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.  

33. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č. 220/2004 Z. z.  

34. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie 

nevyhnutnosti takéhoto záberu. 

35. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality 

príslušného katastrálneho územia.  

36. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v § 24 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. je 

Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné 

konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto Žiadame, aby 

sme ako známy účastník konania boli v zmysle § 24 a 25 Správneho poriadku o začatí 
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týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. 

Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa § 24 ods. 2 zákona č. 24/2006 

môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v 

rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok. 

Vzhľadom na uvedené požadujeme, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené a v 

zmysle §29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru 

„Zber nebezpečných odpadov“ podľa tohto zákona prostredníctvom správy o hodnotení, 

verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré 

navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia; v takomto 

prípade žiadame naše pripomienky v podmienkach záverečného stanoviska akceptovať.  

V prípade, že príslušný orgán napriek našej požiadavke vydá rozhodnutie zo zisťovacieho 

konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov zámeru „Zber nebezpečných odpadov“ na životné 

prostredie podľa zákona EIA, žiadame zapracovanie jednotlivých bodov nášho vyjadrenia do 

výroku rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA a zároveň ich vyhodnotenie v odôvodnení 

rozhodnutia podľa §20a písm.a zákona EIA.  

 

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č. OU-ZC-

OSZP-/2018/000811 zo dňa 15.05.2018  vyzval ZDS (ďalej len „výzva“), aby v lehote do troch 

pracovných dní  odo dňa doručenia predložil úradne overené dokumenty: 

1. Stanovy ZDS platné ku dňu podania vyjadrenia, 

2. Zápisnicu z Valného zhromaždenia ZDS o voľbe predsedníctva podľa čl. 7 ods. 1 Stanov 

platnú ku dňu podania vyjadrenia alebo iný relevantný doklad preukazujúci novú voľbu 

predsedníctva ZDS, 

3. Zápisnicu zo zasadnutia Predsedníctva Združenia domových samospráv o voľbe predsedu 

ZDS podľa čl. 7 ods. 3 Stanov platnú ku dňu podania vyjadrenia alebo iný relevantný doklad 

preukazujúci novú voľbu predsedu Združenia domových samospráv. 

Uvedené úradne overené doklady žiadal príslušný orgán doručiť s ohľadom na 

skutočnosť, že v Stanovách Občianskeho združenia ZDS platných ku dňu 20.03.2014 

(https://www.samospravydomov.org) konkrétne v článku 7 Predsedníctvo sa okrem iného 

uvádza nasledovné: 

1. Predsedníctvo je štatutárnych orgánom združenia. Riadi a zabezpečuje činnosť združenia 

a zodpovedá za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu. 

2. Predsedníctvo má päť členov, ktorý spomedzi seba zvolí valné zhromaždenie. 

3. Funkčné obdobie členov predsedníctva sú dva roky. Predsedníctvo volí a odvoláva  

zo svojich členov predsedu spravidla tajných hlasovaním dvojtretinovou väčšinou. 

4. Predsedníctvo zvoláva a riadi jeho predseda alebo ním poverený člen. Predsedníctvo sa zvolá 

aj na žiadosť valného zhromaždenia, či na žiadosť troch členov predsedníctva. Predsedníctvo 

sa zvolá aspoň raz za kalendárny rok. 

Na základe vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že funkčné obdobie predsedníctva, 

a teda aj predsedu, skončilo najneskôr ku dňu 20. 03. 2016, tzn. dva roky po zaevidovaní zmeny 

Stanov združenia Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. 

S ohľadom na uvedené príslušný orgán považoval za nutné poukázať, že príslušný orgán 

žiadnym spôsobom nechcel porušiť právo na tajné hlasovanie a právo na nesprístupnenie 

zápisnice o hlasovaní, či už predstavenstva alebo predsedu, nakoľko nevyžadoval zápisnicu 

o hlasovaní valného zhromaždenia alebo predstavenstva. Požadoval predložiť zápisnice zo 

zasadnutí, ktoré by preukázali, že na Valnom zhromaždení bolo zvolené predstavenstvo, ktoré 

zvolilo pána Marcela Slávika za aktuálneho predsedu ZDS ku dňu podania vyjadrenia.  

