
OKRESNÝ  ÚRAD  ŽILINA 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Ž i l i n a 

 

 

 

 

  

 

 

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ 

 

č.j.: OU-ZA-OSZP3-2021/029276                                        V Žiline, 07. 10. 2021 

  

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 „Pokračovanie v činnosti 

zberu odpadu zo servisnej činnosti“, ktorý predložil navrhovateľ Zeppelin SK s.r.o., 

Pionierska 985/28, Zvolenská cesta 14605/50, 974 05 Banská Bystrica – Kráľová, 

Prevádzka: Hruštiny 33, 010 01 Žilina, IČO 31579710 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 „Pokračovanie v činnosti zberu odpadu zo servisnej činnosti“ 

navrhovateľa Zeppelin SK s.r.o., Pionierska 985/28, Zvolenská cesta 14605/50, 974 05 

Banská Bystrica – Kráľová, Prevádzka: Hruštiny 33, 010 01 Žilina, IČO 31579710, 

vypracovaná spracovateľom Ing. Martin Slosiarik, F. Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica, 

situovaná na pozemkoch parcelné čísla pozemkov KN (register C): 5531/34, 5531/38, 5531/52 

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: 

 

a) Predložiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného 

prostredia, vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska 

zdravotného rizika 

b) Predložiť vypracované opatrenia pre prípad úniku nebezpečných látok, zberný dvor 

vybaviť prostriedkami na zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok,   

c) Zberný dvor zabezpečiť proti požiaru (zabezpečenie hasiaceho prístroja),   

 

Odôvodnenie 
 

Navrhovateľ, Zeppelin SK s.r.o., Pionierska 985/28, Zvolenská cesta 14605/50, 974 

05 Banská Bystrica – Kráľová, Prevádzka: Hruštiny 33, 010 01 Žilina, IČO 31579710 
(ďalej len „navrhovateľ“) predložil Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „OÚ 

Žilina, OSZP3”) podľa § 29 ods. 1 zákona oznámenie o zmene navrhovanej činnosti ,, 

Pokračovanie v činnosti zberu odpadu zo servisnej činnosti“ 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 07. 07. 2021. 

Navrhovaná činnosť je situovaná v Žilinskom kraji, okres Žilina, na pozemkoch p.č. KN 

– C 5531/34, 5531/38, 5531/52 v k.ú. Žilina. 

 

Navrhovaná činnosť svojimi parametrami je zaradená podľa prílohy č. 8 zákona EIA, 

kapitoly 9. Infraštruktúra pol. č. 9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s 

nebezpečnými odpadmi  od 10 t/rok pre zisťovacie konanie.. 

 

Zmena činnosti predstavuje pokračovanie v existujúcej činnosti zbieraných odpadov zo 

servisnej činnosti, podľa novej legislatívy odpadového hospodárstva, zákona o odpadoch č. 

79/2015. Zariadenie na zber odpadov prevádzkovateľa Zeppelin SK s.r.o. (ďalej len Zeppelin 

SK), nie je v určenom priestore novou činnosťou z pohľadu činnosti v zmysle zákona 24/2006 

Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon EIA“). Existujúce zariadenie na zber odpadov - areál a pozemok na ktorom 

je činnosť uskutočňovaná je vo vlastníctve spoločnosti Zeppelin SK s.r.o..   

 

Navrhovaná činnosť, „Zber odpadov zo servisnej činnosti Zeppelin SK s.r.o.“, ktorá 

rieši zber odpadov zo servisnej činnosti vykonávanej výlučne pracovníkmi Zeppelin SK, ktorá 

je vykonávaná mimo miesta prevádzky, keď navrhovateľ vykonáva servisnú činnosť na mieste 
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umiestnenia strojného zariadenia u zákazníka (resp. v mieste umiestnenia, vykonávania práce 

daného strojného zariadenia). Činnosť preberanie odpadu zo servisnej činnosti je v tejto lokalite 

prevádzkovaná minimálne od roku 2010, na základe vydaných rozhodnutí na úseku 

odpadového hospodárstva.  

 

Zariadenie na zber nie je prístupné na zber odpadov od fyzických osôb alebo zber 

odpadu od iných držiteľov odpadu. Zariadenie na zber odpadov je určené len na preberanie 

odpadu, ktorý vznikol pri činnosti pracovníkov Zeppelin SK, v nadväznosti na § 14 zákona 

79/2015 o odpadoch ods. (9), ktorý určuje že „Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce 

pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo v mieste 

podnikania, v organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo 

fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú 

sa tieto práce vykonávajú. Pri vykonávaní týchto prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov 

ten, kto uvedené práce vykonáva.“   

Zariadenie na zber odpadov Zeppelin SK, je umiestnené vo vymedzenom, 

zabezpečenom, oplotenom areáli, v existujúcom objekte a k nemu prislúchajúcemu areálu, ako 

plochy výroby a technickej vybavenosti a objekty a plochy s prevahou občianskej vybavenosti.  

 

Dopravné napojenie prevádzky navrhovanej činnosti, t.j. existujúci príjazd k existujúcej 

prevádzkovej budove je možný od cesty I/18, s následným vybočením cca 200 m.  Areál má už 

vybudovanú infraštruktúru. Pokračovaním v činnosti preberania odpadu zo servisnej činnosti 

sa nevytvára predpoklad navýšenia intenzity dopravy alebo zmena organizácie dopravy. 

Statická doprava, t.j. parkovacie kapacity v areáli zostávajú bez nároku na zmenu. Pre potrebu 

činností v areáli, je využívané existujúce parkovisko s cca 17 parkovacími miestami. Parkovacia 

plocha ako aj ostatná spevnená manipulačná plocha je odvodnená cez odlučovač ropných látok. 

Existujúce parkovacie miesta sú riešené formou povrchových státí, ktoré sú kapacitne 

postačujúce a realizácia podzemných garáží nemá opodstatnenie, keďže tie sa budujú v 

prípadoch, kedy nie je dostatok miesta parkovacích státí. Pokračovanie v činnosti nepredstavuje 

zvýšený nárok na doplnenie existujúcej kapacity statickej dopravy, preto overovanie 

potrebného počtu v súlade s aktuálnym znením normy STN 736110 je neopodstatnené. Obsluha 

územia areálu je zabezpečená linkou mestskej hromadnej dopravy, hneď vedľa areálu na 

Košickej ulici, ktorej zástavka sa nachádza vo vzdialenosti cca 200 m v 5- minútovej pešej 

dostupnosti. 
 

