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ROZHODNUTIE 

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný 
orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa 
§ 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na· životné prostredie 
a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov vydáva podľa 

§ 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na životné prostredie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe zámeru „Zariadenie 
na zhromažďovanie odpadov Zlaté Moravce", ktorý predložil navrhovateľ, Miroslav 
Kováč MS KOV, Machulince 394, 951 93 Machulince po ukončeni zisťovacieho konania 
toto rozhodnutie: 

Navrhovaná činnosť „Zariadenie na zhromažďovanie odpadov Zlaté Moravce", 
rieši dočasné zhromažďovanie ostatných odpadov s kapacitou 20 OOO t/rok, ktoré pozostáva 
zo zhromažďovania a dočasného skladovania ostatných odpadov bez vykonávania 
následného zhodnocovania odpadov (úpravy, rozoberania, spracovania) resp. 
zneškodňovania odpadov. 

Miestom realizácie navrhovaného zámeru je mesto Zlaté Moravce, Nitriansky kraj, 
okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce, parcelné číslo 15574/33, 15574/68, 15573/141, 
15574/34. 

Navrhovaná činnosť- „Zariadenie na zhromažďovanie odpadov Zlaté Moravce", 
k. ú. Zlaté Moravce, pare. číslo 5574/33, 15574/68, 15573/141, 15574/34 uvedená 
v predloženom zámere 

sa nebude posudzovať 

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplneni niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

ODÔVODNENIE 

Navrhovateľ, Miroslav Kováč MS KOV, Machulince 394, 951 93 Machulince, 
predložil Okresnému úradu Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa 
§ 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplneni niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,zákon") dňa 
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04.09.2014 zámer „Zariadenie m1 zhromažďovanie odpadov Zlaté Moravce'', k. ú. Zlaté 
Moravce, pare. číslo 5574133, 15574168, 155731141, 15574134. 

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa, Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor 
starostlivosti o životné prostredie upustil podľa § 22 ods. 7 zákona od požiadavky 
variantného riešenia zámeru listom č. OU-ZM-OSZP-20141000571-02 VA zo dňa 
24.03.2014. 

Zámer svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona, kapitola 9 Infraštruktúra, 
položka č. 10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo 
starých vozidiel podlieha v časti 8 s prahovou hodnotou - bez limitu zisťovaciemu konaniu, 
ktoré Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal podľa 
§ 29 zákona. 

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti 
o životné prostredie rozoslal zámer podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska 
rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci. 

V zákonom stanovenom termíne doručili na Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor 
starostlivosti o životné prostredie svoje písomné stanoviská tieto subjekty: 

