
OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie slobody 1, 071 01  Michalovce____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-MI-OSZP-2021/003232-019

Michalovce
25. 03. 2021

Rozhodnutie
ZO ZISŤOVACIEHO KONANIA

Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa §
1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods.1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“) a podľa § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva podľa § 18 a § 29 zákona EIA, na základe predloženého
zámeru navrhovanej činnosti „Mechanicko-biologická úprava komunálneho odpadu – Michalovce“, ktorý predložil
navrhovateľ Mesto Michalovce, mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00 325 490,
po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Výrok
Návrh navrhovateľa Mesto Michalovce, mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00 325
490 k zámeru navrhovanej činnosti: „Mechanicko-biologická úprava komunálneho odpadu – Michalovce“

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 noviel. Pre uvedenú činnosti je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.
Na základe zisťovacieho konania optimálny variant navrhovanej činnosti je určený variant č. I.

Zo stanovísk doručených k zámeru navrhovanej činnosti a z opatrení navrhnutých v zámere navrhovanej činnosti
vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese
konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:

# vypracovať návrh kontrolného systému na včasné zistenie úniku znečisťujúcich látok a vypracovať návrh
monitoringu vplyvu prevádzky na podzemné vody;
# na spevnených plochách, kde sa bude manipulovať s odpadom prostredníctvom
vozidiel a kde hrozí bezprostredné riziko znečistenia povrchov znečisťujúcimi látkami (uniknuté ropné látky), musia
byť navrhnuté opatrenia na zamedzenie vzniku znečisťujúcich látok do podzemných vôd a pôdy;
# požiadať tunajší úrad štátnej správy ochrany ovzdušia o súhlas na umiestnenie, povolenie a užívanie vyššie
uvedeného nového zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
v znení neskorších predpisov;
# projektová dokumentácia v ďalšom stupni povoľovacieho konania musí rešpektovať ustanovenia § 8
(zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov) vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov;



# v zariadení musia byť realizované účinné opatrenia, ktoré zabránia šíreniu zápachu a iným negatívnym dôsledkom
skladovania odpadu zo skladovaného odpadu mimo areál zariadenia.

Odôvodnenie
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy, na základe
žiadosti navrhovateľa Mesto Michalovce, mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00
325 490, doručenej úradu dňa 01.02.2021, začal správne konanie podľa ustanovení § 18 ods. 2 písm. b) zákona o
posudzovaní vo veci posúdenia zámeru navrhovanej činnosti „Mechanicko-biologická úprava komunálneho odpadu
– Michalovce“.
Predmetom navrhovanej činnosti je výstavba zariadenia na mechanicko – biologickú úpravu (drvenie a triedenie)
zmesového komunálneho odpadu (komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu) pre získanie
podrvenej druhotnej suroviny, odseparovanie jednotlivých zložiek odpadu a s tým súvisiaca redukcia materiálu
ukladaného na skládku. Z hľadiska technologického sa jedná o zariadenie na mechanicko – biologickú úpravu
zmesových komunálnych odpadov prevádzkovaného za účelom dodatočného dotriedenia a biologickej stabilizácie
zvyškového, výlučne zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom systémov, tzv. mechanicko - biologickej
úpravy odpadu, pri ktorých výsledným produktom po mechanicko- biologickej úprave je výlučne upravený, resp.
biologicky stabilizovaný odpad. Ide o technologické zariadenie, ktoré v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predstavuje zariadenie na
zhodnocovanie odpadov v zmysle činností:
R12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R 1 až R 11,
R13 – Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom
na mieste vzniku)
Prevádzkovateľom predmetu navrhovanej činnosti – zariadenia na mechanicko -biologickú úpravu budú Technické
a záhradnícke služby mesta Michalovce.