Technické a technologické riešenie 

 Zeppelin SK, sa zaoberá predajnou a servisnou činnosťou. Navrhovaná činnosť je 

situovaná v danej lokalite z dôvodu vlastníckeho vzťahu navrhovateľa činnosti k existujúcemu 

areálu. Činnosť zberu odpadov zo servisnej činnosti in situ/poľný servis, využije existujúce 

technické prostriedky prevádzkovateľa v súčasnosti využívané na zber daných odpadov. 

Realizácia činnosti zberu odpadu v danej lokalite je riešená ako plocha výroby a technickej 

vybavenosti a objekty a plochy s prevahou občianskej vybavenosti, čo je v súlade s platným 

územným plánom sídelného útvaru Žilina. Výhodou umiestnenia činnosti je jej lokalizácia, 

dobrá dopravná prístupnosť a koncepčné riešenie problematiky nakladania odpadom v 

spoločnosti Zeppelin SK, ako pôvodcu odpadov, ktorý vznikne priamo v servisnej prevádzke 

spolu so zberom odpadov zo servisnej činnosti in situ/poľný servis.   

 

Kategorizácia odpadov – pôvodná v rámci existujúcej činnosti nakladania s odpadmi vrátane 

prepravy V rámci povolení na nakladanie s odpadmi vrátane preberania odpadu zo servisnej 

činnosti in situ/poľný servis, do areálu Zeppelin SK je povolené nakladanie s nasledovnými 
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odpadmi zaradenými podľa aktuálne platnej legislatívy vyhlášky 365/2015 Z.z. o odpadoch,  v 

rozsahu odpadov uvedených v nasledovnej tabuľke.   

 

Katalóg. č. Názov odpadu Kategória 

08 01 11 odpadové farby a laky obsahujúce org. rozpúšťadlá alebo iné 

nebezpečné látky 

N 

13 01 10 nechlórované minerálne hydraulické oleje N 

13 01 11 syntetické hydraulické oleje N 

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

13 02 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N 

13 02 08 iné motorové, prevodové a mazacie oleje N 

13 05 02 kaly z odlučovačov oleja z vody N 

13 05 03 kaly z lapačov nečistôt N 

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

13 05 08 zmesi odpadov z lapačov piesku N 

14 06 03 iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel N 

15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo 

kontaminované nebezpečnými látkami   

N 

15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak 

nešpecifikovane, handry na čistenie, ochranné odevy kont. 

nebezpečnými látkami 

N 

16 01 07 olejové filtre N 

16 01 13 iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel N 

16 01 14 nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky N 

16 01 21   nebezpečné dielce iné ako uvedené 160107, 160111, 160113, 

160114 

N 

16 02 13 iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel N 

16 06 01 olovené batérie N 

16 08 07 použité katalyzátory kontaminované nebezpečnými látkami N 

16 10 01 vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky N 

17 02 04 sklo, plasty a drevo obsahujúce NL alebo kontaminované NL N 

17 05 03 zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky N 

 

 

Kategorizácia odpadov – v rámci oznámenej zmeny činnosti Pri prevádzkovaní zariadenia na 

zber odpadov v rámci oznámenej zmeny činnosti sa bude nakladať t.j. predmetom zberu, 

nakladania a  prepravy budú do tohto priestoru zariadenia na zber odpadu preberané odpady v 

nasledovnom rozsahu zaradené v zmysle aktuálne platnej legislatívy vyhlášky 365/2015 Z.z. o 

odpadoch, respektíve odpad majúci rovnaký charakter a vlastnosti zakategorizovaný podľa 

iného budúceho legislatívneho zaradenia.    

 

 

 

Katalóg. č. Názov odpadu Kategória 

13 01 10 nechlórované minerálne hydraulické oleje N 

13 01 11 syntetické hydraulické oleje N 

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

13 02 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N 

13 02 08 iné motorové, prevodové a mazacie oleje N 
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15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo 

kontaminované nebezpečnými látkami 

N 

15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak 

nešpecifik, handry na čistenie, ochranné odevy kont. 

nebezpečnými látkami 

N 

16 01 07 olejové filtre N 

16 01 14 nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky N 

16 06 01 olovené batérie N 

   

Odpad je do zariadenia priebežne dovážaný a odvážaný v rozsahu cca do 100 t/rok. Odpad je 

následne odovzdávaný oprávneným subjektom na ďalší zber, zhodnotenie alebo zneškodnenie.   

 

 Areál zariadenia je oplotený, zabezpečený a príslušne označený. Odpady, ktoré sú 

premetom zberu sú dočasne zhromažďované a utriedené podľa jednotlivých druhov v zmysle 

ustanovení zákona o odpadoch. Za účelom zberu a zhromažďovania odpadov žiadateľ využíva 

technické zariadenie, nádrž na skladovanie opotrebovaných olejov o objeme 2,5 m3. Jedná sa o 

dvojplášťovú skladovaciu nádrž na použité oleje kvadratického tvaru, vizuálne 

kontrolovateľnú, vybavenú plniacim potrubím. Prípadne využíva IBC kontajnery o objeme 1 m3 

a ďalšie nádoby na nebezpečné odpady, zastrešené vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy 

na zhromažďovanie odpadov zabezpečené voči priesakom a odolné voči nebezpečným látkam 

v odpadoch, ktoré budú predmetom zhromažďovania. Spevnené prístupové a manipulačné 

plochy na prevádzke sú odvedené cez lapač ropných látok. Nádoby, v ktorých sú nebezpečné 

odpady zhromaždené, sú označené príslušným Identifikačným listom nebezpečného odpadu. 

Pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi budú dodržiavané ustanovenia STN 65 0201 o 

skladovaní horľavých kvapalín. Obaly a nádoby určené na zhromažďovanie nebezpečných 

odpadov budú udržiavané v technickom stave zabraňujúcom prípadnému úniku odpadu. Pri 

manipulácii s nebezpečným odpadom sa bude konať tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného 

prostredia.  

 

 V rámci zariadenia sú vybudované príslušné inžinierske siete, vodovod, rozvod 

elektrickej energie, a spevnené plochy. Zásobovanie zariadenia Zeppelin SK vodou je riešené 

rozvodom vody z verejného vodovodu. Zásobovanie zariadenia Zeppelin SK s elektrickou 

energiou je z verejnej siete z existujúcej rozvodne NN v príslušnom areáli. Existujúce 

zariadenia je svojou výmerou a urbanistickým riešením plne vyhovuje pre navrhovanú zmenu 

– pokračovanie v činnosti.    

