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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-OSZP3-2022/027808                                        V Žiline, 30. 09. 2022 

  

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa 

zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 56 písm. b) zákona 

č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“), rozhodol podľa § 29 ods. 2 

zákona EIA, na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a 

výkup odpadov, miestna výkupňa Gbeľany“, ktorý predložil navrhovateľ Zberné suroviny 

Žilina a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina, IČO 50 634 518 v spojení s § 18 ods. 2 písm. b) 

tohto zákona a po vykonaní  zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti podľa 

§ 29 zákona EIA a zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov takto: 

 

Navrhovaná činnosť „Zariadenie na zber a výkup odpadov, miestna výkupňa 

Gbeľany“ navrhovateľa Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina, IČO 

50 634 518, vypracovaná spracovateľom ENEX consulting, s.r.o., Ľudovíta Stárka 

2513/26A , 911 05 Trenčín, situovanej na pozemkoch parcelné čísla KN C 832/8, 832/7 v k.ú. 

Gbeľany 
 

 

sa nebude posudzovať 
 

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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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) Uplatniť opatrenia pre realizáciu činnosti uvedené v odôvodnení tohto rozhodnutia 

b) Preukázať súlad navrhovanej činnosti s povolenými činnosťami v PHO existujúceho 

vodného zdroja. 

c) Vypracovať posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného 

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

zdravotného rizika 

d) Vypracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného 

úniku znečisťujúcich látok do povrchových a podzemných vôd, a to počas výstavby 

a prevádzky zariadenia 

e) Preukázať vodotesnosť všetkých spevnených plôch, na ktorých sa bude manipulovať 

a zabezpečiť, aby sa účinne zabránilo nežiaducemu úniku prípadných znečisťujúcich 

látok do pôdy a vody. 

f) Dodržať opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na 

životné prostredie uvedené v odôvodnení tohto rozhodnutia. 

 

 

Odôvodnenie 
 

Navrhovateľ, Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina, IČO 50 

634 518 (ďalej len „navrhovateľ“) predložil na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o 

životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej 

len „OÚ Žilina, OSZP3”), dňa 13. 05. 2022 podľa § 29 ods. 1 zákona zámer k navrhovanej 

činnosti ,, Zariadenie na zber a výkup odpadov, miestna výkupňa Gbeľany“ vypracované 

podľa prílohy č. 9 zákona. 

 

Navrhovaná činnosť uvedená v predloženom zámere k 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 13. 05. 2022. 

 

Navrhovaná činnosť bude situovaná v Žilinskom kraji, v okrese Žilina, v obci Gbeľany 

v existujúcom priemyselnom areáli. Areál zariadenia na zber a výkup odpadov bude 

umiestnený v katastrálnom území Gbeľany na časti parciel č. 832/8 a 832/7 s celkovou 

výmerou cca 1 000 m2. Areál sa nachádza na juhovýchodnom okraji obce Gbeľany. Zariadenie 

bude dostupné z ulice Železničná.  

Predkladaný zámer rieši vybudovanie zariadenia na zber a výkup odpadov, vrátane 

kovových odpadov, plastov a papiera. Navrhovaná činnosť svojím rozsahom spĺňa podmienky 

pre zisťovacie konanie:    

• príloha č. 8, tab. č. 9: Infraštruktúra, položka č. 9: Stavby, zariadenia, objekty a 

priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi od 10 t/rok  

• príloha č. 8, tab. č. 9: Infraštruktúra, položka č. 10: Zhromažďovanie odpadov zo 

železných kovov, z neželezných kovov a starých vozidiel bez limitu. 
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Navrhovateľ listom požiadal Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné 

prostredie o upustenie od požiadavky variantného riešenia. Okresný úrad Žilina, Odbor 

starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č.j.: OU-ZA-OSZP32022/022991/Hnl zo dňa 

02. 05. 2022 upustil od požiadavky variantného riešenia. 

 

Stavebno-technické riešenie  

 

Areál zariadenia na zber a výkup odpadov bude umiestnený v existujúcom 

priemyselnom areáli na ploche s výmerou cca 1 000 m2. Vybudovanie prevádzky si nevyžaduje 

budovanie nových plôch, komunikácií ani iných stavebných objektov. Zariadenie bude 

dostupné z verejnej komunikácie ulice Železničná a napojené na vnútroareálové komunikácie. 

Areál pozostáva zo spevnených betónových plôch a unimobunky s administratívnym 

zabezpečením.  Areál zariadenia je oplotený a zabezpečený proti vniknutiu nepovolených osôb. 

V zariadení sa bude nachádzať váha, uzamykateľný kontajner na skladovanie farebných kovov, 

veľkoobjemové kontajnery, maloobjemové kontajnery, uzamykateľný kontajner na nebezpečné 

odpady, elektroodpad, kontajner na zber starých vozidiel a plochy určené na zhromažďovanie 

odpadov.  

 

Dažďové vody zo striech a betónových plôch sú odvádzané a vsakované do okolitého 

nespevneného terénu. Splaškové vody priamo v prevádzke navrhovanej činnosti vznikať 

nebudú, pracovník bude na sociálne účely využívať administratívnu budovu v rámci areálu na 

základe dohody s majiteľom areálu. V areáli sa budú vykonávať činnosti spočívajúce v zbere 

ostatných odpadov a zbere nebezpečných odpadov.   

