
Okresný úrad Vranov nad Topľou
Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie slobody 5, 09301 Vranov nad Top/'ou

Číslo: OU-VT -OSZP-2015/003852-019 Vranov n.T.
24.06.2015

ROZHODNUTIE
vydané v zisťovacom konaní

Okresný úrad Vranov nad Topl'ou - odbor starostlivosti o životné prostredie - ako
príslušný orgán štátnej správy podl'a § 5, zák. Č. 525/2003 Z.z. "o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov", v znení
nesk. predpisov, v spojení s § 53 a § 56 písm. b), zák. Č. 24/2006 Z.z. "o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov", v znení nesk.
predpisov (ďalej aj zákon ElA) - vydáva podl'a § 29 zákona ElA, na základe zámeru
"Transformácia odpadu na formu vhodnú pre ďalšie spracovanie", ktorý predložil
navrhovatel' - OZÓN Hanušovce, a.s., so sídlom 094 31 Petrovce 129 - po ukončení
zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť:

Transformácia odpadu na formu vhodnú pre d'alšie
spracovanie

umiestnenie: Kraj
Okres
Obec
parc. č.:

Prešovský
Vranov nad Topl'ou
Petrovce
408/2,408/5,408/6,408/14

uvedená v predloženom zámere

sa nebude posudzovať

podl'a zákona Č. 24/2006 Z.z. "o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov", v znení nesk. predpisov.
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ODÔVODNENIE

Navrhovatel' - OZÓN Hanušovce, a.s., Petrovce 129, 094 31 HANUŠOVCE nad
Topl'ou - predložil dňa 11.05.2015 na Okresný úrad Vranov nad Topl'ou - odbor
starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj OÚ VT - OSZP, aj tunajší úrad) podl'a § 29 ods. 1
písm. a) zákona ElA zámer : "Transformácia odpadu na formu vhodnú pre ďalšie
spracovanie" .

Okresný úrad Vranov nad Topl'ou - odbor starostlivosti o životné prostredie
v súlade so zákonom ElA začal správne konanie vo veci zisťovacieho konania
navrhovanej činnosti dňom doručenia zámeru navrhovatel'om, o čom upovedomil
účastníka konania, ako aj rezortný orgán, povol'ujúci orgán, dotknuté orgány a dotknutú
obec, ktorým zároveň podl'a § 23 ods. 1 zákona ElA zaslal predložený zámer v prílohe.
Tunajší úrad sucasne zverejnil na webovom sídle ministerstva
www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/transformacia-odpadu-na-formu-vhodnu-pre-dalsie-
spracovanie zámer a oznámenie o predložení zámeru, ktoré obsahovalo základné údaje
o navrhovanej činnosti podl'a § 23 ods. 1 zákona ElA a o zámere informoval verejnosť aj
na svojom webovom sídle: http://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-185
aj na svojej úradnej tabuli.

Zámer patrí podl'a zoznamu činností prílohy č. 8 "zákona ElA", do kategórie č. 9 -
Infraštruktúra, pod položku č. 6 - zhodnocovanie ostatných odpadov okrem
zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu
a spracovanie ostatných odpadov, kde prahová hodnota pre časť 8 - zisťovacie konanie
- je určená od 5 000 tlrok .

Na základe písomnej žiadosti navrhovatel'a OÚ VT - OSZP podl'a § 22 ods. 6
"zákona" upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom zn. OU-VT-OSZP-
2015/003586-02 zo dňa 30.04.2015.

Navrhovaná činnosť rieši vybudovanie zariadenia - technologickej linky triedenia
ostatných odpadov na vyseparovanie zložiek vhodných pre energetické zhodnotenie.
Výstavba zariadenia bude riešiť zhromažďovanie odpadu, triedenie odpadu, drvenie,
zhromažďovanie druhotných surovín pred ich ďalším využitím. Zariadenie bude situované
v obci Petrovce - na ostatných plochách mimo zastavané územie, vo vymedzenom území
prevádzkovanej skládky odpadov (bývalé pol'né hnojisko už neexistujúceho
Pol'nohospodárskeho družstva Oblík Petrovce).

Posudzovaná činnosť predstavuje vybudovanie nových zastrešených a vol'ných
plôch v lokalite povoleného prevádzkovaného zariadenia : "Skládka odpadov Hanušovce
- Petrovce". Prevádzkované zariadenie predstavuje skládku odpadov v kategórii skládky
pre zneškodňovanie nie nebezpečných odpadov. Uvedením navrhovanej činnosti nedôjde
k zmene účelu ani k zmene prevádzkovania uvedenej skládky odpadov. Technologické
vybavenie zabezpečí dôslednú separáciu odpadu s výstupom zložiek odpadu na
energetické využitie, recykláciu využitel'ných zložiek odpadov a zníženie objemu odpadu
ukladaného na skládku.

