Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Bratislava, 17. decembra 2018
Číslo: 10860/2018-1.7/hp-R

ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov
na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3
písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
rozhodlo podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
po vykonaní zisťovacieho konania k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Výmena
sterilizačnej jednotky za účelom zefektívnenia úpravy odpadov“ prevádzka PolyStar Nové Zámky navrhovateľa , PolyStar, s. r. o., Slovenská 13 A, Nové Zámky (IČO:
36 552 119), takto:
Zmena navrhovanej činnosti „Výmena sterilizačnej jednotky za účelom
zefektívnenia úpravy odpadov“ prevádzka PolyStar - Nové Zámky, uvedená
v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti
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 predpisov.
V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na
životné prostredie určuje nasledovné podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu
zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie:
1. Zneškodňovať v zariadení rovnaké maximálne množstvo nebezpečných odpadov, tak
ako je povolená súčasná kapacita zariadenia, tzn. 980 ton za rok aj po zavedení prevádzky
troch kusov sterilizačných jednotiek.
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Odôvodnenie:
Navrhovateľ, PolyStar, s. r. o., Slovenská 13 A, Nové Zámky (IČO: 36 552 119),
v zastúpení spoločnosťou INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
(IČO: 36 738 379), doručil dňa 15. 10. 2018 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) v súlade
s § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 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 o posudzovaní vplyvov“) Oznámenie o zmene navrhovanej
činnosti „Výmena sterilizačnej jednotky za účelom zefektívnenia úpravy odpadov“
prevádzka PolyStar - Nové Zámky (ďalej len „navrhovaná činnosť“), vypracované podľa
prílohy č. 8a k zákonu o posudzovaní vplyvov.
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracovala spoločnosť INECO, s.r.o.,
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica (IČO: 36 738 379), v októbri 2018.
Zmena navrhovanej činnosti je umiestnená v Nitrianskom kraji, okrese Nové Zámky,
na katastrálnom území Nové Zámky, parcelné čísla: 2733/35, 2733/36, 2733/42, 2733/43
v existujúcom objekte. Ide o budovu, súpisné číslo 10037 a na vyššie uvedených pozemkoch
(pôvodne išlo o objekt patriaci Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Nových
Zámkoch).
Súčasný stav v prevádzke:
Celková spracovateľská kapacita prevádzky PolyStar - Nové Zámky predstavuje
980 ton nebezpečných odpadov za rok a bola určená súhlasom Obvodného úradu životného
prostredia v Nových Zámkoch č. 2006/1761-04-Š zo dňa 07. 11. 2006 a jeho následných
zmien. V rámci prevádzky spoločnosti PolyStar, s.r.o. sa sterilizujú nebezpečné odpady na
dvoch kusoch sterilizačných zariadení typu Matachana a na jednom kuse sterilizačného
zariadenia typu ECODAS.
Prerozdelenie materiálovej bilancie vstupných surovín – súčasný stav pred zmenou
Zariadenie
2ks sterilizačných zariadení typu Matachana
1ks sterilizačného zariadenia typu
ECODAS
Spolu

490 t/rok

Množstvo ostatných „O“
odpadov na vstupe
do zariadenia
0 t/rok

490 t/rok

900 t/rok

= 980 t/rok

= 900 t/rok

Množstvo nebezpečných „N“
odpadov na vstupe do zariadenia

Zmena navrhovanej činnosti
V rámci oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nedôjde k zmene druhov
a celkového množstva odpadov určených na úpravu v zariadení spoločnosti PolyStar, s.r.o.
Jedinou zmenou z hľadiska spracovania surovinových vstupov je zmena z hľadiska
materiálového toku v dôsledku výmeny 1ks sterilizátora typu Matachana za 1ks nového
sterilizátora typu ECODAS (totožný s jestvujúcim).
Prerozdelenie materiálovej bilancie vstupných surovín –stav po zmene
Zariadenie
1ks sterilizačného zariadenia typu
Matachana
2ks sterilizačných zariadení typu typu
ECODAS
Spolu

Množstvo nebezpečných „N“
odpadov na vstupe do zariadenia

Množstvo ostatných „O“
odpadov na vstupe
do zariadenia

170 t/rok

0 t/rok

810 t/rok

900 t/rok

= 980 t/rok

= 900 t/rok
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Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je zefektívnenie a modernizácia prevádzky
spoločnosti PolyStar, s.r.o. spočívajúca vo výmene 1ks jestvujúceho sterilizačného zariadenia
typu Matachana za nový, v poradí druhý sterilizátor typu ECODAS totožného typu, aký je
už v súčasnosti na prevádzke inštalovaný. Účelom zmeny navrhovanej činnosti je teda
celkové zefektívnenie účinnosti procesu úpravy nebezpečných a ostatných odpadov, ako
aj urýchlenie sterilizačného procesu pri zachovaní pôvodnej celkovej spracovateľskej
kapacity prevádzky 980 t/rok nebezpečných odpadov a 900 t/rok ostatných odpadov na
zariadení ECODAS T2000, na ktorú má prevádzkovateľ udelené platné povolenie.
Zoznam odpadov upravovaných a zneškodňovaných v rámci prevádzky je prílohou
tohto rozhodnutia.
Prehľad predmetu zmeny navrhovanej činnosti je sumarizovaný v nasledujúcej tabuľke:
Podstata zmeny

Stav pred zmenou

Stav po zmene

Zmena počtu sterilizačných
jednotiek
Vstup sterilizačného
procesu (ECODAS +
Matachana)
Vstup sterilizačného
procesu (len ECODAS)

3 ks (2ks typu Matachana, rada S 1000 + 1ks
typu ECODAS rady T2000)

3ks (1ks typu Matachana, rada S 1000 +
2ks typu ECODAS rady T2000)

nebezpečné „N“ odpady s kat. č. 18 01 03
a 18 02 02

bez zmeny

Výstup sterilizačného
procesu
Celkové množstvo
upraveného nebezpečného
„N“ odpadu
Celkové množstvo
upraveného ostatného „O“
odpadu

ostatné „O“ odpady 18 01 01, 18 02 01, 18 01
04, 18 02 03
pre Matachana sú výstupom odpady kat. č. 18
01 04 a 18 02 03 a následne po spracovaní
drvičom odpad kat. č. 19 12 12 1)
pre ECODAS je výstupom procesu priamo
odpad kat. č. 19 12 12 2)

bez zmeny
bez zmeny

980 t/rok

bez zmeny

900 t/rok

bez zmeny

Matachana: 24 hod. 3)
Dĺžka pracovného cyklu

bez zmeny

ECODAS: 8

hod. 3)

Výmenou sterilizačnej jednotky sa
očakáva významné zefektívnenie
činnosti a modernizácia prevádzky

Poznámky k tabuľke:
1)

pre úplnosť materiálového toku je potrebné uviesť, že výstupy zo sterilizačných zariadení typu Matachana sa po ukončení
procesu privádzajú do drviča inštalovaného na prevádzke, výstupom činnosti ktorého je odpad s kat. č. 19 12 12. Drvič je
súčasťou zariadenia na zneškodňovanie odpadov.
2) sterilizačné zariadenie typu ECODAS disponuje integrovaným drvičom, tzn. že vstupný odpad je najskôr podrvený a až
následne sa sterilizuje. Výstupom procesu je priamo odpad s kat. č. 19 12 12 (výstup zo sterilizátora nie je potrebné privádzať
na externý drvič na prevádzke). Ostatné „O odpady s kat .č. 18 01 01, 18 02 01, 18 01 04, 18 02 03 sa spracovávajú výhradne
v rámci 1ks jestvujúceho sterilizátora typu ECODAS (po zmene činnosti 2ks ECODAS)
3)
Pre porovnanie prevádzkovej doby uvedených typov sterilizačných jednotiek platí, že doba úpravy rovnakého množstva
vstupného nebezpečného odpadu trvajúca pri použití 2ks sterilizačných zariadení typu Matachana na úrovni cca 24 hod. sa
skráti na cca 8 hod. s použitím sterilizátora typu ECODAS.