 

 Areál navrhovanej zmeny činnosti Zeppelin SK, sa nachádza  miestnej časti Žiliny,  na 

ulici Hruštiny 33, ktorá leží na nižšej strednej terase Váhu. Lokalita leží mimo ochranných 

pásiem evidovaných zdrojov podzemných vôd a v predmetnom území sa nenachádzajú žiadne 

zdroje prírodných liečivých a minerálnych vôd ani ich ochranné pásma. Najbližší vodný tok – 

vodné dielo rieky Váh je vzdialený cca 30 m.   

 

 Areál a objekty spoločnosti sú odkanalizované delenou kanalizáciou:  

- dažďových zo strechy prevádzkového objektu, ktorá je zaústená do verejnej kanalizácie  

- dažďových vôd s možnou kontamináciou ropnými látkami (manipulačné plochy a parkovacie 

plochy), ktorá je zaústená cez odlučovač ropných látok do verejnej kanalizácie  

- splaškových vôd komunálneho charakteru (prevádzkový objekt) zaústených do verejnej 

kanalizácie   
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 Dažďové vody s možnou kontamináciou ropnými látkami pred ich vyústením do 

dažďovej kanalizácie sú prečisťované cez sorpčný lapač olejov so sorpčným stupňom a filtrom 

s aktívnym uhlím – typ LO(S)/AU 10 s garantovanou kvalitou vyčistenej vody priemerne do 5 

mg.l-1. Účinnosť je 98 %. NL pri účinnosti 80 % na výstupe dosahujú hodnoty maximálne do 

20 mg.l-1 obsah voľných ropných látok (NEL). Účinnosť je 98 %. NL pri účinnosti 80 % na 

výstupe dosahujú hodnoty maximálne do 20 mg.l-1.   

 

 Zmenou činnosti, resp. pri pokračovaní v činnosti, nebudú ovplyvnené žiadne ochranné 

pásma alebo protipožiarna ochrana objektov. Zmena činnosti, resp. pokračovanie, v činnosti si 

nevyžaduje stavebné práce. Súčasťou zariadenia Zeppelin SK sú príručné váhy, spevnené 

plochy a plocha na umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, skladové priestory a 

administratívne zázemie.    

 

POŽIADAVKY NA VSTUPY  

 

Záber pôdy 

Pri navrhovanej zmene činnosti nedôjde k záberu pôdy.   

 

Voda 

 Objekt je napojený sa existujúci zdroj vody – verejnú vodovodnú sieť. Navrhovanou zmenou 

činnosti nedôjde k nárastu alebo k zmene odberu vody. Zmena činnosti na prevádzke resp. 

pokračovanie v činnosti neovplyvní hydrologické ani hydrogeologické pomery dotknutého 

územia.  

 

Ostatné surovinové zdroje   

Navrhovanou zmenou činnosti nedôjde k nárastu alebo k zmene vstupných surovín. Klasickou 

surovinou pri prevádzke zariadenia sú ľudské zdroje ako pracovná sila. Ďalšie nároky môžu 

podľa potreby predstavovať prípravky na prevádzku a údržbu priestorov skladovania a 

administratívneho zázemia zariadenia. Skladovanie a manipulácia s kvapalnými znečisťujúcimi 

látkami sa v rámci zariadenia na zber odpadov nepredpokladá. Je predpoklad že v minimálnych 

množstvách v rozsahu maloobchodných balení môžu byť na prevádzke skladované oleje a 

mazivá ako technologické náplne a pohotovostné množstvo nafty pre manipulačnú techniku a 

dezinfekčné prostriedky.   

 

Energetické zdroje  

Energetický zdroj pre zabezpečenie prevádzky predstavuje elektrická energiu. Zmena 

navrhovanej činnosti si nevyžiada nové energetické požiadavky pri ich prevádzke. Objekt je 

napojený na el. energiu. Zmena činnosti si nevyžiada nárast spotreby elektrickej energie.  
 

Dopravná a iná infraštruktúra   

Prevádzka má vybudovanú kompletnú infraštruktúru. Zmenou činnosti nedôjde k zmene 

nárokov na dopravu a infraštruktúru.  

 
 

Nároky na pracovné sily a iné nároky   

Zmenou činnosti  nedôjde k zmene nároku na pracovné sily alebo iných nárokov.    

 

ÚDAJE O VÝSTUPOCH  
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Zdroje znečistenia ovzdušia  

Zmena činnosti nebude mať vplyv na zmenu zdroja znečistenia ovzdušia a k zmene množstva 

a druhu emisií z realizovanej činnosti. Prevádzka nie je zaradená ako zdroj znečistenia 

ovzdušia. Pri zbere a manipulácií s odpadom bude prevádzkovateľ dodržiavať všeobecné 

technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov 

emitujúcich látok do ovzdušia. Zeppelin SK, v rámci zariadenia nebude manipulovať so 

sypkým materiálom – odpadom.  

 

Vodné hospodárstvo – odpadové vody  

Zmena činnosti v zariadení Zeppelin SK, sa uvažuje len s etapou prevádzky, t.j. potreba pre 

hygienické účely pracovníkov a požiarna voda, ktorá zostane bez zmeny. Splaškové odpadové 

vody zo sociálnych zariadení sú odvedené do verejnej kanalizácie.  
 

Odpadové hospodárstvo  

Zmena činnosti nebude mať vplyv na celkové odpadové hospodárstvo v rámci širšieho okolia. 

Zmenou činnosti sa nepredpokladá vznik nových druhov odpadu alebo navýšenie množstva 

produkovaných odpadov. So všetkými odpadmi na prevádzke je nakladané v súlade s platnou 

legislatívou odpadového hospodárstva a rozhodnutiami orgánov štátnej správy.    

 

Odpady za účelom zberu budú od pôvodcov odoberané pri realizácií servisnej a opravárenskej 

činnosti, ktorá bude vykonávaná u zákazníka mimo miesta prevádzky Zeppelin SK, keď 

navrhovateľ vykonáva servisnú činnosť tzv. in situ/poľný servis, na mieste umiestnenia 

strojného zariadenia, resp. v mieste umiestnenia – vykonávania práce daného strojného 

zariadenia.  Priebežne a pred naplnením kapacitných priestorov Zberne bude odpad podľa 

potreby odvážaný a odovzdávaný ďalšej oprávnenej organizácií na základe zmluvného vzťahu 

na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie. Zmluvné vzťahy s oprávnenými subjektmi budú 

podľa potreby aktualizované. Preprava nebezpečných odpadov zo zariadenia na zber bude 

vykonávaná vždy na základe právoplatného súhlasu na prepravu odpadov. Pri nakladaní s 

nebezpečnými odpadmi budú dodržiavané ustanovenia STN 65 0201 o skladovaní horľavých 

kvapalín. Obaly a nádoby určené na zhromažďovanie nebezpečných odpadov budú udržiavané 

v technickom stave zabraňujúcom prípadnému úniku odpadu. Spôsob nakladania s odpadmi v 

Zberni bude riešený v Prevádzkovom poriadku zariadenia. Organizácia činnosti Zberu odpadu 

bude prebiehať na základe prevádzkového poriadku podľa nasledovných krokov:  

1. príjem odpadov od servisných technikov, vstupná kontrola, vykládka  

2. triedenie, identifikácia, označenie  

3. zhromažďovanie a dočasné skladovanie odpadov   

4. výstupná kontrola a odvoz ku zmluvným partnerom, oprávneným subjektom na nakladanie 

s daným odpadom, konečným zhodnotiteľnom alebo zneškodňovateľom daného odpadu.    