Rozhodujúce stavebné objekty a technologické súbory:
SO 01 - Príprava územia
SO 02 - Prístrešok
SO 03 - Spevnené plochy a terénne úpravy
SO 04 - Prípojka NN
SO 05 - Kanalizačná prípojka
SO 06 - Záchytná nádrž
SO 07 - Rozšírenie vnútroareálových komunikácií

OZÓN Hanušovce, a.s. : Transformácia odpadu na formu vhodnú pre ďalšie spracovanie



OU-VT-OSZP-2015/003852-019
Strana 3 z 7

PS 01 - Technológia zhodnotenia odpadov
PS 02 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu.

Prevádzka zariadenia bude slúžiť na drvenie a separovanie nie nebezpečných
odpadov. Do technologického procesu úpravy a triedenia vstupujú prioritne odpady
z komunálnej sféry. Dovezený nie nebezpečný (prevažne komunálny) odpad je pri vstupe
do areálu odvážený a evidovaný. Prevádzka bude zameraná na vytriedenie využitel'ných
zložiek zo zmesného odpadu, hlavne na energeticky zhodnotitel'ný odpad. Odpad je
vynášaný priamo z kontajnera, resp. z technologickej rezervy dovezeného odpadu
nakladačom do technologického cyklu triedenia a následného drvenia. Pred drvičom bude
inštalovaný magnetický separátor. Podsitná časť odpadu, ktorá zostala po triedení prejde
do drviča, kde sa podrví na frakciu do 5 cm. Z drviča odpadu je odpad dopravníkom
dopravený do kontajnera, resp. na izolovanú plochu zariadenia. Po ukončení separácie je
vyseparovaná časť vhodná na použitie na výrobu ako tuhé alternatívne palivo.
Vyseparované kovové odpady budú uložené v zásobníku na konečnú expedíciu
spracovatel'om kovových odpadov, resp. priamo do hutí.

Navrhované zariadenie je dimenzované na kapacitu 25 000 t spracovaných ton
odpadov za rok.

Predložený zámer je po formálnej i obsahovej stránke štruktúrovaný
a vypracovaný v zmysle prílohy Č. 9 "zákona". Spracovatel'om zámeru je Ing. Miroslav
Lončík - EMMEL a spol., Čapajevova 23, 080 01 Prešov (máj 2015 + ZMENA č.1 - jún
2015). Navrhovaná činnosť je situovaná v Prešovskom kraji, okrese Vranov nad Topl'ou,
parc. KN Č. 408/2, 408/5, 408/6, 408/14 (areál zariadenia Skládka odpadov Hanušovce -
Petrovce => bývalé pol'né hnojisko), katastrálne územie Petrovce.

Podl'a platnej územnoplánovacej dokumentácie ÚPN VÚC Prešovského kraja
v zmysle Zmien a doplnkov 2004 sú v záväznej časti riešené požiadavky v oblasti
odpadového hospodárstva v bode 8.4 okrem iného nasledovne:

8.4.2 uprednostňovať v odpadovom hospodárstve minimalizáciu odpadov,
separovaný zber a zhodnocovanie odpadov s využitím ekonomických nástrojov
a legislatívnych opatrení

Navrhovaná činnosť nie je v rozpore s aktuálnym znením územného plánu obce
Petrovce; plocha, kde je situovaná hodnotená činnosť je vo výkresovej časti záväzne
určená ako plochy technickej a občianskej vybavenosti.

V súlade s § 23 ods. 4 zákona ElA v zákonom stanovenom termíne doručili na OÚ
VT - OSZP svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (uvádzame v skrátenom
znení) :
_ Ministerstvo životného prostredia SR, č. 25176/2015 (3280/2015-3.3) zo dňa

4.6.2015 - odporúča, aby zámer nebol posudzovaný podl'a zákona EiA a súhlasí
s realizáciou uvedeného zámeru - s pripomienkami:

o v kap. 8.3. sú uvedené v tabul'ke 2 určené na nakladania v zariadení aj
odpady, ktoré sú separovane zbierané, ako napr. 20 01 01 papier a lepenka,
20 01 39 plasty apod. Vzhl'adom na to, že v kapitole 4. sa uvádza, že
namiesto priameho uloženia dovezeného odpadu na skládku sa bude odpad
triediť na technologickej linke, tieto odpady nemôžu byť súčasťou odpadu
určeného na uloženie na skládku. V tabul'ke je ďalej uvedený odpad 19 12 10
palivo z odpadov. Tento odpad nebude do zariadenia vstupovať, ale v ňom
bude vznikať
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o v kapitole 2.4 je uvedený ako nevyužitel'ný odpad vzniknutý po triedení
a určený na uloženie na skládku odpad 20 03 01 zmesový komunálny odpad.
Tento odpad nemôže vznikať po triedení odpadov. Správne má byť uvedený
odpad 19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického
spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11.

