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Bratislava, 8. jún 2021 

 

 

 

 

ROZHODNUTIE 

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ 

 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na 

životné prostredie, 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 pre zmenu navrhovanej činnosti 

„Zariadenie na zhodnocovanie odpadov z plastov“, navrhovateľa Plastics – Trade, a. s., 

Budovateľská 5, 069 01 Snina, IČO 36 483 265, takto: 

 

Zmena navrhovanej činnosti „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov z plastov“ 

uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti 

 

sa   bude   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.  

 

 

Odôvodnenie: 

 

1. Úkony pred vydaním rozhodnutia 

 

Navrhovateľ, Plastics – Trade, a. s., Budovateľská 5, 069 01 Snina, IČO 36 483 265 

(ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 14. 04. 2021 na Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky, sekciu ochrany prírody, biodiverzity a odpadového hospodárstva 

(v súčasnosti sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie), odbor posudzovania vplyvov 
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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 „Zariadenie  

na zhodnocovanie odpadov z plastov“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“). 

 

MŽP SR, 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 (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný 

orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona o posudzovaní vplyvov, 

upovedomilo podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku všetkých známych účastníkom konania, že 

dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 ods. 2 správneho 

poriadku správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny 

navrhovanej činnosti na životné prostredie.  

 

MŽP SR podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov zverejnilo oznámenie o zmene 

navrhovanej činnosti na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

a zaslalo toto upovedomenie listom č. 8308/2021-6.6/dh, 20436/2021, 3247/2021-int. zo dňa 

19. 04. 2021 povoľujúcemu, dotknutému a rezortnému orgánu a dotknutej obci a vyzvalo na 

doručenie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. MŽP SR zároveň zaslalo dotknutej obci 

a povoľujúcemu orgánu oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v listinnom vyhotovení. 

 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky na adrese:  

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-zhodnocovanie-odpadov-z-plastov 

 

2. Vyjadrenia k podkladom pre vydanie rozhodnutia 

 

Zmena navrhovanej činnosti je podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov 

zaraditeľná nasledovne: 

 

9. Infraštruktúra 

Pol. 

číslo 

 

Činnosť, objekty a zariadenia 

Prahové hodnoty 

Časť A 

(povinné 

hodnotenie) 

Časť B 

(zisťovacie 

konanie) 

8. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov 

tepelnými postupmi 

bez limitu  

 

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je rozšírenie spôsobu zhodnocovaných odpadov 

z plastov o činnosť R12 a zvýšenie kapacity zariadenia na zhodnocovanie odpadov tepelnými 

postupmi z aktuálnej kapacity 10 000 t/rok na 11 000 t/rok. Pôvodná navrhovaná činnosť nebola 

predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov. 

 

MŽP SR podľa § 29 ods. 6 písm. a) zákona listom č. 8308/2021-6.6/dh, 20436/2021, 

20437/2021-int. zo dňa 19. 04. 2021 zaslalo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti,  

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-zhodnocovanie-odpadov-z-plastov
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s možnosťou na zaujatie stanoviska, povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom, dotknutej 

obci, a taktiež aj rezortnému orgánu. 

 

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti zaslali v zákonom stanovenej lehote 

stanovisko: (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení): 

 

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, list č. 21/00627-2 

zo dňa 30. 04. 2021 z hľadiska záujmov ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia 

vo svojom stanovisku uvádza, že vzhľadom na zvýšenie kapacity zariadenia na 

zhodnocovanie ostatných odpadov tepelnými postupmi  z 10 000 t/rok na 11 000 t/rok 

a rozšírenie spôsobu zhodnocovania odpadov o činnosť R12 nie je možné posúdiť vplyv 

zmeny navrhovanej činnosti na verejné zdravie. Z hľadiska ochrany verejného zdravia 

obyvateľov žijúcich v blízkosti existujúcej navrhovanej činnosti požaduje doplniť 

dokumentáciu o hodnotenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti  na verejné zdravie 

(HIA). Ďalej vo svojom stanovisku poukazuje dodržiavanie legislatívy pre oblasť hluku. 