 

Odpady, ktoré sú premetom zberu zo servisnej činnosti sú dočasne zhromažďované a utriedené 

podľa jednotlivých druhov v zmysle ustanovení zákona o odpadoch. Množstvo zbieraného 

odpadu je evidované. Odpady zo zariadenia Zeppelin SK sú následne na základe zmlúv a 

obchodných dohôd odovzdávané oprávneným organizáciám na nakladanie s nimi.  Odvoz 

komunálneho odpadu od pracovníkov zariadenia Zeppelin SK je zabezpečený v zmysle VZN 

mesta Žilina.  

 

Zdroje hluku a vibrácií 

Pri doterajšej prevádzke zariadenia Zeppelin SK bola zdrojom hluku a vibrácií vplývajúca na 

vonkajšie prostredie najmä doprava - špedícia odpadu na vstupe a výstupe do zariadenia a 

manipulácia s odpadom. Vzhľadom na jestvujúci stav dopravy viazanej na dotknuté územie a 
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blízke okolie, zmena činnosti nepredstavuje príspevok a prekročenie prípustných hodnôt 

akustického tlaku pre dennú dobu.  

 

Bodové zdroje hluku  

Počas prevádzky bude v areáli zberne odpadov zo servisnej činnosti in situ/poľný servis vznikať 

hluk pri odovzdávaní zhromaždeného vyzbieraného odpadu na odvoz v dobe manipulácie pri 

jeho nakladaní do zberového kontajneru alebo prepravného vozidla a cisternového vozidla. 

Bude sa jednať o zdroj hluku v podobe nakladača – vysokozdvižného vozíka, chodu motoru 

nakladača, cisternového vozidla v hodnote max cca 80 dBA.   

 

Líniové zdroje hluku   

Ďalším nevýznamným zdrojom hluku je automobilová doprava. Prevádzka Zberne navýši 

súčasnú intenzitu dopravy v území o max cca 4 ľahké nákladné automobily (dodávkové 

servisné vozidlá) týždenne a 1 veľké nákladné vozidlo mesačne. Intenzita dopravy súvisiaca s 

prevádzkou Zberne odpadov bude veľmi nízka. Vzhľadom k uvedenej frekvencii dopravy bude 

táto záťaž hlukom zanedbateľná. Doprava v súvislosti so Zberňou odpadov zo servisnej činnosti 

in situ/poľný servis bude prevádzkovaná v dennej dobe.    

 

Plošné zdroje hluku   

V areáli zariadenia Zeppelin SK nie je umiestnený plošný zdroj hluku. Navrhovanou zmenou 

činnosti prevádzky v areáli sa akustická záťaž území nezmení. Podľa nariadenia vlády SR č. 

115/2006 Z.z., o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu 

zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku, doplneného Nariadením vlády SR 

č. 555/2006 Z.z., zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií o požiadavkách na objektivizáciu hluku, 

infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí je možné stanoviť pre predmetné územie kategóriu 

územia IV. Priemyselný hluk produkovaný areálom zariadenia Zeppelin SK je zaradený v 

zmysle platnej legislatívy za hluk z iných zdrojov.  

 

Zásady správneho nakladania s odpadom  

Predmetom zberu budú odpady vznikajúce výlučne pri servisných činnostiach, vykonávaných 

spoločnosťou Zeppelin SK  u zákazníka in situ/poľný servis a sú z daného miesta vykonania 

servisnej činnosti ich držiteľom, t.j. spol. Zeppelin SK prepravované cestnou dopravou na 

prevádzku Zeppelin SK s.r.o., Hruštiny 33, Žilina. Po naplnení kapacitných priestorov 

zariadenia na zber je odpad podľa potreby odvážaný a odovzdávaný ďalšej oprávnenej 

organizácií na základe zmluvného vzťahu na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie, tak aby 

neboli prekročené momentové kapacitné možnosti zaradenia na zber odpadu.  

Opis postupu nakladania s odpadmi  

1. Zariadenie na zber odpadov je označené Informačnou tabuľou, ktorá označuje 

zariadenie na nakladanie s odpadmi.  

Tabuľa obsahuje:  

a) názov zariadenia,   

b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa zariadenia,  

c) prevádzkový čas zariadenia,  

d) zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá,   

e) názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia,   

f) meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia a jej telefónne číslo.  

2. Postup pri preberaní odpadov do zariadenia na zber je realizovaný podľa zákona o 

odpadoch č. 79/2015 Z.z..  
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3. Pri dodávke odpadu prevádzkovateľ skontroluje kompletnosť a správnosť požadovaných 

dokladov, prekontroluje sa množstvo dovezeného vykúpeného odpadu, vykoná sa 

vizuálna kontrolu odpadu a sa zaeviduje prevzatý odpad s označením prevzatého 

odpadu v denných intervaloch.  

4. Pri prevzatí odpadu do zariadenia, prevádzkovateľ potvrdzuje každé prevzatie odpadu.  

5. Zodpovedný pracovník zariadenia potvrdí predchádzajúcemu držiteľovi odpadu 

prevzatie odpadu s vyznačením dátumu jeho prevzatia a uvedením jeho druhu a 

množstva.  

6. Odpad je po prevzatí na prevádzke zhromažďovaný na manipulačných plochách, buď 

voľne, na paletách alebo iných obaloch.  

7. Odpady sú zhromažďované utriedene podľa druhov.  

8. V prípade zberu nebezpečného odpadu do vonkajšieho kontajnera bude tento kontajner 

konštrukčne riešený tak, aby bolo zabezpečené účinné zachytávanie a čistenie alebo 

zneškodňovanie zachytených kvapalín, v prípade ich úniku. Manipuláciu s naplneným 

kontajnerom a prepravu batérii a akumulátorov vykoná zmluvný partner.   

9. Zhromaždené prevzaté odpady budú v zariadení Zeppelin SK zabezpečené pred 

znehodnotením, odcudzením alebo nežiaducim únikom do životného prostredia.  

