
OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
odbor starostlivosti o životné prostredie

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie M. R. Štefánika 1, 01001 Žilina

ROZHODNUTIE

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

č.j.: OU-ZA-OSZP3-2017/003331-003/Hnl V Žiline 07.03.2017

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle
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 ElA"), rozhodol podľa § 29 ods. 2
zákona ElA, na základe predloženého zámeru navrhovanej činnosti "Zariadenie na zber,
triedenie a skladovanie ostatných a nebezpečných odpadov", ktorý predložil navrhovateľ,

LECOL, spol. s r.o., Športová 16, 01501 Rajec, IČO: 31610447, po ukončení zist'ovacieho
konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť "Zariadenie na zber, triedenie a skladovanie ostatných a
nebezpečných odpadov" navrhovateľa LECOL, spol. s r.o., Športová 16, 01501 Rajec,
IČO: 31610447, vypracovaná spracovateľom LECOL, spol. s r.o., Športová 16, 01501
Rajec, predmetom ktorej je premiestnenie prevádzkovania zariadenia na nakladanie
s ostatným a nebezpečným odpadom v inej lokalite katastra Rajec

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je preto
možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.
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Vzhl'adonl na charakter činnosti,informácie uvedené "predloženom zámere
navrhovane,i činnosti a doručené stanoviská sa ukladajú nasledo\'né opatrenia:

a) ten, kto vykonin·a zl: r vyhradeného prúdu odpadu v zariadení na zber odpadov. j
povinn); mať uzatvorenú zmluvu s príslušnolI organizáciou zodpovednosti v)Tobcov,
príslušnou trcfou osobou; alebo výrobcom príslušn 'h ) v~/rohku.

b) dopracovať stav lJnéúpravy podláh v zariadeni a nnvrhnuť zúchvtnú jímku na
zachytenie prípadného úniku neb zpečn)'ch látok.

c) zabezpečiť hodnotenie zdr' votn~h( rizika, vypra vanie k regodz,' ci ~ pr: c z hrudi. ka
zdravotn)lch rizík II posudok () riziku. Posudok o riziku a kategorizá 'iu prac redl( žiť

na RLJVZ so sídlonl v Žiline.

Odôvodnenie

Okresný. úrad. Žilina, odbor ~tarost1ivosti o živl'tné pro tr~dic, na základe žiadosti
navrhovateľa: LECOL, spol. s r.o., Sporto\'á 16,01501 R;:ljec, leo: 31610447, doručenej

di1a 09. OS. 20 lG 6a~ ...1Bpr~Yn~ kont\ni~ pvdľ6\ § 18 Q~i l 2píSl111 l?) .1 P()~ľ~ § ~~) lJieis. l pi Hl,
a) zákona ElA vo veci "Zariadenie n~l zber, triedenie a skladovanie ostatn)"ch a
nebezpečn)ch odpadov".

Predložený zámer navrhovanej činno. ti SVOJimI parametramI Je zaraden)' podľa

prílohy Č. 8 zúkona ElA, do kapitoly 9.- infraštruktúra poL č. 9 Stavhy, zariadenia ol jekty a
priestory na nakladanie ' nebezpečl1)'l11 odpadon1 o l 10 tlr k a pol.. č. 10 Zhromažďovanie

odpadov zo železných kovov. z ne2clezt1)'ch kovov akb star)'ch \'oL.idicl bezlimitne obc pre
zisťovacie konanie.

Navrhovaná činnos(je plánovaná v Žilinskom kraji, okres Zilina. p.č. KN ._.- C 1384/4,
v k.ú. R,~iec, Vcden)Tch v KN ako zastavané plochy a nác1vori·l.

Predmetná lokalita sa nachádza v areáli býva1Sj firm) Rajčianka Ide o areál s
viacerými skladov)'mi a n lministralí\'nymi objektmi. Cinn )sť bude využívať existujúce
stavby a priestory ako aj '/ istujúcu infra.'tl"uktúru.Ď'il':im d vodo.m unlÍ . tnenia navrhovanej
činnosti v predmetnej lokalit •je situovanie v priemyselnej zóne 111 sta s dobrýlTI napojenínl na
cestnú Ll železničnú sieť.

Navrhovaná činnosC je riešenú jednovari' ntne. Okr'sl1)Túf'id Žilina, odbor
starostlivosti o životné prostredie upustil od variantnosti rie \~nia listom v.j.: OU-ZA-OSZP3
2016/028883-00_/Hnl zo dňa 29, 06.2016.

]>revádzkové a sociálne zabezpečeniezariadenia:

riestor o rozlohe 2_0 ml bude lnať upravenú spevnenú plochu, bude súčasťou ar álu.
ktor)! je oplotný a uzavretý uzamykaternou bránou a 1110nitoruvan,'1; Z hľadiska objektovej
skladby možno celú prevádzku rozd "lit' do troch skupín
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• objekt č.1 - skladovacia hala, ktorá je rozdelená na dve oddelené časti

• objekt č.2 - administratívne a sociálne zabezpečenie.

Objekt je jednopodlažný, zvislá nosná konštrukcia kovová, obvodný plášť je z
profilového plechu. Strecha je plochá, krytina plechová. Vráta sú plechové uzamykateľné,

podlahu tvorí betónový poter a dlažba.
Príjazdová plocha ústi do skladovacieho objektu, kde môžu dopravné prostriedky zájsť

a vyložiť náklad, čím sa zamedzí pri prípadnému úniku znečisťujúcich látok do voľného

priestoru.
Na voľnej ploche sa bude s odpadom manipulovať v minimálnej miere.

Časť objektu bude slúžiť na skladovanie elektroodpadu a má rozmery 12,1 m x 5,8 m.
Podlahu tvorí dlažba. Odpad bude skladovaný vekopaletách, big-bagoch, prípadne box
paletách.

Druhá časť skladového priestoru bude slúžiť na skladovanie ostatných odpadov.
Rozmery predmetnej časti sú 12,1 m x 12,5 m.

Odpady v obidvoch častiach budú skladované podľa jednotlivých druhov buď v
pôvodných obaloch, alebo v kovových sudoch, plastových kontejneroch, big-bagoch, box
paletách.

Všetky odpady budú označené v zmysle vyhl. MŽP SR Č. 365/2015 katalógovými
číslami a nebezpečné odpady identifikačnými listami nebezpečného odpadu.

Navrhovateľ pri ďalšom nakladaní s odpadom sa bude snažiť prednostne zabezpečiť

jeho zhodnocovanie pred zneškodňovaním.

Chod zariadenia bude zabezpečovať jeden zamestnanec. Pracovná doba bude od 8,00 do
16,00 hod. Na objekte bude vyvesená informačná tabuľa, kde bude uvedená pracovná doba,
zodpovedný vedúci, oznam o udelenom súhlase na prevádzku a kontakt.