 

V zariadení na zber a zhodnocovanie odpadov sa budú vykonávať jednotlivé činnosti: 

A. Zber a zhromažďovanie ostatných odpadov  

B. Zber a zhromažďovanie nebezpečných odpadov  

 

 

A. Zber a zhromažďovanie ostatných odpadov  

 

Zariadenie bude slúžiť na zber, vrátane výkupu, triedenia a dočasného zhromažďovania 

ostatných odpadov (kovové odpady, papier, plasty a sklo...), ktoré budú po prijatí roztriedené 

podľa druhu a zhromažďované v areáli na vyhradenej spevnenej ploche zariadenia alebo vo 

vyhradených kontajneroch. Technológia triedenia a ukladania týchto druhov odpadov bude 

vykonávaná ručne. Po naplnení kapacity zariadenia budú ďalej odpady odvážané na 

zhodnotenie. Do zariadenie na zber odpadov budú odpady dovážane držiteľmi odpadov, resp. 

vlastnou dopravou navrhovateľa. Odpad bude pri prijímaní vizuálne skontrolovaný s cieľom 

overenia jeho vlastností, následne bude odvážený a zaevidovaný podľa Katalógu odpadov. 

Ostatné odpady ako železné a neželezné kovy, odpady z obalov, odpady z papiera a plastov, 

elektroodpad budú zhromažďované podľa druhu odpadu. Kovové odpady budú 

zhromažďované buď na spevnenej ploche alebo k tomu určených veľkoobjemových 

kontajneroch. Iné ako kovové nie nebezpečné odpadu budú zhromažďované vo 

veľkoobjemových kontajneroch alebo iných vhodných nádobách určených pre jednotlivé druhy 

odpadov. Neželezné kovy (meď, mosadz, bronz, hliník a pod.), budú zhromažďované podľa 

jednotlivých druhov v uzamykateľnom kontajneri na skladovanie farebných kovov. Odpady 

budú zhromažďované tak, aby nedochádzalo k ich úniku z areálu navrhovateľa do okolia.  

Súčasťou zariadenia je aj zatvorený kontajner na dočasné uloženie starého vozidla a zatvorený 

kontajner na dočasné uloženie elektro odpadov.   
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Zoznam ostatných odpadov, ktoré budú v Zariadení zberané a zhromažďované (v zmysle 

Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov):  

Katalógové 

číslo  

Názov odpadu  Kategória  

02 01 04  odpadové plasty okrem obalov O  

02 01 10  odpadové kovy  O  

03 03 08  odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu  O  

09 01 07  fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo 

zlúčeniny striebra  

O  

12 01 02  prach a zlomky zo železných kovov  O  

12 01 04  prach a zlomky z neželezných kovov  O  

12 01 05  hobliny a triesky z plastov  O  

12 01 21  použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 

12 01 20  

O  

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  

16 01 17  železné kovy O 

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

16 06 05  iné batérie a akumulátory  O  

16 02 14  vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 O 

17 02 02  sklo  O  

17 02 03  plasty  O  

17 04 01  meď, bronz, mosadz  O  

17 04 02  hliník  O  

17 04 03  olovo  O  

17 04 04  zinok  O  

17 04 05  železo a oceľ  O  

17 04 06  cín  O  

17 04 07  zmiešané kovy  O  

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

19 10 01  odpad zo železa a ocele  O  

19 10 02  odpad z neželezných kovov  O  

19 12 01  papier a lepenka  O  

19 12 02  železné kovy  O  

19 12 03  neželezné kovy  O  

19 12 04  plasty a guma  O  

19 12 05  sklo  O  

20 01 01  papier a lepenka  O  

20 01 02  sklo  O  

20 01 04   obaly z kovu O 

20 01 34  batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33  O  
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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 39  plasty  O  

20 01 40  Kovy  O  

20 01 40 01  meď, bronz, mosadz O 

20 01 40 02  hliník O 

20 01 40 03  olovo O 

20 01 40 04  zinok O 

20 01 40 05  železo a oceľ O 

20 01 40 06  cín O 

20 01 40 07  zmiešané kovy O 

 

Ostatné odpady ako železné a neželezné kovy, sklo, papier a lepenka, plasty a odpady z obalov 

sú zhromažďované podľa druhu odpadu. Odpady sú zhromažďované buď na spevnenej ploche 

alebo vo veľkoobjemových kontajneroch. Neželezné kovy (meď, mosadz, bronz, hliník a pod.), 

sú zhromažďované podľa jednotlivých druhov vo veľkoobjemovom uzamykateľnom kontajneri 

farebných kovov, ktorý je zabezpečený voči odcudzeniu. Odpady sú zhromažďované tak, aby 

nedochádzalo k ich úniku z areálu do okolia. 

