OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Michalovce

OU-MI-OSZP-2022/012212-013

19. 09. 2022

Rozhodnutie
ZO ZISŤOVACIEHO KONANIA
Výrok
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 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 ods. 2 a 11 zákona EIA, na základe predloženého oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti „Rozšírenie pracoviska montáže“, ktorý predložil navrhovateľ KEREX. s.r.o., Stavbárov 5845,
071 01 Michalovce, IČO: 31 659 811 po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
Návrh navrhovateľa KEREX. s.r.o., Stavbárov 5845, 071 01 Michalovce, IČO: 31 659 811 k oznámeniu o zmene
navrhovanej činnosti: „Rozšírenie pracoviska montáže“
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 zmenu činnosti je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných
predpisov.
Navrhovaná činnosť je zaradená v prílohe č. 8 k zákonu EIA:
Kapitola č. 8: „Ostatné priemyselné odvetvia“
Položka č. 10: Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách č. 1 – 9 s výrobnou plochou – časť B
(zisťovacie konanie) – od 1000 m2.
Zo stanovísk doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a z opatrení navrhnutých v oznámení o
zmene navrhovanej činnosti vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude
potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
Podľa § 29 ods. 13 zákona EIA príslušný orgán stanovuje tieto podmienky, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv
na životné prostredie:
# v rámci prípravy ďalších stupňov dokumentácie ako aj prevádzky požadujeme dodržiavať ustanovenia zákona
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon) ako aj Vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s
nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd;

# upozorňujeme na plnenie povinnosti v zmysle § 4 ods.1 zákona NR SR č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny, že: „každý pri vykonávaní činností, ktoré môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť živočíchy alebo ich biotopy,
je povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.
Odôvodnenie
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy, na základe
žiadosti navrhovateľa KEREX. s.r.o., Stavbárov 5845, 071 01 Michalovce, IČO: 31 659 811, doručenej úradu dňa
10.08.2022, začal správne konanie podľa ustanovení § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní vo veci posúdenia
zmeny navrhovanej činnosti „Rozšírenie pracoviska montáže“.
Areál spoločnosti KEREX s.r.o., je situovaný v západnej časti Mesta Michalovce v priemyselnej zóne, na ul.
Stavbárov 5845. V existujúcich objektoch spoločnosti prebieha výroba kontinuálne od roku 1993. V súčasnosti
výrobným programom spoločnosti je výroba výmenných
nadstavieb, kontajnerov a prívesov. Výrobné haly sú zariadene väčšinou zváračskými pracoviskami, lakovňou,
prípravou dielcov a čiastočne skladom.
Účel realizácie zmeny navrhovanej činnosti:
Účelom realizácie zmeny navrhovanej činnosti „Rozšírenie pracoviska montáže“ je zámer navrhovateľa rozšíriť
existujúce pracovisko finálnej montáže o novo projektovanú halu, ktoré sa vzájomne prepoja vybúraním okien a
podokennej časti aby vznikol prechod medzi starou a novou časťou. Súčasťou haly je aj príručný prístrešok pre
oceľový materiál potrebný k finálnej montáži. Zámerom spoločnosti KEREX s.r.o., je vzhľadom na veľký záujem
o vysoko
kvalitne výrobky firmy na trhu, pri ich cenovej dostupnosti, zvýšiť kvalitu svojich výrobkov.
Spracovateľ oznámenia: Mgr. František Vaško, 08/2022.
Názov stavby: „Rozšírenie pracoviska montáže“.
Umiestnenie navrhovanej činnosti:
Navrhovaná činnosť je situovaná v meste Michalovce, k.ú. Michalovce.
Kraj: Košický
Okres: Michalovce
Obec: Michalovce
Katastrálne územie: Michalovce
Parcela č.: CKN 5023/10, 5023/52, 5023/36
Pozemky, na ktorých sa realizuje navrhovaná činnosť resp. bude sa realizovať aj navrhovaná zmena, sú vo vlastníctve
navrhovateľa. Parcela č. 447 je charakterizovaná ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 359 m2. Pozemok, na
ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom. Parcela č. 448 je charakterizovaná ako ostatná
plocha o výmere 587 m2. Pozemok, na ktorom je manipulačná a skladová plocha, objekt a stavba slúžiaca lesnému
hospodárstvu.