Prevádzkové a sociálne zabezpečenie zberne:
Šatňa, WC, sprcha, sú umiestnené v administratívnej budove spoločnosti, ktorých

používanie má prenajímateľ zmluvne dohodnuté.

Voda
Pitná voda: Prevádzka bude napojená na vnútroareálovú vodovodnú sieť.

Odpadová voda - splašková: Prevádzka bude mať splaškovú vodu zvedenú do
vnútroareálovej kanalizačnej siete, ktorá je napojená na ČOV.

Elektrická energia
Zariadenie bude napojené na jestvujúcu elektrickú sieť - napojenie na 220 a 380V.

Plyn
Zariadenie nebude napojené na plynové rozvody.

Technologický postup
Nakladanie s triedeným odpadom možno zhrnúť do nasledovných bodov:

• Dovoz odpadov do priestorov zariadenia
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• Triedenie odpadu

• Uskladnenie odpadu
• Odvoz odpadu na d'al:i spra, vanie

Prísun odpadov od jednotlivých pôvod v a držit Tov :lo navrhovan 'ho zariadenh bu
vykonávané dopravn}'111i pr )striedkami l1avrhovat ra~ dopruvl1)-'mi pro_ triedkami jedn tLiv): 'h
držiteľov odpadov resp. zmluvn dohodnutým prepr'} como Odpady sú do zariadenia
zhrol1nžďovanč v ca c na to určenom n'l v. tupnej informačnej tabuli a pre\" dzkov)m poriadkom.
Pred vstupom do art:álu sú odpady v'ilcn ~ na mustovej váhe' digitálnym u"'az )\·ateľom '0

zmluvne dohodnutým prevádzke vaterom, alebo men':.lI váh )U, zaevidované, vytried "11 ~ a
prcm icstnené podra jednotliv)!ch druh v odpad v na ve pred vyzl1acené miest'a. Po dt tato \n:>m
vytriedení, vyzbieraní, úprave a sklau )Vaní, nie dlh:e 111 ako jedn ľok~ bude tento o Ipad
prepraven)! vlastnými vozidlami alebo Y' zidlami zmluvn)'ch spoločn tí na prucovanie k
oprávnenej osobe n'l 7ä~I'l(k zml uvného vzúthu v súlade s platnou lcgi 'laI ivou v hla. ti
odpadovéh) hospodár:tva.

Postup pri nakladaní s odJladlUi vypl)'vajúce z legisJatíy)'
Preberanie odpadov do zariadenia
Pri dodávke odpadu do zariadenia skontrolovaľ

1. kompl ·tnosť a správno'ľ p )žadovan)\:h doklad lV 't to
• doklad o druhu a nll1()žstve odpadov

pri ncbClpCČn)'ch odpndoch
• spri "vodné listy~ identifikačný list nebezpečnťho odpadu, pod ra patr by analý·za

alebo karta b zp eno. tn)'ch údaj v
') Vykoná sa vizuálnu kontrob dodávky odpadu s cielom oyerif de~laro\ané údaje o

vlastnostiach il z.ložcní odpadu

Skladovanie (u/padov
• zhromužd'ovaf odddene nebezpečné odpady podra leh druhn', 1značovat'ieh urecným

sp'sobom arakladal" s nimi v súlade s t)'mto zákonom a o, ()bitn~:mi predpi. mi.
• manipulovať s nebezpečnými odpadmi tak. aby n~ l šlo k ich úniku do LI )ziťk životn~h

prostredia,
• zariadenie vybaviť pro tríedkami na odstránt'nie úniku nt:b~zpe -'n)'ch látok pri icl

man ipuláe i j~
• viest' a uchovávať evidenciu o druhoch a m110z.:tve odpa lova o nakladaní s nImL
• skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromazd'ovať odpad najdJh ':ic.l dl.:n rok pr d

jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeh zh dn )ten ím
• zaradit' odpad odobratý od súkromnej osoby ak kom ulálny dpad.
• odovzdať odpady na ďaLYie nakladanie len organizácii opr'hm n j naklad ť s odpadmi

podra zákona.

Ohlasovanie
• zvereji10vať druhy zbieraných alebo vykupc)\an) ch odpadov vrátane podmienok zberu

odpadov alebo v)/kupu odpado\',
• ohlasovať údaje l. evidencie príslušnému orgánu štátn j SPf'lvy odpadového hospodárstva

a uchovávať ohlásené údaje,
• oznamovať obci, na kton;j úz mi 'a zb~r OdP3d l nl b ýkup odpadu tl.l'L1toč'1uje, údaje

. o druhu a množstve vyzbieraného odpadu alebo vykúpené,ho dpadu.

Techllické v)Jbol'ellie
Váh~~ vysokozdvížn)' vozík, V13:tllé d()pravné vOLicllo.
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Predpokladaná skladová kapacita zariadenia
Ročná 2 000 t odpadov
Mesačná200 t odpadov

Zoznam odpadov, ktoré sa hudú v zariadenízhromažd'ovať:
Kategória "N"

Kat. č. Názov

020108 Agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky

030104 Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dos
obsahujúce nebezpečné látky

030305 !Kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera (deinking)

040103 Odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťadlá bez kvapalnej fázy

040216 Farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky

050103 Kaly z dna nádrží

060205 Kyselina dusičná a kyselina dusitá

0603 13 lTuhé soli roztoky obsahujúce ťažké kovy

060404 Odpady obsahujúce ortuť

061301 Anorganické prostriedky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu dreva a iné
biocídy

061302 Použité aktívne uhlie (okrem 06 07 02)

070107 !Halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

070207 !Halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

070208 Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

070209 Halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

0702 10 Iné filtračné koláče a použité absorbenty

0702 14 Odpadové prísady (aditíva) obsahujúce nebezpečné látky

0703 11 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné

látky

070413 Tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky

070703 Organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

070708 Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

080111 Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné NL
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0801 15

I
:r(:dm~ kaly ~( b,s. ~lUjÚC ' f rhy < kho laky. ktor ~ ( b'lahujll <. rt;é1ní<.:ké rozpúťéldJ~i alebo!
lIlC nebclpecne latk: i

..-.-..------ -- -- --i- -... --- .. - - _ .._. - -_ --.----- _.
08 Ol l i I Odpady z oc\sw:ulovania farby alebo laku obse hujúce organické ·07pÚ. ľadl::) alebo iné I

r ncbczpecné lútky I.....I-----t .--- __o .----.-.--- - ..-.---. -- - - ,

l 08 Ol 19 f Vodné ,"USt enzic obsahujúce farby alebo laky~ ktoré ob~ hujú organick' rozpúštďadlá .
I . alebo iné nebezpečné látky

I 0801 21

Vodn~' kvapalný odp' d ohahuJúci lepidh1 aIcbo tesniace matC'riály, ktor ~ ohsahujú
í organické rozpúšr'adlá aj 'bo iné lIehczpccllé látky

I 0803 12 ! Odpadová tlači' r~n -ká hlrb'l ot sahujóca ncbel.p 'čné látk v,I .-'
r..- ..·__• ·__m ..~ m -.- -.m ..