Základné parametre (údaje o prevádzke):
# prevádzkový režim: pre bežnú prevádzku je odporúčaný priemerný výkon polovičný cca 11 t/hod, pričom
minimálny výkon linky musí byť vyšší ako 7 t/h.
# množstvo vstupného materiálu: cca 15 000 t/rok zmesového komunálneho odpadu, vstupné množstvo je závislé
od počtu hodín prevádzkovania linky v jednotlivých dňoch
# špecifická hmotnosť vstupného materiálu: od 0,1 - do 0,5 t/m3
# množstvo výstupného materiálu – tuhé alternatívne palivo (TAP), resp. tuhé druhotné palivo (TDP): množstvo
výslednej druhotnej suroviny je závislé od kvalitatívneho zloženia vstupného materiálu, je v intervale 3 - 11 t/hod.
# ostatný výsledný produkt – maximálny výkon, ktorého kvantifikácia si priamo úmerne závislá od zloženia
vstupného materiálu (uvádzané hodnoty sú orientačné a vychádzajú z priemerných údajov z už prevádzkovaných
liniek MBÚ:
# kovy (magnetické aj nemagnetické): 0,2 - 0,5 t/hod
# organická frakcia: 2 - 7 t/hod + 0,1 - 1 t/hod jemný podiel
# ťažká frakcia 0,8 - 2,5 t/hod (Pri ťažkej frakcii je možnosť ručného vytriedenia a vybratia
# vhodných častí pre tuhé alternatívne palivo z odpadu.)
# jemná frakcia 0,3 - 1t/hod
# PVC 0,07 - 0,1 t/hod
# výstup z časti úpravy biologickej frakcie je biologicky stabilizovaný materiál zaradený pod
# kat. číslo 19 03 05 a 19 05 01 v predpokladanom množstve výstupu od 2 350 do 3 750 ton ročne.
Technologická linka pozostáva z nasledovných zariadení:
# primárny jedno hriadeľový drvič odpadu
# EC separátor
# magnetický separátor
# diskový separátor
# hviezdicový separátor so vzduchovým odlučovačom
# balistický separátor s vibračným podávačom, príp. so vzduchovým odlučovačom
# optický separátor NIR
# sekundárny jemný drvič odpadu
# pásový dopravník - vynášací spod primárneho jednohriadeľového drviča
# pásový dopravník – vodorovný spod diskového separátora na hviezdicový separátor
# pásový dopravník šírky – z hviezdicového separátora na skládku
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# pásový dopravník – vynášací do balistického separátora
# pásový dopravník – vynášací z balistického separátora na skládku ťažkej frakcie
# pásový dopravník – vynášací z balistického separátora do optického separátora NIR
# pásový dopravník – z optického separátora do kontajnera PVC
# pásový dopravník – z optického separátora NIR do jemného drviča
# pásový dopravník – vynášací z jemného drviča na skládku TAP resp. TDP.

Technologická časť biologickej stabilizácie pozostáva z nasledovných zariadení:
# kompostovacie a dozrievacie boxy s hydraulickými vrátami
# systém prevzdušňovania odpadu v boxoch – 3 línie v každom boxe
# systém zavlažovania a distribúcie vody – 1 línia v každom boxe
# dúchadlá pre pozitívnu a negatívnu areáciu
# bezdrôtové TML sondy
# sacie dúchadlo pre biofilter
# biofilter
# práčka vzduchu
# riadiaci a monitorovací systém