1.Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva, Nám. Ľ. 
Štúra 1, Bratislava (list č. 4804212014 zo dňa 27.09.2014 doručený 15.10.2014) 
zhodnotilo účel navrhovanej činnosti a upozorňuje navrhovateľa pri prevádzke zariadenia na 
dodržiavanie všetkých právnych predpisov odpadového hospodárstva, najmä zákona NR SR 
č. 22312001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov ako aj vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z„ ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o odpadoch. 
Oznamuje, že odbor odpadového hospodárstva nemá v kompetencii zaujať predmetné 
stanovisko o tom, či predložený zámer má alebo nemá byť posudzovaný podľa zákona. 
Z.Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej 
správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (list č. OU-NR-OSZP2-
2014/039120 zo dňa 18.09.2014 doručený dňa 22.09.2014) 
uvádza, citujem: „K predloženému zámeru nemá Okresný úrad Nitra, odbor ~tarostlivosti 
o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia 
kraja a oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja z hľadiska 
záujmov štátnej správy ochrany prírody a krajiny, odpadového hospodárstva, ochrany 
ovzdušia a štátnej vodnej správy pripomienky a navrhuje neposudzovať zámer podla zákona 
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.", koniec citácie. 
3.0kresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-ZM
OSZP-20141001284-006 PZ zo dňa 25.09.2014 doručený dňa 25.09.2014) 
zhodnotil zámer a uvádza nasledovné: 
- Urobiť všetky potrebné opatrenia, aby nedošlo k úniku škodlivých a obzvlášť škodlivých 
látok na manipulačnú plochu a k následnému zmiešaniu s vodami z povrchového odtoku 
a icnysakovaniu nepriamo do podzemných vôd. 
· Navrhovanú činnosť z hľadiska odpadového hospodárstva realizovať v súlade s platnou 
legislatívou v odpadovom hospodárstve a predloženým zámerom. 
Nepožaduje zámer ďalej posudzovať podľa zákona. 
4.Regionálny úrad verejného zdravotnictva so sídlom v Nitre (list č. HZPIA/2014102494 
zo dňa 24.09.2014 doručený 30.09.2014) 
zhodnotil zámer a konštatuje, citujem: .z hľadiska hluku sa· v predpokladanej prevádzke 
budú vykonávať činnosti, ktoré budú zdrojom hluku vo vonkajšom prostredí: manipulácia 
s kovovým odpadom, vykladanie a nakladanie nákladných áut. Vzhľadom na predpokladané 
umiestnenie prevádzky na území s prevahou výrobnej činnosti je táto lokalita zvolená 
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vhodne, avšak z hľadiska hluku v životnom prostredí v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, ínfrazvuku a vibrácii 
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácíí v životnom prostredí v znení 
vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z. je nutné na hraniciach územia, kde sa navrhovaná 
prevádzka bude nachádzať, dodržať limity pre IV. kategóriu územia (ochrana budúcich 
administratívnych priestorov nachádzajúcich sa v blízkosti zberne). Pri realizácii zámeru je 
potrebné minimalizovať možné nepriaznivé vplyvy počas činnosti na zdravie ľudí dodržaním 
požiadaviek uvedených v zákone NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrany, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplní niektorých zákonov ako aj požiadaviek uvedených vo 
vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z. z„ ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácíí a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku 
a vibrácíí v životnom prostredí, nariadení vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych 
zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou hluku a v nariadení vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych 
požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. 
Nakoľko sú v predloženom zámere navrhované pre hygíenické potreby 2 - 6 pracovníkov iba 
chemické toalety, je potrebné pracovisko vybaviť v zmysle nariadenia vlády SR č. 391 /2006 
Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.", koniec 
citácie. Nepožaduje posudzovať predložený zámer podľa zákon. 
5.Mesto Zlaté Moravce (list č. 240111988212014 zo dňa 02.10.2014 doručený dňa 
03.10.2014) 
v zastúpení primátora mesta uvádza k predloženému zámeru nasledovné: 
Oznamuje o informovaní verejnosti o zámere po dobu 21 dní obvyklým spôsobom. Ďalej 
oznamuje, že zo strany občanov neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky. Uvádza, 
že navrhovaná činnosť sa bude realizovať na par. č. 15574/33, 15574/68, 15573/141, 
1557 4/34 vedenej ako zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy mimo zastavaného 
územia mesta v súlade s platným ÚPN mesta Zlaté Moravce, schváleného MsZ Zlaté 
Moravce dňa 15.03.2001. Nepožaduje pokračovať v procese posudzovania navrhovanej 
činnosti. 
6.Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja Nitra (list č. CZ-2481012014, CS-540112014 zo 
dňa 16.09.2014 doručený dňa 22.09.2014) 
posúdil predložený zámer z hľadiska záujmov NSK v oblasti regionálneho rozvoja, 
zabezpečenia rozvoja územia a zamestnanosti, z hľadiska súladu so schváleným územným 
plánom VÚC Nitrianskeho kraja a s jeho záväznou časťou a uvádza, citujem: „Navrhovaná 
lokalita sa nachádza na Ulici SNP v katastrálnom území mesta Zlaté Moravce. Hodnotený 
zámer navrhovaný variant musí byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou mesta 
Zlaté Moravce. Hodnotený zámer je v rozpore s územnou dokumentáciou Nitrianskeho kraja. 
V súčasnej dobe mesto obstaráva nový Územný plán, do ktorého je potrebné zámer 
zahrnú!"', koniec citácie. 
7.0kresnÝ úrad Zlaté Moravce, odbor krízového riadenia (list č. OU-ZM-OKR-
20141001285-2 zo dňa 12.09.2014 doručený 12.09.2014) 
konštatuje, že z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva nepožaduje pokračovať v procese 
posudzovania. 
8. OkresnÝ úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii (list č. OU-NR
OCDPK-20141039468 9 zo dňa 30.09.2014 zo dňa 06.10.2014) 
uvádza, citujem: .v prípade zásahu ciest II. a III. triedy je potrebné požiadať tunajší úrad 
v zmysle ustanovenia § 3b ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov o povolenie pozemných komunikácií, v zmysle 
ustanovenia§ 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov o povolenie na zvláštne užívanie ciest a v zmysle § 3 ods. 5 písm. f) 
cestného zákona o určenie dopravného značenia'', koniec citácie. Neuviedol, či predložený 
zámer má alebo nemá byť posudzovaný podľa zákona. 
9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Zlaté Moravce (list č. ORHZ
ZM1-32612014 zo dňa 17.09.2014 doručený dňa 19.09.2014) 
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k predloženému zámeru konštatuje, že z hľadiska ochrany pred požiarmi pri dodržaní 
požiadaviek platných predpisov o ochrane pred požiarmi, nepredpokladá vznik negatívnych 
vplyvov na životné prostredie. 
10. Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva (list 
č. OU-NR-OOP4-2014/038898 zo dňa 11.09.2014 doručený dňa 16.09.2014) 
konštatuje, citujem: „Zariadenie na zhromažďovanie odpadov bude realizované v areáli 
bývalého školského majetku na parcelách, ktoré nie sú vedené v evidencii katastra 
nehnuteľností ako poľnohospodárska pôda a predmetná činnosť si nevyžaduje nový záber 
poľnohospodárskej pôdy", koniec citácie. Uvádza, že v tejto súvislosti nie je dotknutým 
orgánom štátnej správy a nepožaduje pokračovať v posudzovaní činnosti podľa zákona. 