Zároveň bolo ZDS upozornené, že v opačnom  prípade máme za to, že podané vyjadrenie 

nebolo podané oprávnenou osobou konať za ZDS. 

https://www.samospravydomov.org/
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Dňa 17.05.2018 bolo ZDS tunajšiemu úradu doručené vyjadrenie, ktorého súčasťou 

neboli úradne overené dokumenty uvedené vo výzve. Nakoľko v určenej lehote ani ku dňu 

vydania rozhodnutia nebolo zo strany ZDS podanie doplnené v rozsahu ako bolo uvedené vo 

výzve  zo dňa 15.05.2018, ZDS nepreukázala splnenie ust. § 24 ods. 5  zákona o posudzovaní 

vplyvov, tunajší úrad  nepovažuje podanie zo dňa 05.05.2018 doručené 07.05.2018 ako podanie 

oprávnenou osobou konať za ZDS.  

 

Napriek uvedeným skutočnostiam príslušný  orgán  prípisom č. OU-ZC-OSZP-

2018/000811 zo dňa 25.05.2018 žiadal navrhovateľa o doplňujúce informácie na objasnenie 

pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich zo stanovísk, ktoré sú nevyhnutné na rozhodnutie 

o tom, či sa navrhovaná zmena má posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov. 

Navrhovateľ dňa 30.05.2018 predložil doplňujúce informácie k stanovisku – rezortného 

orgánu 

K bodu 1.: 

Uvedený certifikovaný kontajner - EKOSKLAD je vybavený záchytnou vaňou, pre prípad 

poškodenia obalu obsahujúceho nebezpečné látky a úniku nebezpečných látok. Jednotlivé druhy, 

skupiny odpadov sú oddelene ukladané na to určených certifikovaných regáloch , odolných voči 

pôsobeniu nebezpečných látok. Na uvedenom kontajnery sú z vonkajšej strany vyvesené 

potrebné ILNO. Uvedený kontajner je uzatvárateľný, tesný a  uzamykateľný, z dôvodu 

bezpečnosti. Kontajner na NO ako aj celý areál organizácie je monitorovaný a zabezpečený 

kamerovým a bezpečnostným systémom. 

K bodu 2.a 3.: 

Zmenou zákona o odpadoch kedy došlo aj k zmene, že uvedený odpad môže vykonávať 

prevádzkovateľ len na základe autorizácie na spracovanie starých vozidiel, nevykonávame zber 

odpadu 16 01 06, 16 01 17, 16 01 04 a žiadame v rámci zisťovacieho konania vyňať uvedený 

odpad z tabuľky 2a. a odpad 16 01 18 vyňať zo zoznamu 2.b. Navrhovateľ nebude žiadať 

o autorizáciu nakoľko splnenie podmienky uvedenej v bode 3, v existujúcich priestoroch 

nemáme možnosť vykonávať činnosť tak aby bolo možné do jedného roka od jeho prevzatia 

spracovať ani zabezpečiť tak aby došlo k  opätovnému použitiu častí starého vozidla 

a zhodnotenia odpadov zo spracovania starých vozidiel, najmä recyklácie starých vozidiel, ako aj 

zneškodnenia nevyužiteľných zvyškov. Ostatné povinnosti vyplývajúce zo zmeny bude 

navrhovateľ riešiť v samostatnom konaní podľa zákona o odpadoch.  

K bodu 4.: 

Navrhovateľ bude postupovať podľa bodu 2. a 3. 

 

a doplňujúce informácie k stanovisku – ZDS, Bratislava 

 

K bodom 1. a 2.: 

Pretože sa jedná o existujúci priestor, kde sa zberný dvor nachádza, s existujúcimi spevnenými 

plochami, využíva sa existujúca komunikačná sieť, spôsob napojenia prevádzky na existujúci 

komunikačný systém sa nemení a oproti pôvodnému stavu nedôjde k zásadným zmenám v 

dopravných vzťahoch. Nakoľko TP 9/2008 a TP 10/2008 sa týkajú výlučne diaľnic a 

rýchlostných ciest, ciest I. triedy a miestnych rýchlostných komunikácií a areál je napojený na 

cestu III. triedy kde nie sú inštalované technologické zariadenia v zmysle uvedených TP, sú TP 

vo vzťahu k spracovanému projektu bezpredmetné 

K bodu 3.: 

