
MĚSTO UPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
LIPTOVSKÝ 
MIKULÁŠ 

MĚSTSKÝ ÚRAD, ODBOR ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A DOPRAVY 

V E Ř E J N Á  V Y H L A S  K  A  

Oznámenie o zaslaní rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti 
„Obafovačka asfaltových zmesí - Liptovský Mikuláš" 

navrhovateli „CESTY SK, s.r.o., Mojmírova č. 8, 040 01 Košice" 

Dňa 30.11.2016 bol Městskému úřadu v Liptovskom Mikuláši, oddeleniu životného 
prostredia a poínohospodárstva z Ministerstva životného prostredia SR, 
odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie doručený rozsah hodnotenia 
navrhovanej činnosti „Obaíovačka asfaltových zmesí - Liptovský Mikuláš" navrhovatelé 
„CESTY SK, s.r.o., Mojmírova č. 8, 040 01 Košice, IČO: 36 580 058". 

Do rozsahu hodnotenia je možné nahliadnuť na Mestskom úřade, oddelení 
životného prostredia a poínohospodárstva, Štúrova ulica 1989/41, 031 01 Liptovský 
Mikuláš, na 1. posch., č. dveří 111, počas stránkových dní. Text rozsahu hodnotenia 
je zverejnený aj na internetovej stránke: 

Veřejnost' móže předložit' svoje pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej 
činnosti Ministerstvu životného prostredia SR, odboru posudzovania vplyvov na životné 
prostredie, Námestie L. Štůra č. 1, 812 35 Bratislava do 10 pracovných dní od jeho 
zverejnenia. 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obalovacka-asfaltovych-zmesi-
liptovsky-mikulas 
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f ROZSAH HODNOTENIA 

určený podl'a §30 ods. 1,2,3 zákona č. 24/2006Z. Z .  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších predpisov pre hodnotenie vplyvov 
navrhovanej činnosti „ObaPovačka asfaltových zmesí - Liptovský Mikuláš". 

Navrhovatel', CESTY SK s.r.o., Mojmírova 8, 040 01 Košice, (ďalej len 
„navrhovatel'") doručil dňa 16.12. 2015 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej 
republiky, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR") podl'a § 
22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnění 
niektorých zákonov v znění neskorších predpisov (ďalej len „zákon") záměr navrhovanej 
činnosti „ObaPovačka asfaltových zmesí - Liptovský Mikuláš" (ďalej len „záměr"). 

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podl'a § 1 
a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správě starostlivosti o životné prostredie a o zmene 
a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších predpisov a ako příslušný orgán podfa § 3 
písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona uvádza, že dňom doručenia záměru 
navrhovanej činnosti začalo podFa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správný 
poriadok) v znění neskorších predpisov správné konanie vo veci posudzovania 
předpokládaných vplyvov na životné prostredie. 

Predmetom navrhovanej činnosti je osadenie novej modernej technologie obaTovačky 
asfaltovej zmesi, kvalitativně a ekonomicky úspornejšej technologie od dodávatefa ASKOM 
VS, ktorej výrobná kapacita bude 160 t asfaltovej zmesi za hodinu. Výhodou osadenia novej 
technologie obafovačky je technické riešenie, ktoré umožňuje spracovať asfaltový odpad -
vy frézovaný asfalt z komunikácií, ktorý sa po operácii a zušl'achtení opátovne použije na 
pokládku komunikácie. 

Navrhovaná činnost' bude umiestnená v meste Liptovský Mikuláš, katastrálně územie 
Okoličné, parc.č.: KN-C 1327/39, 1327/56, 1327/65,1327/64, 1327/65, 1327/103, 1327/141, 
1327/142, 1327/143, 1333/7. 

Záměr je vypracovaný okrem nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa 
navrhovaná činnost' neuskutečnila) v jednom variante, nakofko MŽP SR listom č. 7373/2016-
1.7/rch zo dňa 26. 08. 2016 upustilo od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti. 

Podl'a přílohy č. 8 zákona je navrhovaná činnost' zaradená do kapitoly č. 6 Priemysel 
stavebných látok, položka č. 4 Obafovne živičných zmesí, časť A (povinné hodnotenie) -
o d  1 0  0 0 0  t / r o k .  

MŽP SR, ako příslušný orgán předložil záměr na zaujatie stanoviska podfa § 23 ods. 1 
zákona dotknutej obci, dotknutým orgánom, rezortnému orgánu a povofujúcemu orgánu. 



V stanoviskách k záměru, ktoré příslušný orgán od týchto subjektov obdržal podPa § 23 
zákona posudzovaní, sa vyskytlo niekoFko konkrétných pripomienok a požiadaviek 
k navrhovanej činnosti. Do procesu posudzovania sa zainteresovala 1 fyzická osoba, ktorá sa 
zaslaním odóvodneného stanoviska stala dotknutou verejnosťou v zmysle zákona. 

