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VEC
Centrum zhodnocovania sedimentov založené na ekologických princípoch - zverejnenie
záverečného stanoviska

Mesto Michalovce, ako dotknutá obec, v súlade s 37 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov informuje verejnosť, o doručení Záverečného stanoviska
Ministerstva ŽP SR, pre navrhovanú činnosť:

Centrum zhodnocovania sedimentov založené na ekologických princípoch.

Verejnosť sa móže s predmetným záverečným stanoviskom oboznámiť, robíť z neho
výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Mestskom úrade v Michalovciach,
odbore výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja v kancelárii Č. d. 171, 172
fpracovisko Nám. slobody 1, 1. poschodie, v stránkové dni pondelok, streda a piatok).

Ing. Anna Mrázová
vedúca odboru V, ŽP a MR
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MINISTERSTVO

ŽIVOTNÉHO PROSTRE DIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodrstva
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Nmestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Mínísterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho
hodnotenia a odpadového bospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako
ústredný orgán Štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podl‘a 1 ods. 1 písm. a) a 2
ods. I písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podl‘a

1 ods, 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov a ako príslušný orgán podl‘a 3 písm. k) a 54 ods. 2 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, na základe výsledkov procesu posudzovania vykonaného podl‘a ustanovení
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskoršícb predpisov vydáva podl‘a 37 zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podl‘a 46 a 47 zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších prcdpisov

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO
Číslo: 2826/2019-1 .7/bj (24185/2019)

i. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI

1. Názov

3K SERVÍS s.r.o.

2. Identifikačné číslo

36 577 456

3. Sídlo

Magnezitárska 5, 040 13 Košice
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II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

1. Názov

Centrum zhodnocovania sedirnentov založené na ekologických princípoch

2. Účel

Účelom navrhovanej činnosti je uplatnenie najnovších ínovácií na zhodnocovanie
sedimentov — čistiarenských kaby, bioodpadov - drevnej biomasy (odpadového dreva, drevných
pilín) a slamy spolu o objeme cca 90 000 ton ročne, využitím najmodernejších technológií
založených na ekologických princípoch. Navrhovatel‘ póvodne uvažoval v rninimálnej rniere aj
s využitím kompostovaného maštal‘ného hnoj a.

Zhodnocovaním uvedených odpadov vznikne ročne cca 26 000 ton výrobkov. Konkrétne sa
bude jednat‘ o biopelety na energetické zhodnotenie a hnojivo kompost JK peíetovaný.

3. Užívatel‘

Užívatel‘om navrhovanej činnosti bude navrhovatel‘ — spoločnost‘ JK SERVIS s.r.o., so
sídlom Magnezitárska 5, Košice 040 13 (d‘alej ten „navrhovateľ“). Užívatel‘mi budú aj odberate[ia
produktov, ktorými budú najmä výrobcovia elektrickej energie a tepla ako firmy pracujúce v oblasti
pol‘nohospodárstva.

4. Umiestnenie

Kraj: Košický
Okres: Michalovce
Obec: Michalovce
Katastrálne územie: Michalovce
Parcelné číslo: 5474/1, 5474/2, 5474/3, 5474/4, 5474/5, 5474/6, 5474/7, 5474/8,

5474/9, 5474/10, 5474/11,5474/12, 5474/13, 5474/15, 5474/16,
5474/20, 5474/2 1, 5474/22

Záujmové územie je svojou polohou situované na parcelách vedených ako ostatné plochy a
nádvoria, na ktorých sa bude samotná činnost‘ vykonávat‘. Uzemie, v ktoromje činnost‘ navrhovaná
sa nachádza v areáli spoločnosti EKOSTAV, a.s., v priemyselnej zóne na Priemyselnej ulici v
Michalovciach, mimo obytnej zóny.

5. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti

Predpokladaný termín začatia výstavby: 2019
Predpokladaný termín skončenia výstavby: 2019
Predpokladaný termín začatía prevádzky: júl 2019
Predpokladaný termín skončenia prevádzky: nieje stanovené

6. Stručný popis technického a technologického riešenia

Stručný popis stavebného riešenia
V prípade realizácie navrhovanej činnosti navrhovatel‘ využije už eXistujúce stavebné

objekty v areáli nasledovne:
SO 1 Vstup do areálu;
SO 2 Mostová váha - príjern materiálu;
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SO 3 Plocha na parcele 5474/2 slúžiaca na naloženie a miešanie materiálu pred spracovaním v
peletizačnej linke (spevnená plocha IOOxSO rn);

SO 4 Priestor na parcele 5474/9 na uskladnenie namiešaného materiálu (plechový prístrešok
43x16 m — uzavretý z troch strán);

SO 5 Výrobná hala na parcele 5474/6 pre spracovanie materiálu v peletizačnej tínke (murovaná
stavba s rozmermi 60x18 m s trorni vstupnými dverami);

SO 6 Suchý sklad hotového materiálu (peliet) na parcele 5474/11 (hala - oplechovaná ocel‘ová
konštrukcia 62x12 m s tromi vstupnými bránami);

SO 7 Administratívna budova. Budova je oddelená od prÍestoru na uskladnenie namiešaného
materiálu (parcela 5474/9). V tejto budove budú umiestnené:
a. Prízemie: šatne, sociálne zariadenia (toalety, sprchy), kuchyňa a oddychová
zóna/miestnost‘ pre zamestnancov;
b. I. poschodie: kancelárie, sociálne zariadenia (toalety) a oddychová zóna pre
zamestnancov;

SO 8 Trafostanica — 400 kW.

Stručný popis technologického riešenia
Pre zhodnocovanie sedimentov budú slúžif tieto prevádzkové súbory:

PS 1 - Tepelné hospodárstvo s kotlom 290 kW;
PS 2 - Ukl‘udňovacia komora;
PS 3 - Sušiareň;
PS 4 - Prihrňovací šnekový dopravník (tzv. fréza);
PS 5 - Dávkovací dopravník;
PS 6 - Cyklón, turniket;
PS 7 - Násypka;
PS 8 - Peletovací lis;
PS 9 - Chladič;
PS 10 - Triedič;
PS 11 - Balička s váhou, sklad + expedícia;
PS 12 - Technický priestor na uskladnenie paliva pre kotot;
PS 13 - Technický priestor na urniestnenie hotového materiálu (peliet) v big bagoch.

Výrobný proces bude prebiehat‘ v nasledovných krokoch:
1.) Dodávka a úprava vstupného materiálu:

Vstupný materiál sa musí pripravit‘ na ďatšie spracovanie odstránením kovových prvkov a
rozdrvením hrubších častí. Uprava bude realizovaná na magnetickom separátore a separátore na
väčšie nečistoty.
2.) Sušenie a ošetrovanie materiálov:

Jedná sa o prípravu materiálu na lisovanie. Realizácia uvedenej činnosti bude na rotačnej
bubnovej sušiarni BS 6 s ukl‘udňovacou komorou. Sušiareň bude vykurovaná kotlom na tuhé palivo
(drevná štiepka, pelety) o výkone 290 kW.

Do násypky dávkovacieho dopravníka bude vstupný materiál dodávaný podávacím
dopravníkom z Jamy prihrňovacieho šneku.

Pred podávacím dopravníkom bude umiestnený prihrňovací šnekový dopravník, ktorý
zabezpečí prísun vol‘ne loženého vstupného materiálu do jamy podávacieho dopravníka.
Dávkovací dopravník bude šnekový žl‘abový dopravník v tvare „U“ . Jeho úlohou bude preprava
materiál z násypky do sušiaceho bubna. Riadenie dopravníka bude zabezpečené frekvenčným
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meníčom, který je riadený pomocou teploty výstupných spalín za sušiarňou. Na základe toho bude
zmenou otáčok šnekovice regulované množstvo materiálu dodávané do sušiaceho bubna.

Ukľudňovacia komora bude dvojplašťová. Medzi vnútorným a vonkajším plášťorn bude
vzduchová medzera, ktorou bude nasávaný sekundárny vzduch do vnútrajška komory. V komore
bude dochádzat‘ k dohoreniu pevných častíc z ohniska kotla a k ochladeniu spalin sekundárnym
vzduchom.

Sušiaci bubon bude valcového tvaru, trojplášťový. Hmota určená k sušeniu bude
usmerňovaná a odsávaná ventilátororn spoločne so spalinami do vnútorného plášt‘a bubna. Na
konci tohto plášt‘a sa bude prúd spalfn a čiastočne usušená hmota obracat‘ priestorom medzi
stredným a vnútorným plášt‘om bubna. Následne sa na konci bude znovu obracat‘ a po prejdení
medzi stredným a vonkajším plášt‘om bude usušená hmota vrátane spalín odsávaná potrubím do
cyklónu. Pri tomto procese sa bude bubon otáčat‘ okolo svojej osi na kladkách, takže hmota určená
k sušeniu bude prostredníctvom Iopatiek ako aj vplyvem prúdenia horúcich spalín stále
premiešavaná a postupuje sušiacim bubnom.