Spotreba vody, zdroje vody
Areál bude napojený na vodovod a verejnú kanalizáciu. Pitná voda bude zavedená v areáli z existujúceho verejného
vodovodu. Súčasťou prevádzky bude vybudovaný systém odvádzania povrchových vôd.
Priesaková voda bude zachytávaná drenážnou vrstvou nad fóliovým tesnením a bude odvádzaná potrubím do
zbernej šachty, odkiaľ bude prečerpávaná do nádrže priesakových vôd. V navrhovanom zariadení na mechanicko -
biologickú úpravu odpadov sa uvažuje s odvádzaním odpadových vôd z haly do existujúceho kanalizačného systému
a v prípade preplnenia priesakovej nádrže počas prevádzky zariadenia sa prebytky zneškodnia na ČOV. Dažďová
voda zachytávaná v retenčnej nádrži (bude plniť aj funkciu požiarnej vody) bude využívaná na zavlažovanie
zakládok na otvorenej ploche na dozrievanie biologickej zložky odpadu. Naviac bude vybudovaná jedna retenčná
nádrž pri boxoch, kde idú len výluhy z boxov, bude tam čerpadlo, ktorým sa odčerpá voda do zavlažovacieho systému
v boxoch a v prípade nedostatku bude tento systém napojený na dodávku vody z prípojky. Voda aj po úprave spĺňa
požiadavku na pitnú vodu, bude využívaná aj ako úžitková voda, na prevádzkové účely. Potreba požiarnej vody musí
byť zabezpečená aj pre ostatné existujúce objekty /boxy v ktorých bude umiestnený zhodnotený odpad, alternatívne
palivo, ktorý je horľavý /kde sa predpokladá väčšia potreba požiarnej vody ako pre riešený objekt. Priamo v objekte
zariadenia sa bude nachádzať hydrant s vodovodnou prípojkou. Vonkajší hydrant musí byť umiestnený najmenej
5 m a najviac 80 m od požiarneho úseku, ale vždy mimo požiarne nebezpečného priestoru /odstupná vzdialenosť/.
Projektové riešenie navrhovanej činnosti a skladba odpadov určených pre spracovanie si nevyžaduje technologickú
vodu. Ojedinelá spotreba vody môže nastať v prípade príliš suchého TAP, v takom prípade je potrebné zvlhčenie
materiálu na 60% na takéto účely bude použitá zrážková voda alebo vyčistená priesaková voda.
Údaje o výstupoch:
Odpadové vody: Prevádzka bude produkovať odpadové splaškové vody, ktoré budú vypúšťané do existujúcej
kanalizácie. K vypúšťaniu odpadových vôd do povrchových a podzemných zdrojov nebude dochádzať. Produkcia
odpadových splaškových vôd závisí od počtu zamestnancov prevádzky a nebude vyššia ako spotreba vody (max.
250m3/rok). Technologické odpadové vody budú v rámci biologickej úpravy tvorené v boxoch a tie budú cirkulovať
z retenčnej nádrže, ktorá prislúcha ku kompostovacím boxom. Ďalšie výluhy sa tvoria na dozrievacích plochách.
Tie budú odvádzané do retenčnej nádrže, z ktorej čerpáme vodu na spätné zavlažovanie na otvorených zakládkach.
Dažďové odpadové vody zo striech budú riešené odkvapovým systémom a zaústené do retenčnej nádrže, vsaku,
príp. rigola a odvedené do recipienta. Produkcia a vypúšťanie iných OV sa nepredpokladá.
Spracovateľ zámeru: Ing. Róbert Fejko, Levočská 6124/12, 080 01 Prešov, 01/2021.

Podľa ustanovení § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní príslušný orgán do 7 pracovných dní od doručenia zámeru podľa
§ 22 zašle zámer
a) povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a rezortnému orgánu
b) zverejní bezodkladne na webovom sídle ministerstva.
Podľa ustanovení § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní dotknutá obec do troch pracovných dní po doručení zámeru
informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti
a o tom, kde a kedy možno do oznámenia o zámere navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže
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verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie zámeru
navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej 21 pracovní dní od zverejnenia uvedených informácií.

Podľa ustanovení § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá
obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k zámeru navrhovanej činnosti do 21 dní od jeho
doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné. Verejnosť
môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti do 21 dní od zverejnenia
uvedených informácií podľa odseku 3; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote
doručené dotknutej obci.