Vyjadrenie OÚ VT - OSZP :
Pripomienky boli zahrnuté a dopracované do ZMENY č.1 - úprava kapitoly 2.4.
Odpady.

Prešovský samosprávny kraj odbor regionálneho rozvoja, č.
3673/2015/0DDUPZP-002 zo dňa 08.06.2015 - nemá pripomienky.

'" Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, zn.
HaPM-HŽPaZ/00784/15/001555 zo dňa 29.05.2015 - z hl'adiska záujmov
chránených zák. Č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
zák. Č. 355/2007 Z.z.) odporúča zrealizovať predložený zámer

Okresný úrad Vranov nad Topľou - odbor starostlivosti o životné prostredie -

štátna vodná správa, Č. OU-VT-OSZP-2015/004147-02 zo dňa 26.05.2015 - pri
výstavbe požadujeme dodržať opatrenia potrebné na zamedzenie prípadného
úniku nebezpečných látok do podzemných a povrchových vôd podl'a § 39 zákona
Č. 364/2004 Z.z. "vodný zákon".

o štátna správa odpadového hospodárstva, Č. OU-VT-OSZP-03972-02/KB zo dňa
27.05.2015 -
",. V kapitole 2. Údaje o výstupoch opraviť a doplniť v bode 2.4

aké parametre má splňat' palivo z odpadu 191210 pre ďalšie jeho použitie
spôsob nakladania s vyššie uvedeným odpadom, ak nebude vyhovovať
ako palivo z odpadu
odpad k.č. 20 01 40 musí byť zaradený pod k.č. 19 12 02 a 1902 03
odpad k.č. 20 03 01 musí byť zaradený pod k.č. 19 12 12

Uvedený zámer (po oprave a doplnení) nemá byť posudzovaný podl'a zákona ElA.

Vyjadrenie OÚ VT - OSZP :
Pripomienky boli zahrnuté a dopracované do ZMENY č.1 - úprava kapitoly 2.4.
Odpady => následne vydané stanovisko štátne} správy odpadového hospodárstva
Č. OU-VT-OSZP-03972-04/KB zo dňa 05.06.2015 - bez pripomienok

štátna správa ochrany ovzdušia, Č. OU-VT-OSZP-2015/003938-02Na zo dňa
20.05.2015 - nemá pripomienky; nepožaduje posudzovanie.

o štátna správa ochrany prírody a krajiny, Č. OU-VT-OSZP-2015/003936-02 zo dňa
25.5.2015 - navrhovaná činnosť bude situovaná na ploche bývalého pol'ného
hnojiska, vedl'a plôch prevádzkovanej skládky odpadov, ktorá sa nachádza mimo
zastavaného územia obce, kde nebudú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
a preto k predloženému zámeru nemá pripomienky; nepožaduje ďalšie
posudzovanie.

Mesto Hanušovce nad Topľou, č. 1667/2015-01 zo dňa 18.05.2015 - informovanie
verejnosti o predloženom zámere oznámením v dňoch 19.05.2015 - 08.06.2015

_ Mesto Hanušovce nad Topľou, č. 1667/2015-02 zo dňa 05.06.2015 - mesto
Hanušovce nad Topl'ou k predloženému zámeru nemá výhrady, súhlasí s takto
navrhovaným zámerom s tým, že zo strany navrhovatel'a (užívatel'a) budú dodržané
všetky podmienky uložené povol'ujúcim orgánom.

OZÓN Hanušovce, a.s. : Transformácia odpadu na formu vhodnú pre ďalšie spracovanie



OU-VT -OSZP-2015/003852-019
Strana 5 z 7

'* Obec Petrovce, Č. 1667/2015-01 zo dňa 18.05.2015 - oznámila, že verejnosť bola
informovaná o predloženom zámere vyvesením oznámenia na úradných tabuliach
v obci Petrovce v dňoch 26.05.2015 -16.6.2015; v uvedenej dobe neboli od občanov
vznesené žiadne pripomienky

_ Obec Petrovce, k sp. Č. 168/2015-001 zo dňa 05.06.2015 - obec Petrovce
k predloženému zámeru nemá výhrady, súhlasí s takto navrhovaným zámerom s tým,
že zo strany navrhovatel'a (užívatel'a) budú dodržané všetky podmienky uložené
povol'ujúcim orgánom.