Porovnanie pôvodne posudzovaného riešenia a posudzovanej zmeny navrhovanej činnosti:
Zmena navrhovanej činnosti úzko súvisí s činnosťou, ktorú prevádzkuje navrhovateľ
a je zaradená podľa Prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní vplyvov do časti 9 Infraštruktúra,
položka č. 7 Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov v spaľovniach a
zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie a zhodnocovanie
nebezpečných odpadov, časť „A“.
Pôvodná navrhovaná činnosť „Úprava nebezpečných odpadov skupiny 18 Odpady
zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti alebo s nimi súvisiaceho výskumu“ bola
predmetom posudzovania vplyvov, výsledkom ktorého bolo záverečné stanovisko MŽP SR
č. 3798/2006 - 7.3/hp zo dňa 18. 09. 2006. .
Kapacita zariadenia bola odvodená zo základnej hodinovej kapacity parného
sterilizátora 200 kg za hodinu, ktorá je daná výrobcom. Pri dvojzmennej prevádzke,
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tzn. 2 x 7cyklov, spolu 14 cyklov za deň to predstavuje objem 2,8 ton upravených odpadov
za deň. Pri 250 pracovných dňoch je to 700 ton za rok. Táto kapacita bola určená Obvodným
úradom životného prostredia v Nových Zámkoch ako základná kapacita zariadenia pri jeho
uvedení do prevádzky rozhodnutím č. 2006/1761-04-Š zo dňa 07. 11. 2006 v znení
nasledujúcich zmien.
MŽP SR zaslalo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: listom č.: 10860/20181.7/hp/oznam; 55219/2018 zo dňa 17. 10. 2018 podľa § 29 ods. 6 v súlade s § 18
ods. 2 písm. c) zákona o posudzovaní vplyvov dotknutej obci (Mesto Nové Zámky),
rezortnému orgánu (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor
odpadového hospodárstva), povoľujúcemu orgánu (Okresný úrad Nové Zámky, odbor
starostlivosti o životné prostredie) a dotknutému orgánu (Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch; Regionálna veterinárna a potravinová správa
Nové Zámky, Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja; Úrad Nitrianskeho samosprávneho
kraja, Sekcia hospodárskej stratégie, odboru územného plánovania a životného prostredia,
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch, Okresný úrad
v Nových Zámkoch, odbor krízového riadenia, Okresný úrad v Nových Zámkoch, odbor
cestnej dopravy a pozemných komunikácií, MŽP SR, odbor integrovanej prevencie).
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a informáciu o oznámení o zmene
navrhovanej činnosti MŽP SR zverejnilo na webovom sídle MŽP SR, na adrese:
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/vymena-sterilizacnej-jednotky-za-ucelom-zefektivneniaupravy-odpadov-n
Rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu podľa § 29
ods. 9 zákona o posudzovaní vplyvov doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská
k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich 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 desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených
informácií podľa odseku 8. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v
určenej lehote doručené dotknutej obci.
K predmetnému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti boli podľa zákona
o posudzovaní vplyvov doručené na MŽP SR nasledovné stanoviská:
•

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového
hospodárstva, (list č. 59711/2018, zo dňa 13. 11. 2018)
Konštatuje, že zmenou navrhovanej činnosti sa zabezpečí celkové zefektívnenie účinnosti
procesu úpravy nebezpečných a ostatných odpadov, ako aj urýchlenie sterilizačného
procesu pri zachovaní pôvodnej celkovej spracovateľskej kapacity prevádzky (980 t/rok
nebezpečných odpadov a 900 t/rok ostatných odpadov na zariadení).
Z vecnej pôsobnosti odboru odpadového hospodárstva nemá k predloženej zmene
navrhovanej činnosti žiadne pripomienky.
Vyjadrenie MŽP SR:
MŽP SR berie uvedené stanovisko na vedomie s tým, že navrhovateľ bude v rámci prevádzky
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, dodržiavaním ktorých je viazaný.

•

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, (list č. OU-NZOSZP-2018/07329-02-Hr, zo dňa 05. 11. 2018, doručený dňa 09. 11. 2018)
Zaujíma ako dotknutý orgán podľa jednotlivých zložiek nasledujúce stanoviská:
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Úsek odpadového hospodárstva: nemá námietky k oznámeniu o zmene navrhovanej
činnosti.
Úsek ochrany ovzdušia: nemá pripomienky k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti.
Úsek ochrany vôd: nemá pripomienky k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti.
Úsek ochrany prírody a krajiny: nemá námietky k oznámeniu o zmene navrhovanej
činnosti.
Na základe vyššie uvedených skutočností, povahy a rozsahu uvažovanej činnosti Okresný
úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie nepožaduje, aby bolo
predmetné oznámenie o zmene navrhovanej činnosti ďalej posudzované podľa zákona
o posudzovaní vplyvov.
Vyjadrenie MŽP SR:
MŽP SR berie stanovisko povoľujúceho orgánu na vedomie, s tým, že navrhovateľ bude
v rámci prevádzky dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, dodržiavaním ktorých je viazaný.
•

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy
vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, (list č. OU-NR-OSZP2- 2018/040939
zo dňa 05. 11. 2018, doručený dňa 12. 11. 2018)
Konštatuje, že oznámenie o zmene navrhovanej činnosti rieši existujúcu činnosť a
zmenou navrhovanej činnosti sa urýchli sterilizačný proces pri zachovaní pôvodnej
celkovej spracovateľskej kapacity prevádzky, nepredpokladá sa výrazný vplyv na
jednotlivé zložky životného prostredia a zdravotný stav obyvateľstva. S uvedenou zmenou
navrhovanej činnosti súhlasí za podmienok dodržania ustanovení všeobecne záväzných
právnych predpisov odpadového hospodárstva.
Vyjadrenie MŽP SR:
MŽP SR berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie s tým, že navrhovateľ bude v rámci
prevádzky dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, dodržiavaním ktorých je viazaný.
•

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody,
biodiverzity a krajiny, (list č. 511119/2018-6.3; 60319/2018, zo dňa 15. 11. 2018)
Konštatuje, že predmetom zmeny navrhovanej činnosti je zefektívnenie účinnosti úpravy
nebezpečných a ostatných odpadov ako aj urýchlenie sterilizačného procesu pri zachovaní
spracovateľskej kapacity prevádzky. Sekcia si k oznámeniu o zmene činnosti vyžiadala
stanovisko od Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ďalej len „ŠOP SR“) listom
č. 11119/2018-6.3 zo dňa 29.10.2018. Po preštudovaní oznámenia, ako aj na základe
stanoviska ŠOP SR konštatuje, že zmena navrhovanej činnosti je akceptovateľná a nie je
v rozpore so záujmami ochrany prírody a krajiny.
Vyjadrenie MŽP SR:
MŽP SR berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie.
•