I 0803 14 I Kaly z tlačiaren. kej farby obsahujúce nebezp '(né látk)

l 08 03 17 l Od CI ( CI l' . bi'" b . >; 'J' k! pa OVY toner o t a 'Jarne S'l lUJlICI ne "zpe~ne at·y
i !
I080409 IOdpadO\:é ,lepidlá a tesniae-:m 1ri;;ty;;b;;;-hu.i(;C~rgáni

I os 04 II ' :ea~:z:el:'::~~t~:\t;;-n ia~jchmaler;:;j~~ obs~;j;~Ti;~~-~;g;.-;;i~k~t:;;~pÚ>t'adi~-;.l~bo-~~-
nebezpečné látky

I
1080415

1 ..0'8..·04 1"7 '''ž i'~·:~·č~~§ ..~i~T .. ·.... . -..u.u..u _._u._ __

0901 Ol

09 0103

09 0104

Roztoky voclorozpustn)'ch \'ýyojok a aktivátorov

Roztoky vý'vojok r zpustn)lch v r zpúsťad l' II

Roztoky lIslal'ovačov

11 Ol 05 Kyslé moria 'c f( ztoky

11 01 08 Kaly z fosfátovania

II Ol 09 Kalya filtračné k ~r obsahujúce nebezpečné hlky

II 0113
••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••• oo oo ••• oo •••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••_.M•........__._. _._._._ _ _._.._ •.•_•._.__••_. .__.••_ •...•._. ._ _.._ _. .__._._._

Odpéldy z odmasľovania ob 'ahujllcc neb 'zpc~né lútky

l
....· ·1

!
i

---j

l-------+---------------.------.-
Minerálne rezné oleje obsahujúl.:e halogény kr '111 emulzií a roz okcv

112 Ol 09 l Rezné emulzie a roztoky n~ohsahujúce halogény

L--~.----+;----------l 12 Ol 10 ! Syntetické rel.n . oleje
l _. . _ ,

12 01 14 I Kaly z obrábania obsahLljúc~ m:bczpc~n~ 131ky
l _._ _ .._

112 Ol 18 I Kovov~' kal 7. brÚsenia~ honovan ia il lapovoni' ob. 'lhujÚci lej
L_ _._..l.,.í _m..m._ _ .. .

112 Ol 06
1- _..·_ ·- ---!--------------:-----::------:---:---:----:---:-:----:--------j
i 12 Ol 07 l Minerálne rezné olej neobsahujúce halo!!;0n)' okrem 'mulzií a n. ztoko\
l i
~:_. .u ~_ : __..-------------:----:-----:- •__m_.._ _. .·
I 1201 08 i Rezné emulzie a roztoky obsahujúce halo2én:yl - ," j" ,.,..,........ ..

l

Strana 6 z 20 z rozhodnutia č.j.: OlJ-ZA-OSZP3-2017/003331- 03/HnI



120119 Biologicky ľahko rozložiteľný strojový olej

120120 Použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky

130104 Chlórované emulzie

130105 Nechlórované emulzie

130109 Chlórované minerálne hydraulické oleje

130110 Nechlórované minerálne hydraulické oleje

130111 Syntetické hydraulické oleje

13 0112 Biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje

130113 Iné hydraulické oleje

130204 Chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje

130205 Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje

130206 Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje

130207 Biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje

130208 Syntetické izolačné a teplonosné oleje

130306 Chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedené v 13 03 Ol

130307 Nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje

130308 Syntetické izolačné a teplonosné oleje

130309 Biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné oleje

1303 10 Iné izolačné a teplonosné oleje

130401 Odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby

130402 Odpadové oleje z prístavných kanálov

130403 Odpadové oleje z prevádzky iných lodí

130501 Tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody

130502 Kaly z odlučovačov oleja z vody

130503 Kaly z lapačov nečistôt

130506 Olej z odlučovačov oleja z vody

130507 Voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody

130508 Zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody

130701 Vykurovací olej a motorová nafta
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....__ __ _m~--l-~·~· - -.- ..
13 0802 Iné emulzíe

'-------------~;

l~ 06 02, ... ,' _~né halOg~I:OVérozl úšladl<i ,~mu rozpu;ľadiel

140603 Ilneľozpustadlnazmcs'fo7.pustad, I

1406 04 ·..·_·_..·..t..Kä~i;· al~~bo tuhé odpad.. ' obsahujúce. hak fénové rozp~~~l\~diá
.,...._._...__...... -----------------,

I
I

, I
i I

---roi;~;o;é oh;l~ ..obsélhlljú 'e nebezpečný tuh..', pórovit~, z-'d"ladn)' materiAl (nap;', ·~~~i;·~s·t·l
l vrátane prázdnych lhko\lýchll'ldob j

15 Ol 10
---_._-_.._ ~ _ .

I 150111
!

j
~ _-.~,.,.., ~.,-._.. -i', , ,., , ,., "~o .. , , .. , ,.," _ .._-.__.'"_.._- ~ ~~~-~_ _._~-.---.---------------.-1
I 1502 02 I Absorbenty~ filtračné materiály vrátane nlejov)!cll f~ltrov inak II šreciflkovall~,ch~ !

I handry l1ačistení\:~ ochranné odevy kontallún )yané nebezpečn} rni látkamí

f160107
I

..................._.._....._....._...__.._.- ....._----_..._-.

Olejové filtre

i 16 Ol II l Brzdové platničky a obl')zeni obS'II~~_.Ijl_'IC_i_(~_~~ .

116 Ol 13 ! Brzdové kvapaliny
I l ..-0 .-------------------1
I 1601 14 l Nemrznúce kvapaliny ob 'ahujúce nebezpečnL, lí.itky
i l
r-'-----+------- _ _ _ _ _ .._-_ __." _ - - -- ,- ------------..1
I 16 01 21 Nebezpečne diele' in ~ ako tI\- 'cien ~ v 160 l07 'lL, ] 6011 L 160113 a 160 II
!,~------+---------------------'" _ _ " , "'" "..,,. " " _ ".-
I 1602 11 Vyradené z. riadenia obsahujúce chlórfluórované uhl' y díky, HerC, IrFe
i

1160213 I Vyradené zariadellia bs,;i~..~T~~~-~-;~be;p~~~ ..~_ ..\....·~'tL..·T;:~·~ ....~k~;· ..ď~';~:'C:'d~'~-;~16'02 l až 16

102 12
f...-------í!------, .- _- - - _ _.._._ _ __-_ ~ ~ _ _ _----------f

,1602 15 I Nebe/pečné ča~ti ocl:tr'tn 'né z \ ~radl,;n);'h zariad 'ní

t:i6"03 <i3--t ..Äno~~·ga'~1'i'cké"·o'dp·[ľá};"·o-b·:~alľ~;T(;-c'e ..·i·l·e'bezpe·~ ..i·ľ~ .."i·~~·T"'~)~
; !