Výsledkom procesu sušenia bude hmota o vlhkosti od 10 do 15 %‚ ktorá je pripravená na
lisovanie na peletovacom lise.
3.) Lisovanie, chladenie a triedenie peliet:

Z cyklónu cez turniket bude vysušená surovina dopravníkem prepravená do násypky, z ktorej
bude následne dávkovaná do tisu.

Patrične upravená surovina bude privádzaná na plochu matrice, kde bude lisovacími valcami
vtlačovaná do otvorov matrice (priemer otvorov je 8 alebo 10 mm) pri teplote 40 až 50°C., Na
spodnej strane matrice sa bude lisovaná hmota plynule odlamovat‘ na pelety príslušnej dlžky ( dlžka
je závislá od počtu rezacích nožov a od množstva privádzanej suroviny), ktoré sa budú dopravníkmi
dopravované do chladiaceho zariadenia.

Pelety budú následne prechádzat‘ chladiacim roštom a budú chladené na teplotu cca 20°C,
alebo o 5°C vyššiu akoje teplota okolia.

Po vycbladení huclů pelety prepravované pomocou dopravníka cez triediaci rošt do baliaceho
priestoru s váhou. V uvedenorn priestore budú balené do big — bagov na dohodnutú hmotnost‘ a
následne presunuté do skladových priestorov, kde budú pripravené na expedíciu pre zákazníkov.

Navrhovatel‘ v správe o hodnotení navrhovancj činnosti uviedol nasledovné druhy odpadov
zaradené podl‘a prílohy Č. I k Vyhláške Ministerstva životného prostredia $lovenskej republiky
Č. 365/2015 Z. z., kterou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, které
plánoval v navrbovanom zariadení spracovávať:

________

Kat. číslo Názov odpadu Kategória

02 01 06 zvierací trus, moč a hnoj vrátane znečistenej slamy, kvapatné odpady, oddelene O
zhromažd‘ované a spracúvané mimo miesta ich vzniku

03 01 05 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/ drevovláknité dosky, O
dyhy ině ako uvedené v 03 01 04

19 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadových vód O

V rámci priebehu posudzovania navrhovanej činnosti navrhovatel‘ upustil od spracovania
maštal‘ného hnoja a plánuje ho nahradit‘ slamou.

Podiel vstupných surovín pri výrobe jednotlivých výstupných produktov bude nasledovný:
- Pelety na energetické zbodnotenie (perner vstupov: 70% Čistiarenský kal, 30% drevná

biomasa).
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- Kompost JK peletovaný (pomer vstupov: 50% čistiarenský kal, 25% drevná biomasa, 25%
slama).

III. POPIS PRIEBEHU POSUDZOVANIA

1. Vypracovanie správy o hodnotení

Navrhovaná činnost‘ je podl‘a Prílohy Č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredíe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d‘alej
len „zákon“), zaradená do kapitoly 9. Infraštruktúra, položka Č. 8. Zariadenie na zhodnocovanie
odpadov tepelnými postupmi, čast‘ A, bez limitu podlieha povinnému hodnoteniu.

Navrhovatel‘ doručil dňa 05. 11. 2018 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej
republiky, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie (d‘alej len „MZP SR“) podl‘a 22
zákona zámer navrhovanej činnosti „Centrum zhodnocovania sedimentov založené na
ekologických princípoch“ (d‘alej ten „zámer“) na posúdenie podl‘a zákona.

MZP SR ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podt‘a 1 ods.
1 písm. a) a 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny
orgán podl‘a 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (d‘alej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán 3 písm. k) a 54 ods.
2 písm. k) zákona, oznámilo, že podľa 18 ods. 2 správneho poriadku, sa dňom doručenia zámeru
navrhovatel‘om začalo konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné
prostredie. MZP SR zároveň zaslalo zámer podl‘a 23 ods. J zákona dotknutej obci a informáciu
o zverejnení zámeru rezortnému orgánu, povol‘ujúcernu orgánu a dotknutým orgánorn.

Dňa 18. 12. 2018 sa konalo na MZP SR prerokovanie rozsahu hodnotenia navrhovanej
Činnosti. Prerokovania sa zúčastnila splnomocnená zástupkyňa navrhovatel‘a a zároveň
zodpovedný riešitel‘ spracovatel‘a zárneru ECOKAT s.r.o. a zástupkyňa MZP SR. MZP SR po
prerokovaní s navrhovatel‘om určilo podl‘a 30 zákona rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti č.
10449/2018-1.7/bj, 67766/2018 zo dňa 18. 12. 2018 (d‘alej len „rozsah hodnotenia“).

Správu o hodnotení navrhovanej činnosti „Centrum zhodnocovania sedímentov založené na
ekologických princípoch“ (d‘alej len „správa o hodnotení navrhovanej činnosti“) podl‘a prílohy
Č. 11 k zákonu a na základe rozsahu hodnotenia vypracovala spoločnost‘ ECOKAT, s.r.o.,
Alžbetina 28, 040 01 Košice vjanuári 2019. Zodpovedný riešitel‘ spracovatel‘a správy o hodnotení
navrhovanej činnosti bola doc. RNDr. Katarína Kysel‘ová, PhD.

2. Rozoslanie a zverejnenie správy o hodnotení

Navrhovatel‘ doručil správu o hodnotení navrhovanej činnosti podl‘a 31 zákona na MŽP SR
dňa 16. 01. 2019.

MZP SR zaslalo správu o hodnotení navrhovanej činnosti na zaujatie stanoviska podl‘a 33
ods. 1 zákona listom Č. 2826/2019-1.7/bj, 3363/2019 zo dňa 18. 01. 2019 nasledovným subjektom
procesu posudzovania: rezortnému orgánu (Ministerstvo životného prostredia Stovenskej
republiky, odbor odpadového hospodárstva), doÍkmttej obci a zároveň povoľujúceinzi orgánu
(Mesto Michalovce), povoľujúcenm a zároveň dotknutému orgánu (Okresný úrad Michalovce,
odbor starostlivosti o životné prostredie), dotknutým orgánom (Okresné riaditel‘stvo Hasičského a
záchranného zboru v Michalovciach; Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a
pozemných komunikácíí; Okresný úrad Michalovce, odbor krízového riadenia; Regionálny úrad
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verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach; Úrad Košického samosprávneho kraja) a
dotknutej verejnosti (Združenie domových samospráv).

MZP SR podl‘a 33 ods. 2 zákona zverejnilo správu o hodnotení navrhovanej činnosti na
webovom sídle Ministerstva životného prostredia Stovenskej republiky www.enviroportal.sk.

Dotknutá obec zverejnila informáciu o vypracovaní správy o hodnotení navrhovanej činnosti
a všeobecne zrozumitel‘né záverečné zhrnutie na svojej internetovej stránke www.michalovce.sk
dňa 29. 01. 2019. Správa o hodnotení navrhovanej činnosti bola k dispozícii na nahliadnutie na
Mestskom úrade v Michalovciach, odbore výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja v
kancelárii č.d.171 a 172 v stránkové dni pondelok, streda, piatok po dobu 30 dní odjej zverejnenia
počas úradných hodín. Obec tiež uviedla, v akej lehote rnóže verejnost‘ podávat‘ pripomienky a
určila miesto, kde sa móžu podávat‘.

3. Prerokovanie správy o hodnotení s verejnost‘ou

Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti podl‘a 34 zákona sa uskutočnilo dňa
19. 02. 2019 o 10.00 hod. v priestoroch Mestského úradu Michalovce, Nám. Osloboditel‘ov 30,
v zasadačke mestskej rady, na 1. poschodí. Termín a miesto verejného prerokovania oznámila
dotknutá obec - mesto Michalovce pozvánkou zo dňa 30. 01. 2019. Pozvánka hola vyvesená na
úradnej tabuli mesta Michalovce 31. 01. 2019. Dotknutý, rezortný a príslušný orgán a dotknutá
verejnost‘ boli na uvedené verejné prerokovanie navrhovanej činnosti pozvané pozvánkou (č. V
45794/2019/Fr zo dňa 30. 01. 2019).