 

B. Zber a zhromažďovanie nebezpečných odpadov   

 

V zariadení sa bude vykonávať zber a dočasné zhromažďovanie nebezpečných odpadov, 

elektroodpadov, ktoré budú po prijatí roztriedené podľa druhu a dočasne zhromažďované v 

uzatvorenom, uzamykateľnom kontajneri určenom na tento účel. Technológia triedenia a 

ukladania týchto druhov odpadov bude vykonávaná ručne. Po naplnení kapacity zberných a 

skladovacích zariadení budú odpady ďalej odvážané do spracovateľských zariadení zmluvných 

spoločností.  Zhromažďovanie batérií a akumulátorov sa bude vykonávať v certifikovaných 

kontajneroch s vnútornou povrchovou kyselinovzdornou úpravou, ktoré sú vhodné pre zber 

batérií a akumulátorov Aj  iné zbierané nebezpečné odpady budú uložené do špeciálnych obalov 

určených na tento účel, ktoré zabránia ich úniku do okolitého prostredia. Jednotlivé nebezpečné 

odpady budú dočasne uložené v uzamykateľnom certifikovanom sklade s nepriepustnou 

podlahou, ktorý sa nachádza v areáli, a ktorý bude vhodných na účel skladovania nebezpečných 

odpadov.  V uzamykateľnom sklade bude nebezpečný odpad skladovaný  v nádobách a obaloch, 

ktoré budú:  

• Odlíšené od prázdnych nádob a viditeľne označené  

• Zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich 

reakcií v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch)  

• Odolné proti mechanickému poškodeniu  

• Odolné proti chemickým vplyvom  

• Zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov  

• Označené príslušnými identifikačnými listami nebezpečného odpadu   

Uskladnenie pevných nebezpečných odpadov bude v kovových kontajneroch, príp. sudoch a 

plastových obaloch (špeciálne plastové kontajnery na batérie). Všetky nádoby na nebezpečný 

odpad budú uložené tak aby v prípade úniku látky z nádoby bola táto látka zachytená do 

záchytnej vane. Súčasťou zariadenia bude aj zatvorený kontajner na dočasné uloženie starého 

vozidla a zatvorený kontajner na dočasné uloženie elektroodpadov.   
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Nebezpečné odpady, ktoré môžu byť v Zariadení zberané a zhromažďované (v zmysle 

Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov):   

Katalógové 

číslo 

Názov odpadu Kategória 

16 01 04  staré vozidlá N 

16 02 11  

 

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, 

HCFC, HFC 

N 

16 02 13  

 

vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*) iné ako 

uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 

N 

16 06 01  Olovené batérie  N  

20 01 21  žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N 

20 01 23  vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N 

20 01 33  Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 

06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto 

batérie  

N  

20 01 35  

 

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 

20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti 

N 

  

Kapacita zariadenia  

Kapacita na zber ostatných odpadov 3.000  t/rok  

Kapacita na zber nebezpečných odpadov 50  t/rok  

Kapacita na zber elektroodpadu 50  t/rok Kapacita na zber starých vozidiel 100  t/rok 

 

POŽIADAVKY NA VSTUPY  

 

Pôda   

Posudzovaná činnosť nevyžaduje záber poľnohospodárskej pôdy, nakoľko bude umiestnená v 

jestvujúcom priemyselnom areáli v katastrálnom území Gbeľany na časti parciel č. 832/8 a 

832/7. Obe parcely sú evidované ako zastavaná plocha a nádvorie. Navrhovaná činnosť si 

nevyžaduje budovanie nových spevnených plôch, komunikácií ani stavebných objektov.   

 

Voda 
V rámci navrhovaného zariadenia nie je vybudovaná vodovodná prípojka. Pracovník bude na 

sociálne účely využívať administratívnu budovu v rámci areálu na základe dohody s majiteľom 

areálu. Iné požiadavky na spotrebu vody v prevádzke nebudú.    

 

Ostatné surovinové a energetické zdroje    

Elektrická energia 
Potreba elektrickej energie bude zabezpečená existujúcou prípojkou pre daný areál. Spotreba 

elektrickej energie počas prevádzky bude zabezpečovať prevádzku unimobunky 

(administratívnej budovy), a to na jej vykurovanie a osvetlenie. 

Spotreba zemného plynu   

Prevádzka nie je napojená na prípojku zemného plynu 

 

Dopravná a iná infraštruktúra 
Príjazdová cesta do areálu je vybudovaná. Komunikácia do areálu je napojená na ulicu 

Železničná.  Dopravná zaťaženosť po uvedení zariadenia do prevádzky sa predpokladá v 

rozsahu  3 - 5 prejazdov nákladných vozidiel denne. Nakoľko sa navrhovaná činnosť nachádza 
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v jestvujúcom priemyselnom areáli je toto územie na predpokladané zaťaženie nákladnou 

dopravou pripravené a nevyžiada si potrebu budovania nových komunikácií. Nákladná doprava 

nebude tranzitovať cez priľahlé obce.    

 

Nároky na pracovné sily 

Celkový počet zamestnancov v zariadení na zber a výkup odpadov bude v počte 1 zamestnanec 

pracujúci v jednej zmene. 

 

ÚDAJE O VÝSTUPOCH  

 

Zdroje znečistenia ovzdušia 

Pri realizácii zámeru sa nepredpokladá významný vznik emisií znečisťujúcich látok.  Počas 

prevádzky zariadenia môže byť zvýšená prašnosť, ktorá môže byť spôsobená dopravou a 

manipuláciou s odpadmi. Nakoľko v prevádzke bude vykonávaný dovoz odpadov v 

kontajneroch z priemyselných prevádzok a tiež výkup od občanov, v rámci ktorého bude 

vykúpený odpad umiestňovaný prioritne do veľkoobjemových kontajnerov, ktoré budú následne 

po zaplnení odvezené kontajnerovými vozidlami, nie je v prevádzke predpoklad zvýšenej 

manipulácie s odpadom, a tým aj prašnosť z manipulácie s odpadmi bude len minimálna. V 

rámci prevádzky nebude prevádzkovaná manipulačná technika na nakladanie odpadov. 