Okresný úrad v súlade s § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní listom č. OU-MI-OSZP-2021/003232-2 zo dňa 03.02.2021
zaslal predmetné oznámenie o vypracovaní zámeru navrhovanej činnosti, do siedmich pracovných dní po jeho
obdŕžaní, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a rezortnému orgánu (Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky) a listom č. OU-MI-OSZP-2021/003232-3 zo dňa 03.02.2021 dotknutej obci. Okresný úrad
zverejnil uvedený zámer navrhovanej činnosti na webovom sídle ministerstva:
https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/mechanicko-biologicka-uprava-komunalneho-odpadu-michalovce

Okresný úrad posúdil vyššie uvedený zámer „Mechanicko-biologická úprava komunálneho odpadu – Michalovce“
z hľadiska povahy a rozsahu zámeru navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti a významu
očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného
prostredia v dotknutom území a doručené stanoviská k zámeru.
Pri posudzovaní sa použili aj kritériá pre rozhodovanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu o posudzovaní (transpozícia
prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné
prostredie).

V zákonom stanovenom termíne doručili na OÚ OSŽP svoje písomné stanoviská tieto subjekty:
1. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Slobody 1, 071 01 Michalovce
Číslo listu: OU-MI-OSZP-2021/003232-5
Zo dňa: 13.03.2020
K predloženému zámeru o navrhovanej činnosti „Mechanicko – biologická úprava komunálneho odpadu -
Michalovce“ v rámci zisťovacieho konania nemáme námietky a z pohľadu jednotlivých štátnych správ zaujímame
nasledovné stanovisko:

Z hľadiska záujmov štátnej vodnej správy:
Po preštudovaní predloženého zámeru navrhovanej činnosti Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné
prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov,
§ 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov dáva v zmysle § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovné stanovisko:
Navrhovaná činnosť: „Mechanicko – biologická úprava komunálneho odpadu -Michalovce“ nezasahuje do
chránenej vodohospodárskej oblasti ani do ochranného pásma vodných zdrojov a prírodných liečivých zdrojov. Je
vypracovaná v dvoch variantoch a nulovom variante:
# Variant I. – umiestnenie zariadenia v lokalite k. ú. Michalovce (ul. Lastomírska) v
intraviláne mesta Michalovce,
# Variant II. – umiestnenie zariadenia v lokalite k. ú Stráňany v extraviláne mesta
Michalovce.
Z hľadiska ochrany vodných pomerov za vhodnejší sa javí Variant II z dôvodu, že:
# Variant I je umiestnený v intraviláne mesta v bezprostrednej blízkosti vodného toku Laborec,
# Variant II je umiestnený v extraviláne mesta v blízkosti skládky Žabany na nie
nebezpečný odpad (prevádzkovateľ TaZS Michalovce), ktorá má vybudovaný
monitorovací systém podzemných vôd.
Činnosť je prijateľná z hľadiska štátnej vodnej správy a nie je potrebné pokračovať v procese hodnotenia vplyvov
na životné prostredie.
V ďalšom stupni projektovej dokumentácie je potrebné :
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# vypracovať návrh kontrolného systému na včasné zistenie úniku znečisťujúcich látok a vypracovať návrh
monitoringu vplyvu prevádzky na podzemné vody,
# na spevnených plochách, kde sa bude manipulovať s odpadom prostredníctvom
vozidiel a kde hrozí bezprostredné riziko znečistenia povrchov znečisťujúcimi látkami (uniknuté ropné látky), musia
byť navrhnuté opatrenia na zamedzenie vzniku znečisťujúcich látok do podzemných vôd a pôdy.
Toto stanovisko slúži pre účely ďalšieho konania inými orgánmi štátnej správy podľa
osobitných predpisov. Nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov
o správnom konaní.

