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Oznámenie o doručení správy o hodnotení činnosti

„Mobilný drvič na recyklované kamenivo — Liptovský Mikuláš“
navrhovateľa

„Prima Slovakia, s.r.o., Nová ulica 4265/3, 031 01 Liptovský Mikuláš“

Dňa 23.08.2019 bola mestu Liptovský Mikuláš - Mestskému úradu, oddeleniu
životného prostredia a poľnohospodárstva z Ministerstva životného prostredia SR,
odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie doručená správa o hodnotení činnosti
„Mobilný dMč na recyklované kamenivo — Liptovský Mikuláš‘ navrhovateľa „Prima
Slovakia, s.r.o., Nová ulica 4265/3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 398 012“.

Správa o hodnotení je k dispozícfl na meste Liptovský Mikuláš - Mestskom úrade,
oddelení životného prostredia a poínohospodárswa, Štúrova ulica 1989/41, 031 01
Liptovský Mikuláš, na 1. posch., č. dverí 111, počas stránkových dni a na internetovej
stránke:

https:Uwww.enviroportal.sklskleialdetaillmobilny-drvic-na-recyklovane
kamenivo-liptovsky-mikulas

Verejnost möže svoje pisomné stanovisko k správe o hodnoteni doručit
Ministerstvu životného prostredia SR, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie,
Námestie Ľ. Štúra č. 1, 81235 Bratislava do 30 dni odo dňa zverejnenia oznámenia.
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X. VŠEOBECNE ZROZUMITEĽNÉ ZÁVrREČNÉ ZHRNUTIE
Učelom navrhovanej činnosti je predíženie činnosti jestvujúcej strojnotechnologickej
časti mobilného čeľusťového drviča v k.ú. Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš.
Jestvujúce strojnotechnologické zariadenie je v súčasnosti osadené v prevádzke v
jestvujúcom priemyselnom areáli bývalých Kožiarskych závodov — závod 07. I
Predmetom navrhovanej činnosti je predíženie činnosti existujúcej technológie
mobilného čeľusťového drviča s výrobnou kapacitou 160 t drvenej zmesi za hodinu, pri
výrobe frakcie 0/63 a vstupnej frakcii 300 mm, čo sú hraničné podmienky, ktoré sa
prakticky nedajú dodržať, nakoľko do drvičky prichádzajú rózne váčšie kusy betánu
kameniva atd. Preto max. výrobná kapacita prakticky nebude počas prevádzky ani
dosiahnutá.

V súčasnosti platné povolenie pre danú činnosť, vydal Okresný úrad Žilina, odbor Istarostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy včd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, pod číslom OU- ZA-OSZP2-2014/039172-002/Kon, zo dňa
18.12.2014. Predmetný súhlas na zhodnocovanie odpadu mobilným zariadenim je
udelený do 30.11.2019.

Zámerom investora je využívať predmetnú technológiu v rámci uvedených parciel v jeho
vlastnictve vykonévaním činnosti R5 (Recyklácia alebo spätné ziskavanie mých
anorganických materiálov) a R13 (Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z
činnosti R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)) Ia Zároveň v prípade dopytu využívať predmetnú technológiu mobilného čeľusťového
drviča aj v rámci celej SR pre zhodnocovanie stavebných odpadov v mieste ich vzniku
vykonávaním činnosti RS (Recyklácia alebo spátné získavanie mých anorganických
materiálov).
Predmetom povolení resp. súhlasu na prevádzkovanie spätým s navrhovanou činnosťou
bude len „Mobilný čeľusťový drvič PEGSON XR400“ v prípade jeho mobilného využitia
podľa 5 97 ods. 1 pism. h) zákoHa č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a v pripade jeho
stacionárneho využitia v areáli recyklačného strediska navrhovateľa bude predmetom
súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa 5 97 ods. 1
písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Veľkou výhodou činnosti mobilného čeľustového drviča FEGSON XR400 je technické
riešenie, ktoré umožňuje spracovať — drviť a zhodnocovať odpad v prevádzke
spoločnosti žiadateľa a v miestach dopytu v rámci celého územia SR. Mobilné
zariadenie je konštruované a technicky prispösobené na presun z miesta na miesto,
je určené na zhodnocovanie odpadov spravidla v mieste ich vzniku a nevyžaduje
stavebné povolenie ani ohlásenie podľa osobitného predpisu. I
Frc prevádzku drviča je potrebné min. 20 t odpadového stavebného materiálu, ktorý
möže pozostávať hlavne z betónových blokov resp. hrubého kameniva. Maximálna Iteoretická kapacita výroby predmetnej drvičkyje 160 t/hodinu ato ideálnych vstupoch
suroviny a ideálnej frakcii na výstupe, t.j. pri výrobe frakcie 0/63 a vstupnej surovine
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balvany o priemere max. 300 mm, avšak toto je ideálny stav, ktorý sa v procese
zhodnocovania praktický nedá stabilne dodržať.