Na záver svojho stanoviska uvádza, že v prípade, ak výsledky merania preukážu 

prekročenie limitných hodnôt hluku je im navrhovateľ povinný predložiť návrh na 

zaradenie pracovných činností do kategórie v súlade s vyhláškou Ministerstva 

zdravotníctva č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach a faktoroch práce a pracovného 

prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík 

a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov. 

 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie a zároveň 

uvádza, že na základe komplexného posúdenia realizácie zmeny navrhovanej činnosti  

z hľadiska možných vplyvov na životného prostredie, príslušný orgán v zisťovacom konaní 

vyhodnotil, že realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nemožno úplne vylúčiť nepriaznivé 

vplyvy a negatívne dopady na životné prostredie a zdravie obyvateľov. Na základe uvedeného 

preto rozhodol, že sa zmena navrhovanej činnosti bude posudzovať v zmysle zákona o 

posudzovaní vplyvov. Stanoviská a pripomienky zo zisťovacieho konania budú predmetom 

ďalšieho konania podľa § 30 a následných ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov a budú 

navrhovateľom zapracované v správe o hodnotení. 

 

2. Mesto Snina, list č. 2021/2313-03-La zo dňa 06. 05. 2021 ako dotknutá obec, vo svojom 

stanovisku uvádza, že nesúhlasí so zmenou navrhovanej činnosti, ktorá je umiestnená na 

parc. č. 2642/2, 2642/3 a 2642/32, v katastrálnom území Snina. Mesto Snina odôvodňuje 

svoje stanovisko skutočnosťou, že existujúca navrhovaná činnosť je situovaná blízko 

hromadnej bytovej zástavby (od najbližšieho bytového domu cca 45 m, materskej školy 

cca 90 m, budovy úradu práce cca 40 m) a eviduje opakujúce sa podnety obyvateľov 

žijúcich v najbližšom okolí v súvislosti so šírením zápachu, hluku (najmä v nočných 

hodinách), neporiadku a výskytu hlodavcov. Konkrétne uvádza vstupnú časť 

existujúceho areálu kde je voľne uložený odpad nezabezpečený pred poveternostnými 

podmienkami. 

 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko dotknutej obce na vedomie a zároveň uvádza, 

že na základe komplexného posúdenia realizácie zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska 

možných vplyvov na životného prostredie, príslušný orgán v zisťovacom konaní vyhodnotil, že 

realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nemožno úplne vylúčiť nepriaznivé vplyvy a negatívne 

dopady na životné prostredie a zdravie obyvateľov. Na základe uvedeného preto rozhodol, že 

sa zmena navrhovanej činnosti bude posudzovať v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov. 
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Stanoviská a pripomienky zo zisťovacieho konania budú predmetom ďalšieho konania podľa 

§ 30 a následných ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov a budú navrhovateľom 

zapracované v správe o hodnotení. 

 

3. Odôvodnenie vydania rozhodnutia a úvahy, ktoré boli použité pri hodnotení kritérií 

pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov 
 

I. POVAHA A ROZSAH ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 
 

1. Rozsah zmeny navrhovanej činnosti 

 

Účelom zmeny navrhovanej činnosti je rozšírenie spôsobu zhodnocovaných odpadov  

z plastov o činnosť R12 a navýšenie kapacity zariadenia na zhodnocovanie odpadov tepelnými 

postupmi z doterajšej kapacity 10 000 t/rok na 11 000 t/rok. Jedná sa o zhodnocovanie odpadov 

z plastov, ktoré sú v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov, zaradené do kategórie ostatné (O). 

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov z plastov bude prevádzkované v existujúcich objektoch, 

v ktorých sa už vykonáva činnosť zhodnocovania odpadov z plastov spôsobom R3 a R13 a ide 

teda o kontinuálnu prevádzku.  