Mesto Nové Zámky, dotknutá obec (list. č. 18873-ES/5740/2018/192/PB, zo dňa
08. 11. 2018)
Oznámilo listom, že zverejnila oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v súlade so
zákonom o posudzovaní vplyvov na úradnej tabuli dňa 29. 10. 2018 do dňa 14. 11. 2018.
V stanovisku uvádza, že vo veci predloženého oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
konštatuje, že podľa predloženého návrhu, ktorý rieši výhradne predmetnú modernizáciu
technického zariadenia (jedného sterilizátora), a ktorý bol vypracovaný autorským
kolektívom Ing. Jozefa Salvu a spoločnosti Ineco, spol. s r.o., Mladých budovateľov 2,
Banská Bystrica, je na záujmových pozemkoch principiálne možná, avšak vo forme
námietok si zároveň dovoľujeme vyzdvihnúť obmedzenie týkajúce sa množstva
odpadového materiálu, určeného v rámci uvažovaného zámeru na manipuláciu, keďže pre
výkon jeho sterilizácie je potrebné dodržať prahovú hodnotu zodpovedajúcu
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produkovanému množstvu zo zdravotných prevádzok súčasného nemocničného areálu a
neprekračovať reálne množstvo odpadového materiálu vzniknutého výlučne v priestoroch
Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch.
Mesto Nové Zámky, ako dotknutá obec netrvá na tom, aby sa zmena navrhovanej činnosti
posudzovala podľa zákona o posudzovaní vplyvov.
Vyjadrenie MŽP SR:
MŽP SR berie stanovisko na vedomie, s tým, že navrhovateľ bude v rámci prevádzky
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, dodržiavaním ktorých je viazaný a činnosť bude
vykonávať v súlade s právoplatnými rozhodnutiami.
•