10. Zhromaždené prevzaté odpady budú ďalej odovzdané len osobe oprávnenej na 

nakladanie s odpadmi.   

Pri technickom riešení objektov je v plnej miere zohľadnená ochrana okolitej lokality a 

životného prostredia. Čistenie a údržba priestorov zariadenia je vykonávaná priebežne podľa 

pracovného poriadku.    

 

VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 

Pokračovanie v činnosti preberania odpadu zo servisnej činnosti nepredstavuje žiaden nárok na 

realizáciu stavebných prác,  

 

Pokračovanie v činnosti vo svojom rozsahu nemôže ohroziť alebo narušiť územný systém 

ekologickej stability, činností zasahujúcich do ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov, a preto 

prípadná požiadavka na vypracovanie dokumentu ochrany prírody podľa § 3 ods 3. až 5. zákona 

OPK č. 543/2002 Z.z. je neopodstatnená.    

Prevádzka zariadenia na zber odpadov nie je v rozpore s ochranou zelene. Výrub vysokej zelene 

alebo iných krovných porastov sa nebude realizovať.   

 

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

Kontrola jednotlivých podmienok a ustanovení zákona č. 364/2004 Z.z. je riešená štandardným 

postupom vodoprávneho konania, príslušným povoľovacím, prípadne kontrolným štátnym 

orgánom pri činnosti prevádzky. Pri manipulácii s nebezpečnými látkami sa budú dodržiavať 

ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. (§ 39) a následne vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami.    

 

Prevádzka zariadenia na zber odpadov nie je definovaná ako zdroj znečistenia ovzdušia a preto 

akákoľvek prípadná požiadavka na Imisno-prenosové posudzovanie vplyvu činnosti zariadenia 

na zber odpad, na kvalitu ovzdušia emitovanými znečisťujúcimi látkami, pre účely posúdenia 

vplyvov na životné prostredie je neopodstatnená.   

 

Pokračovanie v činnosti nerieši realizáciu žiadnej novej stavby a nedôjde k zmene využitia 

existujúcich plôch alebo k novému záberu pôdy,  
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Pokračovanie v činnosti nerieši realizáciu žiadnej novej stavby, preto nevzniká predpoklad, že 

by mohla činnosť mať vplyv na geológiu a hydrogeológiu danej oblasti.   

 

Pokračovanie v činnosti nerieši realizáciu žiadnej novej stavby, realizáciu spevnených plôch 

alebo ORL ako novej vodnej stavby, a keďže nedôjde k zmene odtokových pomerov v danej 

lokalite nie je potrebné opodstatnené doplnenie hydraulického výpočtu prietokových množstiev 

vôd.   

 

Počas prevádzky bude dodržiavaný zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z., ako aj príslušné 

vyhlášky. V prípade zberných nádob na komunálny odpad budú rešpektované náležitosti VZN 

Mesta Žilina. Kontrola jednotlivých podmienok tohto zákona bude riešená príslušným 

povoľovacím, prípadne kontrolným štátnym orgánom a to štandardným postupom počas 

následnej činnosti prevádzky.   

 

Vzhľadom na rozsah zmeny navrhovanej zmeny činnosti sa nepredpokladá negatívny vplyv na 

životné prostredie a zdravie človeka, nakoľko nepríde k nárastu tvorbe emisií, vibrácií, 

odpadov, odpadových vôd alebo k zhoršeniu kvality emisií do ovzdušia alebo vôd.    

 

Zmena navrhovanej činnosti môže predstavovať v širšom rozsahu najmä pozitívny vplyv na 

životné prostredie a zdravie človeka a to pri zachovaní činnosti zariadenia na zber odpadov zo 

servisnej činnosti v danej lokalite, ako aj udržaním existujúcich pracovných miest. Pozitívny 

prínos navrhovanej činnosti je v lepšej dostupnosti prevádzky zariadenia na zber odpadov pre 

servisných technikov navrhovateľa. Zachovanie výrazne efektívnej manipulácie s odpadom, 

ktorý vznikne pri servisnej a opravárenskej činnosti in situ/poľný servis a najmä odborná 

manipulácia s odpadom bezprostredne pri jeho vzniku, ktorá minimalizuje možnosť 

nesprávneho nakladania s daným odpadom. Pozitívny prínos prevádzky je významnejší, ako 

negatívne vplyvy hodnotené v zámere.   

 

 

 

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 07. 07. 2021. 

. 

 

Stanoviská k navrhovanej zmene 

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

subjekty  

 

1. Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava, sekcia obehového hosodárstva, odbor 

odpadového hospodárstva listom č.j.: 41821/2021 zo dňa 02. 08. 2021 s  odporučením 

ukončiť proces EIA bez pripomienok  

OÚ Žilina: Akceptuje sa 

 

 

2. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Odbor stratégie dopravy listom 

36276/2021/OSD/83482 zo dňa 12. 07. 2021 s odporučením ukončiť proces EIA bez 

pripomienok. 
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OÚ Žilina: Akceptuje sa 

 

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline listom A/2021/01897/PPL/Kr 

zo dňa 16. 07. 2021 s odporučením ukončiť proces EIA s nasledovnými pripomienkami:  

a) Prevádzka na činnosť zberu je povinná vykonávať svoju činnosť za podmienok 

vyplývajúcich zo zákona č.355/2007 Z.z.. Jednotlivé zdroje hluku a vibrácií musia 

spĺňať prípustné hodnoty hluku  vo vonkajšom prostredí, ktoré sú stanovené vyhláškou 

MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách 

hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom prostredí.  

b) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona NR SR 

č.355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov posúdenie zdravotného rizika 

z expozície faktorom práce a pracovného prostredia, vypracovanie písomného 

posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika 

OÚ Žilina: Akceptuje sa. Pripomienka b. je zaradená do podmienok vo výroku tohto 

rozhodnutia. 

 

4. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia na úseku ŠSOPaK listom, OU-ZA-OSZP3-

2021/031447-002/Bal zo dňa 16. 07. 2021 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 08. júla 2021: 

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

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

posudzovaní́ vplyvov na životné prostredie a postavenie účastníka následných 

povoľovacích konaní. Stanovy Združenia domových samospráv v elektronickej podobe sú  

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

občianskych združení́ MV SR: https://goo.gl/V4XopA a výpis z registra právnických osôb 

ŠÚ SR tu: http://goo.gl/Ikofe7.   

Pre elektronickú komunikáciu používajte mail: eia@samospravydomov.org Pre písomný 

styk použite elektronickú schránku Združenia domových samospráv na ÚPVS 

slovensko.sk.   