Na verejnom prerokovaní sa zúčastnil zástupca navrhovatel‘a, zástupkyňa spracovatel‘a
správy o hodnotení navrhovanej činnosti, 2 zástupcovia mesta Michalovce a zástupkyňa
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 50 sídlom v Michalovciach.
Program verejného prerokovania:

1. Otvorenie
2. Prezentovanie navrhovanej činnosti
3. Diskusia
4. Záver

K bodu 1 Verejné prerokovanie otvorila p. Ing. Anna Mrázová — vedúca odboru výstavby,
životného prostredia a miestneho rozvoja mesta Michalovce, privítaním prítomných. Vzápätí
odovzdala slovo zodpovednej riešitel‘ke spracovatel‘a správy o hodnotení navrhovanej činnosti —

pani doc. RNDr, Kysel‘ovej, PhD.
K bodu 2 P. doc. RNDr, Kysel‘ová, PhD. oboznámíla prítornných s postupnostou krokov
a doterajším priebehorn posudzovania navrhovanej činnosti podl‘a zákona. Technologický proces
navrhovanej činnosti detailne predstavil zástupca navrhovatel‘a

— p. Ing. Hreha.
K bodu 3 V diskusii najviac diskutovaných problémom bob využívanie maštal‘ného hnoja
v predmetnej prevádzke. Ing. Pavol Fecák (zástupca mesta Michalovce) vo svojom vystúpení
poukázal na to, že mesto nesúhlasí 50 spracovaním maštal‘ného hnoja z dóvodu obavy obfažovania
obyvatel‘ov mesta, ako aj pracovníkov v blízkych firmách na Priemyselnej ulici z jeho zápachu.
Vzhl‘adom na nedostatok maštal‘ného hnoja v blízkom okolí mesta Michalovce, nie je zo Správy o
hodnotení zrejmé, z akých zdrojov a z akej vzdialenosti bude dovážaný kompostovaný maštal‘ný
hnoj a aké špeciálne vozidlá budú použité na jeho prepravu.

Ing. Hreha sa vyjadril, že vzhl‘adom na obavy mesta z obt‘ažovania obyvatel‘ov zápachorn
z prepravy a o spracovania maštal‘ného hnoja, navrhovatel‘ nahradí daný komponent produktu
„kompost JK pe[etovaný“ slamou, ktorá podstatne nezníži kvalitu výsledného produktu.
Predpokladaná maximálna spotreba slamy bude 9 tis. ton ročne.
K bodu 4 P. Ing. Anna Mrázová pod‘akovala prítomným za účast‘ na verejnom prerokovaní
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správy o hodnotení a rokovanie ukončila.
Z priebehu verejného prerokovania bol vyhotovený záznam, ktorý bol spolu s prezenčnou

listinou doručený na MZP SR dňa 04. 03. 2019.

4. Stanoviská, pripomienky a odborné posudky prcdložené k správe o hodnotení

Podl‘a 35 zákona boli na MŽP SR doručené nasledovné písomné stanoviská k správe
o hodnotení:

Zdrttženie dornovýcli samospráv (e-mail zo dňa 02. 01. 2019 doručený do elektronickej schránky
Ministerstva životného prostredia $lovenskej republiky dňa 08. 01. 2019) — text žíadostije ztvedený
vpóvodnom Znení

Ziadost‘ o kópiu spisu podl‘a 23 ods. 1 Správneho poriadku a žiadost‘ o konzultáciu podl‘a
63 zákona ElA

V zrnysle 23 ods.l Správneho poriadku a v zmysle čl.4 Aarhuského dohovoru žiadame o
doručenie elektronickej kópie podkladov rozhodnutia ako súčast‘ inforrnácie o životnorn prostredí
do elektronickej schránky nášho združenia ako aj ich zverejnenÍe na enviroportáli na stránke
predmetného zámeru tak, aby sa s týmito informáciami mohla oboznámit‘ najširŠia verejnost‘..

Ziadame príslušný orgán aby zvolal ústne pojednávanie za účelom vykonania konzultácie s
povol‘ujúcim orgánom resp. schval‘ujúcim orgánom, rezortnýrn orgánom, dotknutým orgánom,
dotknutou obcou a dotknutou verejnost‘ou, ktorá má možnosť zúčastnit‘ sa konzultácií počas celého
procesu posudzovania vplyvov podl‘a 63 zákona ElA č.24/2006 Z.z.. Predmetom konzultácie
medzi navrhovatel‘om, obstarávatel‘om a ostatnými subjektrni procesu posudzovania vrátane
verejnostÍ by malo byt‘ najmä:
a. doplňujúce informácie o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti,
b. inforrnácie o možných vplyvoch strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné

prostredie vrátane zdravia,
c. vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami a podkladmi rozhodnutia,
d. doplnenie alebo upresnenie navrhovaných opatrení,
e. obsah a rozsah poprojektovej analýzy.

Ziadame uviesf výsledok konzukácie v odóvodnení vydaného rozhodnutia.
Rozhodnutie ako aj ostatné písornnosti žiadame v zmysle 25a Správneho poriadku a 17

ods. 1 zákona o e-governmente doručovat‘ výhradne len do elektronickej schránky nášho združenia
na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej fonrie poštou nedoručovat‘.

Toto podanie písomne potvrdíme podl‘a 19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektroníckej
podatel‘ne na ústrednorn portáli verej nej správy slovensko .sk.

Ministerstvo životného prostrecfla $lovenskej republiky, sekcict environmentátneho Ii oclnotenia
a odpadového hospoclárstva, odbor odpciclového hospodárstva ti integrovanej prevencie (list č.
9010/2Ol9zodňal5. 02. 2019)

Z vecnej pósobnosti odboru odpadového hospodárstva má k navrhovanej činnosti nasledovné
upozornenie:

- podl‘a 1 ods. 2 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých odpadov v znení neskorších predpisov (d‘alej len „zákon o odpadoch“) sa zákon o
odpadoch nevzt‘ahuje na hnoj uvedený v článku 3 bode 20 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa
vedl‘ajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na l‘udskú spotrebu a
ktorýrn sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedl‘ajších živočíšnych produktoch).
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Úrad Košického sanwsprávncit o kraja (list č. 2086/2019/ORR ÚP ŽP/6605 zo dňa 15. 02. 2019)
Urad Košického samosprávneho kraja vo svojorn stanovisku uvádza, že pri minimálnom

zásahu do životného prostredia a prehodnotení vplyvov celej navrhovanej činnosti na ovzdušie,
povrchové vody, podzemné vody, pódu, za dodržania všetkých limitov v súlade s platnou
legislativou v ochrane vód, ochrane ovzdušia ako aj zosúladenie s legislatívou o nakladaní
s odpadrni, bezpodmienečnej realizácií opatrení na prevenciu, elirnináciu, minimalizáciu
a kompenzáciu vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie súhlasí so závermi
Správy o hodnotení navrhovanej činnosti.

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o Životné prostredie (list č OU-MI-OSZF
2019/003702-12 ZO dňa 18. 02. 2019)

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, vo svojom stanovisku
k predloženej správe o hodnotení navrhovanej činnosti uvádza:
Z hľadiska záujmov štátnej vodnej správy.

Predložená Správa o hodnotení navrhovanej činnosti jez hl‘adiska ochrany vód vypracovaná
v dostatočnom rozsahu a orgán štátnej vodnej správy nemá k nej žiadne pripomienky.
Z hľadiska Záujmov Štátnej správy ochrany ovzdušia:

Státna správa ochrany ovzdušia konštatuje, že správa o hodnotení navrhovanej činnosti je z
hl‘adiska ochrany ovzdušia vypracovaná v dostatočnom rozsahu a postačujúco vzhl‘adom na
charakter, rozsah a vplyv navrhovanej činnosti v zmysle 31 zákona až na nasledovné:

Emisné limity a prevádzkové podmienky budú určené nie ako pre spal‘ovacie zariadenie (ako
je uvedené v predloženej Správe o hodnotení )‘ ale ako pre technológiu „Zariadenie na sušenie
odpadov a kaby z čistiarne odpadových vód“ uvedené v prílohe Č. 7, bod E, ods. 4 vyhlášky
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/201 2 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpísov (d‘alej len „Vyhláška č.
410/20 12 Z. z.‘). Na ich preukázaní bude tunajší úrad trvat‘ ešte pred uvedením do prevádzky.

Státna správa ochrany ovzdušia konštatuje, že predmetná prevádzka bude kategorizovaná
ako stredný zdroj znečist‘ovania ovzdušia podl‘a Prítohy Č. 1 k Vyhláške Č. 410/2012 Z. z.
nasledovne:
5. Nakladanie s odpadrni a krematória
5.6.2. Zariadenie na sušenie odpadov a čistiarenských kaby
(prahová kapacita pre stredný zdroj > 0)

Státna správa ochrany ovzdušia upozorňuje, že k urniestneniu, povoleniu a uvedeniu do
prevádzky vyššie uvedeného zdroja je potrebný súhlas podl‘a 17 ods. 1 písm. a) zákona
Č. 137/20 10 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov príslušného orgánu ochrany ovzdušia.
Z hľadiska záujmov štátnej správy v odpadovom hospodárstve:

S predmetnou správou o hodnotenf navrhovanej činností súhlasí s nasledujúcou podmienkou:
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie ako aj dokumentácia pre vydanie

príslušných súhlasov na príslušnej štátnej správe odpadového hospodárstva musia byt‘ vyhotovené
tak, aby odpady zhromaždené na pboche určenej na naloženie a miešanie odpadu pred spracovaním
(SO 3) ako aj v priestore na uskladnenie narniešaného odpadu (SO 4) boli v súlade s ustanoveniami

8 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Sbovenskej republiky č. 371/2015 Z. z. ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov; odpady musia
byt‘ zabezpečené pred ich znehodnotením, abebo nežiaducirn únikom a to aj nežiaducim únikom
výluhov z týchto odpadov spósobených aj dažd‘ovou vodou; tak ako kompostovaný maštal‘ný hnoj
aj kaly z Čistenia komunálnych odpadových vód používat‘ len bez prebiehajúceho anaeróbneho
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procesu a primerane odstredené, aby nedochádzalo k únikom výluhu mimo plochu SO 3 a priestor
SO 4; odpady zhromažd‘ovat‘ len v nutnom množstve.
Z hľadiska ochrany prírody a krajiny:

K predloženej správe o hodnotení navrhovanej činnosti nemá pripomienky.