Podľa ustanovení § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní príslušný orgán oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré
je v súlade s ods. 1, písm. b) zákona, do troch pracovných dní po doručení
a) zašle povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci,
b) zverejní na svojom webovom sídle.
Podľa ustanovení § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní dotknutá obec do troch pracovných dní po doručení oznámenia
o zmene navrhovanej činnosti 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 zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v
akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí
sprístupnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej desať pracovných dní od zverejnenia
uvedených informácií.
Podľa ustanovení § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá
obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do 10
pracovných 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 oznámeniu o zmene navrhovanej
činnosti do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa odseku 8; písomné stanovisko sa považuje
za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.
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Okresný úrad v súlade s § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní listom č. OU-MI-OSZP-2022/012212-002 zo dňa
11.08.2022 zaslal predmetné oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je v súlade s odsekom 1, písm. b) do
troch pracovných dní po je obdŕžaní, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a rezortnému orgánu a listom č.
OU-MI-OSZP-2022/012212-004 zo dňa 11.08.2022 dotknutej obci. Okresný úrad zverejnil uvedené oznámenie o
zmene navrhovanej činnosti na webovom sídle ministerstva:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/oznamenie-o-zmene-navrhovanej-cinnosti-rozsirenie-pracoviskamontazeV 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
Z hľadiska záujmov štátnej vodnej správy list č. OU-MI-OSZP-2022/012364-002 doručený dňa 17.08.2022
Podaním s dátumom doručenia na tunajší úrad 11.8.2022 ste požiadali orgán štátnej vodnej správy OÚ Michalovce,
OSŽP o stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie pracoviska montáže“ podľa § 29 ods. 9
zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
Navrhovateľ: KEREX s.r.o., Michalovce
Zmena navrhovanej činnosti v súčasnosti spočíva vo výstavbe haly, ktorá bude nadväzovať na existujúci objekt,
v ktorom je pracovisko finálnej montáže, zvarovne, prípravy výroby a kancelárske priestory. Objekt Haly bude
zásobovaný pitnou vodou z jestvujúcich rozvodov v susednej hale. Požiarny vodovod bude napojený na novo
navrhovanú prípojku požiarnej vody. Splašková kanalizácia sa napojí na existujúcu kanalizačnú šachtu Š2 pred
objektom. Dažďová voda zo zastrešenia bude zvedená do dažďového vsaku osadeného v juhozápadnej časti.
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie (štátna vodná správa) k oznámeniu o zmene
navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a výkup odpadov, miestna výkupňa Veľké Kapušany“ v zmysle § 29 ods.
9 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredia o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov vydáva nasledovné stanovisko:
- predložené Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je z hľadiska ochrany vôd vypracované v dostatočnom
rozsahu,
- v rámci prípravy ďalších stupňov dokumentácie ako aj prevádzky požadujeme dodržiavať ustanovenia zákona č.
364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon) ako aj Vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými
látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd - nepožadujeme
posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti.
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 v odpadovom hospodárstve list č. OU-MI-OSZP-2022/012299-002 zo dňa
12.08.2022:
Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce, listom doručeným
dňa 11.8.2022, požiadal príslušnú štátnu správu odpadového hospodárstva o stanovisko k oznámeniu o zmene
navrhovanej činnosti, „Rozšírenie pracoviska montáže“, navrhovateľa KEREX, s.r.o., Stavbárov 5845, 071 01
Michalovce. Spracovateľom je JEGON s.r.o., Projektovo-inžinierska kancelária, Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce.
Účelom je rozšíriť existujúce pracovisko finálnej montáže o novo projektovanú halu ktorá sa prepojí so starou.
K predmetnému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti 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:
Predmetnú zmenu navrhovanej činnosti nepožadujeme posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nemáme pripomienky.
Z hľadiska záujmov štátnej správy ochrany prírody a krajiny list č. OU-MI-OSZP-2022/012806-002 zo dňa
23.08.2022:
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-MIOSZP-2022/012212-004 zo dňa
11.8.2022 požiadal orgán ochrany prírody a krajiny Okresného úradu Michalovce, odbor starostlivosti o životné
prostredie o substanovisko k zámeru o navrhovanej činnosti: „Rozšírenie pracoviska montáže“ navrhovateľa:
KEREX s.r.o., Michalovce. Navrhovaná činnosť sa nachádza v okrese Michalovce, v k. ú. Michalovce, na parc. č.