Z hľadiska záujmov štátnej správy ochrany ovzdušia:
Tunajší orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva k predmetnému
zámeru navrhovanej činnosti nasledovné stanovisko:
Predmetom navrhovanej činnosti je výstavba zariadenia na mechanicko – biologickú úpravu (drvenie a triedenie)
zmesového komunálneho odpadu (komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu) pre získanie
podrvenej druhotnej suroviny, odseparovanie jednotlivých zložiek odpadu a s tým súvisiaca redukcia materiálu
ukladaného na skládku. Z hľadiska technologického sa jedná o zariadenie na mechanicko – biologickú úpravu
zmesových komunálnych odpadov prevádzkovaného za účelom dodatočného dotriedenia a biologickej stabilizácie
zvyškového, výlučne zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom systémov, tzv. mechanicko - biologickej
úpravy odpadu, pri ktorých výsledným produktom po mechanicko - biologickej úprave je výlučne upravený, resp.
biologicky stabilizovaný odpad. Navrhované sú zariadenia tvorené technológiou so súborom strojov a zariadení
prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom činnosti nimi vykonané budú navzájom súvisieť a budú mať
technickú nadväznosť. Zariadenia na mechanicko - biologickú úpravu odpadu budú vzhľadom na svoje konštrukčné
riešenie pevne spojené so stavbou, ktorých priestor bude na účel zhodnocovania odpadu určený. Linka mechanicko
- biologickej úpravy je značne flexibilná a nepotrebuje neustály príjem odpadov. Bez veľkých technologických
problémov môže pracovať v prerušovanej prevádzke, takže nebráni ďalšiemu rozvíjaniu minimalizácie a recyklácie
odpadov. Ďalšou výhodou je, že časť biologickej linky môže byť veľmi jednoduchými riešeniami využívaná aj
ako štandardná kompostáreň vyrábajúca kvalitný kompost. Odlúčením na rotačnom separátore sa zníži množstvo
organických zložiek komunálneho odpadu. Separovanými zložkami budú zeleň, hlina, potraviny a pod. Pri
daných vstupných parametroch technologickej linky je predpoklad na separáciu 2 - 7 t/hod organickej frakcie z
materiálového toku. Táto organická frakcia sa predpokladá, že pred uložením na skládku bude kompostovaná a
stabilizovaná.
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia konštatuje, že
podľa predloženého zámeru, súčasťou navrhovanej činnosti „Mechanicko – biologická úprava komunálneho odpadu
– Michalovce“ bude nový zdroj znečisťovania ovzdušia „Kompostáreň“ kategorizovaný podľa vyhlášky MŽP SR č.
410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky MŽP SR č. 270/2014
Z. z, č. 252/2016 Z. z. a č. 315/2017 Z. z. („Príloha č. 1 k vyhláške č. 410/2012 Z. z.“) nasledovne:
5 NAKLADANIE S ODPADMI A KREMATÓRIA
5.4.2 Zariadenia na výrobu kompostu s projektovaným výkonom spracovaného odpadu v t/h (prahová kapacita pre
stredný zdroj ≥ 0,75).
Tunajší orgán štátnej správy ochrany ovzdušia konštatuje, že investor (prevádzkovateľ) je povinný požiadať tunajší
úrad štátnej správy ochrany ovzdušia o súhlas na umiestnenie, povolenie a užívanie vyššie uvedeného nového zdroja
znečisťovania ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
Na základe listu Okresného úradu Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, zo dňa 2.12.2020 nebolo
upustené od požiadavky spracovania variantného riešenia zámeru navrhovanej činnosti a preto bol zámer spracovaný
v dvoch variantoch ako aj v nulovom variante.
Tunajší orgán ochrany ovzdušia v zmysle vyššie uvedeného odporúča ukončiť proces posudzovania vplyvov na
životné prostredie v štádiu zisťovacieho konania, a teda neposudzovať navrhovanú činnosť podľa zákona č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