 

Podľa § 2 ods. zákona EIA je účelom a zmyslom zákona najmä:  

b) zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovaného strategického 

dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie,  

c) objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej 

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

d) určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia 

znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia,  

e) získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných 

predpisov.  
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Žiadame, aby vydané rozhodnutie opísalo a zrozumiteľne vysvetlilo priame a nepriame 

vplyvy na životné prostredie, objasnilo a porovnalo jednotlivé varianty a určilo 

environmentálne opatrenia a právne záväzným spôsobom ich ukotvilo pre nasledujúce 

povoľovacie procesy. Zaujíma nás najmä hľadisko ochrany a obnovy biodiverzity, 

budovania zelenej infraštruktúry ako súčasti zámeru a širšieho územia, z hľadiska ochrany 

vôd a z hľadiska realizácie Programu odpadového hospodárstva SR. Týmto súčasne 

prejavujeme záujem na predmetnej činnosti v zmysle § 24 ods. 2 zákona EIA.   

 

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

29 ods. 13 zákona EIA obsahovali aj:  

1) prvky zelenej infraštruktúry a obnovy biodiverzity podľa § 2 písm. zh až zj zákona OPK 

č. 543/2002 Z.z.  

2) opatrenia ochrany vôd podľa § 5 až § 11 Vodného zákona  

3) opatrenia realizácie Programu odpadového hospodárstva  

4) opatrenia realizácie obehového hospodárstva  

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

verejnosti; náš zoznam opatrení a pripomienok je zverejnený tu: 

https://enviroportal.org/portfolio-items/vseobecne-pripomienky- zds. Na  tento zoznam 

odkazujeme ako na pomôcku pre navrhovateľa aj úrad.   

 

Podľa § 17 ods. 1 a ods. 2 zákona o životnom prostredí č. 17/1992 Zb. „Každý je povinný, 

predovšetkým opatreniami priamo pri zdroji, prechádzať znečisťovaniu alebo 

poškodzovaniu životného prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti 

na životné prostredie“; podľa § 2 písm. d zákona EIA č. 24/2006 Z.z. je účelom a zmyslom 

procesu EIA aj „určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, 

zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného 

prostredia“ – t.j. hovorovo tzv. zmierňujúce alebo kompenzačné opatrenia. V danom 

prípade nám ide o to, aby s pokračujúcim rozvojom hlavnej činnosti navrhovateľa 

(narábanie s odpadom) venoval dostatočnú pozornosť, úsilie a prostriedky na primeranú 

obnovu a údržbu svojho areálu. 

Žiadame preto v tomto smere určiť primerané kompenzačné opatrenia, ktoré by mohol 

navrhnúť sám navrhovateľ; ako primerané sa nám javí určiť realizáciu líniovej obvodovej 

izolačnej zelene a vnútroareálových zelených plôch a dlhodobú starostlivosť o ňu; 

opatrenia na revitalizáciu a obnovu areálu Zeppelin SK. Ako vhodné sa javia opatrenia 

k obnove biodiverzity s priľahlou vodnou nádržou Žilina. 

 

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.  
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Z dôvodu zásady zdržanlivosti ZDS vlastné vyhodnotenie a pripomienky k zámeru 

nezasielame.    

 

Za účelom zabezpečenia efektivity konania, odporúčame úradu aj navrhovateľovi aktívne 

konzultovať projekt s verejnosťou a v nasledujúcich povoľovacích konaniach kontaktovať 

verejnosť ešte pred podaním žiadostí na úrad napr. v zmysle § 36 ods. 5 resp. § 64 ods. 1 

Stavebného zákona. Prípadnú konzultáciu so ZDS je možné rezervovať tu: 

https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-samosprav/widget?lang=sk.   

 

• Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí.  • S 

podkladmi rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a 

následne sa k nim podľa § 33 ods. 2 Správneho poriadku vyjadríme.  • Rozhodnutie ako aj 

ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle § 25a Správneho poriadku do 

elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; 

listiny v papierovej forme nezasielať.  •  Toto podanie písomne potvrdíme podľa § 19 ods. 

1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy 

slovensko.sk.“   

 

K daným pripomienkam verejnosti umwelt s.r.o., ako splnomocnený zástupca navrhovateľa 

a spracovateľ oznámenia o zmene navrhovanej činnosti zaslal dňa 28. 07. 2021 stanovisko, kde 

uvádza: "Vzhľadom na charakter činnosti navrhovateľ v súvislosti s Pokračovaním v činnosti 

zberu odpadu zo servisnej činnosti nenavrhuje „zmierňujúce alebo kompenzačné opatrenia“ 

v nadväznosti na ochranu a obnovu biodiverzity, budovania zelenej infraštruktúry, ochranu vôd 

a z hľadiska realizácie Programu odpadového hospodárstva SR. 

 

Hlavnou činnosťou  navrhovateľa nie je  „narábanie s odpadom“ hlavnou činnosťou je predaj 

a servis manipulačnej techniky a energetických systémov. „narábanie s odpadmi“ je len 

doplňujúca činnosť nadväzujúca na výkon servisných prác vykonávaných mimo servisnej dielni 

prevádzky Hruštiny 33, 010 01 Žilina. 

 

Navrhovateľ venuje dostatočnú pozornosť, úsilie a prostriedky na primeranú obnovu a údržbu 

svojho areálu, vrátane ktorej sú už realizované zelené plochy, pri ktorých je zabezpečená 

dlhodobá starostlivosť. 

 

Vzhľadom na veľkosť areálu a jeho umiestnenie navrhovateľ neuvažuje a nevidí dôvod na 

realizáciu novej líniovej obvodovej  izolačnej zelene. Návrh na požiadavku na realizáciu 

líniovej izolačnej zelene sa nezakladá na žiadnej zákonnej norme, najmä v nadväznosti na 

skutočnosť, že realizáciou zmeny činnosti nedôjde k žiadnemu výrubu drevín, novému záberu 

plôch či meny využitia objektov/plôch.“ 

 

OÚ Žilina: Združenie domových samospráv vo svojom stanovisku upozorňuje na dodržiavanie 

zákona EIA. Rozhodnutie je vydané v súlade s týmto zákonom, ako je uvedené nižšie, pri 

rozhodovaní boli použité 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). 