Dovezené odpady, budú buď už uložené vo veľkoobjemových kontajneroch alebo budú triedené 

ručne a následne pri odvoze budú naložené pomocou hydraulickej ruky, na prepravnom 

nákladnom vozidle.  Činnosti ako sú zber a zhromažďovanie ostatných a nebezpečných odpadov 

neprodukujú látky znečisťujúce ovzdušie. V spojitosti s prevádzkou a navrhovanými 

činnosťami bude najvýznamnejším zdrojom látok znečisťujúcich ovzdušie doprava. 

Predpokladá sa, že v dôsledku navrhovaných zmien a doplňujúcich aktivít nedôjde k 

významnému nárastu intenzity dopravy v dotknutom území a teda ani významnému nárastu 

emisií produkovaných dopravou.   

 

Odpadové vody 
Samotná prevádzka nebude produkovať odpadové vody.  Dažďové vody zo striech a betónových 

plôch sú odvádzané a vsakované do okolitého terénu.   

 

Odpady 
Navrhované činnosti charakterizované v rámci predkladanej dokumentácie predstavujú súbor 

funkčne a logisticky usporiadaných objektov a zariadení, ktoré budú zabezpečovať:  

-  zber ostatných odpadov, vrátane výkupu, triedenia, zhromažďovania vykúpených kovových 

odpadov do času ich odovzdania konečnému spracovateľovi,  

-  zber ostatných odpadov, vrátane výkupu, triedenia, zhromažďovania vykúpených odpadov 

(papier, plast) do času ich odovzdania konečnému spracovateľovi,  

-  zber, triedenie a zhromažďovanie nebezpečných odpadov, starých batérií a akumulátorov, 

elekroodpadu a starých vozidiel do času ich odovzdania konečnému spracovateľovi,   

Predpokladá sa, že po uvedení navrhovanej činnosti budú v súvislosti s prevádzkou zariadenia 

vznikať aj odpady priamo súvisiace s prevádzkou zariadenia. V rámci činnosti prevádzky môžu 

navrhovateľovi vznikať aj odpady, pre ktoré bude navrhovateľa ako ich pôvodca.  V prípade 

vzniku a zhromažďovania nebezpečných odpadov, tieto si vyžadujú osobitné nakladanie. V 

prípade vzniku nebezpečných odpadov, budú tieto odovzdané na ďalšie nakladanie s nimi 

oprávnenej organizácii.  Pri nakladaní s odpadmi je nevyhnutné dodržiavať platnú legislatívu v 

oblasti odpadov.   
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So vzniknutým komunálnym odpadom vznikajúcim v rámci prevádzky bude nakladané v 

súlade s VZN obce Gbeľany. 

 

Zdroje hluku a vibrácií    

Zdrojmi hluku počas prevádzky budú:  

• doprava materiálov (odpadov) do zariadenia a zo zariadenia,  

• zhromažďovanie a manipulácia s kovovými odpadmi.   

Počas prevádzky navrhovaného zariadenia bude vonkajším zdrojom hluk z dopravy materiálov 

a následného nakladanie s nimi v rámci areálu zariadenia. V rámci prevádzky nebude 

prevádzkovaná manipulačná technika na nakladanie odpadov. Z pohľadu hluku a vibrácií 

vznikajúcich pri prevádzke sa očakáva v navrhovanom zariadení zvýšená hladina hluku, z 

dôvodu vykladania kovového materiálu a zvýšenej dopravnej premávke automobilov, ktoré ale 

majú prístup do zariadenia z ulice Železničná. 

 

VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 

Vplyvy na horninové prostredie, geomorfologické pomery, nerastné suroviny, 

a geodynamické javy 

 

Horninové prostredie 

Kontaminácia horninového prostredia počas výstavby a užívania objektov je málo 

pravdepodobná a to iba pri havarijných situáciách, ku ktorým by pri dodržaní všetkých 

bezpečnostných predpisov nemalo dôjsť. Navrhnuté technické riešenia zabezpečenie podláh a 

plôch bude v areáli zamerané na ochranu podzemných vôd a horninového prostredia a budú na 

dostatočnej technickej úrovni. Pri dodržiavaní technologických postupov a miest manipulácie 

s odpadmi, by nemalo dôjsť k situáciám, ktoré ohrozia horninové prostredie. Navrhované 

činnosť bude prebiehať najmä na zabezpečených miestach v rámci jestvujúceho areálu 

prevádzky navrhovateľa.  

Vplyv na horninové prostredie počas prevádzky zariadenia sa hodnotí ako zanedbateľný a 

predstavuje len potenciálne riziká ohrozenia horninového prostredia v prípade havarijných 

únikov znečisťujúcich látok mimo zabezpečené priestory.  .  

 

Hluková záťaž   

Z pohľadu hluku a vibrácií vznikajúcich pri prevádzke sa bude navrhovaná činnosť realizovať 

v rámci priemyselného areálu.  Zdrojmi hluku počas prevádzky budú:  

• doprava materiálov (odpadov) do zariadenia a zo zariadenia,  

• nakladanie, manipulácia s kovovými odpadmi.   