Marcel Slávik - Združenie domových samospráv, (ďalej len „ZDS“) P. O. Box 218,
851 02 Bratislava, (elektronické podanie zo dňa 19. 10. 2018) - Zaslalo k zmene činnosti
nasledovné pripomienky:
1. Žiada podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj
celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade
s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008, TP 10/2008;
Vyjadrenie MŽP SR - Podstatou zmeny navrhovanej činnosti je optimalizácia techniky
v rámci jestvujúcej prevádzky bez zmeny jej výrobnej kapacity. Uvedená zmena nemá žiadny
vplyv na oblasť dopravy, nakoľko celkové nároky prevádzky spoločnosti PolyStar, s. r. o. na
dopravu ostanú nezmenené a nebudú predmetom povoľovania zmeny činnosti. Prevádzka je
dopravné napojená na jestvujúcu dopravnú infraštruktúru záujmového územia. Poznamenáva,
že v rámci posudzovania vplyvov zmeny navrhovanej prevádzky na životné prostredie
a zdravie ľudí nie je relevantné hodnotiť zariadenia, infraštruktúru a systémy technologického
vybavenia pozemných komunikácii (TP 09/2008), resp. inteligentné dopravné systémy
a dopravné technologické zariadenia (TP 10/2008).Podľa doplňujúcich informácií
od navrhovateľa a podľa zrejmých skutočností, sa považuje požiadavka ZDS ako
neopodstatnená.
2. Žiada doplniť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN
a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010,
Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných
projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej
stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie
v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta
zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do
prevádzky);
Vyjadrenie MŽP SR - Zmena navrhovanej činnosti si nevyžaduje budovanie žiadnych nových
parkovacích státí, resp. nedôjde k zmene dopravnej bilancie riešenej prevádzky. Dopravnokapacitné posúdenie zmeny navrhovanej činnosti bolo posúdené pri povinnom hodnotení
navrhovanej činnosti aj pri zmene navrhovanej činnosti pri jej rozširovaní. Súčasne sa
kapacita prevádzky pri zmene činnosti nenavyšuje. MŽP SR vzhľadom na uvedené a vzhľadom
na predmet konania považuje údaje predložené v rámci oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti za postačujúce, pričom túto skutočnosť možno potvrdiť aj vyhodnotením
predpokladaných vplyvov súvisiacich s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti v rámci tohto
rozhodnutia. Vzhľadom na uvedené MŽP SR považuje požiadavku za neopodstatnenú.
3. Žiada overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou a to tak, aby príslušná
zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti;
Vyjadrenie MŽP SR – Zmena navrhovanej činnosti si nevyžaduje zohľadniť dosiahnuteľnosť
zamestnancov do zariadenia. Ide o areál Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky,
v ktorej je lokalizovaná zmena navrhovanej činnosti z hľadiska mestskej hromadnej dopravy
je veľmi dobre prístupná. Zastávka hromadnej dopravy je umiestnená pri nemocnici
a vzdialená 2 minúty chôdze. Vzhľadom na uvedené možno požiadavku považovať za splnenú.
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4. Žiada overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym
znením príslušnej normy STN 73 6110;
Vyjadrenie MŽP SR - Zmena navrhovanej činnosti nevyžaduje budovanie nových parkovacích
státí, požiadavka na uvedený výpočet je teda nerelevantná. Vzhľadom na uvedené možno
požiadavku považovať za neopodstatnenú.
5. Žiada, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami
stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie
striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk;
Vyjadrenie MŽP SR - Realizácia zmeny navrhovanej činnosti je plánovaná bez stavebných
úprava a zásahov do existujúcich striech. Povrchové státia sú existujúce, sú to spevnené
vodorovné plochy. Zmena navrhovanej činnosti nevyžaduje budovanie nových parkovacích
státí, požiadavka na zriadenie parkovacích miest formou podzemných garáží (resp.
nadväzujúcich povrchových úprav) je nerelevantná a z pohľadu predmetného územia
technicky nerealizovateľná. Vzhľadom na uvedené sa považuje požiadavku za
neopodstatnenú.
6. Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú,
spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky,
s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia.
Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských
technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov
výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh
ministerstvo v súlade s metodickým pokynom č. 38/2016 schvaľuje a vydáva
technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov
a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické
predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej
správy ciest - www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc. Žiada rešpektovať
Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť 9 – Kryty chodníkov a iných
plôch z dlažby, Technické podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na
cestných komunikáciách ako aj ostatné spomínané technické predpisy v plnom
rozsahu;
Vyjadrenie MŽP SR - V rámci zmeny navrhovanej činnosti sa neplánujú budovať žiadne
komunikácie, zmena spočíva výhradne vo výmene technologického zariadenia a to jednej
existujúcej sterilizačnej jednotky. Zmenou činnosti tiež nebude ovplyvnená jestvujúca
dopravná bilancia prevádzky. Dopravné napojenie vrátane organizácie dopravy sa oproti
súčasnému stavu nebude meniť. Rešpektovanie uvedených podmienok a technických predpisov
vzťahujúcich sa ku zriaďovaniu chodníkov, dlažieb a pod. je v kontexte charakteru zmeny
navrhovanej činnosti neopodstatnené. MŽP SR berie uvedenú pripomienku na vedomie,
nakoľko predstavuje upozornenie na potrebu dodržiavania všeobecne záväzných
legislatívnych predpisov alebo technických noriem, ktorých dodržiavaním je navrhovateľ
viazaný.
7. Žiada v prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné
spevnené vodorovné plochy požaduje použitie drenážnej dlažby , ktoré zabezpečia
minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l
vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď
informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry Slovenskej republiky
www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf. Tieto materiály spĺňajú
technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok;
Vyjadrenie MŽP SR - Zmena navrhovanej činnosti si nevyžaduje budovanie nových
parkovacích státí. Požiadavka na zriadenie drenážnej dlažby na spevnených plochách alebo
plochých strechách je neopodstatnená, nijako nesúvisí s predmetom zmeny navrhovanej
činnosti a rovnako nespadá do predmetu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Pre
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parkovanie vozidiel budú využité výhradne jestvujúce státia. MŽP SR vzhľadom na uvedené
a vzhľadom na predmet konania považuje údaje predložené v rámci oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti za postačujúce, pričom túto skutočnosť možno potvrdiť aj vyhodnotením
predpokladaných vplyvov súvisiacich s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti v rámci tohto
rozhodnutia. Vzhľadom na uvedené MŽP SR považuje požiadavku za neopodstatnenú.
8. Žiada spracovať dokument ochrany prírody podľa § 3 ods. 3 až ods. 5 zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a predložiť
ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie;
Vyjadrenie MŽP SR - Lokalita sa nachádza z hľadiska zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany prírody. Platia tu teda
všeobecné ustanovenia tejto právnej úpravy, platnej pre celé územie Slovenskej republiky. V
dotknutom územní ani jeho širšom okolí sa nenachádza chránené územie. Spracovanie
dokumentu ochrany prírody tak nepovažujeme za potrebné. Zmena navrhovanej činnosti
nebude mať vplyv na územný systém ekologickej stability, keďže nezasahuje do žiadneho z
jeho prvkov v danom území. Vzhľadom na uvedené a na vyhodnotenie predpokladaných
vplyvov súvisiacich s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti považuje MŽP SR požiadavku
za neopodstatnenú.
9. Žiada vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene
v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN
83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie;
Vyjadrenie MŽP SR – Zmena činnosti spočíva vo výmene 1 ks jestvujúcej sterilizačnej
jednotky za nový typ sterilizačného zariadenia. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti budú
rešpektované všetky všeobecne záväzné právne predpisy a normy v oblasti ochrany zelene.
V doplňujúcich informáciách navrhovateľ uviedol, že v etape optimalizácie prevádzky budú
dodržiavané príslušné technické normy vrátane tých, ktoré sa zaoberajú ochranou prírody,
rastlín a pôdy. Pripomienka predstavuje upozornenie na potrebu dodržiavania všeobecne
záväzných legislatívnych predpisov alebo technických noriem, ktorých dodržiavaním je
navrhovateľ viazaný. Vzhľadom na uvedené ju možno považovať za neopodstatnenú.
10. Žiada dodržať ustanovenia 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 (vodný zákon).
Vyjadrenie MŽP SR – Zmena navrhovanej činnosti, ako aj samotná činnosť prevádzky je
projektovaná aj povoľovaná v súlade s rešpektovaním relevantných ustanovení 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 (vodný zákon). MŽP SR berie uvedenú
pripomienku na vedomie, nakoľko predstavuje upozornenie na potrebu dodržiavania
všeobecne záväzných legislatívnych predpisov alebo technických noriem, ktorých
dodržiavaním je navrhovateľ viazaný.
11. Žiada dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku
škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Osobitne požadujeme
správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd,
povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné
prostredie (stav vodných útvarov);
Vyjadrenie MŽP SR – Vplyvy na povrchové a podzemné vody sú uvedené v kapitole III. 2 textu
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vzhľadom
na svoj charakter v etape realizácie ani jej prevádzky žiadny negatívny dopad na povrchové
a podzemné vody. Činnosť je navrhovaná tak, aby nedošlo k nepriaznivým vplyvom na
podzemné a povrchové vody. Zmena navrhovanej činnosti bude rešpektovať všetky relevantné
ustanovenia 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 (vodný zákon). Z hľadiska
formulácie uvedenej pripomienky MŽP SR konštatujeme, že autor pripomienky používa