„C“ KN 5023/10, 5023/52, 5023/36.
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Účelom realizácie zmeny navrhovanej činnosti „Rozšírenie pracoviska montáže“ je zámer navrhovateľa rozšíriť
existujúce pracovisko finálnej montáže o novo projektovanú halu, ktoré sa vzájomne prepoja vybúraním okien a
podokennej časti aby vznikol prechod medzi starou a novou časťou. Súčasťou haly je aj príručný prístrešok pre
oceľový materiál potrebný k finálnej montáži. Nová montážna hala je situovaná pri dvoch jestvujúcich halách, s
ktorými susedí jednou pozdĺžnou a jednou štítovou stenou. Základne rozmery haly sú dĺžka 36,4 m a šírka 14,4 m.
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. a) a f) 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. 2 zákona o OPaK
nasledujúce stanovisko:
Po preštudovaní predložených podkladov a porovnaní zámeru predkladateľa so záujmami štátnej ochrany prírody
možno konštatovať, že záujmová lokalita sa nachádza v území s prvým stupňom ochrany podľa zákona č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Navrhovaná zmena činnosti svojim rozsahom spĺňa podmienky pre zisťovacie
konanie - Príloha č. 8, Ostatné priemyselné odvetvia, položka č.10 Ostatne priemyselne zariadenia neuvedené v
položkách č. 1 – 9 s prahovou hodnotou od 1.000 m2 výrobnej plochy.
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.
Upozorňujeme na plnenie povinnosti v zmysle § 4 ods.1 zákona NR SR č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny, že: „každý pri vykonávaní činností, ktoré môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť živočíchy alebo ich biotopy,
je povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu“.
Toto 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
stanovisko nevzťahujú predpisy o správnom konaní.
Z hľadiska záujmov štátnej správy ochrany ovzdušia list č. OU-MI-OSZP-2022/012527-002 zo dňa 19.08.2022:
Okresnému úradu Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie (štátna správa ochrany ovzdušia) bolo
doručené podanie príslušného orgánu Okresný úrad Michalovce / Odbor
starostlivosti o životné prostredie – posudzovanie vplyvov na ŽP /, Námestie slobody 1, 071 01 MICHALOVCE zn.
OU-MI-OSZP-2022/012212-4 zo dňa 11.08.2022 (doručené tunajšiemu orgánu ochrany ovzdušia dňa 11.08.2022),
ktorým žiada o zaslanie stanoviska k predmetnému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie pracoviska
montáže“ (predložené tunajšiemu úradu) vypracovaná v mesiaci august 2022 projektovo-inžinierskou kanceláriou
JEGON s.r.o., Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce.
Účelom realizácie zmeny navrhovanej činnosti „Rozšírenie pracoviska montáže“ je zámer navrhovateľa rozšíriť
existujúce pracovisko finálnej montáže o novo projektovanú halu, ktoré sa vzájomne prepoja vybúraním okien a
podokennej časti aby vznikol prechod medzi starou a novou časťou. Súčasťou haly je aj príručný prístrešok pre
oceľový materiál potrebný k finálnej montáži. Zámerom spoločnosti KEREX s.r.o., je vzhľadom na veľký záujem
o vysoko kvalitne výrobky firmy na trhu, pri ich cenovej dostupnosti, zvýšiť kvalitu svojich výrobkov. Novo
projektovaná hala bude nadväzovať na existujúci objekt v ktorom je pracovisko finálnej montáže, zvarovne, prípravy
výroby a kancelárske priestory. Riešené je aj vykurovanie prístavby montážnej haly a inštalácia plynových rozvodov.
Rozvod plynu je vedený popri stenách
a pod stropom haly. Je vypracovaný v súlade s predpismi a rozvodné potrubie je napojené z STL
rozvodu v susednej hale. Na vykurovanie budú použité tieto zdroje tepla:
- 2x Plynová teplovzdušná kondenzačná jednotka LERSEN Sigma TOP 30 s menovitým tepelným príkonom 31,2
kW
- 2x Plynová vzduchová clona LERSEN IOTA GAS GO 450 s menovitým tepelným príkonom 47,8 kW
Vetranie haly bude zabezpečené netesnosťami okien a dverí. Dymovod od spotrebičov je v prevedení C koaxiálny
DN 150/100 vyvedený 1 m nad strechu, resp. nad výšku 5 m od terénu na stene bez okien.