16 03 05 ! Organické odpady ob.·ahujúce neb zpečné lútky
~

i Vyradené onmnické chemikálie
i t~ h" -b v'l'k! o )sa uJucc ne ezpecne at 'Y

160506 l Laboratórne chem ikál ie pOl )slávajúce z nebeLpet:n~ ch látok alebo obsahujúce
I nt'bezpečné lád.)" vrátane ZIT)('sí laboratórnych ch 'mikálii

; i

i 16 0-5-0-7-- ·l-V);;:;d~;;-~~~-;.;;g;;nick-;-·~h~·;~~ikálie pOZl}:Úl\L~ÚC' z n ~bezpeČ-~~ch' lát~k alebo
I ! obsahujúce nebezpečné látky
i

h.6 05 08
i
~------+-------------:-------_.. _ ~~..~._ _-~._.~ _ _ .
i 16 06 01 Olovené batérie

160602
!------.........-.t------:-----,."'.--.-.-..-'-'-.....-.----------------------.........-.t

l Niklovo-kadmiové batérie

160603

160606

l Batérie obsahujúce ortuť
i . _
i Oddelene zhI' ma:t..d~c vaný elek.tr lyt z batérii a akulnlll' IOrov

160708 Odpady obsahujúce ol j
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160802 Použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné

zlúčeniny prechodných kovov

16 1001 Vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky

170106 Zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky
obsahujúce nebezpečné látky

170204 Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované
nebezpečnými látkami

170409 Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami

170505 Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky

170603 Iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce
nebezpečné látky

170601 Izolačnémateriály obsahujúce azbest

170605 Stavebné materiály obsahujúce azbest

170901 Odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť

170903 Iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce
nebezpečné látky

180106 Chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

180108 Cytotoxické a cytostatické liečivá

180205 Chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

180207 Cytotoxické a cytostatické liečivá

190810 Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené v 190809

19 11 01 Použité filtračné hlinky

191206 Drevo obsahujúce nebezpečné látky

19 12 11 Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu
obsahujúce nebezpečné látky

200117 Fotochemické látky

200119 Pesticídy

200121 Ziarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

200123 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

200126 Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

200127 Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky

200131 Cytotoxické a cytostatické liečivá
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l 200133
i

! Batérie a akumulátory uvedené vl6 06 Ol. 16 06 02 ,tJ
I batérie a akumulát ry obsahujú 'e tíeto bat' rie

L---~---L---_. ---- . . ._j
120 Ol 35 I Vyrad 'né c1ck1ricKé a elektronick', zariadenia íné ako ll\' ,den \ ,. 200 1:2 1 a '201 ~"', I
I ! obsahujúc n bezpečné č(L ti I

1200137 I Drevo Ob.3hujúce nebezpečn" látky -----.---~;

Kateg6ria "O~'

l Kat. č.
!