Regionátny úrad verejnélzo zdravotníctva so sítllont v Michcitovciaclt (list Č. 2 019/00348 zo dňa
22. 02. 2019)

Dňa 19. 02. 2019, v rámci verejného prerokovania navrhovanej činnosti zvolaného Mestom
Michalovce, bob navrhovatel‘om JK SERVIS, s. r. o., Magnezitárska 5, Košice upresnené, že pri
výrobe „Kompost JK peletovaný“ nebude používaný kompostovaný maštal‘ný hnoj, ktorý bude
nahradený inou surovinou bez zápachu.

Po preštudovaní predloženej správy O hodnotení navrhovanej činnosti dáva podl‘a 3 ods. 3
písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov toto stanovisko:

Súhlasí so správou o hodnotení navrhovanej činnosti s tým, že navrhovatel‘ JK SERVIS, s. r.
o., Magnezitárska 5, Košice zabezpečí:
- plnenie navrhnutých opatrení na prevenciu, elirnináciu, minirnalizáciu a kompenzáciu vplyvov

navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie uvedených v správe o hodnotení navrhovanej
činnosti;

- monitoring vplyvov prevádzky na životné prostredie a zdravie v súlade so správou o hodnotení
navrhovanej činnosti.

Mesto Michalovce (list Č. V- 45794/2019/Fr zo dňa 26. 02. 2019,)
Mesto Michalovce zaujalo k zámeru navrhovanej činnosti stanovisko č. V-49645/20 1 8/Fr zo

dňa 4. 12. 2018, v rámci ktorého súhlasilo so spracovaním čistiarenských kaby za podmienky, že
nebude dochádzat‘ k emitovaniu zápachu do okolitého prostredia a nebudú zápachom obt‘ažovaní
obyvatelia mesta, ako i zarnestnanci v dotknutej priemyselnej zóne. So spracovaním maštal‘ného
hnoja v uvedenej bokalite nesúhlasibo bez predchádzajúceho dósledného vyhodnotenia možných
negatívnych vplyvov (zápach a únik prchavých látok) pri manipulácii a spracovaní uvedeného
biologického materiálu.

Po preštudovaní uvedenej Správy o hodnotení navrhovanej činnosti zaujíma nasledovné
stanovisko:

Nesúhlasí so spracovaním maštal‘ného hnoja v zmysle navrhovanej činnosti, z dóvodu, že v
správe o hodnotenf navrhovanej činnosti nie je dostatočne vyhodnotená eliminácia zápachu. V
bode 2.2.9. Všeobecne zrozumitel‘né zhrnutieje uvedené, že kompostovaný maštal‘ný hnoj sa bude
používat‘ len v minimábnom objeme, pričom v Správe o hodnotení v bode B. 3. Suroviny je
uvedené, že počas prevádzky technologického zariadenia sú hlavnou vstupnou surovinou
čistiarenské kaly o objeme 50 000 ton ročne, drevné piliny a kompostovaný maštaľný hnoj o
objeme 40 000 ton ročne. Receptúra pri výrobe JK peletovaného kompostu počíta s pomerom 50
% čistiarenských kaby, 25 % drevná hmota a 25 % kompostovaný maštal‘ný hnoj. Z uvedeného
dóvodu nesúhlasí s konštatovaním, že maštal‘ný hnoj bude použitý len v minimálnom objeme.
Vzhl‘adom na nedostatok maštaľného hnoja v blízkom okolí mesta Michalovce, nieje zo Správy o
hodnotení zrejmé, z akých zdrojov a z akej vzdialenosti bude dovážaný kompostovaný maštal‘ný
hnoj. V správe o hodnotení navrhovanej činnosti nie sújasne špecifikované, aké špeciálne vozidlá
budú použité na prepravci surovín a taktiež nie je uvedené, aký povolený prfpravok bude použitý
na elimináciu zápachu. V bode B. II. 6. Zápach a mé výstupy je uvedené, že nie je predpoklad
obt‘ažovania zápachorn a prchavými látkami v množstve, ktoré by obt‘ažovalo abebo ohrozovabo na
zdraví zamestnancov alebo obyvatel‘ov obce v neúnosnej miere. Uvedené konštatovanie je podl‘a
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názoru obce nedostatočné, pretože v praxi bude len t‘ažko preukázatel‘ná miera únosnosti
obfažovania obyvateľov mesta, ako aj pracovníkov v blízkych firmách na Priemysetnej ulici
zápachom, ked‘že [egislatíva Slovenskej republiky nestanovuje limity pre pachové látky. Maštaľný
hnoj navrhuje nahradit‘ slamou, tak ako to navrhol na verejnom prerokovaní správy o hodnotení
Ing. Ľudovít Hreha — investor navrhovanej činnosti.

5. Vypracovanie odborného posudku v zniysle 36 zákona

Odborný posudok k navrhovanej činnosti podl‘a 36 zákona vypracoval na základe určenia
MZP SR, listom Č. 2826/2019-1.7/bj, 12723/20 19 zo dňa 06. 03. 2019, Dr.h.c. prof. Ing. Jozef
Mihok, PhD., zapfsaný v zozname odborne spósobilých osób na posudzovanie vplyvov Činností
na životné prostredie pod číslom 555/201 1/OEP (d‘alej len „spracovatel‘ posudku“)..

Odborný posudok bol vypracovaný na základe správy o hodnotení navrhovanej činnosti,
stanovísk k správe o hodnotení, záznamu z verejného prerokovania, doplňujúcich informácií
poskytnutých navrhovatel‘om, ako aj na základe vlastných poznatkov a zistení.

Odborný posudok obsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti. V odbornom posudku boli
vyhodnotené najmä: úplnost‘ správy o hodnotení navrhovanej činnosti; stanoviská podl‘a 35
zákona; úpltiosť zistenia kladných a záporných vplyvov navrhovanej činnosti vrátane ich
vzájomného pósobenia; použité metódy hodnotenia a úplnost‘ vstupných inforrnácií; návrh
technického riešenia s ohl‘adorn na dosiahnutý stupeň poznania, ak ide o vylúčenie alebo
obmedzenie znečist‘ovania alebo poškodzovania životného prostredia; varianty riešenia
navrhovanej činnosti a návrh opatrení a podmienok na prípravu, realizáciu navrhovanej činnosti a
prípadne na ukonČenie navrhovanej činnosti, ak ide o líkvidáciu, sanáciu alebo rekultiváciu,
vrátane opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne nepriaznivých vplyvov navrhovanej
činnosti.

Spracovatel‘ posudku konštatoval, že správa o hodnotení navrhovanej činnosti obsahuje
všetky formálne náležitosti. ktoré sú stanovené v prílohe Č. 11 zákona. Po obsahovej stránke
poskytuje postaČujúci zdroj inforrnácií na posúdenie navrhovanej Činnosti. V správe o hodnotení
navrhovanej Činnosti a jej samostatných prílohách sú tiež rozpracované všetky špecifické
požiadavky podl‘a stanoveného rozsahu bodnotenia.

Predložená dokumentácia zrozurnitel‘ne a prirnerane popisuje navrhovanú Činnosť, stav
životného prostredia v lokalite umiestnenia a predpokladané vplyvy na životné prostredie a ich
vzájomného pósobenia s uvedením opatrení na ich zmiernenie. Navrhovaná technológia, ako aj
preventívne opatrenia navrhovanej činnosti uvedené v dokumentácii zodpovedajú všeobecným
požiadavkám na najlepšie dostupné techniky. Súhrn použitých metód je dostatočný na získaníe
vierohodných výpovedí o navrhovanej činnosti. Použité podkladové informácie sú uvedené jasne
a zrozurnitel‘ne. Vstupné informácie pokrývajú potreby posúdenia vplyvu navrhovanej činností na
životné prostredie podl‘a zákona.

Výsledky procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie podl‘a
zákona preukázaíi v dostatočnej miere, že realizácia navrhovanej činnosti je v súlade s platnýmí
všeobecne závaznými predpismi, normami a kritériami trvalej udržatel‘nosti a humánno
environmentálnej únosnosti.