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neaktuálny pojem „škodlivé látky“, ktorý už nie je definovaný v rámci predmetného zákona
a tento bol nahradený pojmom „znečisťujúce látky“. Ochrana podzemných a povrchových
vôd a zabránenie nežiaducemu úniku znečisťujúcich látok do pôdy, podzemných a
povrchových vôd vyplýva z legislatívnych požiadaviek uvedených vo všeobecne záväzných
právnych predpisoch, pričom ich dodržiavanie je jednou z povinností navrhovateľa, resp.
realizátora výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti alebo budúcich vlastníkov
nehnuteľností.
12. Žiada dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode
č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa
článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy
a jej slovenská transpozícia je právne záväzná
http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/);
Vyjadrenie MŽP SR – Vplyvy na povrchové a podzemné vody sú uvedené v kapitole III. 2 textu
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. Zmena činnosti je plne v súlade so smernicou EU
o vodách. Podľa doplňujúcich informácií zaslaných navrhovateľom v dokumentáciách
predkladaných na povoľovacie konania budú navrhované opatrenia, ktoré v etape výstavby a
prevádzky obmedzia riziko nežiadúceho úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a
povrchových vôd. Orgán štátnej vodnej správy v nasledujúcich povoľovacích konaniach určí
podmienky realizácie stavby a prevádzky tak, aby boli splnené potrebné požiadavky na
odkanalizovanie a zásobovanie predmetnej stavby pitnou vodou. MŽP SR vzhľadom na
uvedené a vzhľadom na predmet konania považuje údaje predložené v rámci oznámenia
o zmene navrhovanej činnosti za postačujúce, pričom túto skutočnosť možno potvrdiť aj
vyhodnotením predpokladaných vplyvov súvisiacich s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti
v rámci tohto rozhodnutia. Vzhľadom na uvedené MŽP SR považuje požiadavku za
neopodstatnenú.
13. Žiada definovať najbližšiu existujúci obytnú, eventuálne inú zástavbu s dlhodobým
pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy,
dendrologický posudok a svetlotechnický posudok;
Vyjadrenie MŽP SR – Zmena navrhovanej činnosti je vyhodnotená aj z pohľadu dopadov na
okolie. Najbližšie trvale osídlené sídelné jednotky sa nachádzajú v dotyku s ulicou Slovenská
vo vzdialenosti približne 100 m od záujmového územia, resp. na uliciach Holubyho, Hliníkova
a Cintorínska, kde sa zástavba rodinných domov nachádza vo vzdialenosti do 200 m
od záujmového územia. Vplyvy existujúcej prevádzky boli posúdené v pôvodnom zámere
činnosti z roku 2006. Zmena navrhovanej činnosti nespôsobí zmenu jestvujúcej miery emisnej
záťaže, prašnosti a hluku, pozdĺž prístupových komunikácií. Záujmy zdravia obyvateľstva
v súvislosti s realizáciou a prevádzkou zmeny navrhovanej činnosti sú hájené príslušným
orgánom (Úrad verejného zdravotníctva). Vzhľadom na uvedené považuje vypracovanie
požadovaných posudkov (dendrologický a svetlotechnický posudok) za neopodstatnené.
14. Požaduje zmenu činnosti výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou
zástavbou;
Vyjadrenie MŽP SR – Vzhľadom na charakter zmeny navrhovanej činnosti (výmena
sterilizačnej jednotky v rámci jestvujúcej prevádzky), možno konštatovať, že uvedená
požiadavka je splnená už samotným jestvujúcim stavom na prevádzke, ktorá je funkčne, ako aj
výškovo zosúladená s najbližšou zástavbou.
15. Navrhuje v okolí zmeny navrhovanej činnosti realizáciu lokálneho parčíku ako
samostatného stavebného objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej
verejnosti.
Vyjadrenie MŽP SR – Požiadavku na zriadenie lokálneho parčíku vzhľadom na charakter
zmeny činnosti a jej lokalizáciu v areáli Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky
považujeme za neopodstatnenú. V rámci vlastného pozemku navrhovateľa (areálu prevádzky
spoločnosti PolyStar, s. r. o.) nie je k dispozícii priestor na zriadenie takéhoto objektu, navyše
ide o prevádzku, v rámci ktorej sa nakladá s odpadmi (vrátane nebezpečných odpadov zo
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zdravotnej starostlivosti) a preto umiestnenie lokálneho parčíku v priamom okolí takejto
činnosti považujeme nielen za nevhodné, ale z epidemiologicko-hygienického hľadiska za
neprípustné. Vzhľadom na uvedené sa považuje požiadavka ako neopodstatnená.
16. Požaduje, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný parčík
vhodne začlenený do okolitého územia a podľa možnosti voľne prístupný zo všetkých
smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych
zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná
zeleň. Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových
úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia.
Vyjadrenie MŽP SR –viď. predchádzajúci bod. Vzhľadom na uvedené sa považuje požiadavka
ako neopodstatnená.
17. Žiada riešiť náhradnú výsadbu výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite.
Nesúhlasí s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty;
Vyjadrenie MŽP SR – Zmena navrhovanej činnosti nebude vyžadovať náhradnú výsadbu.
Uvedená požiadavka je nerelevantná. Viď. predchádzajúce body. Vzhľadom na uvedené sa
považuje požiadavka za formálnu a neopodstatnenú.
18. Žiada realizovať sadové a parkové úpravy minimálne v rozsahu podľa príručky
Štandardy minimálnej vybavenosti obcí (https://www.mindop.sk/ministerstvo1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviskapokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb)
Vyjadrenie MŽP SR –viď. predchádzajúce body. Vzhľadom na uvedené sa považuje
požiadavka za formálnu a neopodstatnenú.
19. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiada riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu
lokálnej mikroklímy a jej bilancie;
Vyjadrenie MŽP SR –viď. predchádzajúce body. Vzhľadom na uvedené sa považuje
požiadavka za formálnu a neopodstatnenú.
20. Žiada dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky „Stratégie
adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“ schválený
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 148/2014
Vyjadrenie MŽP SR – Navrhovateľ pri aplikovaní zmeny jestvujúcej činnosti bude uplatňovať
opatrenia primerane rozsahu a charakteru činnosti v súlade s implementačnými podmienkami
stratégie. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 148/2014 z 26. 03. 2014 je záväzné len pre
členov vlády Slovenskej republiky. V samotnom texte uznesenia vlády Slovenskej republiky je
úloha určená ministrovi životného prostredia, uznesenie majú vykonať všetci členovia vlády.
Uznesenie vlády zároveň odporúča predsedom samosprávnych krajov, predsedovi Združenia
miest a obcí Slovenska, predsedovi Únie miest a obcí Slovenskej republiky podieľať sa na
plnení cieľov stratégie a ich premietnutí do regionálnych a lokálnych stratégii. V texte
predkladacej správy pri schvaľovaní uvedeného materiálu vo vláde Slovenskej republiky je
uvedené: „Samotný materiál predstavuje len rámec pre realizáciu, ktorá bude vychádzať z
legislatívnych zmien, resp. iných materiálov rozpracúvajúcich túto stratégiu“. Správny orgán
môže konať len v rozsahu platných právnych predpisov, preto realizáciu týchto opatrení
ponecháva na rozhodnutí navrhovateľa.
Záujmom navrhovateľa je dosahovanie súladu so všetkými relevantnými národnými
a nadnárodnými koncepciami zabezpečujúcimi vysokú ochranu zložiek životného prostredia,
vrátane prijatých stratégií na ochranu klímy. Vzhľadom na uvedené sa považuje požiadavka
za formálnu a neopodstatnenú.
21 Navrhuje alternatívou k bodom 15 až 19 svojho stanoviska, a to realizáciu
zatrávnenej strechy (môžu byť použité aj vegetačné dielce špecifikované v bode 5)
alebo stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatrávnená strecha pozitívne prispieva
k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou termoreguláciou, navyše
znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu;
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Vyjadrenie MŽP SR – V súčasnosti je priamo dotknutá lokalita bez drevín, na ktoré by bolo
potrebné žiadať súhlas na ich výrub. Nie je preto potrebná náhradná výsadba drevín.
Plánovaná zeleň a park prispejú k zlepšovaniu mikroklímy danej lokality. MŽP SR vzhľadom
na uvedené a vzhľadom na predmet konania považuje údaje predložené v rámci oznámenia
o zmene navrhovanej činnosti za postačujúce, pričom túto skutočnosť možno potvrdiť aj
vyhodnotením predpokladaných vplyvov súvisiacich s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti
v rámci tohto rozhodnutia. Vzhľadom na uvedené MŽP SR považuje požiadavku za
neopodstatnenú. Uvedená požiadavka je vo vzťahu k predmetu oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti neopodstatnená. Zmena spočíva výhradne vo výmene sterilizačnej
jednotky a realizácia autorom uvádzaných vegetačných dielcov, zatrávnenej strechy, resp.
stromoradia je v tomto kontexte nerealizovateľná. Vzhľadom na uvedené sa považuje
požiadavka za formálnu a neopodstatnenú.
22. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie
sa s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť. V zmysle § 3 ods. 4
až ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného
prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši
je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické
parametre, viac k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-svodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach. Odporúča realizáciu tzv. dažďových
záhrad;
Vyjadrenie MŽP SR – Zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie sa s
klimatickými zmenami je riešené v textovej časti oznámenia o zmene navrhovanej činnosti,
pričom po identifikovaní a vyhodnotení vplyvov súvisiacich s realizáciou zmeny navrhovanej
činnosti uvedených v rámci tohto rozhodnutia sa MŽP SR stotožnilo s týmito závermi
a uvedenú požiadavku považuje vzhľadom na uvedené za neopodstatnenú.
23. Žiada overiť statiku stavby nezávislým oponentským posudkom;
Vyjadrenie MŽP SR – Predmetom zmeny navrhovanej činnosti nie je žiadna stavba, ide len
o výmenu jestvujúcej sterilizačnej jednotky za novú.
24. Žiada variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych
variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa § 2 písm. c) zákona o posudzovaní
vplyvov. „objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu
a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým
variantom“.