V súvislosti s hlukovou situáciou v území možno konštatovať, že lokalita je situovaná v 

priemyselnej zóne, kde je už v súčasnosti v dôsledku prítomnosti viacerých zdrojov hluku 

(železničná doprava, cesta, a iné prevádzky) zaťaženie výrazné.  Činnosť navrhovaného 

zariadenia je v spojitosti s pracovnou dobou zamestnancov obmedzená na denný a večerný čas 

s prevádzkovou dobou od 7:00 do 15:30 počas pracovných dní. Areál zariadenia na zber a 

výkup odpadov je situovaný v jestvujúcom priemyselnom areáli. Najbližšia obytná zástavba je 

situovaná cca 250 m vzdušnou čiarou od prevádzky.   

Z uvedeného sa nepredpokladá, že v dôsledku realizácie navrhovaných činností dôjde k 

výraznému zhoršeniu týchto pomerov. Z celkového hľadiska je predpoklad mierneho 

negatívneho vplyvu činnosti na hlukovú situáciu okolia, počas prevádzkových hodín 

zariadenia, ktoré sú ale určené tak, aby obťažovanie hlukov okolia malo čo najmenší vplyv na 

obyvateľov. Nie je predpoklad významného prírastku negatívneho vplyvu činnosti na hlukovú 

situáciu okolia, samotného situovania navrhovanej činnosti v priemyselnom areáli mimo 
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zastavaného územia obce Gbeľany. Tento vplyv možno hodnotiť ako dlhodobý lokálny, ale 

málo významný.   

 

Vplyvy na klimatické pomery  

Realizáciou a prevádzkou navrhovanej činnosti nedôjde k významným zmenám mikroklímy. 

Vplyvy sú zanedbateľné.  

 

Znečistenie ovzdušia 
Vzhľadom na funkčné využívanie riešeného územia, výstupy a charakter činnosti, nie je 

dôvodné očakávať zmeny kvality ovzdušia v celom priestore v rámci štandardnej prevádzky.  

Prírastok emisií z automobilovej dopravy a prevádzky v dotknutom území nebude tak 

významný, aby výrazne ovplyvnil kvalitu jeho ovzdušia v porovnaní so súčasným stavom.  

Činnosti ako sú zber a zhromažďovanie ostatných a nebezpečných odpadov neprodukujú látky 

znečisťujúce ovzdušie. Činnosť je navrhovaná tak, aby v maximálnej možnej miere eliminovala 

vplyvy na ovzdušie a miestnu klímu a jej vplyv v celkovom kontexte možno charakterizovať 

málo významný.  

 

Vplyvy na vodné pomery 

Navrhnuté riešenia na ochranu vodných pomerov v lokalite sú na dostatočnej technickej úrovni. 

Predpokladá sa, že prevádzka navrhovaného zariadenia neovplyvní negatívne hydrologické a 

hydrogeologické pomery dotknutého územia a nebude mať výrazne negatívny vplyv na 

kvalitatívno- kvantitatívne pomery povrchových a podzemných vôd. Vplyv možno hodnotiť 

ako negatívny, ale zanedbateľný a predstavuje skôr potenciálne riziká ohrozenia podzemných 

a povrchových vôd v prípade havarijných únikov škodlivých látok mimo zabezpečené plochy 

a priestory. 

 

Vplyvy na pôdu 

Zámer bude realizovaný v priemyselnej zóne, plochy boli vyňaté z poľnohospodárskeho 

pôdneho fondu a zastavané priemyselnými objektami. Vplyvy sú nulové. 

 

Vplyvy na flóru, faunu a ich biotopy 

Realizácia činnosti si nevyžiada výrub drevín. V hodnotenom území sa nevyskytujú chránené, 

vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov ani ich biotopy. Územím neprechádzajú migračné 

koridory živočíchov. Vplyvy na chránené, vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov a ich 

biotopy sú zanedbateľné.   

 

Vplyvy na chránené územia 

Areál nezasahuje do chránených vtáčích území, území európskeho významu ani súvislej 

európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Nezasahuje do veľkoplošných ani 

maloplošných chránených území prírody. Územie, v ktorom sa činnosť navrhuje sa nachádza v 

1. stupni ochrany podľa zák. č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.    

 

Vplyvy na prvky územného systému ekologickej stability 

Dotknuté územie nezasahuje do žiadneho z prvkov RÚSES, preto realizácia zámeru nebude 

mať negatívny vplyv na prvky RÚSES. 

 

Vplyvy na dopravu 

Areál má dobré dopravné napojenie na verejné komunikácie. Z pohľadu hluku a vibrácií 

vznikajúcich pri prevádzke sa očakáva v navrhovanom zariadení zvýšená hladina hluku, z 

dôvodu manipulácie s kovovými odpadmi a zvýšenej dopravnej premávke automobilov, ktoré 
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majú prístup do zariadenia z ulice Železničná. Dopravná zaťaženosť po uvedení zariadenia do 

prevádzky sa predpokladá v rozsahu 3 – 5  prejazdov nákladných vozidiel denne. Nakoľko sa 

navrhovaná činnosť nachádza v jestvujúcom priemyselnom areáli je toto územie na 

predpokladané zaťaženie nákladnou dopravou pripravené.  Dopravná obsluha v rámci areálu sa 

bude vykonávať po jestvujúcich komunikáciách. Navrhovanou činnosťou nevznikne 

požiadavka na budovanie, alebo rekonštrukciu jestvujúcich štátnych, resp. areálových 

komunikácií, ani parkovacích plôch. Parkovanie nákladných áut, ako aj vozidiel zamestnanca 

prevádzky bude zabezpečené na jestvujúcich spevnených plochách v areáli prevádzky. 