Tunajší úrad v zmysle platnej legislatívy na úseku ochrany ovzdušia konštatuje, že vyššie uvedené nové zdroje tepla
budú malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia. V zmysle vyššie uvedeného na povolenie a na užívanie malého zdroja
znečisťovania ovzdušia z hľadiska záujmov štátnej správy ochrany ovzdušia je potrebný súhlas príslušného orgánu
ochrany ovzdušia, ktorým je mesto alebo obec na území ktorého sa stavba realizuje.
Štátna správa ochrany ovzdušia k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie pracoviska
montáže“ vydáva podľa § 29 ods. 9 zákona nasledovné stanovisko: Štátna správa ochrany ovzdušia konštatuje, že
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predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je z hľadiska ochrany ovzdušia vypracované v dostatočnom
rozsahu a nemá k nemu žiadne pripomienky a nepožaduje ďalšie posudzovanie.
Záver:
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe predloženého oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti „Rozšírenie pracoviska montáže“, ktoré predložil navrhovateľ KEREX. s.r.o., Stavbárov 5845,
071 01 Michalovce, IČO: 31 659 811, toto posúdil z pohľadu záujmov jednotlivých štátnych správ a na základe ich
vyššie uvedených stanovísk konštatuje, že k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie
pracoviska montáže“, nemá vážnejšie výhrady, je však potrebné rešpektovať podmienky uvedené v jednotlivých
stanoviskách.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého vyplývajú povinnosti pre
žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti v zmysle zákona.
2. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor priemyselnej politiky, Mlynské nivy 44a, 827 15
Bratislava
Číslo listu: 42780/2022-3230-86166
Zo dňa: 22.08.2022 doručený: 23.08.2022
V zmysle ustanovenia § 29 ods. 9 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 č. 24/2006 Z. z.“) Vám, ako
rezortný orgán, zasielame stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie pracoviska montáže“
navrhovateľa KEREX, s.r.o., Stavbárov 5845, 071 01 Michalovce, IČO: 31 659 811, o ktoré ste nás požiadali listom
č. OU-MI-OSZP-2022/012212-002 zo dňa 11. 08. 2022.
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je spracované v rozsahu podľa prílohy č. 8a zákona č. 24/2006 Z. z.
Navrhovateľ v oznámení uvádza, že predmetom zmeny navrhovanej činnosti je rozšíriť existujúce pracovisko
finálnej montáže o novo projektovanú halu, ktoré sa vzájomne prepoja vybúraním okien a podokennej časti aby
vznikol prechod medzi starou a novou časťou. Súčasťou haly je aj príručný prístrešok pre oceľový materiál
potrebný k finálnej montáži. Zámerom spoločnosti KEREX s.r.o., je vzhľadom na veľký záujem o vysoko kvalitné
výrobky firmy na trhu, pri ich cenovej dostupnosti, zvýšiť kvalitu svojich výrobkov. Zmena navrhovanej činnosti
nepredpokladá nárast zamestnancov. Navrhovaná zmena bude umiestnená v existujúcom priemyselnom areáli na
parcelách č. CKN 5023/10, 5023/52 a 5023/36 katastrálneho územia Michalovce, okres Michalovce. Realizácia
zmeny navrhovanej činnosti nemení funkčný profil pôvodnej investičnej činnosti.
Záver:
Na základe vykonaného hodnotenia vplyvov na životné prostredie považujeme realizáciu zmeny za prijateľnú a
z hľadiska vplyvov na životné prostredie za realizovateľnú. Ministerstvo hospodárstva SR, ako rezortný orgán,
odporúča schváliť návrh zmeny navrhovanej činnosti „Rozšírenie pracoviska montáže“ navrhovateľa KEREX, s.r.o.,
Michalovce a navrhuje predloženú zmenu ďalej neposudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre
žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti v zmysle zákona.
3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, F. Kráľa 21, 071 01 Michalovce
Číslo listu: ORHZ-MI2-2022/000337-004
Zo dňa: 23.08.2022 doručený: 25.08.2022
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach prijalo dňa 15.08.2022 informáciu o
oznámení o zmene navrhovanej činnosti vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na
životné prostredie pre “Rozšírenie pracoviska montáže“ navrhovateľa KEREX, s.r.o., IČO: 31 659 811, Stavbárov
5845, 071 01 Michalovce.