Na základe komplexného posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a
obyvatel‘stvo dotknutého územia možno konštatovat‘, že navrhované využitie krajinného priestoru
pre priemyselnú výrobu je v súlade s krajinnoekologickými limitmi a podmienkami legislatívy v
oblasti ochrany a tvorby životného prostredia a ochrany zdravia obyvatel‘stva. Realízácia
navrhovanej činnosti v priemyselnej zóne obce prispeje k riešeniu problematiky zamestnanosti v
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regÍóne s využitím plochy, ktorá je súčast‘ou funkčných plóch obce určených pre priemyselné
využitie.

Vplyvy na životné prostredie po realizácii predrnetnej činnosti budú mtnimálne a ich rozsah
a intenzita sú charakteru, ktorýje pre dotknuté územie akceptovatel‘ný.

Možné negatívne vplyvy navrhovanej činnosti, ktoré boli zistené v rámci posudzovania sú
eliminovatel‘né, resp. je ich možné d‘alej obmedzit po vykonaní navrhovaných opatrenf a
podmienok na ich vylúčenie alebo zníženie.

Spracovatel‘ posudku odporučil realizáciu navrhovanej činnosti za podmienky
kontrolovaného splnenia požíadaviek obsiahnutých v predložených stanoviskách, zapracovaných
do návrhu opatrení a návrhu monitoringu a poprojektovej analýzy.

Odporúčania a závery z odborného posudku bolí použité ako podklad pri spracovaní tohto
záverečného stanoviska.

Odborný posudok bol doručený na MZP SR dňa 26. 03. 2019.

W. KOMPLEXNÉ ZHODNOTENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIÁ

Celkové vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie boJi vyhodnotené na základe
výsledkov procesu posudzovania vplyvov nasledovne:

Pozitívnym vplyvom navrhovanej činnosti je zhodnotenie cca 90 000 t odpadov za rok.
Zhodnocovanie organických odpadov vhodnými technológiami je cesta, ako sa starať o životné
prostredie a súčasne možno zfskavat‘ tepelnú alebo elcktrickú energiu. Briketovanie a peletovanie
sú progresívne tecbnológie umožňujúce transformovat‘ odpad do vhodného stavu a tvaru na
zakonzervovanie, skladovanie, dopravu a optimálne spal‘ovanie. Z biomasy, fytomasy, kaby a
d‘alších organických odpadov je takto možné získat‘ produkt na výrobu potrebnej energie. Dalším
pozitívnyrn vplyvom je aj zmysluptné využitie priestorov a objektov v priemyselnej zóne.

Sociálno-ekonomické súvislosti sú spojené aj s prirnárnou a sekundárnou zamestnanosťou a
s odvodrni daní do obecného a štátneho rozpočtu.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické
pontery

Navrhovanou činnost‘ou nedochádza ku konfliktu s ložiskami nerastných surovín ani s
dobývacím priestororn. Realizácia navrhovanej činnosti nebude mat‘ negatívny vplyv na horninové
prostredie a prírodné zdroje. Vzhľadom na to, že prevádzkové objekty už eXistujú, sa realizáciou
navrhovanej činnosti nepredpokladá ovplyvnenie horninového prostredia. Navrhovaná činnost‘
vzhl‘adom na svoj charakter a rozsah nebude mat‘ žiadny vplyv ani na geomorfologické pornery.

Možný negatívny vplyv na kvalitu horninového prostredia je v kategórií rizík činnosti,
napríklad v prípade havarijného úniku ropných látok. Pri riadnej prevádzke sa kontaminácia
horninového podložia cudzorodými látkami nepredpokladá.

Vplyvy na pödu
Navrhovaná činnost‘ bude realizovaná v eXistujúcich priestoroch, v zastavanej priemyselnej

zóne. Pre realizáciu navrhovanej činnosti nieje potrebný záber pol‘nohospodárskej ani ]esnej pódy.
Možný negatívny vplyv na pódne pomery je v kategórií rizík činnosti, napríklad v prípade

havarijného úniku ropných tátok z dopravných mechanizmov.
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Vptyvy na ovzc!ušie a klimatické pomery
Hlavný technologicky proces — sušenie a peletizácia bude prebiehat‘ v samostatnej

uzatvorenej prevádzkovej hale, odkial‘ bude vzduch odsávaný pomocou vzduchotechnickej
jednotky systémom riadenej výmeny vzduchu cez filtračnú jednotku. Vystavenie zamestnancov
inertnému prachu nebude prekračovat‘ povolené eXpozičné limity.

Realizáciou navrhovanej činnosti dojde k vybudovaniu nového stacionárneho stredného
zdroja znečisťovania ovzdušia.

Zdrojom emisií budú kotly (2 kotly s výkonom 290 kW) na výrobu tepla pre bubnové
sušiarne, vykurovanie a ohrev teplej vody bude riešené využitím odpadového tepla. Médiorn bude
tuhé palivo (drevná štiepka, pelety). Spaliny, ktoré vznikajú horením tohto paliva sú odvádzané
komínovými výduchmi do ovzdušia. Výduch zariadenia bude mat‘ výšku 6 m od úrovne podlahy,
s prevýšením nad strechu výrobnej haly 1 m. Každá inštalované zariadenie bude mať svoj vlastný
komín.

Plošným zdrojorn emisií bude parkovanie osobných (d‘alej len „OV“) a nákladných
automobilov (d‘alej Jen „NV“) na parkovískách v posudzovanom areáli. Predpokladaný počet
vozidiel činí rnaximálne Ii NV a 15 OV.

Realizácia navrhovanej činnosti sa prejaví aj zvýšením emisií produkovaných do ovzdušia
sledovanej oblasti v súvislosti s nákladnou dopravou vstupných surovín a odvozom finálneho
produktu. Tento vplyv bude vzhľadom k svojmu obrnedzenému rozsahu, ako aj vzhl‘adom na to,
že doprava nebude prechádzat‘ mestom Michalovce je pre záujmovú oblast‘ únosný.

Vplyvy na miestnu klímu, charakteru zmien teploty vzduchu, jeho prúdenia, či vplyv na
tvorbu hmiel, sa v dósledku realizácie navrhovanej činnosti nepredpokladá. Vzhl‘adom na charakter
navrhovanej činnosti, ktorej súčast‘ou bude vytvorenie nového stacionárneho stredného zdroja
znečist‘ovania ovzdušia možno hovorit‘ o lokálne negatívnom vplyve na klimatické pomery.

Vplyvy ita povrchové a podzemné vody
V čase výstavby navrhovanej činnosti a osadenia technológie nieje predpoklad kontaminácie

povrchových a podzemných vód, potenciálne móže vzniknút‘ len v prípade poruchy dopravných
mechanizmov, kde móže dójst k úniku ropných látok. Tento vplyv je málo významný a pri
dodržaní prevádzkových opatrení sa jeho výskyt nepredpokladá.

Splaškové vody produkované zamestnancami prevádzky a vody z čistenia vnútroareálových
komunikácií budú odchádzat‘ do eXistujúcej splaškovej kanalizácie tak ako doteraz. Pri dodržaní
stanovených postupov a kritérií nehrozí riziko znečistenia povrchových a podzemný vód.

Dažd‘ové vody budú odvádzané tak ako doposial‘ do eXistujúcej dažd‘ovej kanalizácie. Riziko
vplyvovje nepatrné aje také isté ako pri nerealizovaní navrhovanej činnosti.

Realizáciou navrhovanej činnosti, vzhl‘adom na jej charakter, nebude žiadnym spósobom
ovplyvnený režim povrchových ani podzemných vód záujmovej lokality.

Vplyvy na krajinu — štruktúru ti využívaiiie krajiny, krctjinný obraz
Z pohľadu vplyvu navrhovanej činnosti na krajinnú štruktúru je možné konštatovať, že

navrhovaná činnost‘ nezmení štruktúru krajiny a nebude mat‘ nepriaznivý vplyv vyvolaný zmenou
jej štruktúry, využívania, scenérie, či krajinného obrazu, nakol‘ko navrhovaná činnost‘ je
umiestnená do existujúceho priemyselného areálu a nedéjde k novej výstavbe.

Vplyvy iia biodiverzitu, chráiieizé úzeinici ti jeli ochrwinépásinc:
Navrhovaná činnost‘ je umiestnená v území, na ktoré sa v súčasnosti vzt‘ahuje prvý -

všeobecný stupeň ochrany.
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Lokalita nezasahuje do žiadneho veľkoplošného ani maloplošného chráneného územia, nie
je ani zaradená do zoznamu Natura 2000.

Vplyv navrhovanej činnosti na biodiverzitu, chránené územia a ich ochranné pásma sa
nepredpoktadá.

Vplyvy ‚za faunu, Jlórtt a leh biotopy
V súčasnosti je záujrnové územie (ako aj jeho okolie) využívané na priemyselné účely.