Navrhovaná činnosť si nevyžiada budovanie nových parkovacích miest, nakoľko súčasný stav 

bude dostatočne vyhovujúci aj pri spustení prevádzky novej činnosti v rámci jestvujúcich plôch 

v areáli navrhovateľa. Vplyv na intenzitu dopravy v širšom okolí lokality sa hodnotí v celkovom 

kontexte ako zanedbateľný.   

 

Dopady navrhovanej činnosti na zdravie obyvateľstva  

Najbližšie trvale obývané objekty sa nachádzajú sú vo vzdialenosti cca 250 m od navrhovanej 

činnosti. Negatívne vplyvy je možné očakávať priamo v areáli v dôsledku zvýšenej frekvencie 

dopravy na príjazdovej komunikácii po uvedení do prevádzky a to zvýšením sekundárnej 

prašnosti, emisií znečisťujúcich látok a hluku z dopravy. Pri samotnej prevádzke bude zvýšená 

hladina hluku, ktorá bude  spôsobená, nakladaním, vykladaním a manipuláciou s kovovými 

odpadmi. Zvýšené hladiny hluku a prašnosti budú počas prevádzky zariadenia, ktoré nebude 

prevádzkované v nočných hodinách (pracovná doba sa predpokladá v pracovné dni od 7:00 do 

15:30).Úroveň hluku, ktorá je produkovaná prevádzkovaním zariadenia na zber a výkup 

odpadov, je hodnotené zvýšenie hlukových hladín vzhľadom na situovanie prevádzky ako 

nepriame a málo významné.  

Pozitívne vplyvy sa prejavia najmä v socio-ekonomickej oblasti spočívajúce zvýšenej miere 

zhodnocovanie odpadov v súlade s platným POH SR, ako aj prevádzkou zariadenie, kde budú  

občania môcť zanášať svoje odpady, s ktorými je následne nakladané v zmysle hierarchie 

odpadového hospodárstva, nakoľko kovové odpady finálne končia zväčša v oceliarňach, kde sú 

opätovne použité na výrobu železa a ocele, čo šetrí prírodné zdroje a plne s súlade s obehovým 

hospodárstvom.  Vplyvy na obyvateľstvo je možno hodnotiť v celkovom kontexte ako málo 

významné.  

 

Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné 

prostredie:  

 

Pre realizáciu zámeru a jeho prevádzku je potrebné dôsledné dodržiavanie platných 

technologických, bezpečnostných a protipožiarnych predpisov a platnej legislatívy.  Pri 

realizácii je nutné dodržiavať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v súlade s 

príslušnými právnymi predpismi.  Na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti na životné 

prostredie sa navrhujú opatrenia uvedené v nasledujúcich kapitolách.   

 

Opatrenia z hľadiska ochrany horninového prostredia   

Počas prevádzky je potrebné zabezpečiť zníženie rizika havárií vozidiel, aby nedošlo k 

úniku možných kontaminantov do horninového prostredia. Manipulácie s odpadmi sa bude 

vykonávať len na spevnených plochách v areáli prevádzky.  Nebezpečné odpady skladovať len 

v nádobách, ktoré zabezpečenie zachytenie prípadného úniku NL. Nádoby, v ktorých budú NO 

skladované umiestňovať len na plochách, ktoré majú nepriepustnú podlahu, ktorá zabráni 

prípadnému úniku znečisťujúcich látok do horninového prostredia.   

 

Opatrenia na ochranu zdravia ľudí   
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Pri prevádzke činnosti dodržať ustanovenia zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a 

rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 124/2006 Z.z. 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Jednotlivé objekty a priestory využívané pre 

navrhované činnosti v rámci Zariadenia na zber, výkup a odpadov musia byť prehľadne a jasne 

označené. Dbať na bezpečnosť v súvislosti s dopravným zaťažením územia (pohyb nákladných 

automobilov v rámci areálu).   

 

Opatrenia na ochranu podzemných a povrchových vôd  

• Vypracovať havarijný plán podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a vyhl. MŽP SR č. 

200/2018 Z.z.  

• Zabezpečiť dobrý technický stav vodných stavieb z hľadiska možnosti únik 

znečisťujúcich látok a vykonávať preventívne kontroly.  

• Zabezpečiť miesta prípadného výskytu škodlivých látok havarijnými súpravami.  

• Počas prevádzky je potrebné zabezpečiť zníženie rizika havárií vozidiel, aby nedošlo k 

úniku možných kontaminantov do horninového prostredia.  

• Manipuláciu s odpadmi vykonávať len na izolovaných plochách v areáli prevádzky.   

• Skladovať znečisťujúce látky len na miestach na to určených, ktoré budú zabezpečené 

proti prípadným únikom do okolitého prostredie.  

• Pre sklady a záchytné havarijné vane, kde sú skladované NO, zabezpečiť vykonanie 

skúšky tesnosti v zmysle § 39 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a vyhlášky MŽP SR č. 

200/2018 Z.z.   

 

Nakladanie s odpadmi  

• Držiteľ odpadov je povinný odpady vznikajúce pri činnosti zhromažďovať a triediť podľa 

druhov a nakladať s nimi v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.  

• Dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 

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

• Manipulácie s odpadmi vykonávať len na izolovaných plochách v areáli prevádzky.   