Podľa § 29 ods. (9) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov k uvedenej správe nemáme pripomienky.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre
žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti v zmysle zákona.
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S. Chalupku 5, 071 01 Michalovce
Číslo listu: RÚVZMI/PPLAT/2175/2022/3578/2022
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Zo dňa: 24.08.2022 doručený: 24.08.2022
Listom č. OU-MI-OSZP-2022/012212-002 zo dňa 11.08.2022 bolo dňa 11.08.2022 na Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Michalovciach (ďalej len RÚVZ Michalovce) doručené oznámenie o zmene navrhovanej
činnosti „Rozšírenie pracoviska montáže“, navrhovateľa KEREX s.r.o., Stavbárov 5845, Michalovce, IČO: 31 659
811.
Areál spoločnosti KEREX s.r.o. je situovaný v západnej časti Mesta Michalovce v priemyselnej zóne, na ul.
Stavbárov 5845. V súčasnosti je výrobným programom spoločnosti výroba výmenných nadstavieb, kontajnerov a
prívesov. Výrobné haly sú zariadené väčšinou zváračskými pracoviskami, lakovňou, prípravou dielcov a čiastočne
skladom.
Účelom realizácie zmeny navrhovanej činnosti „Rozšírenie pracoviska montáže“ je zámer navrhovateľa rozšíriť
existujúce pracovisko finálnej montáže o novo projektovanú halu, ktoré sa vzájomne prepoja vybúraním okien a
podokennej časti, aby vznikol prechod medzi starou a novou časťou. Súčasťou haly bude aj príručný otvorený
prístrešok pre skladovanie oceľového materiálu potrebného k finálnej montáži. Existujúci objekt je rôzne členený v
dôsledku postupných prístavieb. Prístavba je naprojektovaná v kúte dvoch celkov objektu, a to nižšej časti, kde je
pracovisko montáže a vyššej časti, kde je zvarovňa oceľových dielcov, ktoré
sú prepojené spojovacími dverami. Tieto časti objektu sú murované s plochou strechou. Nová hala – prístavba bude
rovnakého technického riešenia ako sú novšie existujúce objekty v areáli firmy, na ktoré sa bude napájať s totožným
farebným dizajnom. Vo fasáde budú v rovnakom štýle aj okná a sekčné vráta, ako na existujúcich objektoch. Stavebné
riešenie pristavovanej haly bude zo základových pätiek, oceľovej nosnej konštrukcie, opláštenie obvodového plášťa
horizontálne orientovanými sendvičovými panelmi s izolačným jadrom z minerálnej vlny hrúbky
160 mm, kvôli požiarnej odolnosti. Strechy objektov budú ploché so skladaným strešným plášťom s nosnou časťou
z trapézového plechu T85 s hrúbkou plechy 0,7 mm, tepelnej izolácie z PIR a strešnou hydroizoláciou z FPO fólie.
Objekt bude založený na základových pätkách. Pätky budú po obvode rozmerov 1500 mm x 2400 mm, pri existujúcej
hale 1800 mm x 2000 mm z betónu STN EN 206-1- C30/37 - XC4 a vystužené oceľou B500B. Po obvode haly
bude soklový betónový pás hrúbky 200 mm so zateplením z extrudovaného polystyrénu hrúbky 60 mm, výšky 500
mm nad úroveň podlahy. Nosná konštrukcia bude oceľová z hlavných nosných stĺpov z oceľových profilov HEA
320, väzníky z profilu IPE 330 doplnené väznicami UPE 160. Väzníky a väznice budú tvoriť nosnú časť pre strešné
nosné trapézové plechy, ktoré budú tvoriť stropnú konštrukciu. Túto konštrukciu budú dopĺňať oceľové stužidlá a
profily pre osadenie strešných svetlíkov, nosné prvky pre okná, dvere a kotvenie obvodového plášťa. Na nosných
stĺpoch budú konzoly pre namontovanie elektrického mostového dvojnosníkového žeriavu s nosnosťou 9000 kg.