Z hľadiska záujmov štátnej správy v odpadovom hospodárstve:
K predmetnému zámeru Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
odpadového hospodárstva, ako dotknutý orgán podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dáva toto s t a n o v i s k o:
Štátna správa odpadového hospodárstva súhlasí s realizáciou variantu č. 1.
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S realizáciou zámeru súhlasíme a v ďalšom procese prípravy investície žiadame akceptovať nasledujúce:
1. Projektová dokumentácia v ďalšom stupni povoľovacieho konania musí rešpektovať ustanovenia § 8
(zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov) vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.
2. V zariadení musia byť realizované účinné opatrenia, ktoré zabránia šíreniu zápachu a iným negatívnym dôsledkom
skladovania odpadu zo skladovaného odpadu mimo areál zariadenia.

Z hľadiska záujmov štátnej správy ochrany prírody a krajiny:
Na základe predloženej žiadosti Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný
orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a § 64 ods.1,
písm. d) v spojitosti s § 68 písm. d) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
právnych predpisov /ďalej len zákon OPaK/, k predmetnej žiadosti dáva podľa § 9 ods. 1 písm. w) zákona o OPaK
nasledujúce záväzné stanovisko
Po preštudovaní predložených podkladov a porovnaní zámeru predkladateľa so záujmami štátnej ochrany prírody
možno konštatovať, že obe záujmové lokality (variant I. a II.) sa nachádzajú v území s prvým stupňom ochrany
podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Dotknuté lokality nie sú súčasťou žiadneho prvku ÚSES.
Predložený zámer „Mechanicko-biologická úprava komunálneho odpadu - Michalovce“ je z hľadiska ochrany
prírody a krajiny vypracovaný po obsahovej a rozsahovej stránke vypracovaný postačujúco.
Navrhovaná činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu (Príloha č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z., kapitola 9 –
Infraštruktúra, položka č. 6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v
položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov, od 5 000 t/rok).
Činnosť je prijateľná z hľadiska ochrany prírody a krajiny. Na základe dostatočnosti a rozsiahlosti spracovania
Zámeru z hľadiska ochrany prírody a krajiny nie je potrebné pokračovať v procese hodnotenia vplyvov na životné
prostredie.
Z hľadiska ochrany prírody a krajiny sú 1. a 2. variant takmer rovnocenné. Ako optimálny bol vybratý 1. variant,
pretože bude znamenať menší záber poľnohospodárskej pôdy a menšiu potrebu vyňatia pozemkov evidovaných
ako orná pôda z PPF. Zároveň Variant I. predstavuje zníženie miery rizika negatívnych vplyvov na obyvateľstvo a
environmentálne optimálnejšie riešenie stavby z hľadiska umiestnenia v dotknutom území. Významným aspektom
z hľadiska ekonomického sú menšie náklady na prevádzku vyplývajúce z úspory prepravných nákladov aj nižšie
náklady v rámci výstavby (nie je potrebný výkup pozemkov).
Toto záväzné stanovisko slúži pre účely ďalšieho konania inými orgánmi štátnej správy podľa osobitných predpisov.
Nenahrádza vyjadrenia ani súhlasy iných orgánov.
V zmysle § 81 ods. 2 písm. a) zákona o OPaK sa na predmetné záväzné stanovisko nevzťahujú predpisy o správnom
konaní.