 

Vo svojom stanovisku ZDS tiež uvádza: „Žiadame preto v tomto smere určiť primerané 

kompenzačné opatrenia, ktoré by mohol navrhnúť sám navrhovateľ; ako primerané sa nám javí 

určiť realizáciu líniovej obvodovej izolačnej zelene a vnútroareálových zelených plôch 

a dlhodobú starostlivosť o ňu; opatrenia na revitalizáciu a obnovu areálu Zeppelin SK. Ako 
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vhodné sa javia opatrenia k obnove biodiverzity s priľahlou vodnou nádržou Žilina.“  K veci 

zaujal navrhovateľ svoje stanovisko, ktoré je uvedené vyššie. Vzhľadom na to, že predmetom 

oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je pokračovanie existujúcej činnosti zberu zo 

servisnej činnosti, ktoré bolo vypracované na základe zmien v legislatíve odpadového 

hospodárstva a nie reálnej zmeny navrhovanej činnosti (navýšenie, zmena technológie a pod.), 

príslušný orgán sa stotožňuje s navrhovateľom  

 

Ďalej ZDS požaduje zapracovanie zmierňujúcich opatrení. Zmierňujúce opatrenia sú v  a  forme 

zapracované vo výroku rozhodnutia.   

 

Združenie domových samospráv vo svojom stanovisku uvádza: „Z dôvodu zásady zdržanlivosti 

ZDS vlastné vyhodnotenie a pripomienky k zámeru nezasielame.“ Úrad má za to, že 

verejnosťou neboli zaslané žiadne opodstatnené pripomienky. Zoznam opatrení, ktorý je 

uvedený na webovom sídle združenia, nemôže považovať za zaslanie  pripomienok, a preto sa 

nimi nezaoberá.  

 

Prípadné konzultácie vykonávané medzi navrhovateľom a zdužením sú ich súkromnou 

záležitosťou a nemajú vplyv na samotný proces zisťovacieho konania. 

 

Následne príslušný orgán v zmysle § 33 správneho poriadku listom č.j.OU-ZA-OSZP3-

2021/029276 zo dňa 09. 09. 2021 upovedomil účastníkov konania o možnosti nahliadnutia do 

spisového materiálu a prípadného vznesenia pripomienok k doručeným stanoviskám. 

V stanovenej lehote zaslalo Združenie domových samospráv listom zo dňa 09. septembra 2021 

žiadosť o informácie o životnom prostredí a vykonanie konzultácií:  

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

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

forme zaobstaraných podkladov preukazujúcich vplyvy na životné prostredie v rozsahu 

potrebnom pre efektívne vykonanie konzultácií k predmetnému projektu a to jednou z 

nasledovných foriem: 

1) elektronicky emailom na adresu eia@samospravydomov.org 

2) elektronicku do elektronickej schránky ZDS na ÚPVS 

3) zverejnením na webovom portále enviroportal.sk v podstránke venovanej 

predmetnému projektu 

 

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. 

 

Žiadame o konkretizáciu a špecifikáciu environmentálnych opatrení v nasledovne: 

1) prvky zelenej infraštruktúry a obnovy biodiverzity podľa §2 písm. zh až zj zákona 

OPK č.543/2002 Z.z. 

2) opatrenia ochrany vôd podľa §5 až §11 Vodného zákona 

3) opatrenia realizácie Programu odpadového hospodárstva 

4) opatrenia realizácie obehového hospodárstva 

5) Uviesť konkrétne opatrenia, ktorými navrhuje prispieť k snahe Európskej komisie v 

rámci balíčka 
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energetických reforiem popularizovaných pod názvom „Fit for 55“ 

(https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/fit-for-55/), čím sa naznačuje ambícia EÚ 

stať sa uhlíkovo neutrálnym kontinentom. Bližšie vysvetlenie nájdete v odbornom článku 

(https://euobserver.com/climate/152419). 

6) Uviesť opatrenia, ktorými navrhovateľ prispeje k budovaniu inovatívneho 

ekologického hospodárstva v rámci projektu Európskej zelenej dohody 

(https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk) 

7) Vyhodnotiť opatrenia na obnovu prirodzenej biodiverizty primerané navrhovanej 

činnosti a územiu, v ktorom sa nachádza. 

 

Žiadame zámer 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. 

 

Žiadame zrozumiteľné ale merateľné vyhodnotenie zámeru aj z nasledujúcich hľadísk: 

A. Preukázanie tzv. klimatickej odolnosti infraštruktúry, t.j. že predmetný zámer ani v 

budúcnosti nebude v rozpore so záväzkami Európskej únie dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do 

roku 2050 a cieľ zníženia emisí o 55% do roku 2035. Uvedené platí aj na prevádzkové vplyvy 

zámeru. 

B. Akým spôsobom sa uvažuje s občianskou participáciou pri realizácii tohto zámeru? 

C. Podľa viacerých názorov [tu],[tu] , Slovensku hrozí tzv. pasca stredných príjmov:“  

 

Na druhej strane Slovensko čelí najbližšie desiatky rokov neuveriteľne obrovskej 

ekonomickej výzve. Ide o výzvu, ako nepadnúť do pasce strednopríjmových krajín. Zdrojom 

slovenského rastu za posledných dvadsať rokov bol práve obchod a vývoz. 

Slovensko neprodukuje veľmi inovatívnu pridanú hodnotu. Ako budeme ekonomicky 

rásť – a už sa to deje –, konkurenčné výhody začnú klesať. Ak nebudú nízke mzdové náklady, 

už nebudeme dostatočne konkurencieschopní. Ide o najväčšiu zmenu, ktorá nastane v 

slovenskej ekonomike v najbližšom desaťročí a ktorá bude mať dôsledky na politickú mapu 

krajiny, no žiaden politik o nej nehovorí. Ide o to, ako zmeniť ekonomický model Slovenska a 

prejsť od nízkonákladovej priemyselnej výroby a zahraničného vývozu na udržateľnejšiu formu 

rastu, ktorá generuje vyššiu pridanú hodnotu a inovácie. Ide o to, ako urobiť zo Slovenska 

krajinu, ktorá ľuďom poskytne nielen akúkoľvek novú prácu, ale kvalitnú prácu a príležitosti, 

pre ktoré slovenský talent nebude musieť utekať do zahraničia. Je mi ľúto, že o tejto kľúčovej 

otázke slovenskej budúcnosti sa v slovenskej politike veľmi nediskutuje. 

 

ZDS v rámci Európskej zelenej dohody (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-

2019-2024/europeangreen-deal_sk) je potrebné nastaviť transformáciu hospodárstva na 

ekologickom princípe; žiadame navrhovateľa vysvetliť, jeho príspevok k budovaniu 

ekologického a inovatívneho hospodárstva. 