Vyjadrenie MŽP SR – Zámer bol navrhovateľom predložený ako jednovariantné riešenie
navrhovanej činnosti. Pôvodný zámer činnosti z roku 2006 bol riešený jednovariantne, na
základe upustenia od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti, následne bolo
aj predmetné oznámenie o zmene riešené v jednom realizačnom variante. Predmetná
prevádzka existuje v uvedených priestoroch už niekoľko rokov a postupne bol jej technický
stav a vybavenie modifikovaný v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Zmena navrhovanej
činnosti sa bude realizovať na pevne zvolených pozemkoch. Vzhľadom na skutočnosť, že
dotknuté parcely sú pevne vybraté, nie je možné zmenu navrhovanej činnosti posudzovať
variantne z lokalitného hľadiska. Činnosť predpokladá inštaláciu strojno-technologického
zariadenia (výmena 1ks sterilizačnej jednotky za novú). Nové sterilizačné zariadenie je
predmetom dodávky od výrobcu a jeho parametre, skladba a funkčnosť sú vopred dané
podmienkami dodávky. Vzhľadom na uvedené rovnako nie je možné zmenu navrhovanej
činnosti posudzovať z hľadiska lokalizácie variantne a ani z technologického hľadiska. Z
vyššie uvedených dôvodov je vznesená pripomienka irelevantná.
25. Žiada vyhodnotiť zmenu činnosti vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou
v dotknutom území. Požaduje spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický
prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako
podklad pre spracovanie analýzy vplyvov v oblasti geológie a hydrogeológie;
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Vyjadrenie MŽP SR – Vyhodnotenie geologického resp. hydrogeologického prieskumu je v
kompetencii príslušných orgánov štátnej správy resp. stavebného úradu. Vzhľadom na
charakter a rozsah zmeny navrhovanej činnosti, spočívajúcej vo výmene 1 ks jestvujúcej
sterilizačnej jednotky za novú sa požiadavka na vypracovanie geologického
a hydrogeologického prieskumu považuje za neopodstatnenú, nakoľko zmena navrhovanej
činnosti je situovaná na priestranstve kde s určitosťou nebude mať žiaden vplyv na
geologické alebo hydrogeologické pomery v území.
26. Žiada doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev odlučovača ropných látok,
dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb;
Vyjadrenie MŽP SR – Návrh kapacít v Oznámení o zmene navrhovanej činnosti bol
spracovaný za konzultačnej účasti zdravotechnika. Všetky vodné stavby v rámci prevádzky už
boli navrhované v súlade s požiadavkami technických noriem a právnych predpisov v oblasti
ochrany vôd. Podrobnejšie podklady boli súčasťou projektovej dokumentácie v pôvodom
stupni povoľovacieho konania v rámci jestvujúcej prevádzky. MŽP SR vzhľadom na uvedené
a vzhľadom na predmet konania považuje údaje predložené v rámci oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti za postačujúce, pričom túto skutočnosť možno potvrdiť aj vyhodnotením
predpokladaných vplyvov súvisiacich s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti v rámci tohto
rozhodnutia. Vzhľadom na uvedené MŽP SR považuje požiadavku za neopodstatnenú.
27. Žiada overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít
predpokladaných činností aj v okolitom území. Žiada, v tomto duchu, preveriť aj
všetky predchádzajúce body predloženého stanoviska. Pri posudzovaní hodnotení
súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré
sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej
vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru;
Vyjadrenie MŽP SR – Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo vypracované na základe
dokumentácie rozpracovanej na podklade regulatívov Územného plánu mesta Nové Zámky v
znení zmien a doplnkov a rentabilného investičného zámeru investora. Navrhovaná činnosť je
v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou. Pri hodnotení súladu navrhovanej
činnosti s územným plánom boli použité aktuálne údaje. Pri spracovaní územného plánu sa
berie do úvahy komplexné využitie územia a vzájomné vplyvy uvažovaných činností k ich
vzájomnom kontexte, preto za predpokladu súladu zmeny navrhovanej činnosti s územným
plánom nie je potrebné prehodnocovať samotný územný plán vo vzťahu k ďalším atribútom.
28. Žiada dôsledne dodržiavať zákon č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhrnutie povinností vyplývajúce je
napr. tu: https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela.
Vyjadrenie MŽP SR - Zmena navrhovanej činnosti je plne v súlade s relevantnými
ustanoveniami uvedeného zákona. Rovnako v rámci jestvujúcej prevádzky sú relevantné
ustanovenia zákona o odpadoch vzťahujúce sa na túto prevádzku striktne dodržiavané.
Vzhľadom na uvedené možno požiadavku považovať za splnenú.
29. Žiada vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve
zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou;
• kovov označeného červenou farbou;
• papiera označeného modrou farbou;
• skla označeného zelenou farbou;
• plastov označeného žltou farbou;
• bio-odpadu označeného hnedého farbou.
Vyjadrenie MŽP SR - Navrhovateľ pri svojej činnosti kladie maximálny dôraz na ochranu
životného prostredia. Mesto Nové Zámky má vypracovaný a schválený Program odpadového
hospodárstva pre katastrálne územie mesta Nové Zámky. Program odpadového hospodárstva
komplexne rieši problematiku nakladania s odpadom ako aj problematiku separovaného
zberu. Nakladanie s odpadmi navrhovateľom je zabezpečené v súlade s platnou legislatívou
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v oblasti odpadového hospodárstva a programami odpadového hospodárstva danej lokality.
Požiadavka na separovaný zber je v rámci riešenej jestvujúcej prevádzky spoločnosti
PolyStar, s. r. o., rešpektovaná. Prevádzka vykonáva svoju činnosť v súlade so
všetkými platnými predpismi v oblasti odpadového hospodárstva a rovnako tomu bude aj po
realizácii zmeny navrhovanej činnosti.
Z uvedenej podmienky nevyplynuli žiadne bližšie podmienky ktoré by bolo nevyhnutné
rešpektovať pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania
o povolení činnosti podľa osobitných predpisov a bolo nevyhnutné ich uviesť vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.
30. Žiada používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov;
sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech
a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie;
Vyjadrenie MŽP SR - Vzhľadom na charakter zmeny navrhovanej činnosti spočívajúci vo
výmene sterilizačnej jednotky, tzn. že dôjde k demontáži jestvujúceho sterilizačného
zariadenia, ktoré sa nahradí novým, ktoré bude predmetom dodávky od vybraného
dodávateľa sterilizačného zariadenia nemožno zasahovať do skladby technologických
komponentov a vybavenia od dodávateľa. Uvedená požiadavka je v kontexte zmeny
navrhovanej činnosti hodnotená ako nerelevantná.
31. Žiada zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva
navrhovaných
opatrení
Slovenskej republiky
do
zámeru
a v ňom
(http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-aobaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf);
Vyjadrenie MŽP SR - Zmena navrhovanej činnosti je realizovaná v súlade Programom
odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. V rámci štruktúry oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti podľa prílohy č. 8a k zákonu o posudzovaní vplyvov v súlade, s ktorou
bolo predmetné oznámenie o zmene vypracované, kde nie je určená kapitola pojednávajúca
o navrhovaných opatreniach. Takáto kapitola je však predmetom v rámci zámeru činnosti,
vypracovávaného podľa prílohy č. 9 k zákonu o posudzovaní vplyvov. Vzhľadom na uvedené
je táto požiadavka považovaná za neopodstatnenú. Napriek tomu je v oznámení o zmene
navrhovanej činnosti uvedené, ako sú počas prevádzky zariadenia rešpektované podmienky
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Dodržiavanie uvedeného zákona a súvisiacich predpisov overujú
konkrétne povoľujúce orgány v osobitných povoľujúcich konaniach a nie je potrebné ich
duplicitne uvádzať vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
32. Žiada spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií;
Vyjadrenie MŽP SR - Navrhovateľ v doplňujúcich informáciách uviedol, že v uvedenej
pripomienke nie je bližšie definované o aký manuál krízového riadenia ide a v zmysle ktorej
legislatívnej požiadavky, prípadne iného dokumentu je tento vymedzený. Z uvedeného dôvodu
považujeme bez bližšej špecifikácie uvedenú požiadavku za nerelevantnú.
Potreba spracovania manuálu krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií
počas výstavby alebo prevádzky je v kompetencii navrhovateľa. Navrhovateľ je povinný
spracovať manuál krízových situácií a havárií počas (výstavby) prevádzky zariadenia. Tieto
informácie boli súčasťou povoľovania fungujúceho zariadenia, pričom s určitosťou sa k
uvedenému vyjadril aj príslušný dotknutý orgán. Správny orgán to teda považuje za
dostačujúce. Z uvedenej podmienky nevyplynuli žiadne bližšie podmienky, ktoré by bolo
nevyhnutné rešpektovať pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie, potrebnej v ďalšom
procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov a bolo by ich nevyhnutné
uviesť vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Dodržiavanie uvedených právnych predpisov
overujú konkrétne povoľujúce orgány v osobitných povoľujúcich konaniach a nie je potrebné
ich duplicitne uvádzať vo výrokovej časti tohto rozhodnutia z hľadiska vplyvu na životné
prostredie.
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33. Žiada, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov
v podobe fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné
umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána
a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického
kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície
ekonomicky aj marketingovo;
Vyjadrenie MŽP SR - Navrhovateľ v doplňujúcich informáciách konštatuje, že z technického
hľadiska nie je reálne, aby bolo súčasťou zmeny navrhovanej činnosti (ako aj prevádzky
samotnej) umelecké dielo. Uvedenú požiadavku považujeme za neopodstatnenú. Príslušný
orgán podotýka, že jestvujúca prevádzka v oznámení o zmene je súkromnou investíciou
a navrhovateľ má právo rozhodovať o spôsobe jej výzdoby ako aj použitých materiáloch.
Príslušný orgán posudzuje navrhované riešenie z hľadiska vplyvu na životné prostredie.
Dotknuté a povoľujúce orgány štátnej správy posudzujú navrhovanú činnosť z hľadiska nimi