Strecha je navrhnutá plochá s vyspádovaním na jednu stranu s 4,4% spádom k existujúcemu objektu. Z úžľabia bude
odvádzaná dažďová voda pomocou strešných vpustí s podtlakovým systémom Geberit Pluvia, z novej aj existujúcej
strechy. Systém bude vedený vo vnútri haly a následne pomocou dažďovej kanalizácie zaústený do vsakovacieho
systému. Skladba strešného plášťa strechy bude pozostávať z nosnej časti, a to trapézového plechu RUUKKI T85 s
hrúbkou plechu 0,7 mm, ktorý bude na spojoch lepený paronepriepustnou tesniacou páskou, ďalej bude pozostávať
zo samolepiacej parotesnej vystuženej fólie, ktorá je vytvorená špeciálne na tesnenie trapézových plechov a z
tepelnej izolácie z PIR - BAUDER Bauder PIR FA s hliníkovou vrstvou hr. 140 mm a z hydroizolačnej strešnej
fólie na báze FPO Bauder Thermoplant 15 kotvenej do trapézu. V streche budú presvetľovacie strešné svetlíky.
Svetlíky budú rozmerov 1800 mm x 2400 mm so zateplenou podstavou uloženou na väzniciach. Presklenie bude z
izolačného trojskla a ochrannou akrylátovou kopulou. Na fasáde objektu budú hliníkové okná a dvere s nadsvetlíkom
zasklením z izolačného trojskla. Priemyselné vráta budú rozmerov 4000 mm x 5500 mm elektricky otvárané.
Obvodový plášť bude tvoriť sendvičový horizontálny fasádny panel s izolantom z minerálnej vlny pre protipožiarne
požiadavky 160 mm a odolnosťou 30 minút. Podlaha bude tvorená pancierovým betónom C25/30 hrúbky 200 mm,
ktorý bude vystužený kari sieťou. Hydroizolácia bude tvorená nopovou fóliou Dorken Delta MS, ktorá zároveň
nahrádza podkladný betón. Uprostred pozdĺžnej steny je navrhnutý jednoduchý príručný otvorený prístrešok pre
skladovanie materiálu potrebného pre finálnu montáž. Tvar strechy prístrešku bude plochý so spádom od objektu.
Strecha bude lemovaná sendvičovým panelom. Vrchná hrana prístrešku bude vo výške 4,5 m. Odvodnenie prístrešku
bude pomocou dažďovej kanalizácie do vsakovacieho systému. Nová montážna hala bude situovaná pri dvoch
jestvujúcich halách, s ktorými bude susediť jednou pozdĺžnou a jednou štítovou stenou. Základné rozmery haly budú:
dĺžka 36,4 m a šírka 14,4 m. Svetlé rozmery haly budú 37,85 m x 15,45 m. Výška haly od podlahy po hornú hranu
atiky bude 9,5 m. Objekt montážnej haly bude napojený z jestvujúceho rozvodu pitnej vody v susednej hale na 2.NP.
Za bodom napojenia bude osadený uzáver. Požiarny vodovod bude napojený na novonavrhovanú prípojku požiarnej
vody. Teplá voda bude pripravovaná lokálne pomocou malého tlakového zásobníka. Splašková kanalizácia sa napojí
na existujúcu kanalizačnú šachtu pred objektom v severnej časti. Dažďová voda zo zastrešenia bude zvedená do
dažďového vsaku, osadeného v juhozápadnej časti. V hale budú osadené požiarne hadicové navijaky 25/30 – 2ks.
Elektroinštalácia bude realizovaná v samonosných káblových žľaboch 150 mm x 100 mm dĺžky 6 m, ktoré budú
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osadené pozdĺž zadnej časti haly rozšírenia pracoviska montáže na nosných pilieroch a v samonosných káblových
žľaboch 100 mm x 100 mm, dĺžky 6 m, ktoré budú osadené na pravej strane a pozdĺž prednej časti haly rozšírenia
pracoviska montáže. Všetky samonosné žľaby budú vo výške cca 6 m. K jednotlivým spotrebičom budú vývody
vedené PVC rúrkami na nabíjacích nosných úchytkách OBE. Osvetlenie je navrhnuté 12 LED svietidlami (180W,
230V, IP65), ktoré budú osadené v dvoch radoch na každom priečniku. Svietidlá budú uchytené ku priečnikom
haly nosnými úchytkami tak, aby najmenšia výška svietidla nad najvyššou časťou žeriava bola najmenej 20 cm.