1020304

t Názov
i

.... ·..1
I
I

0901 07

l 080118

~~~~~~~;ii~~~~~~~~;;~I~;::~~==-==-~~:=~=_~
, 0603 16 Oxidy KO\ ov iné a 'o U\ cd 'né v 0603015 l
' l! I -~------- -~--. - ----

l 070213 pdpadový plast -1
!.__ _ __.._.._!__ _._..~ ~~__ ". ~ ~_ _. OM"_-:-_._.__. __ ._._._ _ ._. _

I OB Oo 08 ~!odnj( tlyapaln)! odpad Ob5u!1ujúoi tln ~iarel1uhú forbu
. i
r.. ·(j's··Oi ľ2 · ·pdpadové ta~by·~ ·i'~k)~ i;~·é ..·;~ďk ..·;.. ·;·~.. 'cdené v 080 II l · 1

pdpady z odstrar'1ovania farby alebol(1ku iné 3\..< uvedené v 080117 l
l II 0802 01 pdpado"é nilh:rové 'práVky

1 .._-+------------------------- ........,1

r 0803 13 pdpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 080312

~08 03 18. bdpadov)' toncr d) tla~iarnc iný ak - uvcd 'ný v080317

hll"04"\Ó----- ,)dp3do-;-;;Tp;dfi;;-l~snfäc;,m;;le~i"ly iné 3ko ti 'edcn'; v080409
l '

0901 08

l
i

1-------+--------------.- - ---..- - -.- --.- - ----i
Fotografický film rr I apiere neobsahujúce striebro alebo zUlčeniny striehra

10 II 03
I--------+-~---------------------_ - .

~)dpadové vláknité materiály na báLe skla

15 Ol Ol

1-------+--- ..

! IO 12 08 (klpad. Keramik od.k ramika. od.tchly~ d.\ hklaclačky a dlazdicc a

-:-.~--:-: 't:. ,. . .., _,
i 10 13 10 pdpady z vyroby zbe~tocementll me ako uved ne v 10 13 9
I '

.........................._... _-_.
12 01 05 iFlobJiny a triesky z plastov

>----._.._ __1.._ _. ..._.._ _ .. _

12 0117 K)dpadový picsk()vací mat riál illý ako uved ný \' 1:0116

......................................_..----1-------_..--------------
)baly z papi "ra a lepenky

,
i

-I
I..........-1

I

15 Ol 02
l-- -+ ._ _.._.. OM _ ~__ - - - -------~

~)baly· Z plastov
----_ _ _ .. .............................................._--_.
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150103 K>baly z dreva

150104 K>baly z kovu

150105 iKompozitné obaly

150106 Zmiešané obaly

150107 Obaly zo skla

150109 Obaly z textilu

160103 Opotrebované pneumatiky

160119 lPlasty

160120 Sklo

160122 Casti inak nešpecifikované

160214 Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13

160216 Časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15

160304 k\norganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03

160306 brganické odpady iné ako uvedené v 16 03 05

160509 IVyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08

161002 Vodné kvapalné odpady iné ako uvedené v 160110

170201 Drevo

170202 Sklo

170203 rlasty

170302 Bitumenové zmesi iné ako uvedené v 170301

170403 Olovo

1704 11 . Káble iné ako uvedené v 17 04 10

170604 ~zolačnémateriály iné ako uvedené v 17 06 O1 a 17 06 03

170904 !Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170901, 170902 a 170903

190802 Odpad z lapačov piesku

191202 Železné kovy

191203 Neželezné kovy
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/l9 1204

i

119 1205

tPla tv a O'uma
ľ"' .,.. ··e

iSklo

I
i
!

1
: 20 Ol 01 tPapier a lepenka
f- __ _ .

l 20 Ol 02
I

!Sklo
f

....._ _ _.._........... . __ __._.-_ __ -. ..-- -..- --.-_._._ _ __. _ .._.__. ...__.._.._ __ __ _ _ _.__.__ J

[Šatstvo

Batérie a akumu1útory in' ako uv 'dené v '.20 01 33

[Liečivá iné ako uveden' v 20 OI 3] I

2001 34

t 20 0132

2001 36 [Vyradené cLa ·1 ·ktr. zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21.20 ol 23 ' 20 O] 3"

l--------..-l.. - -..- - -..-..- ..
20 01 40 tKovy

20 Ol 39
if------.--+.--- - --

tPlasty
..................................._ _ _ __ _ _ _ _ _.._.__ _ __._--_.__._--_._..__._-_._.-_ __ _----_.__._._._-~

!
l
i

............................................................................ . ~

!

Od ady z clcktrozaríadcní:
,.....::.-=.J.:.....:.:..;:.:...L..=......:~:..::.:..::....:;;..;;:,.;;.:..;.....:...:.:..:::...:...:..~ ..._. ......." ....,,.._........ ."__..._. ....,_.".__,,.__.....,

Kat. č. l Názov ! Kateg.

1602 II

1602 t3

. ,

,11Il-;fi-~·;(;;~..~;·~~~~;~-~~hl;~~~~Ú·k)::~"··f.l ..(~r(~·~· ..··......··..·..·..·....·'..···N·.._··..·..··....··.._·..·..·!

IN

'-- --l- ..._ .........-"""...- ....

..-.- _.-- - ----------- i----- ---~

1602 14 Vyradené zariad(..'nia iné ako uved nt: v 16 02 09 a2 16 02 13 I O

16 02 15 N~bezpečllé b~~i odstr~l~i(rL ..~;)Tade,;yC1;-zä[Tií~fe~-í ---------~---·-T-1\-, --......;

1--------!-"'7"""-------...---- .... _...._.. --+.----..4
1602 16 i O l, I

Povinnosti pri obsluhe a údržbe zariadenia
• Obsluha v zariadení mllsí db'H' na správne oznacovani • odpadov.

• Na technickom vybavení su \'ykoná\'u údrzba v 'úlade s t~chni -kými;) bezp č 10Sln)!mi
predpismi platným.i pre jedn di\'é zariadenia.

Evidencia odpadov
• Prevádzkovat ľ zariadenia mu í vyk mí\'ae pravidelnú evidencíu prijat)ch odpadu\'

zatriedených podľa vyhlášky ~fŽ.P SR 365í_O 15 Z.z. - c\ id "nčný list odpod< v.

• Prev{ dzkovater zariadenia musí vypra 'oval" hlásenia na príslu v ný okresn} úrad odb ľ

starosTlivosti o zivotné l rostrcdie.
• Prevádzkovate" Z'lriadenia mu í odo\'zlat' vytrieden): odpad íba ..oprávnenej organizácii".
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Požiadavky na vstupy

Spotreba vody:
Prevádzka bude napojená na existujúci vodovod

Surovinové a energetické zdroje:
Nároky na surovinové a energetické zdroje oproti skutočnosti budú minimálne.

Technológia zberu, ukladania, skladovania odpadu predpokladá minimálny odber elektrickej
energIe.

Surovinové zdroje po spracovaní vyzbieraného odpadu, ktorý sa bude ďalej

zhodnocovať budú v konečnom dôsledku ušetrené.

Areál zariadenia bude dopravne napojený na miestnu komunikáciu. Krajnice vjazdu budú plynule
napojené na krajnice jestvujúcej vozovky.
Pri prevádzke prevádzkovateľ zariadenia zabezpečí, aby na miestnej komunikácii neboli
odstavené žiadne vozidlá čakajúce na vjazd do areálu.

Dopravná a iná infraštruktúra:
Areál zariadenia bude dopravne napojený na miestnu komunikáciu. Krajnice vjazdu

budú plynule napojené na krajnice jestvujúcej vozovky. Pri prevádzke prevádzkovateľ

zariadenia zabezpečí, aby na miestnej komunikácii neboli odstavené žiadne vozidlá čakajúce

na vjazd do areálu.

Nároky na pracovné sily:
Zriadením prevádzky zberu, triedenia a skladovania odpadu vznikne 1 pracovné