 

D. ZDS tvrdí (podobne ako Európska komisia) že ekonomika nemusí byť v rozpore s 

ekológiou ale majú sa vzájomne dopĺňať; ako sme opakovane uviedli, toto je dokonca ústavným 

princípom, ktorý sa doteraz nedarí plne napĺňať. Predseda ZDS je autorom interpretácie 

rozvinutia produkčnej funkcie Y(X)=f(C)+f(L)+f(A); t.j. produkcia sa rovná kombinácii 

funkcií výrobných faktorov kapitálu, práce a pôdy. Nazdávame sa, že tak ako kapitál je 

nositeľom trhovej ekonomiky, práca je nositeľom sociálneho rozmeru, tak pôda je nositeľkou 

environmentálneho rozmeru. ZDS tak presadzuje myšlienku zelenej transformácie 

hospodárstva tak, aby bola konkurencieschopnou modernou ekonomikou s tým, že túto 
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transformáciu vidíme prostriedkami ekologického zlepšovania nielen samotného prostredia, ale 

aj ekologizácie samotnej výroby. Iným slovom, konkurenčnú výhodu môže získať ten, ktorý 

vhodne investuje do životného prostredia, čo sa mu súčasne vráti na produktivite a teda v 

konečnom dôsledku na hospodárskom výsledku. Neopomenuteľnou skutočnosťou je aj to, že 

takto sa súčasne generuje aj sociálny a trhový rast. Slovensko tak môže získať náskok práve v 

rozhodujúcej kategórii nadchádzajúceho obdobia a to je dôraz na životné prostredie. 

 

Inšpiráciou nám môže byť historický rudný banský priemysel v Kremnicku, Štiavnicku, 

na Spiši a Gemeri, ktorý sa nespoliehal na fosílnu energiu ale na udržateľné formy energie 

(zväčša tajchy a iné formy vodnej energie). 

 

Žiadame navrhovateľa, aby navrhol opatrenia, ktorými prispeje k zelenej transformácii 

hospodárstva aj celej spoločnosti založenej na inováciách a Euróspkej zelenej dohode 

(https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk); žiadame 

úrad, aby takéto opatrenia určil ako záväzné podmienky rozhodnutia. 

 

E. Európska komisia pripravuje balíček energetických reforiem popularizovaných pod 

názvom „Fit for 55“ (https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/fit-for-55/), čím sa 

naznačuje ambícia EÚ stať sa uhlíkovo neutrálnym kontinentom. Žiadame navrhovateľa, aby 

uviedol opatrenia, ktorými navrhuje prispieť k tejto snahe v rámci svojho zámeru. Bližšie 

vysvetlenie nájdete v odbornom článku (https://euobserver.com/climate/152419). 

 

Po obdržaní 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. 

Pri konzultáciách je potrebné aby spĺňali charakteristiku konzultácie podľa platnej Smernice 

EIA č. 2011/92/EÚ a taktiež aby bol dodržaných ich charakter podľa bodu 23, 24, 29, 34 a 34 

preambuly k novele Smernice EIA č.2014/52/EÚ; 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 ale aj neúradným spôsobom; v prípade záujmu konzultovať zámer so ZDS, 

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

samosprav/widget?lang=sk. 

 

• Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí. • S 

podkladmi rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a 

následne sa k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku vyjadríme. • Rozhodnutie ako aj ostatné 

písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do elektronickej schránky 

nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme 

nezasielať. • Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou 

elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.“ 

 

OÚ Žilina:  

 

Združením domových samospráv bola vznesená požiadavka zaslania podkladov 

preukazujúcich vplyv  na životné prostredie. Príslušný orgán v rámci celého procesu 

zisťovacieho konania zverejňuje informácie, tak ako je stanovené v jednotlivých paragrafoch 

zákona EIA – informácia o začatí zisťovacieho konania v zmysle § 24 ods. 1 vrátane 

predloženého zámeru, upovedomenie o možnosti nahliadnutia do spisového materiálu 

https://euobserver.com/climate/152419
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a podania prípadných pripomienok. Verejnosť v rámci procesu má právo zaslať v zmysle § 24 

ods. 2, 3 zákona EIA odôvodnené písomné stanovisko, aktívne sa zúčastniť konania nazeraním 

do spisu počas celého procesu zisťovacieho konania a pred vydaním samotného rozhodnutia je 

na túto možnosť ešte upozornená v zmysle § 33 správneho poriadku. Ide však o aktívnu účasť 

verejnosti na prebiehajúcom procese. 

 

 Ďalšie požiadavky, ktoré sú vznesené v danom liste majú charakter ďalších pripomienok 

k navrhovanej činnosti, ktoré sú vznesené po lehote určenej na doručenie pripomienok v zmysle 

§ 29 ods. 9 zákona EIA. Z toho dôvodu príslušný orgán na tieto pripomienky neprihliada. 

 

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 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. 

 

Príslušný orgán vychádzal z komplexných výsledkov zisťovacieho konania. Dotknuté 

orgány a povoľujúce orgány nepoukázali na očakávané zhoršenie kvality zložiek životného 

prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia. Niektoré pripomienky boli zahrnuté 

do opatrení určených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, ďalšie sa týkajú povinností 

navrhovateľa vyplývajúce z ustanovení všeobecne záväzných predpisov, preto nemôže byt' 

predmetom rozhodovania príslušného orgánu ale budú riešené v rámci povoľovacieho procesu, 

ktoré sú záväzné pre príslušný povoľovací orgán. 
 

Vyhodnotenie 
 

OÚ Žilina, OSZP3 posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu  

navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti a významu očakávaných 

vplyvov na životné prostredie a to aj kumulatívnych, vrátane vplyvov na zdravie obyvateľov, 

pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. 

 

Pri rozhodovaní použil primerane kritériá pre zisťovacie konanie podľa Prílohy č. 10 

k zákonu o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní 

vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie). 
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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 

zodpovedajúce stupňu prípravy vypracovania oznámenia o zmene navrhovanej činnosti - 

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

 

Navrhovaná činnosť podlieha povoľovaciemu procesu v zmysle zákona 79/2015 Z.z. o 

odpadoch. 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 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 

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 
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a zdravia obyvateľov v záujmovom území, oproti povolenému existujúcemu stavu, ktoré by 

bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona EIA. 

 

OÚ Žilina, OSZP3 na základe preskúmania zhodnotenia predloženého oznámenia 

o zmene navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska 

zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona konštatuje, že nie sú 

ohrozené ani neprimerane ohrozené alebo obmedzené práva a oprávnené záujmy subjektov 

konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli 

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

výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

Upozornenie: 

Podľa § 29 ods. 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 zákon) 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. Zeppelin SK s.r.o., Pionierska 985/28, Zvolenská cesta 14605/50, 974 05 Banská Bystrica 

2. Mesto Žilina,  

3. Združenie domových samospráv, Bratislava 
 

 

Zasiela sa podľa § 29 ods. 15 zákona: 
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