Záver:
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe predloženého zámeru navrhovanej
činnosti „Mechanicko – biologická úprava komunálneho odpadu -Michalovce“ toto posúdil z pohľadu záujmov
jednotlivých štátnych správ a na základe ich vyššie uvedených stanovísk konštatuje, že k predloženému zámeru
navrhovanej činnosti „Mechanicko – biologická úprava komunálneho odpadu -Michalovce“ nemá vážnejšie
výhrady, je však potrebné rešpektovať podmienky uvedené v jednotlivých stanoviskách.
Tunajší úrad pri určení optimálneho variantu navrhovanej činnosti vyhodnotil jednotlivé doručené stanoviska a
zároveň použil kritéria pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. uvedené v prílohe č. 10 k zákonu
č. 24/2006 Z. z. Na základe tohto posúdenia tunajší úrad ako optimálny variant navrhovanej a posudzovanej činnosti
určil variant č. I. – t. j, lokalita nachádzajúca sa na ul. Lastomírskej.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého vyplývajú povinnosti pre
žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S. Chalupku 5, 071 01 Michalovce
Číslo listu: 2021/00363
Zo dňa: 15.02.2021 doručený: 16.02.2021
Po preštudovaní predloženého zámeru navrhovanej činnosti dávam podľa § 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 s t a n o v i s k o :
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Zámer „Mechanicko – biologická úprava komunálneho odpadu - Michalovce“ navrhovateľa Mesto Michalovce,
IČO: 00325490, navrhujem posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel. Je potrebné doplniť
# priehľadnú situáciu vzdialenosti najbližšej obytnej zástavby a inej zástavby s dlhodobým pobytom osôb od
navrhovanej činnosti
# informáciu o tom, či privážaný odpad bude skladovaný aj vo vonkajších priestoroch, čas skladovania, spôsob
eliminácie prípadného zápachu
# zhodnotenie vplyvu predmetnej stavby na úroveň znečistenia ovzdušia s dôrazom na možný zápach z
kompostovania na dozrievacích plochách, z uloženého dovezeného odpadu na „príjmovej ploche“ na obytnú
zástavbu, pričom pri predpokladaných vplyvoch na životné prostredie a na zdravie je potrebné zohľadniť
kumulatívne vplyvy už súčasných aktivít (jestvujúce kompostovisko, skládka odpadu....)
# špecifikovať „skládku“, na ktorú bude dopravovaná pásovým dopravníkom odseparovaná ťažká frakcia a
vytvorený sivý kompost (str. 8).
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S. Chalupku 5, 071 01 Michalovce
Číslo listu: 2021/00363-1
Zo dňa: 24.02.2021 doručený: 26.02.2021
Po preštudovaní predloženého zámeru navrhovanej činnosti dávam podľa § 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 s t a n o v i s k o :
Nie sú výhrady k navrhovanej činnosti „Mechanicko – biologická úprava komunálneho odpadu – Michalovce“ pre
navrhovateľa Mesto Michalovce, IČO: 00325490.
Súčasne navrhujem, aby predložený zámer „Mechanicko – biologická úprava komunálneho odpadu – Michalovce“
nebol posudzovaný podľa vyššie uvedeného zákona.
Správnemu orgánu bolo doručené stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v
Michalovciach, S. Chalupku 5, 071 01 Michalovce, číslo listu: 2021/00363-1, zo dňa: 24.02.2021 doručený
tunajšiemu úradu dňa 26.02.2021 v ktorom dotknutý orgán na základe doplnenia požadovaných informácií zo strany
navrhovateľa prehodnotil svoje stanovisko číslo 2021/00363, zo dňa: 15.02.2021 doručený tunajšiemu úradu dňa
16.02.2021. Na základe vyššie uvedeného správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko
z ktorého nevyplývajú povinnosti pre žiadateľa. Dotknutý orgán vo svojom doplňujúcom stanovisku nepožaduje
ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce
Číslo listu: ORHZ-MI2-2021/000060-002
Zo dňa: 09.02.2021 doručený: 11.02.2021
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach obdŕžalo dňa 08.02.2021 zámer o
navrhovanej činnosti k stavbe „Mechanicko – biologická úprava komunálneho odpadu - Michalovce“. Podľa § 23
ods. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov k uvedenému zámeru o navrhovanej činnosti nemáme pripomienky.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre
žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