Dotknuté orgány : Okresný úrad Vranov nad Topl'ou - odbor krízového riadenia
a Okresné riaditel'stvo hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topl'ou -
v zákonnej lehote, ani do vydania tohto rozhodnutia, písomné stanovisko k zámeru
nedoručili, preto sa podl'a § 23 ods. 4 zákona ElA považujú za súhlasné.

Ani jeden zo zainteresovaných
k navrhovanej činnosti a netrval na
k predloženému zámeru nevyjadrila.

subjektov nezaujal
posudzovaní podl'a

odmietavé stanovisko
zákona. Verejnosť sa

Okresný úrad Vranov nad Topl'ou - odbor starostlivosti o životné prostredie, v rámci
zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hl'adiska jej povahy a rozsahu, miesta
vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podl'a osobitných
predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvatel'stva,
súladu s územno-plánovacou dokumentáciou, úrovne spracovania zámeru a vzal do
úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri posudzovaní primerane
použil kritériá pre zisťova cie konanie podl'a § 29 zákona ElA uvedené v prílohe č. 10 tohto
zákona. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru podl'a § 23 ods. 4 (stanoviská
dotknutých orgánov, rezortného orgánu, povol'ujúcich orgánov, vrátane dotknutej
verejnosti [neboli doručené žiadne]). Vzhl'adom na pripomienky na úseku odpadového
hospodárstva bol zámer dopracovaný doložením "ZMENY č.1 - úprava kapitoly 2.4.
Odpady".

Na základe spracovaného zámeru, jeho zmeny a doručených stanovísk je možné
konštatovať, že realizácia navrhovanej činnosti nepredstavuje taký zásah do životného
prostredia, ktorý by v značnej miere ohrozoval životné prostredie a zdravie obyvatel'ov, nie
je v rozpore so všeobecne záväznými predpismi v oblasti starostlivosti o životné
prostredie a zdravie obyvatel'ov, ani nebo zistený nesúlad s platnými územnoplánovacími
podkladmi v záujmovom území. V doručených stanoviskách orgánov štátnej správy
a samosprávy nebolo požadované posudzovanie navrhovanej činnosti podl'a zákona ElA.

Vzhl'adom na závery zisťovacieho konania, s použitím kritérií pre zisťovacie
konanie uvedené v prílohe č.10 zákona ElA, s prihliadnutím na doručené stanoviská
podl'a § 23 ods. 4 k zámeru, Okresný úrad Vranov nad Topl'ou - odbor starostlivosti
o životné prostredie rozhodol tak, ako sa uvádza 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 podl'a osobitných predpisov.

Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere nevyplynuli
konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré by bolo potrebné zohl'adniť
v procese konania o povolení činnosti podl'a osobitných predpisov. Bude však potrebné
realizovať všetky opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov, ktoré vyplynú v procese
povol'ovania danej činnosti podl'a osobitných predpisov (napr. zákon ,,0 odpadoch").
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Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovatel'a navrhovanej
činnosti v súlade s § 29 ods. 12 zákona ElA podať návrh na začatie povol'ovacieho
konania k navrhovanej činnosti.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu sa podl'a § 53 a § 54 zák. Č. 71/1967 Zb. "o správnom
konaní", v znení nesk. predpisov, možno odvolať do 15-dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia doručením jeho písomného vyhotovenia na tunajší Okresný úrad Vranov nad
Topl'ou - odbor starostlivosti o životné prostredie.

V prípade verejnosti podl'a § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia
považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podl'a §
29 ods. 15 zákona.

Toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je preskúmatel'né
súdom podl'a piatej časti zákona Č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení
neskorších predpisov.
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Doručí sa:

o účastnící konania

OZÓN Hanušovce, a.s., 09431 Petrovce 129

Zasiela sa podl'a § 29 ods. 15 zákona ElA:

o rezortný orgán

Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra č.1, 812 35 BRATISLAVA

o povoľujúci orgán

1. Obec Petrovce - stavebný úrad
2. Okresný úrad Vranov nad Topl'ou, Námestie slobody 5,09301 VT

- OSZP - štátna správa odpadového hospodárstva

o dotknutý orgán

3. Okresný úrad Vranov n.T., Námestie slobody 5,09301 Vranov nad Topl'ou
3.1- OSZP
3.2 - odbor krízového riadenia

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Pribinova 95,093 17 VT
5. Okresné riaditel'stvo hasičského a záchranného zboru, A. Dubčeka 881, 09301 VT
6. Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 08001 Prešov

o dotknutá obec

7. Obec Petrovce, Obecný úrad, Petrovce 89,09431 Hanušovce nad Topl'ou
8. Mesto Hanušovce nad Topl'ou, Mestský úrad, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n.T.

o spracovateľ zámeru

9. Ing. Miroslav Lončík - EMMEL a spol., Čapajevova 23,08001 Prešov
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