 

2. Požiadavky zmeny navrhovanej činnosti na vstupy 

 

Zmena navrhovanej činnosti nevyžaduje žiadnu zmenu záberu pôdy. Zmena navrhovanej 

činnosti nebude vyžadovať požiadavky na novú dopravu a inú infraštruktúru. Zmena 

navrhovanej činnosti nevyžaduje stavebné úpravy objektu, bude realizovaná v existujúcom 

objekte a nedôjde k výstavbe nových objektov. Areál je napojený na jestvujúce rozvody NN  

a VN siete. Zásobovanie pitnou vodou bude riešené z vodovodu a technologická voda bude 

potrebná na ochladzovanie materiálu vytláčaného z extrúdera recyklačnej linky a čerpaná 

z vlastnej studne. Zmena navrhovanej činnosti nevyžaduje zmeny z hľadiska nárokov  

na pracovné sily. Zmena navrhovanej činnosti nie je natoľko významná aby ovplyvnila 

organizáciu nákladnej dopravy do a z prevádzky a  nevyžaduje ani výrub drevín.  

 

Pri plnom výkone bude prevádzkové zariadenie schopné spracovať cca 11 000 t/rok 
ostatných odpadov. Vstupnou surovinou v etape prevádzkovania zariadenia budú 

polyetylénové odpady z plastov kategórie nasledovných ostatných odpadov: 

Katalógové  

číslo  
Názov odpadu  Kategória  

Kód 

nakladania  

02 01 04  Odpadové plasty okrem obalov  O  R13,  R12, R3  

07 02 13  Odpadový plast  O   R13,  R12, R3  

07 02 99  Odpady inak nešpecifikované  O   R13,  R12, R3  

12 01 05  Hobliny a triesky z plastov  O   R13,  R12, R3  

15 01 02  Obaly z plastov  O   R13,  R12, R3  

16 01 19  Plasty  O   R13,  R12, R3  

17 02 03  Plasty  O   R13,  R12, R3  
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19 12 04  Plasty a guma  O   R13,  R12, R3  

20 01 39  Plasty  O   R13,  R12, R3  

 

 

3. Údaje o výstupoch zmeny navrhovanej činnosti 

 

Podľa prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky  

č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší je prevádzka 

navrhovateľa zaradená ako jestvujúci malý zdroj znečisťovania ovzdušia. Plánovanou zmenou 

navrhovanej činnosti má navrhovateľ v pláne zvýšiť a zefektívniť proces zhodnocovania 

odpadov z plastov. Zmenou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá vplyv na hydrologické  

a hydrogeologické pomery dotknutého územia, na výšku hladiny podzemnej vody a ani na 

výdatnosť vodných zdrojov. Odpadové vody budú vznikať v dôsledku použitia sociálnych  

a hygienických zariadení, pričom budú odvádzané kanalizáciou do vnútroareálovej kanalizácie, 

ktorá sa napája na mestskú kanalizáciu s vyústením do čističky odpadových vôd obce Snina.  

 

V rámci prevádzky sa bude nakladať s nasledovnými odpadmi, zaradenými v súlade  

s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou 

sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov: 

Katalógové  

číslo  
Názov odpadu  Kategória  

Predpokladané 

množstvo (t)  

