
Zámer spoločnosti 
Waste Recycling, a. s., Továrenská 49, 
953 01 Zlaté Moravce, IČO 36016268 

pre povinné hodnotenie 

vypracovaný podl'a zákona č. 

24/2006 z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie 

nakladanie s odpadl7Ji 

apríl 2013 

od 19. 06. 2013 v pracovných dňoch 

je k nahliadnutiu v kancelárii oddelenia 
výstavby, MsÚ Zlaté Moravce č. dv. 57 

Verejné prerokovanie zámeru, ktorý bude 
zároveň plnit' funkciu správy o hodnotení 

sa uskutoční 

dňa 09. 07. 2013 lutorok! o 9.00 hod. 

v zasadačke MsÚ Zlaté Moravce 



MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA I 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia 

Odbor environmentálneho posudzovania 
Námestie Ľudovíta Štúra l , 812 35 Bratislava 

Došlo d,ia: Reg istratúrna 

1 8. JÚN 2013 li značka: _ 

1---------, "JO!-(. -
Podacie číslo: II Skartačn)' znak lo! J 1 a lehota: 

+-~-, __ .l-__ 
Vybavuje: 

• 

Podľa rozdeľovníka 

• 

• 

• 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo 

4168/2013-3 A /vt 
Vybavuje/V 
Mgr. V. Tencerová 
+42 1 918 222 819 

Bratislava 
13 . 06.2013 

veron i ka. tencerova@enviro.gov.sk 

Vec 
Nakladanie s odpadmi Zlaté Moravce - upustenie od vypracovania správy o hodnotení 

Navrhovateľ, Waste Recyc1ing, a. s., Továrenská 49, 953 36 Zlaté Moravce (ďalej len "navrhovatel"') , predložil Ministerstvu životného prostredia SR, Odboru environmentálneho posudzovania (ďalej len "MŽP SR") podľa § 22 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") zámer navrhovanej činnosti "Nakladanie s odpadmi Zlaté Moravce", na posúdenie podľa zákona. 

Zámer bol podľa § 23 ods. 1 zákona zaslaný na vyjadrenie rezortnému orgánu, 
povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci . 

Na základe výsledkov rokovania o ďalšom postupe hodnotenia navrhovanej činnosti konaného dňa ll. 06.2013, MŽP SR s prihliadnutím na stanoviská doručené k zámeru podľa § 23 zákona a po ich podrobnom posúdení, upresnení sporných otázok vyplývajúcich z posudzovacieho procesu a zvážení úrovne spracovania zámeru, v spolupráci s rezortným orgánom a povoľujúcim orgánom a po prerokovaní s navrhovateľom podľa § 32 zákona určilo, že správu o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie nie je 
potrebné vypracovať. 

Na ďalší postup hodnotenia sa primerane použijú ustanovenia § 33 až 39 zákona. V ďalších krokoch procesu posudzovania bude zámer plniť funkciu správy ohodnotení. 

Žiadame dotknutú obec, aby podl'a § 34 ods. 1 zákona do 3 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia informovala o tom verejnosť a zároveň verejnosti oznámila, kedy a kde je možné do zámeru nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady 
zhotoviť kópie. 

Zároveň žiadame dotknutú obec, aby v súlade s ustanovením § 34 ods. 2 zákona, v spolupráci s navrhovateľom, zabezpečila verejné prerokovanie navrhovanej činnosti. 
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Termín a miesto verejného prerokovania je dotknutá obec povinná, podľa § 34 ods . 3 
zákona, oznámiť najneskôr 10 pracovných dní pred jeho konaním a prizvať naň, okrem 
verejnosti, aj zástupcov MŽP SR, rezortného orgánu a dotknutých orgánov (viď rozdel'ovník). 

Z verejného prerokovania je dotknutá obec podľa § 34 ods . 4 zákona povinná 
vyhotoviť záznam a doručiť ho MŽP SR do desiatich pracovných dní od verejného 
prerokovania. 