zastrešených právnych predpisov. Používanie recyklovaných materiálov nevyplýva zo
žiadneho právneho predpisu. Vzhľadom k prostrediu v ktorom je navrhovaná činnosť
situovaná považujeme navrhované materiály za vhodné riešenie.
Z uvedených podmienok ZDS č. 28. a 31. nevyplynuli žiadne bližšie podmienky ktoré by bolo
nevyhnutné rešpektovať pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom
procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov a bolo nevyhnutné ich uviesť
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
34. Žiada dôsledne dodržiavať zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy
v znení neskorších predpisov;
35. Žiada overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie
nevyhnutnosti takéhoto záberu;
36. Žiada overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality
príslušného katastrálneho územia;
Vyjadrenie MŽP SR (k bodom 34-36):- Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde
k porušeniu zákona č. 220/2004 Z. z. Vzhľadom na charakter a umiestnenie zmeny
navrhovanej činnosti v lokalite areálu Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky,
považujeme požiadavku na overenie bonity pôdy v danom území za neopodstatnenú.
Realizácia zmeny navrhovanej činnosti je situovaná v areáli Fakultnej nemocnice
s poliklinikou Nové Zámky, s určitosťou teda nedôjde k záberu ornej pôdy.
Z uvedených podmienok ZDS č. 34. a 36. nevyplynuli žiadne bližšie podmienky ktoré by bolo
nevyhnutné rešpektovať pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom
procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov a bolo nevyhnutné ich uviesť
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
37. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona o posudzovaní
vplyvov je ZDS účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie, územné
plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiada, aby bolo ako známy
účastník konania v zmysle § 24 a § 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní
písomne upozornení, aby si v nich mohol uplatňovať svoje práva. Združenie
domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní
môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne
v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok.
Vyjadrenie MŽP SR - K uvedenému konštatovaniu ZDS nemá príslušný orgán pripomienky.
Konštatovanie sa vzťahuje k ďalším povoľovacím konaniam a postaveniu ZDS v nich, nejedná
sa o pripomienku k navrhovanej činnosti.
Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku je správny orgán povinný dať účastníkom
konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť
k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
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MŽP SR listom 10860/2018-1.7/hp /upoved. zo dňa 06. 12. 2018 podľa § 33 ods. 2
správneho poriadku oznámilo účastníkom konania, že účastníci konania a zúčastnené osoby
majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu
jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, a to v lehote do 5 dní odo dňa doručenia
uvedeného upovedomenia. MŽP SR pre oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia určilo, že
do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na MŽP SR, na adrese
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:00.
Do vydania rozhodnutia nikto z účastníkov konania neprejavil záujem oboznámiť sa
so stanoviskami doručenými príslušnému orgánu v rámci zisťovacieho konania ani
s podkladmi súvisiacimi so zmenou navrhovanej činnosti.
V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledovné vplyvy
zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia:
Riešené územie sa nachádza v území, kde platí 1. stupeň územnej ochrany v zmysle
zákona o ochrane prírody a krajiny. Navrhovaná zmena činnosti v prevádzke PolyStár-Nové
Zámky je umiestnená v Nitrianskom kraji, okrese Nové Zámky, na katastrálnom území mesta
Nové Zámky, parcelné čísla: 2733/35, 2733/36, 2733/42, 2733/43 v existujúcom objekte
súpisné číslo 10037, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti PolyStar, s. r. o. V uvedených
priestoroch navrhovateľ v súčasnosti prevádzkuje 2 ks sterilizačných zariadení typu
Matachana, rada S 1000 a 1ks sterilizačnej jednotky typu ECODAS T2000. V rámci predmetu
tohto oznámenia o zmene navrhovanej činnosti dôjde k výmene 1 ks jestvujúceho sterilizátora
typu Matachana, rada S 1000 za 1 ks nového sterilizátora typu ECODAS. Umiestnenie
nového sterilizačného zariadenia typu ECODAS sa predpokladá na pozemku parc. č. 2733/36
alebo 2733/43. Vzhľadom na lokalizáciu zmeny navrhovanej činnosti, ale aj vzhľadom k jej
charakteru činnosti sa nepredpokladá, že zmena navrhovanej činnosti vyvolá výraznú zmenu
v hlukovej situácii na lokalite, v porovnaní so súčasným stavom prostredia.
Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá ani významný negatívny
vplyv na životné prostredie a obyvateľov. Uvedené zmeny nie sú zdrojom žiadnych odpadov,
hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu, nemajú žiadne dôsledky na znečistenie ovzdušia,
odpadových vôd v porovnaní so stávajúcim stavom v rámci zneškodňovacieho zariadenia.
Zmena navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadneho prvku sústavy NATURA 2000
a ani neovplyvňuje tieto prvky tak počas jej realizácie, ako aj prevádzky, nakoľko tieto sa
nachádzajú v dostatočnej vzdialenosti od navrhovanej zmeny činnosti.
MŽP SR pri posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných
vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona
o posudzovaní vychádzalo z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, pričom použilo aj
Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, uvedené v prílohe
č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných
a súkromných projektov na životné prostredie.
Celkovo možno hodnotiť, že vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na zložky životného
prostredia a zdravie obyvateľstva, vrátane kumulatívnych a synergických, zostanú za
predpokladu dodržiavania schválených postupov v rámci prevádzky PolyStar - Nové Zámky
prakticky identické s jestvujúcou prevádzkou zneškodňovacieho zariadenia.
MŽP SR posúdilo zmenu navrhovanú činnosť uvedenú v oznámení o zmene
navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miesta
vykonávania navrhovanej zmeny činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné
prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia
v dotknutom území. Zmena činnosti bola vyhodnotená ako v zásade rovnaká ako v pôvodne
posudzovanom riešení, resp. pri predchádzajúcich zmenách navrhovanej činnosti.
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Na základe uvedených predpokladov teda zmena navrhovanej činnosti nebude mať
nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice.
MŽP SR na základe odborného posúdenia predloženého oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti, doručených stanovísk, zhodnotenia stavu životného prostredia v
záujmovom území, posúdenia navrhovaných opatrení na minimalizáciu negatívnych vplyvov
zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov konštatuje, že zmena
navrhovanej činnosti nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej
miere ohrozoval životné prostredie a zdravie obyvateľov, nie je v rozpore so všeobecne
záväznými právnymi predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredie a zdravie
obyvateľov, nebol zistený nesúlad s platnými územnoplánovacími podkladmi v záujmovom
území a ktorý by mal byť predmetom posudzovania vplyvov podľa zákona o posudzovaní.
Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa taktiež nepredpokladá zmena očakávaných
výstupov (znečistenie ovzdušia, tvorba odpadov, odpadových vôd, hluk, emisie a pod.),
vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti nie je predpokladom, zvýšenie vstupov súvisiacich
s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti. Pravdepodobnosť vplyvu, resp. účinkov na
obyvateľstvo vo vzťahu k realizácii zmeny navrhovanej činnosti možno vyhodnotiť za
rovnaké, v porovnaní s pôvodnou navrhovanou činnosťou, nakoľko sa nepredpokladá zmena
ani rozsah takéhoto vplyvu, vzhľadom na to, že zmena navrhovanej činnosti bude riešená
v rámci existujúcich objektov zneškodňovacieho zariadenia prevádzky PolyStar jeho
modernizáciou.
MŽP SR dôkladne preštudovalo všetky v zákonom stanovenom termíne doručené
stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a podrobne sa zaoberalo
vyhodnotením všetkých pripomienok k tomuto rozhodnutiu, pričom vychádzalo najmä
z dostatočnej podrobnosti, výpovednej hodnoty obsahu oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti, s braním na vedomie stupeňa jej prípravy. Väčšina orgánov štátnej správy
a samosprávy vo vyjadreniach a stanoviskách, ktoré boli doručené na MŽP SR, súhlasili so
zmenou navrhovanej činnosti a netrvali na pokračovaní posudzovania podľa zákona
o posudzovaní vplyvov. Posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona
o posudzovaní vplyvov žiadalo Združenie domových samospráv, ktorého návrhu nebolo
možné vyhovieť vzhľadom na komplexné výsledky zisťovacieho konania, ako aj to, že
realizácia zmeny navrhovanej činnosti nepredstavuje taký zásah do životného prostredia,
ktorý by v značnej miere ohrozoval životné prostredie a zdravie obyvateľov. Vznesené
požiadavky sa v prevažnej miere vzťahujú na všeobecné spracovanie ďalších stupňov
projektovej dokumentácie, ktorá nie je pri tejto zmene reálna. MŽP SR ich nemohlo zahrnúť
do podmienok tohto rozhodnutia. Ďalšie pripomienky a požiadavieky k zmene činnosti boli
charakteru dodržiavania všeobecne záväzných platných právnych predpisov, ktoré je
navrhovateľ povinný dodržiavať, a preto neboli osobitne zapracované do výrokovej časti
tohto rozhodnutia.
Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec o
rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom
webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa
§ 61 ods. 1 správneho poriadku na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.
V prípade verejnosti sa podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov za deň
doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15
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zákona o posudzovaní vplyvov na webovom sídle MŽP SR.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň
pripúšťajú, preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z.
Správny súdny poriadok.