Kód  

činnosti  

07 02 13  Odpadový plast  O  1,5  R3  

08 03 12   
Odpadová tlačiarenská farba 

obsahujúca nebezpečné látky  
N  0,02  R1  

08 03 13  
Odpadová tlačiarenská farba iná 

ako uvedená v 08 03 12  
O  0,1  D1  

08 03 14  
Kaly z tlačiarenskej farby 

obsahujúce nebezpečné látky  
N  0,01  D1  

08 03 15  
Kaly z tlačiarenskej farby iné ako 

uvedené v 08 03 14  
O  0,1  D1  

08 03 18  
Odpadový toner do tlačiarne iný 

ako uvedený v 080317  
O  0,01  D1  

13 02 05  

Nechlórované minerálne 

motorové, prevodové a mazacie 

oleje  

N  0,01  R1, R9  

13 02 06  
Syntetické motorové, prevodové a 

mazacie oleje  
N  0,01  R1, R9  

15 01 10  

Obaly obsahujúce zvyšky 

nebezpečných látok alebo 

kontaminované nebezpečnými 

látkami  

N  0,01  R3  
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15 02 02  

Absorbenty, filtračné materiály 

vrátane olejových filtrov inak 

nešpecifikovaných, handry na 

čistenie, ochranné odevy 

kontaminované nebezpečnými 

látkami  

N  0,01  D1  

16 01 15  
Nemrznúce kvapaliny iné ako 

uvedené v 16 01 14  
O  0,01  R9  

16 02 14  
Vyradené zariadenia iné ako 

uvedené v 16 02 13  
O  0,05  R12, R4  

16 06 01  Olovené batérie  N  0,02  R12, R4  

17 04 11  Káble iné ako uvedené v 17 04 10  O  0,01  R12, R4  

19 12 01  Papier a lepenka  O  0,1  R3  

19 12 04  Plasty a guma  O  0,8  R3  

19 12 07  Drevo iné ako uvedené v 19 12 06  O  0,3  R1  

19 12 08  Textilie  O  0,03  R3  

19 12 12   

Iné odpady vrátane zmiešaných 

materiálov z mechanického 

spracovania odpadu iné ako 

uvedené v 19 12 11  

O  0,04  R3  

20 01 01  Papier a lepenka  O  0,04  R3  

20 01 02  Sklo   O  0,01  R3  

20 03 01  Zmesový komunálny odpad  O  0,4  D1  

 

Zhromažďovanie, skladovanie a triedenie odpadov bude vykonávané v zmysle 

ustanovení zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z. ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Všetky odpady, ktoré vzniknú  

v prevádzke budú dôsledne separované už v miestach ich vzniku podľa druhu odpadu. Tuhé 

odpady - drevo, plasty, obaly z kartónu a papiera budú ukladané do uzatvorených kontajnerov. 

Odpadový plast sa bude vracať do navrhovaného technologického procesu alebo odovzdávaný 

subjektom oprávneným na nakladanie s takýmto odpadom. Nebezpečné odpady budú 

skladované v sklade nebezpečných odpadov. Tekuté odpady – oleje, emulzie budú skladované 

v sklade odpadov v sudoch. Tuhé odpady ako batérie a znečistený textilný materiál budú 

skladované do plastových sudov a oceľových uzatvorených kontajnerov.  

 

Všetky druhy odpadov budú zhromažďované, kým sa nenaplní skladová kapacita alebo 

kým nedôjde k pravidelnému odberu oprávnenou osobou na príslušné spracovateľské miesto, 

príp. miesto na zneškodňovanie odpadov. Odpady budú odovzdávané v intervale najmenej 1x 

za rok. S nebezpečnými odpadmi sa bude nakladať v súlade s hierarchiou odpadového 

hospodárstva, to znamená že budú odovzdané konečným zhodnotiteľom, ktorí majú na takú 

činnosť oprávnenie. 
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II. UMIESTNENIE ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 

 

Zmena navrhovanej činnosti sa bude realizovať v Prešovskom kraji, v katastrálnom území 

obce Snina. Zmena navrhovanej činnosti bude lokalizovaná v priestoroch existujúcich hál 

a pozemkoch ležiacich na parcelách, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti OBALEX, spol. s. r. o., 

Budovateľská 5, Snina, na užívanie ktorých má navrhovateľ uzavretú nájomnú zmluvu. 