Svietidlá v každej polovici haly budú ovládané samostatne stýkačom cez impulzné relé a ovládacie dvojtlačítko,
ktoré bude osadené pri bočných vstupných dverách haly. Núdzové osvetlenie bude tvorené šiestimi LED svietidlami
na núdzové osvetlenie 230V, 3W s dobíjacími akumulátormi 12V, 3W. Svietidlá budú umiestnené nad vstupnými
dverami do haly vo výške cca 3 m a na štyroch nosných stĺpoch haly vo výške cca 5 m. Pri strate napájacieho napätia
sa automaticky rozsvietia LED diódy. Kapacita dobíjacích akumulátorov je 2 hodiny. Požiadavky na vstupy - Záber
pôdy: Predmetná zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v jestvujúcom areáli spoločnosti KEREX s.r.o.,
Michalovce, na pozemkoch vo vlastníctve navrhovateľa. Predmetné parcely sú v katastri nehnuteľnosti evidované
ako zastavané plochy a nádvoria. Zásobovanie vodou: Objekt montážnej haly bude napojený z jestvujúceho rozvodu
pitnej vody v susednej hale na 2.NP. Surovinové a energetické zdroje: Pre prevádzku je potrebná elektrická energia
a zemný plyn. Dopravná a iná infraštruktúra: Predmetná zmena navrhovanej činnosti nepredpokladá výraznú zmenu
v doprave a infraštruktúre v porovnaní so súčasným stavom. Nároky na pracovné sily: Práce spojené s výstavbou
novonavrhovanej haly ako aj s montážou technológie budú realizovať vybraní dodávatelia disponujúci potrebnou
kapacitou zamestnancov v požadovanej profesijnej skladbe. Pre zmenu navrhovanej činnosti sa nepredpokladá nárast
zamestnancov. Údaje o výstupoch - Zdroje znečisťovania ovzdušia: V súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti
sa jedná o technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným
menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW, čo predstavuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia. Odpadové
vody a odkanalizovanie: Kanalizačné rozvody riešia odvedenie dažďovej vody zo strechy objektu, ako aj odvedenie
splaškových vôd od zariaďovacích predmetov cez sifóny resp. podlahové vpusty do kanalizačných rozvodov.
Odpady: Pri stavebných a inštalačných prácach zariadení je predpoklad vzniku odpadov kategórií O - ostatných ako
aj N - nebezpečných. V priebehu výstavby vzniknú predovšetkým odpady, ktoré patria do skupiny 17 – stavebné
odpady. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať výrazný vplyv na odpadové hospodárstvo pôvodcu. Zdroje
hluku: Počas výstavby a inštalácie zariadení: Možno očakávať zvýšenie hluku spôsobené pohybom stavebných
mechanizmov v priestore výstavby novej haly. Tento vplyv však bude obmedzený na priestor stavby a časovo
obmedzený. Jeho intenzita bude dosahovať významnejšie rozmery predovšetkým v čase výstavby. Prírastok intenzity
dopravy počas výstavby vzhľadom na súčasné dopravné zaťaženie cesty nebude predstavovať významnú zmenu ani
z hľadiska dopravného zaťaženia ani z hľadiska s tým súvisiaceho zaťaženia hlukom z dopravy. Počas prevádzky:
Prevádzkou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k zmene hlukovej situácie oproti súčasnosti. Celá prevádzka
navrhovanej zmeny činnosti bude pri inštalácií zrealizovaná z hľadiska protihlukových opatrení tak, aby boli splnené
požiadavky podľa Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách
hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
(ďalej len „Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z.“). Zdroje žiarenia a iné fyzikálne polia: Vzhľadom na charakter
navrhovanej činnosti a jej prevádzku sa nepredpokladá vznik žiarenia. Vibrácie môžu byť produkované najmä v
období výstavby a inštalácie nových zariadení. Veľkosť otrasov je úmerná hmotnosti, rýchlosti pohybu hmoty resp.