• Nebezpečné odpady zhromažďovať oddelene od ostatných odpadov v areáli prevádzky, 

na vyhradenom mieste. Tieto odpady musia byť uložené v nepriepustných obaloch a sudoch do 

doby prepravy oprávnenou osobou za účelom následného zneškodnenia, resp. zhodnotenia.  

• Zabezpečiť, aby držiteľ odpadov odovzdal odpady na zhodnotenie/zneškodnenie len 

osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené.  

• Zabezpečiť, aby držiteľ odpadov viedol a uchovával evidenciu o druhoch a množstve 

odpadov, o ich zhodnocovaní a zneškodňovaní,  

• Zmesový komunálny odpad a jeho oddelené zložky je potrebné zhromažďovať v 

zberných nádobách zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci Gbeľany.   

 

Opatrenia na ochranu ovzdušia  

V prípade suchých období je potrebné areálové komunikácie skrápať vodou, aby sa 

zabránilo nadmernej prašnosti pri pohybe mechanizmov v rámci areálu navrhovateľa.   

 

Opatrenia na ochranu pred hlukom a pred vibráciami  

Zabezpečiť, aby stavebné práce neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo 

vonkajšom prostredí napr. správnou organizáciou prác. Dodržiavanie pracovnej doby, ktorá by 

mala byť vylúčená v nočných hodinách, v dňoch pracovného pokoja a počas sviatkov.  

 

 

V rámci zisťovacieho konania OÚ Žilina - OSŽP rozoslal oznámenie o začatí správneho 

konania a predložení zámeru k navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie 
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stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu, dotknutej obci a 

zároveň zverejnil na webovom sídle ministerstva a Okresného úradu Žilina v termíne 16.  06. 

2022. 

 

Stanoviská k navrhovanej činnosti 

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

subjekty  

 

1. Obec Gbeľany listom R2022/1971 zo dňa 18. 07. 2022 s informáciou o zverejnení 

oznámenia k navrhovanej činnosti v lehote 23. 06. 2022 do 15. 07. 2022.  

OÚ Žilina: Akceptuje sa.  

 

2. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia obehového hospodárstva, Odbor 

odpadového hospodárstva listom 36366/2022 zo dňa 27. 06. 2022 s nasledovným 

stanoviskom:  

a) Navrhovateľa upozorňujeme na skutočnosť, že pri budovaní zariadenia a pri 

výkopových prácach treba nakladať so vznikajúcim stavebným odpadom a odpadom 

z demolácií v zmysle najnovšej platnej legislatívy. 

b) Z hľadiska vecnej pôsobnosti zdôrazňujeme, že všetky odpady vznikajúce v priebehu 

prevádzky sa musia skladovať a likvidovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a súvisiacimi právnymi predpismi, zmluvne v réžii subjektov s príslušným oprávnením 

c) Pri riešení systému zberu a nakladaní s odpadmi, najmä komunálnymi, je potrebné 

zohľadniť aktuálne právne normy v odpadovom hospodárstve, ale aj všeobecne 

záväzné nariadenie dotknutej obce.  

OÚ Žilina: v rámci navrhovanej činnosti nedôjde k žiadnym stavebným ani demolačným 

prácam. Ministerstvo upozorňuje na dodržiavanie platnej legislatívy. 

 

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline listom 2075/2022/PPL zo dňa 

04. 07. 2022 s odporučením ukončiť proces EIA s nasledovnými pripomienkami:  

a) Prevádzka na zber, výkup a zhodnocovanie odpadov je povinná vykonávať svoju 

činnosť za podmienok vyplývajúcich zo zákona č.355/2007 Z.z.. Jednotlivé zdroje 

hluku a vibrácií musia spĺňať prípustné hodnoty hluku  vo vonkajšom prostredí, ktoré 

sú stanovené vyhláškou 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 upozorňuje na povinnosti stanovené v príslušnej 

legislatíve. Bod b. je súčasťou výroku 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-

2022/033754-002/Val zo dňa 29. 06. 2022 s odporučením ukončiť proces EIA bez 

pripomienok s nasledovnou poznámkou:  

a) Podľa zákona o ochrane prírody a krajiny sa záujmová lokalita nachádza na území, 

ktorému sa poskytuje prvý stupeň ochrany, zároveň je navrhovaná činnosť situovaná  

mimo území NATURA. 

OÚ Žilina: Akceptuje sa.  
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5. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody 

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

2022/033247-002/Jak  zo dňa 24. 06. 2022 s odporučením ukončiť proces EIA bez 

pripomienok.  

OÚ Žilina: Akceptuje sa.  

 

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

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

2022/034613-002/Kri zo dňa 18. 07. 2022 s odporučením ukončiť proces EIA 

s nasledovnými pripomienkami:  

a) Pri činnostiach, pri ktorých sa bude zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami, je nutné 

dodržiavať povinnosti ustanovené v § 27, § 39 a § 41 zákona  č. 364/2004 Z. z. o vodách 

a o zmene  zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný 

zákon). Prípadné negatívne vplyvy na vodné pomery je potrebné eliminovať dôsledným 

uplatňovaním a rešpektovaným platnej legislatívy vodného zákona.   

b) Dbať na Vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 

Z. z. § 3, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, 

o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. 

c) Navrhovaný zámer je situovaný v pásme hygienickej ochrany (PHO) vodárenského 

zdroja Gbeľany vyhláseného rozhodnutím č.j. 2/3/4065/96-Iz zo dňa 22.03.1996. 