Ing. Roman Skorka
riaditeľ odboru

Rozdeľovník:
Doručuje sa:
1. INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica;
2. Mesto Nové Zámky, Mestský úrad, Odbor územného rozvoja a architektúry, Hlavné
námestie č. 10, 940 01 Nové Zámky;
3. Marcel Slávik, Združenie domových samospráv, P. O. Box 218, 851 02 Bratislava,
Na vedomie
4. Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940
01 Nové Zámky;
5. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva,
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch, Slovenská 13,
940 01 Nové Zámky,
7. Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky, Komjatická 65, 940 01 Nové
Zámky;
8. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2 A, 949 01 Nitra;
9. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova 69, 949 01 Nitra;
10. Okresný úrad Nové Zámky, odbor krízového riadenia, Podzámska 25, 940 01 Nové
Zámky;
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Nové Zámky, Komárňanská cesta
3625/15, 940 01 Nové Zámky;
12. Okresný úrad Nové Zámky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Podzámska
25, 940 01 Nové Zámky;
13. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor integrovanej prevencie,
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava;
14. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy,
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava;
15. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej vodnej správy
a rybárstva, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava;
16. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany
prírody a krajiny, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava;
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Tabuľka zoznamu odpadov, ktorými sa nakladá v prevádzke PolySrár - Nové Zámky
Katalógové
číslo odpadu
02 01 02
02 01 03
02 01 06
02 02 02
02 02 03
02 03 04
02 05 01
02 06 01
02 06 02
02 07 04
03 03 08
04 01 09
04 02 09
04 02 10
04 02 15
04 02 17
04 02 21
04 02 22
06 03 14
07 02 17
07 05 14
08 01 12
08 01 18
08 01 20
08 03 13
08 03 18
08 04 10
09 01 07
09 01 08
09 01 10
09 01 12
12 01 05
12 01 17
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
15 02 03
16 01 19
16 01 20
16 05 09
17 02 01
17 02 03
17 06 04
17 09 04
18 01 01
18 01 03

Názov druhu odpadu

Kategória

odpadové živočíšne tkanivá
odpadové rastlinné pletivá
zvierací trus, moč a hnoj vrátane znečistenej slamy, kvapalné odpady,
oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku
odpadové živočíšne tkanivá
materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie
látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
odpady z konzervačných činidiel
materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu
odpady z vypracúvania a apretácie
odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér,
plastomér)
organické látky prírodného pôvodu napríklad tuky, vosky
odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14
farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16
odpady z nespracovaných textilných vlákien
odpady zo spracovaných textilných vlákien
tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 13
odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16
tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13
odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11
odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17
vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01
19
odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12
odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17
odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09
fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny
striebra
fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny
striebra
fotoaparáty na jedno použitie bez batérií
fotoaparáty na jedno použitie s batériami iné ako uvedené v 09 01 11
hobliny a triesky z plastov
odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16
obaly z papiera a lepenky
obaly z plastov
obaly z dreva
kompozitné obaly
zmiešané obaly
obaly zo skla
obaly z textilu
absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné
ako uvedené v 15 02 02
plasty
sklo
vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08
drevo
plasty
izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09
02 a 17 09 03
ostré predmety okrem 18 01 03
odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
N
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Katalógové
číslo odpadu

18 01 04
18 01 07
18 01 09
18 02 01
18 02 02
18 02 03
18 02 06
18 02 08
19 01 12
19 05 01
19 05 02
19 08 01
19 09 01
19 09 04
19 09 05
19 12 01
19 12 04
19 12 07
19 12 08

Názov druhu odpadu
z hľadiska prevencie nákazy
odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným
požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy, napríklad obväzy, sadrové
odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy a plienky
chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06
liečivá iné ako uvedené v 18 01 08
ostré predmety okrem 18 02 02
odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám
z hľadiska prevencie nákazy
odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným
požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy
chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05
liečivá iné ako uvedené v 18 02 07
popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11
nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov
nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu
zhrabky z hrablíc
tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc
použité aktívne uhlie
nasýtené alebo použité iontomeničové živice
papier a lepenka
plasty a guma
drevo iné ako uvedené v 19 12 06
textílie

Kategória

O
O
O
O
N
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