5. Okresný úrad Michalovce, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
Číslo listu: OU-MI-OKR-2021/003347-2
Zo dňa: 05.02.2021 doručený: 06.02.2021
Podľa § 23 ods. (4) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov Okresný úrad Michalovce, ako dotknutý orgán vydáva nasledovné stanovisko. Okresný úrad
Michalovce k zámeru navrhovanej činnosti „Mechanicko – biologická úprava komunálneho odpadu - Michalovce“
nemá pripomienky.
Na základe vašej žiadosti Vám oznamujeme, že predložený dokument nežiadame posudzovať podľa zákona NR SR
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre
žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

6. Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 1, 071 01
Michalovce
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Číslo listu: OU-MI-OCDPK-2021/003342-2
Zo dňa: 12.02.2021 doručený: 16.02.2021
Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 1, 071 01
Michalovce, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa § 2 ods.
3 a § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a podľa § 3 ods. 1
písm. c) v nadväznosti na § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov, po preštudovaní Zámeru o navrhovanej činnosti „Mechanicko–biologická úprava
komunálneho odpadu – Michalovce,“ doručeného na tunajší úrad dňa 08.02.2021, vydáva následne stanovisko:
# podľa umiestnenia navrhovanej činnosti uvedenej v bode 5 a prehľadnej situácií umiestnenia navrhovanej činnosti
v bode 6 je zrejmé, že prístupovou komunikáciou v navrhovanej činnosti v obidvoch variantoch I. a II. budú aj cesty
III. triedy (Variant I. - III/3744, Variant II. – III/3741), čím sa predmetný dokument z hľadiska dotknutých záujmov
týka tunajšieho odboru a v zmysle ustanovenia § 6 ods. 6 zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel, vzhľadom k lokalite, umiestneniu
územia a činnosti riešeného územia, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií sa neprikláňa k názoru, že
strategický dokument má byť posudzovaný podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre
žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

7. Mesto Michalovce, mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
Číslo listu: 00004/2021-Fe
Zo dňa: 09.03.2021 doručený: 09.03.2021
Mesto Michalovce, mestský úrad, v zmysle § 23 ods. 3 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 o posudzovaní“),
informoval verejnosť oznamom na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Michalovce o zámere – „Mechanicko
– bilogická úprava komunálneho odpadu – Michalovce“, ktorého navrhovateľom je Mesto Michalovce, Námestie
osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce.
Uvedený zámer o navrhovanej činnosti je zverejnený elektronicky prostredníctvom webového sídla:
https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/mechanicko-biologicka-uprava-omunalneho-odpadu-michalovce
Zároveň uvedený zámer bol k nahliadnutiu na odbore výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja tunajšieho
mestského úradu v kancelárií č. d. 171 a 172, (pracovisko Námestie slobody 1) v termíne do 09.03.2021.
Mestu Michalovce nebolo doručené písomné stanovisko verejnosti v zmysle zákona o posudzovaní.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre
žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

Na základe vyššie uvedeného Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie po preštudovaní
pripomienok k zámeru „Mechanicko – biologická úprava komunálneho odpadu - Michalovce“ podaných v
zisťovacom konaní, tieto vyhodnotil a opodstatnené pripomienky zohľadnil vo výrokovej časti tohto rozhodnutia
ako podmienky pre rozpracovanie a zdokladovanie v ďalších stupňoch povoľovacieho konania.
Na základe vyššie uvedeného rozhodol tunajší úrad tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť
spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia odvolanie na Okresný úrad Košice, odbor
starostlivosti o životné prostredie prostredníctvom tunajšieho úradu (§ 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších noviel).
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia
rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Marián Zolovčík
vedúci odboru
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Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10212

Doručuje sa
Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 1015, 071 01  Michalovce, Slovenská republika
K,Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35  Bratislava -
mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Košický samosprávny kraj Úrad Košického samosprávneho kraja odbor školstva, Námestie Maratónu mieru 1,
042 66  Košice, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce, Sama Chalupku 5, 071 01  Michalovce, Slovenská
republika
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, Fraňa Kráľa 21, 071 01  Michalovce,
Slovenská republika
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