výške nerovnosti jazdnej dráhy. Obytné objekty sa nenachádzajú v blízkosti staveniska, takže nepriaznivé vplyvy
vibrácii nebudú významné. Nepredpokladá sa šírenie tepla do vonkajšieho prostredia. Za bežných prevádzkových
podmienok, vzhľadom na umiestnenie výroby, nebude dochádzať k emisiám pachových látok nad mieru spôsobujúcu
obťažovanie obyvateľstva. Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva: Vzhľadom na použitie zariadení
BAT technológie, budú vplyvy nového malého zdroja na kvalitu ovzdušia nízke. Hlukové pomery sa z titulu
navrhovaných zmien nezmenia. Vplyvy na povrchové a podzemné vody sa nepredpokladajú. Vplyvy na prvky
ochrany prírody a chránené územia neboli identifikované a z titulu navrhovaných zmien sa nemenia. Vplyv na
obyvateľstvo: Posudzovaná činnosť bude umiestnená do existujúceho priemyselného parku s využitím existujúcich
inžinierskych sietí. Negatívne vplyvy zámeru na obyvateľstvo možno kategorizovať ako nevýznamné. Z hľadiska
tvorby hluku posudzovaný zámer nepredstavuje problém pre obyvateľstvo. Vzdialenosť technologických zdrojov
hluku je v dostatočnej vzdialenosti od najbližšieho obytného územia, čo je zárukou, že prípustné hladiny hluku
vo vonkajšom prostredí definované Vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z. nebudú z titulu prevádzky spoločnosti
prekročené. Vplyv činnosti v prevádzke výrobného závodu KEREX nebude mať významný vplyv na obyvateľstvo.
Hodnotenie zdravotných rizík: Zmena navrhovanej činnosti výrazne neovplyvní súčasné pomery dotknutého
územia z hľadiska hygieny ovzdušia. Technologické zariadenia sú zakategorizované ako stredné zdroje znečistenia
ovzdušia s povinnosťami, ktoré prevádzkovateľovi vyplývajú z právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia. Z
uvedeného vyplýva, že prevádzka výrobného závodu KEREX po realizácií zmeny navrhovanej činnosti nebude pre
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obyvateľstvo mesta Michalovce predstavovať riziko z hľadiska ohrozenia zdravia. Z pohľadu pracovného prostredia
je v posudzovanej prevádzke relevantná problematika hluku generovaného pri manipulácii s kovovým materiálom
a práca s chemickými látkami a prípravkami, s ktorou súvisí hlavne problematika pracovného ovzdušia. Jednou
zo základných povinností zamestnávateľa vo vzťahu k uvedeným rizikám bude vykonať kategorizáciu činností
z hľadiska zdravotných rizík v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z.z. o podrobnostiach o faktoroch práce a
pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na
zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov.
Po preštudovaní oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie pracoviska montáže“, navrhovateľa KEREX
s.r.o., Stavbárov 5845, Michalovce, IČO: 31 659 811 dávam podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji vereného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
toto s t a n o v i s k o:
N i e s ú v ý h r a d y voči oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie pracoviska montáže“, navrhovateľa
KEREX s.r.o., Stavbárov 5845, Michalovce, IČO: 31 659 811.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre
žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti v zmysle zákona.
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v platnom znení k podkladu rozhodnutia a jeho zistení dal možnosť, účastníkom konania vyjadriť
sa pred vydaním predmetného rozhodnutia k jeho podkladom a súčasne podľa § 27 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v platnom znení stanovil lehotu na vyjadrenie k ním na 7 dní od doručenia tohto listu.
Na základe uvedeného príslušný orgán oboznámil všetkých účastníkov konania s podkladmi rozhodnutia listom číslo
OU-MI-OSZP-2022/012212-012 zo dňa 06.09.2022 a stanovil lehotu na vyjadrenie k ním na 7 dní. V stanovenej
lehote nebolo tunajšiemu úradu doručené žiadne stanovisko.
Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť
spôsobom v mieste obvyklým.
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, v rámci zisťovacieho konania posúdil
navrhovanú zmenu činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej zmeny činnosti, miesta vykonávania
navrhovanej zmeny činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov,
významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou
dokumentáciou a úrovne spracovania oznámenia o zmene činnosti. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k
oznámeniu o zmene činnosti od rezortného orgánu, dotknutých orgánov, dotknutej obce a verejnosti.
Na základe vyššie uvedeného Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie po preštudovaní
pripomienok k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti ,,Rozšírenie pracoviska montáže“ 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.
Predpokladané vplyvy navrhovanej zmeny činnosti na životné prostredie sú v oznámení o zmene činnosti uvedené
a sú prijaté adekvátne opatrenia na minimalizovanie vplyvov.
Pri posudzovaní použil OÚ Michalovce, OSŽP 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).
OÚ Michalovce, OSŽP na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti, vyjadrení dotknutých subjektov, zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia a zdravia
obyvateľov podľa zákona o posudzovaní rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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.
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Ing. Marián Zolovčík
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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