Z uvedeného dôvodu všetka činnosť v PHO musí byť podľa § 32 (5) zákona č. 364/2004 

Z. z. (vodný zákon) v súlade s rozhodnutím o určení ochranných pásiem vodárenského 

zdroja ako aj s vyhláškou č. 29/2005 MŽP ŽP, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o určovaní ochranných pásiem VZ, opatreniach na ochranu vôd a o technických 

úpravách v OP VZ. 

d) Pre elimináciu vplyvov na povrchové a podzemné vody  odporúčame vypracovanie 

plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku 

znečisťujúcich látok do povrchových a podzemných vôd, a to počas výstavby, ako aj 

prevádzky t.j. vypracovať havarijný plán v zmysle § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. 

o vodách a vyhlášky MŽP SR  č. 200/2018 Z. z. a predložiť ho orgánu štátnej vodnej 

správy (SIŽP IOV) na schválenie. 

e) Odpady budú zhromažďované v zmysle platnej legislatívy zákona o odpadoch.   

f) Plochy, na ktorých sa zaobchádza, resp. bude zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami je 

nutné mať upravené v súlade s ustanovením § 39 vodného zákona. 

g) Všetky spevnené plochy, na ktorých sa bude manipulovať s druhotnými surovinami 

musia byť vodotesné a vybudované tak, aby sa pri mimoriadnych okolnostiach mohlo 

účinne zabrániť nežiaducemu úniku prípadných znečisťujúcich látok do pôdy a vody. 

 

OÚ Žilina: Akceptuje sa.  Ide o upozornenie na dodržiavanie platnej legislatívy na úseku 

vodného hospodárstva. Body c), d) a g) sú súčasťou výroku tohto rozhodnutia 

 

7. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline listom, ORHZ-ZA1-

2022/000680-001 zo dňa 07. 07. 2021s odporučením ukončiť proces EIA bez pripomienok.  

OÚ Žilina: Akceptuje sa.  

 

8. Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia listom, OU-ZA-OKR1-2022/035499-002 

zo dňa 11. 07. 2022 s odporučením ukončiť proces EIA bez pripomienok.  

OÚ Žilina: Akceptuje sa.  
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9. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií listom, OU-ZA-

OCDPK-2022/032961/2/ŠPA zo dňa 22. 06. 2022 s odporučením ukončiť proces EIA bez 

pripomienok.  

OÚ Žilina: Akceptuje sa.  

 

V stanovenej lehote neboli vznesené ďalšie pripomienky dotknutých orgánov. Toto v 

zmysle  § 23 ods. 4 sa považuje za súhlasné stanovisko. 

 

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

2022/027808 zo dňa 12. 07. 2022 upovedomil účastníkov konania o možnosti nahliadnutia do 

spisového materiálu a prípadného vznesenia pripomienok k doručeným stanoviskám. Túto 

možnosť nevyužil žiaden účastník konania. 

 

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 tejto 

zmeny, miesta jej vykonávania a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a to aj 

kumulatívnych, vrátane vplyvov na zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav 

životného prostredia v dotknutom území. 

 

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

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

vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie). 

 

Navrhovaná činnosť sa nachádza v území, kde sú dlhodobo umiestnené priemyselné 

prevádzky. Z toho dôvodu sú známe vplyvy danej prevádzok na životné prostredie. Navrhovaná 

činnosť 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 zámeru k 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 o odpadoch 

v znení neskorších predpisov. Tohto procesu sa zúčastňujú orgány ochrany životného prostredia 

a zdravia, ktoré sú dostatočnou zárukou, že nebude povolená taká činnosť, ktorá by bola v 

rozpore s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti 

ochrany životného  prostredia a zdravia obyvateľstva. 
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Záver 

OÚ Žilina - OSŽP pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať 

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

predmetnému zámeru k navrhovanej činnosti a pri konečnom rozhodovaní primerane použil 

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

 

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru k 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 zámeru k navrhovanej činnosti tunajší úrad konštatuje, že 

navrhovaná činnosť 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 zámeru k navrhovanej činnosti vyplýva, že sa nepredpokladajú také negatívne 

vplyvy, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia 

obyvateľov v záujmovom území, oproti povolenému existujúcemu stavu, ktoré by bolo 

potrebné ďalej posudzovať podľa zákona EIA. 

 

OÚ Žilina, OSZP3 na základe preskúmania zhodnotenia predloženého zámeru k 

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. 
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Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Okresnom úrade Žilina, 

odbor starostlivosti o životné prostredie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia 

doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. 

 

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona EIA sa za deň doručenia rozhodnutia 

považuje 15 deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 

zákona EIA. 

 

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

prostriedok. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Pavel Kropitz 

vedúci odboru 

 

 

 

Doručí sa: 

1. Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina  

2. Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany 

 

Na vedomie:  
1. Obec Gbeľany – stavebný úrad 

2. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 

Bratislava, ŠSOH 

3. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 

010 08 Žilina – ŠSOPaK, ŠSOO, ŠVS, ŠS OH 

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

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

6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline, Nám. požiarnikov 1, 010 

01 Žilina 

7. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 01 Žilina 

8. Okresný úrad Žilina, PLO, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina  
9. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov 

8556/33B, 010 08 Žilina 

10. Krajský pamiatkový úrad, Mariánske nám. 19,  010 01 Žilina 
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