Prevádzka je umiestnená na pozemku s parcelnými číslami:  

Vlastník Užívateľ Parcely 

OBALEX, spol. s. r. o. Plastics – Trade, a. s. 2642/3, 2642/2, 2642/32 

 

1. Súčasný stav využívania územia 

 

Prevádzka navrhovateľa je zameraná na recykláciu plastov, predovšetkým polyetylénu  

a výrobou fólií, obalových materiálov, Polypropylénových vlákien (PP vlákien), 

vysokohustotných polyetylénových vlákien (HDPE vlákien) a technických tkanín. Dotknuté 

územie je situované v zastavanom území mesta Snina, na parcelách vedených v katastri 

nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria. Do areálu vedie asfaltová prístupová 

komunikácia z Budovateľskej ulice, ktorá sa napája cez Vihorlatskú ulicu na cestu I/74 Strážske 

- Ubľa. Zmena navrhovanej činnosti priamo nadväzuje na existujúcu činnosť. V súčasnosti sa 

prevádzkuje na recyklačnom zariadení mechanickými a tepelnými postupmi. Princíp funkcie 

stroja je založený na recyklácii polyetylénového odpadu z plastov v priebehu niekoľkých 

operácií. Plastový odpad je posekaný na požadovanú veľkosť a zhromažďovaný v zásobníku  

z ktorého je dopravovaný do skrutkovice extrúdera. V skrutkovici je posekaný plast neustále 

premiešavaný a zohrievaný topnými špirálami uloženými v púzdre skrutkovice.  

Po dostatočnom roztavený a premiešaní je plastová hmota pretlačená cez filtračné zariadenie  

a formovacie otvory, kde sa formuje na hmotu v tvare špagiet, ktoré sa automaticky sekajú  

a následne chladia vodou. Vo formovacom zariadení sa z hmoty stanú granule požadovanej 

veľkosti cca 5 mm. Následne sú granule vysušené a automaticky prepravované do big-bagov, 

kde sa granule recyklátu skladujú do doby ich distribúcie do výrobného procesu fúkania fólie. 

V recyklačnéj linke sa odpadový plast premieňa na recyklát. Recyklačná linka na 

zhodnocovanie odpadov z plastov je schopná pracovať v nepretržitom režime, pričom na jej 

obsluhu je potrebný iba jeden zaškolený pracovník, ktorý zabezpečuje prísun vstupného 

materiálu do zariadenia, dbá na bezporuchový chod zariadenia a kontroluje kvalitu výstupného 

materiálu. 

 

2. Súlad s územnoplánovacou dokumentáciou 

 

Zmena navrhovanej činnosti spočíva v navýšení kapacity zariadenia na zhodnocovanie 

odpadov tepelnými postupmi a v rozšírení spôsobu zhodnocovania odpadov z plastov už 

v existujúcej prevádzke navrhovateľa v existujúcom areáli a z uvedeného dôvodu možno 

konštatovať, že areál navrhovateľa nebude v rozpore s územným plánom obce a územným 

plánom regiónu Prešovského kraja.  

 

3. Územná ochrana 

  

 V blízkosti dotknutého územia sa zo severnej časti nachádza hranica chráneného vtáčieho 

územia Laborecká vrchovina a na juh od dotknutého územia sa nachádza hranica chráneného 

vtáčieho územia Vihorlatské vrchy, ktoré patria do sústavy Natura 2000. Na celom dotknutom 
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území v súčasnosti platí prvý stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny v znení neskorších predpisov. 

 

III. VPLYVY ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 

 

V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledujúce vplyvy zmeny 

navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia: 

 

1. Vplyvy na obyvateľstvo 

 

Zmena navrhovanej činnosti predstavuje rozšírenie spôsobu spracovania 

zhodnocovaných odpadov z plastov spolu s navýšením kapacity prevádzky kde nie je možné 

vylúčiť predpoklad, že dotknuté územie môže byť zaťažené zvýšenými imisiami hluku 

a zápachu z prevádzky v dôsledku spracovania navýšeného množstva odpadov. Vzhľadom na 

charakter a rozsah zmeny navrhovanej činnosti nie je možné vylúčiť, že jej realizácia nebude 

mať negatívny dopad spojený so zdravím obyvateľstva žijúcim v blízkosti prevádzky. 

 

2. Vplyvy na horninové prostredie a reliéf 

 

Zmena navrhovanej činnosti sa bude realizovať v existujúcom areáli navrhovateľa  

a nevyžaduje záber poľnohospodárskej pôdy ani lesného pôdneho fondu.  