Vzhl‘adom na toto umiestnenie navrhovanej činnosti je vegctačný pokryv ojedinelý a taktiež je
redukovaný aj výskyt zástupcov fauny, ktorý sú predstaviteľmi zvyčajne synantropných druhov
spoločenstiev osídl‘ujúcich okraje l‘udskýcb sídiel. Na základe tejto skutočnosti, pri realizácií
navrhovanej činnosti nedójde k záberu žiadnych významných biotopov, k ohrozeniu, likvidácii, či
záberu biotopov vzácnych alebo chránených zástupcov fauny a flóry. Emitované znečisťuj úce látky
do ovzdušia sú v množstvách nepredstavujúcich vo zvýšenej miere riziko pre stav fauny a flóry
širšej záujmovej lokality. Celkovoje možné vplyvy navrhovanej činnosti na faunu, flóru a biotopy
dotknutého územia ajeho okolia (pri súčasnej miere poznatkov) hodnotit‘ ako málo významné.

Vplyvy nu územný systém ekologickej stabilit
Lokalita nezasahuje do prvkov Uzemného systému ekologickej stability.

Vplyvy na kultúrne ti historické painitttky ti archeologické ncíleziská
Na posudzovanom území ani v jeho širšom okolí sa nenachádzajú žiadne známe kultúrne a

historické pamiatky. Na posudzovanom území ani v jeho užšom okolí sa nenachádzajú žiadne
známe archeologické náleziská.

Vplyvy na obyvuteľstvo
Vzhľadorn na to, že navrhovaná činnost‘ bude realizovaná mimo obytnej zóny v dostatočnej

vzdialenosti a nedotýka sa bezprostredne zastavaného územia, priamy vplyv na obyvatel‘ov
dotknutých sídiel sa nepredpokladá. Nepriamo dotknutým obyvatel‘stvom bude obyvatel‘stvo
mesta Michalovce. Najbližšie obytné domy sú od navrhovanej činnosti vzdialené 980 m. Od centra
mestaje záujmová lokalita vzdialená takmer 3 km.

Počas realizácie navrhovanej činnosti bude dochádzat‘ k priamym aj nepriamym vplyvom na
dotknuté obyvatel‘stvo. K priamym pozitívnym vplyvom na dotknuté obyvatel‘stvo bude
vytvorenie nových pracovných miest v regióne. Medzi pozitívne vplyvy bude patrit‘ aj zníženie
zat‘aženia životného prostredia zhodnoteníni 50 000 t kaby. Pozitívnym vplyvom bude aj výroba
flnálnych produktov, ktoré bude možné využiť ako druhotné palivo alebo ako hnojivo.

Medzi negatívne vplyvy navrhovanej činnosti patrí mierny nárast intenzity dopravného
zat‘aženia lokality najmä nákladnou dopravou o 11 nákladných áut denne. Takáto intenzita dopravy
je porovnatel‘ná s akoukol‘vek inou výrobnou činnost‘ou. VzhFadom na výhodnú polohu táto
doprava nebude realizovaná cez najviac zat‘aženú obytnú zónu mesta Michalovce.

Na základe toho bude mat‘ vplyv dopravy, vzhl‘adom k umiestneniu prevádzky v
priemyse[nej zóne a v dostatočnej vzdialenosti od obytnej zóny pre dotknuté obyvatel‘stvo únosný
charakter.

Navrhovaná činnost v porovnaní so súčasným stavom je hodnotená z environmentálneho
hl‘adiska ako mierne negatívna na dotknuté obyvatel‘stvo.

Predpokladcmé vplyvy presah ujúce štátne hranice
Vplyvy presahujúce štátne hranice sa vzhl‘adom na charakter, rozsah a umiestnenie

navrbovanej činnosti nepredpokladaj ú.
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V. CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA
NAVRHOVANÉ CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA, ÚZEMIA EURÓPSKEHO
VÝZNAMU ALEBO SÚVISLÚ EURÓPSKU SÚSTAVU CIIRÁNENÝCH ÚZEMÍ

Navrhovaná činnost‘ bude situovaná mimo navrhované územia európskeho významu,
navrhované cbránené vtáčie územia a mimo stivislú európsku sústavu chránených území.

Navrhovaná činnost‘ samostatne a ani v kombinácii s inou činnost‘ou nebude mat‘ negatívny
vplyv na územie patriace do súvislej európskej sústavy chránených území alebo na územie
európskeho významu a na ich priaznivý stav z hl‘adiska ích ochrany.

VI. ROZHODNUTIE VO VECI

1. Záverečné stanovisko

MŽP SR na základe kornplexného posúdenia navrhovanej činnosti podl‘a zákona, pri ktorom
bol zohľadnený stav využitia územia a únosnost‘ prírodného prostredia, význam očakávaných
vplyvov navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia, chránené územia
a zdravie obyvatel‘stva z hl‘adiska ich pravdepodobnosti, rozsahu a trvania, po vyhodnotení
predložených stanovísk a pripornienok, výsledku verejného prerokovania a záverov odborného
posudku a za súčasného stavu poznania

súhlasí

s realizáciou navrhovanej činnosti „Centrum zhodnocovania sedimentov založené na
ekologických princípoch“ za predpokladu dodržania prí slušných platných právnych predpisov a
splnenia podmienok a realizácie opatrení uvedených v kapitole VI.3. tohto záverečného
stanoviska.

Platnost‘ záverečného stanoviska je sedem rokov odo dňa nadobudnutía jeho právoplatnosti.
Záverečné stanovisko nestráca platnost‘, ak sa počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení
alebo povolení činnosti podl‘a osobitných predpisov.

2. Odsúhlasený variant

Na základe záverov komplexného posúdenia navrhovanej činnosti podl‘a zákona príslušný
orgán súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti podl‘a variantu uvedeného v správe
o hodnotení ntvrhovanej činnosti a popísaného v bode 11.6. tohto záverečného stanoviska, tzn.
zriadenie prevádzky na zhodnocovanie sedimentov - čistiarenských kaby o objeme cca 50 000
ton ročne, bioodpadov - drevnej biomasy (odpadového dreva, drevných pilín) o objeme cca 31 000
ton ročne a slamy o objeme cca 9 000 ton ročne s ciel‘om výroby výstupných produktov (peliet,
ktoré budú využívané na energetické účely a kompostu s názvom JK peletovaný, ktorý bude
využívaný ako hnojivo) o objeme 26 000 ton ročne v priemyselnej zóne na Priemyselnej ulici
v Michalovciach.
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3. Opatrenia a podmienky na prípravu, realizáciu a prípadne na ukončenie navrhovanej
činnosti alebo jej zmeny, ak je spojené s Iikvidáciou, sanácion alebo rekultiváciou vrátane
opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne nepriaznivých vplyvov navrhovanej
činnosti alebo jej zmeny

Na základe charakteru navrhovanej činnosti, celkových výsledkov procesu posudzovania
vplyvov na životné prostredie, na základe správy o hodnotení a odborného posudku,
s prihliadnutírn na stanoviská zainteresovaných subjektov, sa pre etapu prípravy, realizácie
a prevádzky navrhovanej činnosti určujú nasledovné opatrenia a podmienky:

I. Pred uvedením do prcvádzky preukázat‘ dodržanie emisných Jimitov a prevádzkových
podmienok uvedených v prílohe Č. 7, bod E, ods. 4 Vyhlášky č. 410/20 12 Z. z.

2. Fn výrobe produktu „kompost JK peletovaný“ nevyužívat‘ ako vstupnú surovinu maštal‘ný
hnoj, ale nahradit‘ ho slamou.

3. Kaly z čistenia komunálnych odpadových vád používat‘ len bez prebiehajúceho anaeróbneho
procesu a primerane odstredené, aby nedochádzato k únikem výluhu mimo plochu SO 3 a
priestor SO 4.

4. Všetky pnÍestory, v ktorých budú dočasne zhromažd‘ované odpady, zabezpečit pred
znehodnotením, resp. nežiadúcim únikom a to aj nežiadúcirn únikorn výluhov z týchto
odpadov spósobených dažd‘ovou vodou.

5. Odpady na zhodnocovanie zhromažd‘ovať len v nutnom množstve.

6. K umiestneniu, povoleniu a uvedeniu do prevádzky stredného zdroja znečistenía ovzdušia
vyžiadat‘ súhlas príslušného orgánu ochrany ovzdušia podl‘a 17 ods. 1 písm. a) zákona č.
137/20 10 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

7. Zhodnotit‘ zdravotné riziká a zabezpečit‘ opatrenia na zníženie eXpozície zamestnancov na
najnižšiu dosiahnutel‘nú úroveň v súlade so zákonem Č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, s naníadeníni vlády Slovenskej republiky Č. 355/2006 Z. z. o ochrane
zarnestnancov pred nizikami súvisiacimi s eXpozícÍou chemickým faktorom pri práci v znení
neskorších predpisov a s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o
minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred
nizikarni súvisiacími s eXpozfciou hluku v znení neskorších predpisov.

8. Dodržiavat‘ technické požiadavky na protÍpožiarnu bezpečnost‘ — vyhlášku Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na
protipožiarnu bezpečnost‘ pni výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.