MHD je zabezpečená obojsmerná autobusová zastávka „ Dlhá lúka “ , ktorá je vzdialená do cca 

2  min od existujúceho areálu Technických služieb mesta 
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K bodu 4.: 

Zberný dvor slúži predovšetkým pre potreby mesta. Parkovacie miesta sú vybudované. Na 

„Hornom dvore“ parkovacie miesta pre občanov, nie sú potrebné, nakoľko pre potreby odovzdať 

odpad občanmi, je umožnený vstup do areálu. Potrebné informácie k možnosti odovzdaniu 

odpadu sú uvedené na informačnej tabuli pred vstupom do areálu. Na „Dolnom dvore“ sú pre 

občanov vybudované štyri parkovacie miesta pred areálom čo považujeme vzhľadom na 

charakter činnosti a poskytované služby za postačujúce 

K bodom 5., 6., 7.: 

Uvedené pripomienky majú opodstatnenie pri nových činnostiach, vzhľadom na charakter a účel 

už existujúcich stavieb a plôch považujeme pripomienky za irelevantné.  

K bodom 8. a 9. 

Navrhovanou zmenou činnosti sa nepredpokladá narušenie alebo ohrozenie ÚSES ani ÚSES na 

miestnej úrovni.  Pri prevádzke zariadenia nedôjde ku kolízii so STN 83 7010 Ochrana prírody, 

STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich 

zakladanie. 

K bodom 10., 11., 12.: 

Dodržiavanie zákona o vodách rieši príslušný orgán štátnej vodnej správy. Podmienky 

vyplývajúce z vyjadrenia príslušného orgánu v rámci zisťovacieho konania budú prenesené do 

podmienok rozhodnutia. Ochrana podzemných a povrchových vôd, zabránenie nežiaducemu 

úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd a postupovať podľa Rámcovej 

smernice o vode č. 2000/60/ES vyplýva z legislatívnych požiadaviek, uvedených vo všeobecne 

záväzných právnych predpisoch, pričom ich dodržiavanie je jednou z povinností navrhovateľa, 

resp. realizátora výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti alebo  budúcich vlastníkov 

nehnuteľností. 

K bodu 13.: 

Prvá časť pripomienky je podrobne rozpísaná v oznámení o zmene navrhovanej činnosti 

a posledná časť pripomienky ohľadne dendrologického posudku a svetlo technického posudku – 

vzhľadom na charakter a účel stavby ako aj skutočnosť, že sa jedná o existujúcu stavbu 

považujeme za irelevantné. 

K bodu 14.: 

Vzhľadom na charakter a účel stavby ako aj skutočnosť, že sa jedná o existujúcu stavbu 

považujeme pripomienku za irelevantnú 

K bodom 15., 16.: 

Areál zberného dvoru sa nachádza v prirodzene „zelenom“ prostredí. Vzhľadom na charakter 

činnosti, bezpečnostné opatrenia a z dôvodu, že nie je povolený voľný vstup a prechod cez areál 

verejnosti považujeme realizáciu parčíku s prístupom zo všetkých smerov za irelevantnú. 

K bodom 17., 18.: 

Pri realizácii navrhovanej zmeny nedôjde k výrubu ani odstráneniu žiadnych stromov, a inej 

zelene a nedôjde tak k potrebe náhradnej výsadby. Uvedené body vzhľadom na posudzovaný už 

existujúci areál považujeme za irelevantné 

K bodu 19.: 

Navrhovateľ pri svojej činnosti uplatňuje a naďalej bude uplatňovať opatrenia primerane rozsahu 

a charakteru svojej činnosti v súlade s implementačnými podmienkami Stratégie, metodikami 

a záväznými postupmi pre lokálnu adaptáciu uvedenej stratégie a v súlade s platnou legislatívou. 

K bodu 20.: 

Zatrávnené strechy nie sú štandardným riešením pri existujúcich stavbách pre navrhovaný typ 

činnosti. Požiadavky v bodoch 15. až 18. považujeme za irelevantné. 
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K bodu 21.: 

Vzhľadom k posudzovanej lokalite a k činnosti považujeme za irelevantné nakoľko činnosťou 

nedochádza k nakladaniu s vodami a nie je predpoklad vzniku klimatických zmien. 