S pozdravom 

~'I,-· ' .. 
~, ~., ,II 

·1 , II./'"\ 
RNDr. Gabriel ~ižňanský 

riaditeľ odboru 

Príloha: 
- prezenčná listina 
- záznam z prerokovania rozsahu hodnotenia 

Doručuje sa: 
l. Waste Recycling, a. s., Továrenská 49 , 953 36 Zlaté Moravce 

2. Mesto Zlaté Moravce - Mestský úrad, ul. I. mája 2, 953 O l Zlaté Moravce 

Na vedomie: 
3. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor odpadového hospodárstva, TU 

4 . Obvodný úrad životného prostredia Nitra, Stále pracovisko Zlaté Moravce, Sládkovičova 3, 
953 Ol Zlaté Moravce 

5. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 O l Nitra 

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra 

7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Zlaté Moravce, \. Mája I/A, 953 01 
Zlaté Moravce 

8. Obvodný úrad Nitra , Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Štefánikova tr. 69, 949 01 
Nitra 

9. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Štefánikova trieda 69, 949 O l 
Nitra 

10. Obvodný úrad životného prostredia Nitra, Odbor ochrany zložiek životného prostredia 
a odvolacích konaní kraja, Janka Krá ľa 124, 949 O l Nitra 

"fo , 



Záznam 

z prerokovania rozsahu hodnotenia pre navrhovanú činnosť "Nakladanie s odpadmi Zlaté 
Moravce", konaného dňa ll. 06. 2013 na Ministerstve životného prostredia SR v Bratislave. 

Na prerokovaní sa zúčastnil zástupca navrhovateľa a spracovateľka zámeru. Po úvodnom 
privítaní boli účastníci rokovania oboznámení s doterajším priebehom procesu posudzovania 
navrhovanej činnosti "Nakladanie s odpadmi Zlaté -Moravce" podľa zákona č. 2412006 
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a stanoviskami, ktoré boli doručené 
k zámeru navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 4 zákona . . 

V rámci diskusie boli prerokované stanoviská doručené k zámeru a vysvetlené jednotlivé 
otázky a pripomienky k navrhovanej činnosti a tiež ďalší postup procesu posudzovania podľa 
zákona. Pripomienky sa týkali najmä požiadaviek na dodržiavanie platnej legislatívy, 
predovšetkým legislatívy odpadového hospodárstva, oc1u'any vôd a ochrany zdravia. 
V stanoviskách bolo taktiež upozornené na nesprávne zaradenie niektorých druhov odpadov 
(kat. Č. 06 04 04, 16 02 09 a 16 02 10) do tabuľky zbieraných elektrických a elektronických 
zariadení, tieto druhy odpadov budú v nasledujúcich krokoch zaradené medzi ďalšie 
v zariadení zbierané nebezpečné odpady, resp. bolo upozornené na existenciu aktuálnejších 
údajov o znečisťovateľoch ovzdušia vokrese Zlaté Moravce, oproti údajom uvedených 
v tabuľke Č. 9. 

Spracovateľka zámeru a zástupca navrhovateľa, akceptovali všetky pripomienky 
a upozornenia zo stanovísk zainteresovaných subjektov doručených k navrhovanej činnosti. 
Kópie stanovísk, doručených k zámeru podľa § 23 ods. 4 zákona do termínu rozsahu 
hodnotenia, boli zástupcovi navrhovateľa odovzdané na rokovaní o w-čení rozsahu 
hodnotenia. 

Vzhľadom na úroveň spracovania zámeru, charakter a rozsah čiru1osti, ako aj na došlé 
kladné stanoviská k navrhovanej činnosti, bez závažných pripomienok, bolo navrhnuté 
upustenie od vypracovania správy o hodnotení pre vyššie uvedenú navrhovanú činnosť. -

Na ďalší postup sa primerane použijú ustanovenia § 33 až 39 zákona. V ďalších krokoch 
procesu posudzovania bude zámer plniť funkciu správy o hodnotení. 

Dotknutá obec je povinná informovať o tejto skutočnosti verejnosť v mieste obvyklým 
spôsobom a podľa § 34 zákona zabezpečiť verejné prerokovanie navrhovanej činnosti. 

Bratislava, ll. 06. 2013 
Zapísala: Mgr. V. Tencerová 