4. Požadovaný rozsah poprojektovej analýzy

Podl‘a ustanovení 39 ods. 1 zákona je ten, kto realizuje navrhovanú činnost‘ povinný
zabezpečit aj súlad realizovania činnosti s týmto zákonom, s rozbodnutiami vydanými podl‘a tohto
zákona a ich podmienkami, a to počas cefej prípravy, realizácie a ukončenia činnosti.

PodI‘a ustanovení 39 ods. 2 zákona je ten, kto realizuje navrhovanú činnost posudzovanú
podl‘a tohto zákona, povinný zabezpečit‘ vykonávanie poprojektovej analýzy, ktorá pozostáva
najmä zo:
a) systematického stedovania a merania vplyvov navrhovanej činnosti;
b) kontroly plnenia a vyhodnocovania účinnosti požiadaviek uvedených v záverečnom stanovisku
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a v povolení činnosti;
c) zabezpečenia odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe o

hodnotení so skutočnýrn stavom.
Vzhl‘adom na charakter navrhovanej činnosti sa odporúča v rámci poprojektovej analýzy v

pravidelných intervaloch monitorovat‘ kvalitu ovzdušia okolia vrátane pracovného prostredia —

mikroklímy. Za účelom dodržiavania emisných lirnitov prvé oprávnené meranie vykonat‘ pred
uvedením technológie do prevádzky. Monitorovat‘ ernisie v súlade s právoplatným povolením a
zabezpečit‘ dodržiavanie určených limitných hodnót.;

Rozsah a lehotu sledovania a vyhodnocovania vplyvov určí povol‘ujúci orgán, v súlade
s týrnto záverečným stanoviskom vydaným podl‘a 37 zákona.

Na základe operatívneho vyhodnocovania výsledkov monitorovania je podl‘a 39 ods. 4
zákona ten, kto realizuje navrhovanú činnost‘ povinný v prípade, ak sa zistí, že skutočně vplyvy
navrhovanej činnosti posudzovanej podl‘a zákona sú nepriaznivejšie, než uvádza správa
o hodnotení, zabezpečit‘ opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným
v správe o hodnotení, v súlade s požiadavkami uvedenými v záverečnom stanovisku a v povolení
navrhovanej činnosti.

5. Rozhodnutie o akceptovaní alebo neakceptovaní predložených písomných stanovísk
k správe o hodnotení doručených podľa 35 vrátane odövodnených písomných
pripomíenok, ktoré bolí doručené verejnost‘ou

K správe o hodnotenf bob doručených celkovo 5 stanovísk od oslovených orgánov štátnej
správy, samosprávy a 1 žiadost‘ o kópiu spisu a konzultácie od dotknutej verejnosti. Ani vjednom
doručenom stanovisku podl‘a 35 ods. I zákona nebol vyjadrený nesúhlas s navrhovanou
činnost‘ou, stanoviská obsahovali iba pripomienky, ktoré upozorňovali na dodržiavanie platných
právnych predpisov. Jedine dotknutá obec Michalovce nesúhlasí so spracovaním maštal‘ného
hnoja. Združenie domových samospráv (ďalej len „ZDS‘) ako dotknutá verejnosf doručilo v rámci
pripomienkovania správy o hodnotení žiadost‘ o kópiu spisu a konzultácie, k správe o hodnotení sa
nevyjadrilo.

Relevantně pripomienky, podmienky a požiadavky zo stanovísk sú akceptované
a vyhodnotené v kapitole VII.2. tohto záverečného stanoviska, opodstatnené podmienky
a požiadavky sú zapracované aj do kapitoly VI.3. tohto záverečného stanoviska.

VII. ODÓVODNENIE ZÁVEREČNÉHO STANOVISKA

1. Odövodnenie rozhodnutia vo ved

Záverečné stanovisko pre navrhovanú činnost‘ bob vypracované podl‘a 37 zákona na
základe správy o hodnotení navrhovanej činnosti, stanovísk doručených k správe o hodnotení
navrhovanej činnosti, záznamu z verej něho prerokovania a odborného posudku vypracovaného
podl‘a 36 zákona.

Pri hodnotení podkladov a vypracúvaní záverečného stanoviska MZP SR postupovalo podl‘a
ustanovení zákona. MZP SR analyzovalo každú pripomienku a stanoviská od zainteresovaných
subjektov. Celkovo bob k správe o hodnotení navrhovanej činnosti doručených 5 písornných
stanovísk. Opodstatnené podmienky vyplývajúce z doručených stanovísk boli zapracované aj do
kapitoly VI.3. tobto záverečného stanoviska.

MZP SRv súlade s 33 ods. 2 správneho poriadku upovedomibo listom č. 2826/2019-1.7/bj,
17873/2019 zo dňa 01. 04. 2019 účastníkov konania. že majú rnožnosf, aby sa pred vydaním
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rozhodnutia mohli vyjadrit‘ k jeho podkladu i k spósobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho
doplnenie. MZP SR zároveň informovalo o možnosti nahliadnutia do spisu (robit‘ z neho kópie,
odpisy a výpisy).

Do termínu vydania tohto záverečného stanoviska žiadny účastník konania nevyužil možnost‘
oboznámit‘ sa s podkladmi rozhodnutia v stanovenom termíne ani nenavrhol doptnenie podkladov
rozhodnutia.

Dňa 10. 04. 2019 bola do elektronickej schránky Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky doručená žiadost‘ ZDS ako účastníka konania o kópiu spisu podl‘a 23 ods.1
správneho poriadku a žiadost‘ o konzultáciu podľa 63 zákona.

MZP SR listorn Č. 2826/2019-1.7/bj, 20772/2019 zo dňa 15. 04. 2019 zaslalo stanovisko k
predmetnej žiadosti.

Pri posudzovaní navrhovanej činnosti boli zvážené a zhodnotené všetky predpokladané
vplyvy na obyvatel‘stvo a jeho zdravie, na socioekonomické podrnienky a na prírodné prostredie
v lokalite realizácie navrhovanej činnosti.

V priebehu procesu posudzovania, vychádzajúc zo súčasného stavu poznania sa nezistili také
skutočnosti, ktoré by po realizácii opatrení navrhovaných v správe o hodnotení navrhovanej
činnosti a v tomto záverečnom stanovisku závažným spósobom ohrozovali niektorú zo zložiek
životného prostredia alebo zdravie obyvatel‘ov dotknutej obce.

Z výsledkov posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie vyplýva, že
realizačný variant po zohl‘adnení podmienok a opatrení uvedených v kapitole VI.3. tohto
záverečného stanoviska, je prijatel‘ný z hl‘adiska celkových (negatívnych í pozitívnych) vplyvov
na životné prostredie a zdravie obyvatel‘stva.

Na základe uvedeného MZP SR súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti vo variante
popísanom v kapitole 11.6 pri splnení podmienok uvedených v kapitole VI.3. tohto záverečného
stanoviska.

V rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podl‘a zákona boji zhodnotené
tie vplyvy na životné prostredie, ktoré bob možné v tomto štádiu poznania predpokladat‘.

2. Odövodnenie akceptovania alebo neakceptovania predbožcných písomných stanovísk
k správe o hodnotení doručených podl‘a 35 zákona vrátane odbvodnených písomných
pripomienok, ktoré boli doručené dotknutou verejnost‘ou

Celkovo bob k správe o hodnotení navrhovanej činnosti na MŽP SR doručených 5
písomných stanovísk od zainteresovaných orgánov štátnej správy a samosprávy. Dotknutá
verejnost‘ (ZDS) doručila v rámci pripomienkovania správy o hodnotení navrhovanej činnosti len
žiadost‘ o kópiu spisu a konzultácie.

K pripomienkam a požiadavkám zo stanovísk zaslaných k správe o hodnotení navrhovanej
činnosti MZP SR uvádza na základe súčasného stavu poznania, vycbádzajúc aj z odborného
posudku podľa 36 zákona, nasledovné:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva
upozornilo, že zákon o odpadoch sa nevzt‘ahuje na hnoj uvedený v článku 3 bode 20 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 2t. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú
zdravotné predpisy týkajúce sa vedl‘ajších živočíšnych produktov a odvodených produktov
neurčených na [‘udskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o
vedl‘ajších živočfšnych produktoch).

MZP SR bene uvedené stanovisko na vedomie. Navrhovatel‘ v priebehu procesu
posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie upustil od využívania
maštal‘ného hnoja.
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Mesto Michalovce_súhlasilo so spracovaním čistiarenských kaby za podmienky, že nebude
dochádzat‘ k emitovaniu zápachu do okolitého prostredía a nebudú zápachom obt‘ažovaní
obyvatelia mesta, ako i zamestnanci v dotknutej priemyselnej zóne . Nesúhlasilo však so
spracovaním maštal‘ného hnoja.