K bodu 22.: 

Súčasťou navrhovanej činnosti nie je výstavba stavieb ani rekonštrukcia jestvujúcich objektov, 

ktoré by si vyžadovali zabezpečiť oponentský posudok statiky stavby. 

K bodu 23.: 

Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho variantu s prihliadnutím na 

vplyvy na životné prostredie vrátane porovnania s nulovým variantom je obsahom a štruktúry 

pre zámer. Navrhovanou činnosťou je oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, kde variantné 

riešenie nie je predmetom posudzovania. 

K bodu 24.: 

Vypracovanie geolog. a hydrogeologického prieskumu sa vyžaduje predovšetkým pri výstavbe 

nových objektov uvedená navrhovaná plocha je existujúca 

K bodu 25.: 

Predmetom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nie sú žiadne vodné stavby. 

K bodu 26.: 

Navrhovaná činnosť je v súlade s územným plánom mesta Nová Baňa. 

K bodom 27., 28., 29.,: 

Predmetný zámer sa riadi a dodržiava zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. a jeho vykonávacie 

vyhlášky. Po ukončení zisťovacieho konania navrhovateľ požiada príslušný povoľujúci orgán 

v odpadovom hospodárstve o súhlas podľa osobitných predpisov. 

K bodu 30.: 

Navrhovaná zmena činnosti je v súlade s POH mesta Nová Baňa. POH je vypracovaný v zmysle 

zákona o odpadoch a je vypracovaný na základe podkladov POH Banskobystrického kraja 

a POH SR 

K bodu 31.: 

Prevenciu pred haváriami a krízovými situáciami rieši príslušný orgán krízového riadenia podľa 

príslušných predpisov. Navrhovaná činnosť nespĺňa kritéria zákona o prevencii závažných 

priemyselných havárií. 

K bodu 32.: 

Vzhľadom na charakter a účel už existujúcich stavieb považujeme podmienku za neúčelnú.  

K bodom 33., 34., 35.: 

Pozemky sú vedené ako zastavané plochy a nádvoria a zmena navrhovanej činnosti si 

nevyžaduje nový záber poľnohospodárskej pôdy.   

K bodu 36.: 

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania je podkladom pre povoľujúce orgány a postavenie 

účastníka konania  máte v zmysle  správneho zákona. 

 

 Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 33 ods. 2) 

správneho poriadku oznámil účastníkom konania prípisom č. OU-ZC-OSZP-2018/000811 zo 

dňa 30.05.2018 na možnosť oboznámiť sa s podkladmi rozhodnutia a majú možnosť sa pred 

vydaním rozhodnutia vyjadriť sa v lehote do troch pracovných dní k jeho podkladu i k spôsobu 

jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.  

V stanovenom termíne  zaslalo vyjadrenie k podkladom rozhodnutia ZDS, v ktorom 

uvádza nasledovné:   

Zámer ako aj doplňujúca informácia pomerne podrobne a celkovo dostačujúco 

zdôvodňuje zámer navrhovateľa, ktorý je v tomto smere dostatočne popísaný a zámer je urobený 

s dostatočnou znalosťou územia a jeho pomerov. Čo sa týka pripomienok dotknutej verejnosti, 
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navrhovateľ sa s nimi v danom predprojektovom stupni vysporiadal dostatočne, navrhovateľ 

deklaroval ochotu navrhované environmentálne opatrenia podrobnejšie spracovať v ďalších 

stupňoch projektovej dokumentácie pre územné a stavebné povolenie.  

Vzhľadom na uvedené navrhujeme vydať rozhodnutie o ďalšom neposudzovaní; žiadame 

zahrnúť do podmienok rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA resp. §20a a §37 ods.5 zákona 

EIA v zmysle prílohy k zákonu EIA č.12, bod VI.3 a bod VI.6 aj nasledovné podmienky: 

 Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia sadovníckymi 

úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispejú k zvýšeniu 

ekologickej stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku vhodného pre 

daný typ územia a infiltračnú funkcionalitu. Súčasťou tohto projektu bude aj 

zapracovanie opatrení Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky 

zmeny klímy schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 

(https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/nas-sr-2014.pdf). 

 Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby. 

 Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku 

nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. 

 V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané 

do verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou, 

vsakovacím vrtom) do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači 

ropných látok. 

 Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj 

zákona o odpadoch (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-

podnikatela). 

 Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 

2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 

4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej 

slovenská transpozícia je právne záväzná 

(http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/). Osobitne požadujeme 

správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, 

povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné 

prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť 

v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.  

 Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie 

a ostatných vodných stavieb. 

 Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území. 

 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie je predprojektovou prípravou. Účelom 

zákona o posudzovaní vplyvov resp. celého procesu posudzovania je získať odborný podklad na 

vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára ani vecný ani 

časový priestor pre posúdenie umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu.  

V prípade, že si zmena navrhovanej činnosti bude vyžadovať stavebné konanie, stavebný 

úrad v rámci stavebného konania kompetentne môže určiť opodstatnenosť uvedených 

pripomienok.  

Príslušný orgán do požiadaviek vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné 

zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov zapracoval 

relevantné a opodstatnené požiadavky, ktoré majú oporu v platnej legislatíve a bude ich 

potrebné zohľadniť pri príprave podkladov v procese konaní o povolení činnosti podľa 

osobitných predpisov. 

https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/nas-sr-2014.pdf
https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela
https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela
http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/
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ZÁVER 

 

Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil oznámenie o zmene navrhovanej 

činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej 

činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, 

významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-

plánovacou dokumentáciou, úrovne spracovania oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a vzal 

do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri rozhodovaní o tom, či sa 

navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní, použil kritériá pre zisťovacie 

konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona. 

Prihliadal pritom aj na stanoviská doručené podľa  § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov.  

Počas celého procesu zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti 

nikto nevyužil možnosť konzultácie podľa § 63 zákona  o  posudzovaní. 

Územie, na ktorom sa plánuje zmena navrhovanej činnosti realizovať,  leží v   prvom 

stupni územnej ochrany podľa  zákona  č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov. Na lokalite sa neeviduje trvalý výskyt chránených alebo ohrozených 

druhov rastlín, živočíchov, biotopov ani významných anorganických javov. Predmetná lokalita 

nezasahuje do siete NATURA 2000. Lokalita sa nenachádza v ochrannom pásme vodárenského 

zdroja. Územie navrhovanej činnosti je situované v zastavanom území mesta Nová Baňa, 

v lokalite s prevažujúcou výrobnou a obchodnou funkciou. Riziká spojené s činnosťou zberu 

odpadu sú predstavované len miernym zvýšením hluku z dopravy v okolí zberne a manipulácie 

s kovovým odpadom a vznikom požiaru ako následok nedbanlivosti obsluhy, priameho zlého 

úmyslu, alebo prírodného javu. Nepriaznivé vplyvy navrhovanej činnosti sa dajú zmierniť 

dôsledným dodržiavaním opatrení uvedených v kapitole IV. oznámenia o zmene navrhovanej 

činnosti a opatrení, ktoré vyplynuli zo stanovísk dotknutých subjektov.  

Dotknuté subjekty, ktoré sa vyjadrili v priebehu zisťovacieho konania, nepožadovali              

ďalšie posudzovanie a vyslovili názor ukončiť zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov 

navrhovanej činnosti na úrovni zisťovacieho konania. Príslušný orgán akceptoval stanoviská      

od rezortného orgánu, dotknutých orgánov a zapracoval ich požiadavky do podmienok tohto 

rozhodnutia. Uvedené požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti bude potrebné zohľadniť v 

procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.  

Príslušný orgán na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania (t.j. kritérií, 

uvedených v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní, prihliadnutia na doručené stanoviská, 

informácie z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a doplňujúcich informácií) rozhodol, že 

predmet zisťovacieho konania sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní. Na základe 

uvedených skutočností rozhodol príslušný orgán tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia.  

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza 

v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, je   ten,  kto činnosť  vykonáva  povinný  zabezpečiť  

opatrenia  na  zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade 

s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. 

 

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje 

o tomto rozhodnutí na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na  úradnej tabuli obce. 
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POUČENIE 

 

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho zákona možné podať 

odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Žarnovica, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81  Žarnovica.  

Verejnosť má právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola 

účastníkom zisťovacieho konania. V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní 

sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 

15 zákona o posudzovaní vplyvov.  

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov podľa § 177 a nasl.  

zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom. 
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