miesto.

Údaje o výstupoch:
Zdroje znečisťovania ovzdušia

Odpady uložené v areáli zariadenia nebudú emitovať žiadne plynné emisie. Zariadenie
na zber odpadov nebude evidované ako zdroj znečisťovania ovzdušia v zmysle platnej
legislatívy na úseku ochrany ovzdušia (zákon Č. 137/2010 o ovzduší v znení neskorších
predpisov). Vplyv na imisnú situáciu z dopravných prostriedkov, vzhľadom na dopravne
zaťažené územie, bude zanedbateľný.

Odpadové vody:
Odpadové vody prevádzkou zberu odpadu nebudú vznikať.

Zdroje hluku a vibrácií
Počas prevádzky zberu separovaného odpadu predpokladáme iba mierne zvysenú

hladinu hluku v dôsledku ukladania odpadu a dopravy odpadov. Vozidlá budú odvážať odpad
v rannej zmene.

Predpokladané vplyvy na životné prostredie:

Vplyvy na obyvateľstvo:

Pri manipulácii s odpadmi v zariadení na zber, triedenie a skladovanie odpadu nedôjde
k ohrozeniu zdravých životných podmienok zamestnancov. Za predpokladu správnej
manipulácie s odpadmi v zmysle príslušnej legislatívy, pri dodržaní technologickej disciplíny,
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pre"ádzkového p 'iadku, Zl sad bezp čno. ti pn práci a požiad'lviek na hygienu l1IC .IC

predpoklad ohrozenia zdravia raco"níkoy.

Podzemná a povrchová l'oda
Prevádzka nebude mať vplyv na kv' litu podz 'mný 'h a p lVľ . 1(.n:) ch vôd.

Ol'zdu.fie:
Prevúdzka nebude lllaľ vplyv n'l kvalitu ovzdušia.

Pôda:
Zariadenie bude situO\allé na pn:najat)'ch lozcrnkoch na spvnen)'ch plochách a

stávajúcom objekte a teda nedôjde k z,ibcru poľnohospodár.keha pôdn .>ho fondu ani k il1)'nl
vplyvom na pôdu.

F'auna aflóra:
Nepredpokladáme žiadne vplyvy na okolitú faunu a flóru, chrónené územia. chránen ~

stromy a úzelnný .. ystén1 ekol ).:ickej tab ili ty.
Územie nezasahuje do úz~mí taxativn chránených zákonom o chranl.: prírody (. kmjiny. V
areáli sa nenachádzajú chránené stromy.

Chrúnené územia:
~rev~dzka zarIadenia na zb 'I'. tr~cdenie a skladovanI odpadu nehudematC žiadny

priam,y vplyv na chránené územia.

Opatrenia na zmiernenie nepriazniv\'ch vplyvov .icdnotliv)'ch variantov navrhovanej
činnosti na životné prostredie

• Početnost' odvozu separovan 'ho odpadu prispôsobiť :klu l )vacim kapacitám
prevádzky

• Zaľiadcnie vybaviť havarijn);lni prostriedkami
• Dodržiavať Jet?isl.atívl1 na úseku odpadového hospodárstva a ochrany v)d
• Po odsúhlasení zánleru zisfovacím konaním p dra zákona Č. 2412006 Z.z. p stupovaC

v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. n oJpadoch.

V rámci zisťuvacíeho konani'l OU Zilina - OSZP rozo-lal z'imer k n~ vrhovanej
činnosti podfa § 23 ods, l zákona na zaujatic. stanovi "k rezortnému crgánu, dotknut) 111

orgánom, povorujúcemu orgánu '1 dotknutej obci a zárovcň Lvercjnil na \\ocboVOTľl sídl"
ministerstva a Okresného úradu Žilina oznnmenie o predlož ní z'ímeru v tnuine ll, 08.
2016.

OSZP svcje písonméručili na OU ŽilinaV zákononl stanovenom termín"
stanoviská tieto subjekty:

1. jl1inisterstvo životJlého prostredia SR, odbor odpado\.'élto hospodfÍrstva, Bratislava,
listom tj.: 47914/2016 ~O (HÚI 31. 08. 2016 s odp ľu';el ím ukončiť proces 'ErA
v zisCovacorn konaní .. naslcdovn)'mi pripoulienkami:

d) Navrhovateľa upozonll1jeme~ ž.e ten, kto V) konáva zber v\'hrackn ~h prúdu odpadu
v zariadení na zber odpadov. je p()\'inn)' 111ať uzatvorenú zmluvu s príslu. nou
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organlzaclou zodpovednosti výrobcov, príslušnou treťou osobou, alebo výrobcom
príslušného výrobku.

e) Pri prevádzke zariadenia na zber, triedenie a skladovanie ostatných a nebezpečných

odpadov je potrebné dodržiavať všetky platné právne predpisy odpadového
hospodárstva, a to najmä zákon Č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona Č. 91/2016 Z. z. a vyhlášku Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky Č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch.

2. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia listom, OU-ZA-OSZP3-2016/034357
002/Bre zo dňa 15. 08. 2016 za úsek ŠSOPaK, s odporučením ukončiť proces ElA v
zisťovacom konaní bez pripomienok. Navrhovaná činnosť sa nachádza na území kde sa
poskytuje 1. stupeň ochrany.

3. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia listom č.j.: OU-ZA-OSZP3
20161034355-0021Deb zo dňa 07. 09. 2016 za úsek ŠS OH s odporučením pokračovať

v procese ElA s nasledovnými pripomienkami:
a) Doplniť do zámeru zoznam povolení potrebných k realizácii navrhovanej činnosti

podľa príslušných ustanovení zákona o odpadoch a doplnenie predložiť správnemu
orgánu odpadového hospodárstva, preto správny orgán odpadového hospodárstva
žiada vydať záverečné stanovisko po doplnení zámeru.

4. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia listom č.j.: OU-ZA-OSZP3
201610339341Nem zo dňa 02. 09. 2016 za úsek ŠS OO s odporučením ukončiť proces ElA
v zisťovacom konaní bez pripomienok.

5. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia listom č.j.: OU-ZA-OSZP3
20161034356-0021Ros zo dňa 08. 09. 2016 za úsek ŠVS s odporučením ukončiť proces
v zisťovacom konaní s nasledovnÝmi podmienkami:

a) Ako riziko znečistenia povrchovej a podzemnej vody sa javí možnosť úniku
nebezpečných látok z odpadov pri prevoze, ako aj úniku zo skladovaných odpadov
v samotnej prevádzke. Pre elimináciu týchto rizík je nutné dodržiavať povinnosti
ustanovené v § 39 a 41 vodného zákona.

b) V ďalších stupňoch PD je nutné dopracovať stavebné úpravy podláh v zariadení
a navrhnúť záchytnú jímku na zachytenie prípadného úniku nebezpečných látok.

c) Napojenie na existujúci rozvod pitnej vody a splaškovej kanalizácie je nutné
odsúhlasiť so správcom a vlastníkom.

6. Okresné riaditel'stvo hasičského a záchranného zboru v Žiline listom č.j.: ORHZ-ZA1
253512016 zo dňa 13. 09. 2016 s odporučením ukončiť proces v zisťovacom konaní bez
pripomienok.

7. Žilinský samosprávny kraj odbor dopravy a územného plánovania listom č.j.:
050361201610DaÚP-2 zo dňa 30. 08. 2016 s odporučením ukončiť proces v zisťovacom

konaní bez pripomienok.
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline listom C.j. :