 

3. Vplyvy na ovzdušie a klimatické pomery 

 

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nevznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia, 

zaradenie a kategorizácia zdroja zostanú nezmenené. Lokálne znečistenie ovzdušia je 

výsledkom emisií z blízkych stacionárnych zdrojov znečistenia a výrazného príspevku emisií  

z mobilných zdrojov reprezentovaných predovšetkým automobilovou dopravou. Realizáciou 

zmeny navrhovanej činnosti nemožno však vylúčiť zvýšené riziko vzniku šírenia zápachu na 

obyvateľstvo žijúce v blízkosti prevádzky. V dôsledku realizácie zmeny navrhovanej činnosti 

nie je možné vylúčiť, že realizácia zmeny navrhovanej činnosti nebude mať negatívny dopad 

na súčasnú kvalitu ovzdušia.   

 

4. Vplyvy na vodné pomery 

 

Zmenou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá zvýšené riziko kontaminácie 

podzemných a povrchových vôd. Riziko kontaminácie podzemnej a povrchovej vody 

následkom realizácie zmeny navrhovanej činnosti existuje v súvislosti s možnosťou vzniku 

neštandardných situácií. Predmetné riziká je možné minimalizovať technickými  

a organizačnými opatreniami. 

 

5. Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy 

 

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú negatívne vplyvy na faunu, 

flóru ani biotopy. 

 

6. Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz 
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Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde ku zmene vplyvu na krajinu – štruktúru 

a využívanie krajiny, krajinný obraz oproti pôvodnej navrhovanej činnosti. 

 

7. Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma 

 

Dotknuté územie sa nachádza v prvom stupni územnej ochrany. Realizáciou zmeny 

navrhovanej činnosti nedôjde k zásahu do osobitne chránených a záujmových území a do 

objektov ochrany prírody a krajiny. Na uvedenom území sa nenachádza chránené územie ani 

územie zaradené do sústavy Natura 2000.  

 

8. Vplyvy na územný systém ekologickej stability 

 

Zmena navrhovanej činnosti priamo nezasahuje do žiadnych prvkov územného systému 

ekologickej stability. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti tak nedôjde ku zmene vplyvu na 

územný systém ekologickej stability. 

 

9. Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice 

 

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k vplyvom presahujúcim štátne hranice 

Slovenskej republiky. 

 

 

IV. ZÁVEREČNÉ VYHODNOTENIE 

 

Dotknutá obec listom č. Výst.2021/2313-04-La zo dňa 19. 05. 2021 doručeným na 

MŽP SR dňa 21. 05. 2021 zaslala upovedomenie o zverejnení zmeny navrhovanej činnosti na 

úradnej tabuli Mesta Snina vyvesením od 03. 05. 2021 do 18. 05. 2021 a na internetovej stránke 

mesta Snina zverejnením od 03. 05. 2021 do 18. 05. 2021. 

 

MŽP SR listom č. 8308/2021-6.6/dh, 26528/2021 zo dňa 18. 05. 2021 v zmysle § 33 

ods. 2 správneho poriadku oboznámilo účastníkov konania, že v rámci zisťovacieho konania 

zmeny navrhovanej činnosti MŽP SR zhromaždilo rozhodujúce podklady na vydanie 

rozhodnutia a ako účastníci konania majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli 

vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu 

bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy, výpisy) na MŽP SR v lehote 5 pracovných 

dní od doručenia 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 9:00 hod. do 14:00 hod..  

 

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. 

 

MŽP SR uvádza, že postupovalo v zmysle jeho kompetencií v súlade s ustanoveniami 

zákona o posudzovaní vplyvov a správneho poriadku. MŽP SR umožnilo verejnosti zaslať 

odôvodnené písomné stanovisko podľa § 24 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov. Oznámenie 

o zmene navrhovanej činnosti bolo v súlade s ustanovením § 29 ods. 6 písm. b) zákona  
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o posudzovaní vplyvov zverejnené a verejnosti dostupné na webovom sídle Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky, a zároveň bolo dostupné prostredníctvom 

zverejnenia dotknutou obcou, v súlade s § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní vplyvov. Účastníci 

konania mohli podľa § 23 správneho poriadku využiť svoje právo nahliadnuť do spisu a 

oboznámiť sa s podkladmi, prípadne požiadať pri nahliadnutí do spisu o kópiu. MŽP SR 

v zisťovacom konaní zmeny navrhovanej činnosti nenariadilo ústne konzultácie, nakoľko to 

nevyžadovala povaha veci a v rámci zisťovacieho konania rozhodlo tak, ako je uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