MZP SR pripomienku akceptovalo a premíetlo ju do kapitoly VI.3. tobto záverečného
stanoviska. Navrhovatel‘ prehodnotil navrhovanú činnost‘ v bode výroby produktu „kompost JK
peletovaný“, kde bude maštal‘ný hnoj nahradený slamou (pri pomere vstupov: 50% čistiarenský
kal, 25% drevná biomasa, 25% slama). Zároveň deklaroval, že sa bude prioritne zameriavat‘ na
výrobu peliet na energetické zhodnotenie (pomer vstupov: 70% čístiarenský kal, 30% drevná
biomasa) a iba v prípade, že nebude dostatočný dopyt po výsledných produktoch na energetické
zhodnotenie, bude vyrábat‘ produkt „kompost 3K peletovaný“.

Urad Košického samosprávneho kraja súhlasil s navrhovanou činnost‘ou pri minimálnorn
zásahu do životného prostredia a prehodnotení vplyvov celej navrhovanej činnosti na ovzdušie,
povrchové vody, podzemné vody, pódu, za dodržania všetkých lirnitov v súlade s platnou
legislativou v ochrane vód, ochrane ovzdušía ako aj zosúladenie s legislatívou o nakladaní
s odpadmi, bezpodmienečnej realizácií opatrení na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu
a kompenzáciu vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie.

MZP SR stanovisko bene na vedomie a konštatuje, že požiadavky boli riešené v správe
o hodnotení navrhovanej činnosti.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach_súhlasil so správou o
hodnotení navrhovanej činnosti s tým, že navrhovatel‘ zabezpečí:
- plnenie navrhnutých opatrení na prevenciu, elirnináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov

navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie uvedených v správe o hodnotení navrhovanej
činnosti;

- monitoring vplyvov prevádzky na životné prostredie a zdravie v súlade so správou o hodnotení
navrhovanej činnosti.

MZP SR bene pripomienky na vedomie. Tieto požíadavky neboli priamo zahrnuté do
kapitoly V1.3. tohto záverečného stanoviska.

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie z hl‘adiska záujmov
štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny nemal žiadne pripomienky. Z hl‘adiska záujmov
štátnej správy ochrany ovzdušia upozornil, že k umiestneniu, povoleniu a uvedeniu do prevádzky
stredného zdroja znečistenia ovzdušia je potrebný súhlas podl‘a 17 ods. 1 písm. a) zákona č.
137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov príslušného orgánu ochrany ovzdušia.
Z hl‘adiska záujmov štátnej správy v odpadovou-i hospodárstve malo požiadavky na zabezpečenie
vstupných odpadov a manipuláciu s nimi.

MZP SR akceptovalo pripomienky a požiadavky premietlo ich do kapitoly VI.3. tohto
záverečného stanoviska.

ZDS žiadabo o kópiu spisu podl‘a 23 ods.? správneho poriadku a o konzultáciu podl‘a 63
zákona.

MŽP SR listom č. 2826/2019-1.7/bj, 20772/2019 zo dňa 15. 04. 2019 zaslalo stanovisko k
predmetnej žiadosti, v ktorom oznámilo, že požiadavku na zaslanie spisového materiálu
elektronickou formou považuje za neoprávnenú a konštatovabo, že účastníkovi konania nebobo
odoprené právo vyjadrit‘ sa k podkladom rozhodnutia podl‘a 33 ods. 2 správneho poriadku.
MZP SR v stanovisku k žiadosti o konzultácie uviedbo, že konzultácie podl‘a 63 zákona sú
vykonávané, v súbade s 64 zákona ako ústne pojednávanie podl‘a 21 správneho poriadku. Podb‘a

21 správneho poriadku správny orgán nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci,
najmä ak sa tým pnispeje kjej objasneniu, abebo ak to ustanovuje osobitný zákon. MZP SR v konaní
o posudzovaní vp lyvov navrhovanej činnosti „Centrum zhodnocovania sedimentov založené na
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ekologických princfpoch“ nenariadilo ústne pojednávane podl‘a 21 správneho porfadku, nakoľko
to nevyžaduje povaha veci. MZP SR má za to, že podklady zhromaždené v rámci vykonaného
dokazovania, ku ktorým sa mohlo ZDS v rámci vyššie uvedeného upovedomenía vyjadrit‘ v súlade
s ustanoveniami 33 ods. 2 správneho poriadku, sú dostatočné na rozhodnutie vo veci.

Dňa 23. 04. 2019 bob do elektronickej schránky Ministerstva životného prostredia
$lovenskej republiky doručené vyjadrenie ZDS (e-mail zo dňa 19. 04. 2019) označené ako
„Vyjadrenie pred vydaním rozbodnutia podl‘a 32 ods. 3 Správneho poriadku“ (d‘alej len
„vyjadrenie ZDS“). Vyjadrenie ZDS bob reakciou na stanovisko MŽP SR Č. 2826/2019-1.7/bj,
20772/2019 zo dňa 15. 04. 2019. MZP SR má za to, že požiadavky ZDS dostatočne odóvodnilo
v stanovisku č. 2826/2019-1.7/bj, 20772/2019 zo dňa 15. 04. 2019.

VIII. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV

1. Spracovatelia záverečného stanoviska

Ministerstvo životného prostredía Slovenskej republiky
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Mgr. Jana Benovicsová

2. Potvrdenie správnosti údajov

Ministerstvo životného prostred ia S lovenskej republiky
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Ing. Roman Skorka
riaditel‘ odboru

3. Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska

Bratislava, 07. 05. 2019

IX. INFORMÁCIA PRE POVOĽUJÚCI ORGÁN O DOTKNUTEJ VEREJNOSTI

Dotknutá verejnosť je podl‘a 3 písm. s) zákona verejnost‘, ktorá je dotknutá alebo
pravdepodobne dotknutá konaním týkajúcim sa životného prostredia, alebo má záujem na takomto
konaní; platí, že mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredía a splňajúca
požiadavky ustanovené v zákone má záujem na takom konaní.

Dotknutá verejnost‘ má podl‘a 24 ods. 2 zákona postavenie účastníka v konaniach
uvedených v tretej časti zákona a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní
k navrhovanej činnosti, ak uplatní postup podl‘a 24 ods. 3 alebo ods. 4 zákona, t. j. prejaví záujem
na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení podaním odóvodneného písomného stanoviska
k zámeru podl‘a 23 ods. 4, odóvodnených pripomienok k rozsahu hodnotenia navrhovanej
činnosti podl‘a 30 ods. 6, odövodneného písornného stanoviska k správe o hodnotení činnosti
podl‘a 35 ods. 2, alebo podaním odvolania proti záverečnému stanovisku podl‘a 24 ods. 3, ak
jej účast‘ v konaní už nevyplýva z 14 správneho poriadku.

V procese posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti bola identifikovaná dotknutá
verejnost‘:
1. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava.
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X. POUČENIE O ODVOLANÍ

1. Údaj, či je záverečné stanovisko konečným rozhodnutím alebo či sa proti nemu možno
odvolat‘

Záverečné stanovisko je podl‘a 37 ods. I zákona rozhodnutie, ktoré je záväzné pre d‘alšie
povol‘ovacie konanie. Právoplatnost‘ou záverečného stanoviska vzniká oprávnenie navrhovatel‘a
navrhovanej činnosti, podat‘ návrh na začatie povol‘ovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo
jej zmene vo variante odsúhlasenom príslušným orgánom v záverečnom stanovisku.

Proti tomuto záverečnému stanovisku možno podat rozklad podl‘a 61 ods. 1 správneho
poriadku.

Verejnost‘ má podl‘a 24 ods. 4 zákona právo podat rozklad proti záverečnému stanovisku
aj vtedy, ak nebola účastníkom konania o vydaní záverečného stanoviska.

2. V akej lehote, na ktorý orgán a kde možno podat‘ odvolanie

Rozklad možno podat‘ na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie
Ľudovíta Stúra 1, $12 35 Bratislava, v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia záverečnébo stanoviska
účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podl‘a 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia záverečného stanoviska
považuje pätnásty deň zverejnenia záverečného stanoviska príslušným orgánom podl‘a 37 ods. 7
zákona.

3. Údaj, či záverečné stanovisko možno prcskúmat‘ súdom

Toto záverečné stanovisko je preskúmatel‘né súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú.

Doručuie Sa:

1. JK SERVIS s.r.o, Magnezitárska 5, 040 13 Košice
2. Mesto Michalovce, Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditel‘ov 30, 071 01 Michalovce
3. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, $50 00 Bratislava
4. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1,

071 01 Michalovce
5. Okresné riaditel‘stvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, ul. Fraňa Král‘a 21,

071 01 Michalovce
6. Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie

slobody 1, 071 01 Michalovce
7. Okresný úrad Michalovce, odbor krízového riadenia, Námestie slobody t, 071 01 Michalovce
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, ul. Sama Chalupku 5,

071 01 Michalovce
9. Urad Košického sarnosprávneho kraja, Nárnestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
10. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva

a integrovanej prevencie. TU