AI20161029571PPL zo dňa 22. 08. 2016, s odporučením ukončiť proces ElA v
zisťovacom konaní s nasledovnými pripomienkami:

a) Navrhovanú činnosť je potrebné viesť tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia
zamestnancov a bezpečnosti prevádzky.

b) Zo strany navrhovateľa je potrebné zabezpečiť hodnotenie zdravotného rizika,
vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík a posudok o riziku.
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PO~'llllok o ri:iku ~ a kate~()rizúcill pr íc je (Jl'eníd::hr" Itef' j70rim7)-J predlo:il' Jla
RUVZ so. ídloll1 v Zi/ine.

c) Navrhovateľjepovinný l ostul ovoľpodľuplatil ~i legislatir ':
zákon { 35512007 Z::. () ochrane, podpore a rO::"oji verejného _cl,. lria ({ o zmen"
a doplnení níektOlých zúkonov v znení JlcskurJÍch predpisov,
zákon Č. 124/2006 Z::. o hezpeô70sti a ochrane zdn/\/ÍCl pri práci cl () zmen J Ll

doplnení niektorfY'f1 zúkonov v ::nenÍ neskor§ích predpiso".
NV SR CT 115/2()()6 Zz. o minimálnych zdrarotn,{ch a bc::pe(:77oslll.1~·ch

požiadavkách na ochr 11111::al1lesfnancov pl'r:.d rizik UJli s/Í"isiacimi s expo::í iou
hluku v znení neskor.;-fclz predpisov,
NV SR c~. 5-19/2')07 Z::. klOroll sa ustaum'lU'ú podrobnosti () pl'ipll 'tnf:ch
hodnotách hluku, iJ?ii'uzl'uku a vibrúcií a o po:iadavk í 'h n l o~iek!h'i::äci1t hluku.
ÍJ?fi-azl'uku a ribr kd \' 51'01110111 pros/re Iii
NV SR cr 281/2006 Z::. o minimálnych be~ e(~nO~D1i'(..:h a zdral'otJ7.ú·h
po::'iadavkách pri ru{nej manipulácii s b,.em JlwmL

NV SR (f. 3911"_006 z.z. o minimálnych be::p J{:nostn.1Jch l zdral'otnJch
požiadavkách na pracodsko}
NV .s'R č. 3Y51:006 z.z. o minimáln:vch po:iadal'kúch na posk,vtonmi) a
pouzivanie OOPP,
liV SR č. 355/2006 Z::. () ochr me ::ameslnoncor pred ri::ik mú súvisiacimi s
cxp0ľÍciou cl1cmfc!cvl1f júk(oroJJl pri prcici r :I1CJlÉ IfcJkarSíclI prcdpiJu F.

Vyššie uvedená legislatíva predstavuje len časť platn)'ch právnych rr 'tlpiso\', podfa
ktorých sa bude navrho !'Iter pt vinn)' riadil' íl po~tur( vuf.

9. OkresflÝ úrad Žilina, odbor krízového riadenia lis/om éj.: (JU-ZA -OKRi-2016/0353 j 0
00_ zo di'zo 26. 08. 2016 s odporučením ukončiť pr )ecs ElA v zi,~ťovacom ko113ní bez
pripomienok.

10. Okres1l.V rínul ŽililIU, odbor (:es/lle] ([opravy II po:.eml1"Vc!l kOlnunikácií /islonl c\/: OU
ZA-OCDPK-20]6/03.f49/2/POL ::) dňa 05. 09. 20] (i s odporucenim ukGI1 "it' pn 'e ~ I:.:IA
v zisfovacom konaní bez pripomienok

V stanovenej lehote neboli vznesené d~alšie pript milnk) dotknulých ( rgún )v. SH)je
pripomienky neuplatnili: ;v1esto Rajec. Tieto v zmysle § 23 od ',4 'a puvažujú za súhlasn6
stanoviská.

Na základe stano\; íska Okresného úradu Žilina. odbur ·tarost!i\ osti o ži volné
pro tredie na úseku odpado\'0ho ho:podár tva navrhovateľ LECOL, spol. s LO. Raj"c li t m
č.j.: 355/2016 zo dňa 30. 09. 2016 cl J lnil7.ámer k navrhovanej činnosti nasledovne:
Druh požadovaného puvoleniu l1arrhuranej ('innosti pOd/ClO. ohitll)\'h predpi. 'Ol' - ::.o::nom
povoleni potrebných k realizácii nm'l'horanej einlU),\'fi v:my\'le z .íkol1a ~. 7()i20 15 Z::,
o odpadoch:
Súhlasy podra ~ 97, ods. l a to:

cl) Prevádzkovanie zariadenia na zber odpadoY~ ak id o zariadcni[ . na ktor)/ch prevádzku
nebol daný súhlas podľa písmt:na a) a ') vrátane Lbcrného dvor'l

') Nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrútane ich prel ravy~ ak ni je súčasťou súhla II

podra iných ustanoveni rahto odseku. a to v prípa e, k pôvodca odpadu aleb držit ľ

odpadu ročne nakladá v súhrne s yä ","tím množstvom ako l t 'In aleb •. k prepra\'Ca
pripravuje ročne vU~ši ' množstvo ako 1 tona n hC7pcčných odpadov
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a) Zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak
vzhľadom na následný spôsob ich zhromažďovania alebo zneškodňovania nie je
triedenie a oddelené zhromažd'ovanie možné alebo účelné,

Podľa § 98 Registrácia
Podľa § 107 Okresný úrad v sídle kraja

b) Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcich územný obvod okresného
úradu a územie kraja

Vzhľadom na komplexné výsledky zisťovacieho konania, ktoré nepoukázali na
predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými
predpismi v oblasti životného prostredia v dôsledku realizácie alebo prevádzky navrhovanej
činnosti, teda príslušný orgán nedospel k záveru, že posudzovanie vplyvov navrhovanej
výstavby na životné prostredie je opodstatnené, preto výstupom zisťovacieho konania je
rozhodnutie o tom, že sa navrhovaná činnosť nebude posudzovaťpodľa zákona ElA, pričom

prihliadal na kritériá stanovené zákonom ElA (§29 ods. 3 a príloha č. 10) a stanoviská
doručené k zámeru. Požiadavka posudzovania navrhovanej činnosti podaná Okresným
úradom Žilina, OSZP3 na úseku ŠS OH bola vysvetlená v stanovisku spracovateľa zámeru
a je postačujúca na to, aby bol proces ukončený rozhodnutím zo zisťovacieho konania.
Účelom zákona ElA je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti
podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie
navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu.

Príslušný orgán vychádzal z komplexných výsledkov zisťovacieho konania a ked'že
dotknuté orgány a povoľujúce orgány nepoukázali na očakávané zhoršenie kvality zložiek
životného prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia a vyslovili vo svojich
stanoviskách názor, že odporúčajú ukončiť proces posudzovania v zisťovacom konaní.
Niektoré pripomienky boli zahrnuté do opatrení určených vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia, dalšie sa týkajú povinností navrhovateľa vyplývajúce z ustanovení všeobecne
záväzných predpisov, preto nemôže byť predmetom rozhodovania príslušného orgánu ale
budú riešené v rámci povoľovacieho procesu, ktoré sú záväzné pre príslušný povoľovací

orgán.

Vyhodnotenie

Navrhovaná činnosti je na katastrálnom území Rajec. Sú známe vplyvy na životné
prostredie uvedeného územia. Navrhovaná činnosť nevyvolá nové vplyvy. Uvedená
skutočnosť sa prejavila aj v stanoviskách od dotknutých subjektov, ktoré dali kladné
stanoviská a nepožadovali ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti, resp.