MŽP SR sa zaoberalo z vecného hľadiska všetkými pripomienkami a návrhmi 

doručenými k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti. MŽP SR požiadavkám dotknutého 

orgánu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom a dotknutej obci 

mestu Snina na podrobnejšie hodnotenie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti s ohľadom na 

celkové výsledky zisťovacieho konania vyhovelo. Pripomienky uvedené v doručených 

stanoviskách budú podkladom pri určovaní rozsahu hodnotenia.  

 

MŽP SR posúdilo zmenu navrhovanej činnosti uvedenú v predloženom oznámení 

o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska jej povahy a rozsahu, miesta vykonávania zmeny 

navrhovanej činnosti a významu a vlastností očakávaných vplyvov na životné prostredie  

a zdravie obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom 

území. Pri posudzovaní predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho 

postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov boli použité 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 zhodnotiť, že obsah oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a samotné 

zisťovacie konanie nemožno považovať za dostačujúci podklad na riadne posúdenie vplyvov 

tak významných zmien, ktoré sú predmetom tohto konania a vplyvy identifikované v rámci 

vykonaného zisťovacieho konania nemožno považovať za preukazné. Preto navrhovateľ bude 

povinný v správe o hodnotení predložiť potrebné štúdie, ktoré preukážu, že realizácia zmeny 

navrhovanej činnosti nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie vrátane 

zdravia obyvateľov. MŽP SR poukazuje na skutočnosť, že práve cieľom zisťovacieho konania 

je zabezpečiť, aby sa posudzovali zmeny navrhovaných činností, ktoré môžu mať významný 

nepriaznivý vplyv na životné prostredie. V súlade s princípom predbežnej opatrnosti, keďže 

MŽP SR nevie vylúčiť, či s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nebudú spojené významné 

nepriaznivé vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľov MŽP SR rozhodlo tak, ako je 

uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

MŽP SR upozorňuje navrhovateľa, že po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia 

vydá podľa § 30 zákona o posudzovaní vplyvov rozsah hodnotenia zmeny navrhovanej činnosti. 

Pre nasledujúce kroky posudzovania vplyvov zmeny navrhovanej činnosti sa uplatnia 

jednotlivé ustanovenia zákona o posudzovaní vplyvov. 

 

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. 
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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 zákona 

o posudzovaní vplyvov na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky. 

 

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. 

 

 

 

 

Mgr. Barbora Donevová 

poverená vykonávaním funkcie  

riaditeľa odboru                      
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Rozdeľovník 

 

Doručuje sa (poštou):  

1. Obec Snina, Mesto Snina, Mestský úrad, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina;  

2. Plastics – Trade, a. s., Budovateľská 5, 069 01 Snina; 

 

Na vedomie (poštou): 

3. Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 1057/21, 069 

01 Snina; 

4. Okresný úrad Snina, odbor krízového riadenia, Partizánska 1057/21, 069 01 Snina; 

5. Okresný úrad Snina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Partizánska 

1057/21, 069 01 Snina;   

6. Okresný úrad Snina, pozemkový a lesný odbor, Partizánska 1057/21, 069 01 Snina; 

7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom, Kudlovská 173, 

066 01 Humenné;   

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, 26. novembra 

1507/1507/2, 066 01 Humenné; 

9. Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 5043/2, 080 01 Prešov; 

10. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody, 

biodiverzity a odpadového hospodárstva, odbor environmentálnych rizík, biologickej 

bezpečnosti a odpadového hospodárstva, TU. 

 