Záver 

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci 
zisťovacieho konania, posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej 
činnosti, miesta vykonávania navrhovanej 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 zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru od 
zainteresovaných subjektov, vrátane verejnosti a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia. 

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v 
zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie 
skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v 
rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. 

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

• navrhovanú činnosť zosúladiť s územným plánom VÚC Nitrianskeho kraja a novým 
UPD mesta Zlaté Moravce 

• spevnené plochy určené na skladovanie druhotných surovín vybudovať ako 
nepriepustné a chránené proti splachovaniu nečistôt do okolitého terénu 

• vykonať opatrenia, aby nedošlo k úniku škodlivých a obzvlášť škodlivých látok na 
manipulačnú plochu a k následnému zmiešaniu s vodami z povrchového odtoku a ich 
vsakovaniu nepriamo do podzemných vôd 

• z hľadiska odpadového hospodárstva navrhovanú činnosť realizovať v súlade 
s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve a predloženým zámerom 

• na hraniciach územia, kde sa navrhovaná prevádzka bude nachádzať dodržať limity 
pre IV. kategóriu územia (ochrana budúcich administratívnych priestorov, 
nachádzajúcich sa v blízkosti zberne) vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z., 

• pri realizácii zámeru je potrebné minimalizovať možné nepriaznivé vplyvy počas 
činnosti na zdravie ľudí dodržaním požiadaviek uvedených v zákone NR SR č. 
355/2007 Z. z. o ochrany, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplní 
niektorých zákonov ako aj požiadaviek uvedených vo vyhláške 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, nariadení vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných 
a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou hluku a v nariadení vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych 
požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných 
prostriedkov 
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• pracovisko vybaviť v zmysle nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko 

• v prípade zásahu ciest II. a III. triedy požiadať v zmysle ustanovenia § 3b ods. 1 
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon") o povolenie pozemných komunikácií, 
v zmysle ustanovenia § 8 cestného zákona o povolenie na zvláštne užívanie ciest 
a v zmysle § 3 ods. 5 písm. f) cestného zákona o určenie dopravného značenia 

• z dôvodu eliminácie prípadných nežiaducich vplyvov samotnej prevádzky, postupovať 
v zmysle opatrení uvedených v bode 10 predloženého zámeru. 

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 8 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto 
rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým. 

Poučenie 

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konanl 
(správny poriadok), a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno 
preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znenl 
neskorších predpisov. 

Doručuje sa: 

Ing. Mária 
vedú 

1. Miroslav Kováč MS KOV, Machulince 394, 951 93 Machulince 

,-) 
ýkorová 
odboru 

@ Mesto Zlaté Moravce, Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 

3. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva, Námestie 
Ľudovíta Štúra 1,812 35 Bratislava 

4. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy 
vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 

5. Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova 3, 
953 01 Zlaté Moravce 

6. Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova tr. 69, 
949 01 Nitra 

7. Okresný úrad Nitra, Pozemkový a lesný odbor, štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 

8. Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor krízového riadenia, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté 
Moravce 
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9. úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor strategických činností, Rázusova 2A, 
949 01 Nitra 

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, štefánikova ul. 58, 949 63 
Nitra 

11. OR Hasičského a záchranného zboru Zlaté Moravce, 1. mája 1/A, 953 01 Zlaté Moravce 

12. Spisy 
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