Po preštudovaní předloženého záměru a s prihliadnutím na doručené stanoviská určuje 
příslušný orgán v spolupráci s rezortným orgánom, povoFujúcimi orgánmi a po prerokovaní 
s navrhovateFom podPa § 30 zákona nasledovný rozsah hodnotenia: 

1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE 

Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti „ObaPovačka 
asfaltových zmesí - Liptovský Mikuláš" sa určuje dokladné zhodnotenie nulového variantu 
(stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnost' nerealizovala) a variantu uvedeného 
v predloženom zámere. 

V případe, že sa pri vypracovávaní správy o hodnotení vyskytnú nové technologické alebo 
lokalitné varianty na základe nových poznatkov, limitov územia a iných zistení, je možné ich 
zahrnúť do správy o hodnotení s odóvodnením ich výběru. 

2. ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV 

2.1. Všeobecné podmienky 

2.1.1. Navrhovatel' zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení. VzhFadom na povahu 
a rozsah navrhovanej činnosti a jej lokalizáciu je potřebné, aby správa 
o hodnotení obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 
11 zákona o posudzovaní, primerane charakteru navrhovanej činnosti. 

2.1.2. Pre hodnotení e navrhovanej činnosti sa nestanovuje časový harmonogram, ani 
žiadne specifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia. 

2.1.3. Navrhovatel' doručí MŽP SR 3 x kompletně vyhotovenie správy o hodnotení 
vpapierovom vyhotovení, lx správu o hodnotení na elektronickom nosiči dát 
a 3 x samostatné všeobecne zrozumiteFné závěrečné zhrnutie. 
v  

2.2. Specifické podmienky 

Zo stanovísk doručených k předmětnému záměru a po preštudovaní záměru vyplynula 
potřeba v správě o hodnotení podrobnejšie rozpracovat' následovně okruhy otázok súvisiacich 
s navrhovanou činnosťou: 

2.2.1. Přepracovat' azosúladiť údaje uvedené v zámere so skutočnosťou a splatnou 
legislativou Slovenskej republiky. 

2.2.2. Preukázať zabezpečenie dodržiavania podmienok prevádzkovania nových zariadení 
bitúmenových zmesí amiešarní bitúmenov v zmysle bodu 4 časti II-C přílohy č. 7 
k vyhláške č. 410 / 2012 Z.z. v znění neskorších predpisov. 

2.2.3. Vypracovat' rozptylová štúdiu, ktorá posúdi vplyv navrhovanej činnosti asúvisiacej 
dopravy na okolie a uviesť opatrenia ňa zarňedzenie neprimeraného zhoršenia kvality 
životného prostredia, najma na prašnost' a zápach. 

2.2.4. Vypracovat' akustická štúdiu, ktorá vyhodnotí vplyv hluku z prevádzky a aj 
z dopravy, najma vo vzťahu k najbližšej obytnej zástavbě. 



2.2.5. Zdokladovať riešenie sociálno-hygienického zázemia pre pracovníkov ( denná 
miestnosť, zariadenia na osobnú hygienu -šatné, sprchy, záchody, umývadlá) podl'a 
celkového počtu pracovníkov prevádzky (NV SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko a ďalšia platná legislativa v 
oblasti ochrany, podpory a rozvoja veřejného zdravia a veřejného zdravotnictva). 

.2.2.6. Uviesť opatrenia na zabezpečenie všetkých priestorov, kde sa bude zaobchádzať so 
znečisťujúcimi látkami a prioritně nebezpečnými látkami v zmysle § 39 zákona č. 
364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znění 
neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z. 

2.2.7. Pri príprave správy o hodnotení navrhovanej činnosti brať do úvahy všetky 
pripomienky a stanoviská, ktoré boli zaslané k záměru, príp. budú zaslané k určenému 
rozsahu hodnotenia a časovému harmonogramu; 

2.2.8. Písomne vyhodnotit' splnenie alebo nesplnenie (v danom případe zdóvodniť prečo nie) 
všetkých stanovísk k záměru a k určenému rozsahu hodnotenia a časovému 
harmonogramu a v samostatnej kapitole zhodnotit' splnenie jednotlivých bodov tohto 
rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu pre navrhovaná činnost'. 

UPOZORNENIE 

Podťa § 30 ods. 4 zákona o posudzovaní platnost' rozsahu hodnotenia navrhovanej 
činnosti alebo jej změny, určeného podl'a ods. 1 je tri roky od jeho určenia, ak sa 
v harmonograme neurčí inak. 

Podťa § 30 ods. 5 zákona o posudzovaní je navrhovatel' povinný v spolupráci 
s dotknutou obcou bez zbytečného odkladu informovat' vhodným spósobom veřejnost' 
o určenom rozsahu hodnotenia. 

Podťa § 30 ods. 6 zákona o posudzovaní móžu veřejnost', dotknutá obec, dotknutý 
samosprávný kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia 
navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia podťa odseku 5 zákona 
příslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateťovi. 

Příloha: fotokópia prezenčnej listiny, záznam z prerokovania 
MINISTERSTVO 
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