pripomienkované nedostatky boli vysvetlené v stanovisku spracovateľa zámeru. Opatrenia pre
túto zmenu navrhovanej činnosti sa ukladajú z dôvodu požiadaviek pripomienkujúcich
subjektov. Písomné stanoviská od subjektov, ktoré ich nedoručili v termíne podľa § 29 ods. 9
zákona ElA, sa považujú za súhlasné. Opatrenia pre túto činnosť sa ukladajú a budú
vyhodnotené v rámci povoľovacieho konania.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona sa vykonáva v
predprojektovom štádiu. V rámci zámeru k navrhovanej činnosti boli podrobne
zdokumentované vstupy a výstupy a predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti
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zodpovedajúce stuPllU prípra\'\' a\'rhov nej činn ,ti - posudzo\'< niu vplyvov nn zi"otn
prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Navrhovaná činnosť podlieha I rocesu povolenia podra zákona č; -0/1976 o územnom
plánovaní a stavebnom porhdku ('t vebný zákon) v znení n 'koršf -h l redpis v 'l zákona C~.

79/2015 Z.z. o odpadoch v plantom zn 'nÍ. Navrhovan,} činnosC môže byf 'ealizovaná len na
základe územného rozhodnutia a stavebného povolenia, k oré vydá prísluštý stavcbn~' úrad.
f)alcj právoplaln}'ch rozhodnutí orgánu štátnej sprá vy odI a iovébo hospod'írst\ II Tohto
procesu sa zúčastňujú orgánv o~hral1Y živ 1'n 'ho pro 'tredia, ochruny zdra'ia ') mi ·tnej
scunosprávy, ktoré sú dost~t()čnou zárukou. že n~bude PO\ okná t ká na\'rhoyan'í činno 'C,
ktorá by bola v rozpor' .' pri lu:nými ustam venian1i v~' l 'ene z4Í\'äzl1);ch pr:\'ny II
pr dpisov v oblasti ochrany životnéh pro 'tredla.

Navrhovanú činru. ť je tak možné za predpokladu pln 'ho r '.. p kte \7" nl' V~ tkých
zákol1Oln stanovených pož.iadavil' . odJ- oru6iľ k r ,alizácii.

Záver

OU Žilina - OSŽP pri rc zhodo"oní o tom, či sa n'lvrhovun{l <..:inno ť bude posudzovať
podľa zákona prihliadal na, tanoviská dotknut)fch org/11o\' doručené k l r -'dn etn~mu %é.Ímeru a
pri k\?n)~nmn r(.)~hl~~(~Yf\ní ~'\r1m(:nl ~~ ľ",)l,!'}il krj~~ri!l rrp '/1 (OV;:lie \;onnnit' nv('rl~n ~ \' príl()hl~

č, 10 zákona.

Na základe pľcskúnlania a zhodnot nia predlož ného zámeru k lh \'ľhovanej činnosti,

vyjadreni subjektov konania. zistenia stavbu z hradiska zhodnot n1a pI)vahy a 1'OZ ahu
navrhovanej činnosti. mie.ta Jykonávania navrho\,r n~j činno ti, n(,Ílnä jeho únosného
zaťaženia a ochrany poskyto\"élI1 j podľa osoL itnÝ'ch predpi. \'~ v)'zn mLl čakával )'ch
vplyvov na životné prostre Jie a zdravi obyvat "ľstv'L súladu územno-plán v C)U

dokumentáciou a úrovne. praco\'anía 7,án1CrU tnn~íší úra l kon"wtuj., navrhovaná činn )'f
neohrozuje ani neprimerane neohme zuj' prúv'l a o rávnen' %:lujnl)' subj ''ktov k< nania a sú
splnené podmienky podea zákonu 11 predpi. ov upravujúcich konanÍ'l. ktoré boli súča. ťou

dUl1eru k navrhovanej činnosti, a preto rozhodol tak. ako jl.: uvedené vo vÝTokovt:j časti tohto
rozhodnutia.

V rámci zisfovacieho konania tunajší úrad nezistil žiadne skutc čnosti. ktoré In /;u byl'
v rozpore so všeobecne ZÚVäLI1:'-U1i právnymi predpismi na ochranu životného prostr 'dia,
alebo ktoré by v závažnej mičľe ohr )zoyali životné prostr -~die a zdrayic obyvateľo\'. ktor' by
bolo potrebné posudzovať po ifa zákona, a preto Okre 'n<! úrad Žilina, od.bor tarostlivosti o
životné pro, tredíe rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej častí tohlo rozhodnutia.

Z výsledkov zist~ovaciťho k nania a po Zl hľadneni tano\'Ísk doručen)'ch k zúmcru
pre navrhovanú cinnosť vyplynuli konkrétn - požiadavky \0 vzťahu k navrho\am:j vinno.. ti.
ktoré je pouebné zohfadnitď v proce. c konani':} o povolení navrhovanej činnosti podľn

osobitných predpisov.

Zo zh< dnoteniu predpokladaných vplyvov JJ'lvrhovanťj činno. ti vykonan j v etape
vypracovania 7,úmeru k navrhovanej činnosti vyplý\ a~ LI.: sa ncpr'dl khdajú také nC6ativne
vplyvy, ktoré by mali Z'l následok v)~znamné zhoršeni stavu životn '-ho prostredia a zdra"ia
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obyvateľov v záujmovom území, oproti existujúcemu stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej

posudzovať podľa zákona ElA.

OÚ Žilina, OSZP3 na základe preskúmania 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
obmedzené alebo obmedzené práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené
podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru
k navrhovanej činnosti, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

Upozornenie:
Podľa § 29 ods. 8 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí

verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.
Investor a povoľujúci orgán je povinný postupovať v zmysle § 38 zákona ElA.

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 ElA sa za deň doručenia rozhodnutia
považuje 15 deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15
zákona ElA.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľnésúdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný
prostriedok.

/
!

;

RNDr. Drahomíra Macášková
vedúca odboru
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Rozdel'ovník:
Doručí S~l účastníkolU kon~lnia:

1. LECOL, spoL s r.O., Športová 16,01501 Rajec
2. f\1esto Rajec, Nátn. SNP 2/2. 015 22 Raje'

Zasiela sa podľa § 29 ods. 15 zákona:

1. ~1esto Rajec~ stnvebný úrad, Nám. SNP 212. 015 22 Raje
2. Okresný úrad Žilina. odbor ,'tarosHh'osti o L.ivOLO' pro. tr die. ú., 'k odpadového

hospodárstva
3. NIinisterstvo životného proso" dia .. JtŠS OH, Nám. t:.Štúru L 812 ~ S Bratislava
4. Okn,::sl1)' úrad Zilina, odbor ~·tarostlivosti o životné prostredie, ['ún. M. R,. Št f{nika ].

Žilina _..-ŠSOPaK~ ŠSOO, SVS
5. Regionálny {trad verejného zdrav tllÍClva v Žiline, V. Span.r la ....7. 010 Ol Žilina
6. Okresný úrad ŽJlina odbor krízového riad nia. l Krára 4. 010 Ol 7ilína
7. Okresné riadit Tstvo hasičského a záchnnnéhu zboru v Žiline~ Nám. požiarnikov L 010

Ol Žilina
8. Lilinský sarnosprávny kraj. Komt.:nsk~ho 48~ () lOOl Žilina
9. OkrCSll)ľ úrad ZiJina~ odbor CC'SIIlc..:i dopravy a poz mn)'ch komunikácií~ \. Kn1cťa 17.

O10 01 Žilina
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