Tab.: Zoznam zhodnocovaných odpadov na mobilnom zariadeni

Kód druhu . ‚

Nazov odpadu Kategoria odpaduodpadu
170101 Betón O

‚ 17 01 02 Tehly O
170103 Dlaždice, obkladačky a keramika O
17 01 07 ‘ lmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaidčc a keramiky ině akc O

uvedené v 17 01 06
17 03 02 Bituménové zmesi Ině akc uvedené v 17 03 01 O
170802 Stavebné materiály na báze sadry mé akc uvedené v 1708 01 O
170904 Zmiešaně odpady za stavieb a demclácii mé ako uvedeně v 17 09 01, 1709 O

02,170903

Miesto nakladania s odpadmi
v prevádzke spoločnosti žiadateľa činnosťou R5 a R13

) podľa miesta použitia mobilného zariadenia v mieste zákazky v rámci celého
územia SR len činnosťou R5

Zoznam vykonávaných činností
R5 - Recyklácia alebo spátné získavanie mých anorganických materiálov - (v prípade
mobilného využitia v ceIej SR aRo aj v pripade stacionárneho využitia v prevádzke
navrhovatel‘a)
R13 - Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem
dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) — (len v pripade stacionárneho
využitia v prevádzke navrhovateľa)

Uživateľ6m bude spoločnosť Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, 031 01 Liptovský
Mikuláš.

Predpokladaný termín pokračovania navrhovanej činnosti je od decembra 2019 kedy
navrhovateľovi konči súhlas na zhodnocovanie odpadu mobilným zariadenim udelený
do 30.11.2019.
Skutočný termín začatia realizácie navrhovanej činnosti bude viazaný na nadobudnutie
právoplatnosti tohto sůhlasu na čas určený platným znením legislativy v oblasti
odpadového hospodárstva Lj. najviac na 5 rokov.

Syntézy predchádzajúcich vplyvov dokladujú, že výsledné komplexné p6sobenie
navrhovanej činnosti je dané zaťaženim prostredia antropogénneho charakteru a
pozitívnym dopadom na obyvateľstvo v oblasti jeho environmentálnych (využitie
odpadu) aj socio - ekonomických aktivít (zamestnanosť, budovanie novej infraštruktúry
a s tým súvisiaci aj samotný rozvoj).
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Navrhovaná činnosť je umiestnená v priemyselnej záne, ktorá je určená aRo územie

priemyselnej a stavebnej výroby. Výrobný areál je lokalizovaný v juhovýchodnej časti

katastra obce Liptovský Mikuláš.
Zámerom dotknuté územie je už v súčasnosti veľmi silno antropogénne pozmenené a

ovplyvnené, stupeň ekologickej stability lokality je veYmi nízky.

Realizácia navrhovanej činnosti svojim navrhovaným riešenim a umiestnením

predstavuje pre životné prostredie dotknutého územia zdroj len málo významných

nepriaznivých vplyvov. Súčasne všetky vyvolané nepriaznivé vplyvy vykazujú

charakteristiky vplyvov zmierniteľných vhodne nastavenými eliminačnými a ochrannými

opatreniami.
V pripade využitia mobilného drviča v rámci SR bude jeho využitie v rámci mých lokalit

najmá v okrajových častiach zastavaného územia (priemyselné areáli a pod) v súlade

s daným využitím územia prs činnosti tohto druhu a možno tak konštatovať, že vplyvy

popisané vyššie (pre stacionárne umiestnenie dMča) budú obdobné aj pri jeho

mobilnom využiti v rámci celej SR.

Na základe špecifickej požiadavky Č. 2.2.11. v Rozsahu hodnotenia pre hodnotenie

vplyvov navrhovanej činnosti „Mobilný drvič na recyklované kamenivo — Liptovský

Mikuláš“ na životné prostredie čislo: 6642/2019-1.7/bj zo dňa 27.06.2019, ktorý vydalo

MŽP SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor

posudzovania vplyvov na životné prostredie uvádzame prehľad splnenia jednotlivých

bodov tohto Rozsahu hodnotenia pre navrhovanú činnosť formou zoznamu špecifických

požiadaviek a odkazov na kapitoly tejto Správy o hodnotení v ktorej sa nachádzajú

relevantné informácie k jednotlivým bodom:

2.2.1. Text dokumentácie spracovať v zmysle podmienok súčasnej platnej legislativy na úseku

odpadového hospodárstva (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni

niektorých zákonov v zneni neskoršich predpisov (ďalej len ‚zákon o odpadoch“) a
súvisiacich vykonávacích predpisov); — akceptované, text predkladanej Správy

o hodnotení je spracovaný v zmysle podmienok súčasnej platnej legislativy na

úseku odpadového hospodárstva.
2.2.2. V dokumentácii jednoznačné definovať, či půjde o osadenie novej technolágie alebo

prediženie činnosti jestvujúcej strojnotechnologickej časti mobilného čeľusťového drviča
spolu so skládkami kameniva v k. ú. Liptovský Mikuláš — akceptované, navrhovateľ

plánuje pokračovať v existujúcej činnosti zariadenia ako mobilné Istacionárne
zariadenie, pričom budú predmetom povoleni/súhlasu pre každé jeho využitie

zvlášť a nejedná sa o osadenie novej technológie ako bob v rámci zámeru chybne

uvedené. V rámci predloženej Správy o hodnotení je táto informácia uvedená na

prava) mieru.
2.2.3. V dokumentácii jednoznačne definovať, či prevádzkovateľ plánuje pokračovať v činnosti

zariadenia ako mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo ho plánuje

prevádzkovať ako stacionárne zariadenie na zhodnocovanie odpadov, je potrebné pre

zvolený spósob dopracovať súvisiace skutočnosti — detto bod 2.2.2.

2.2.4. V pripade, že mobilný dvojsitný triedič POWERSCREEN CHIEFTAIN 1400 na pásovom

podvozku a /alebo semimobilná dMaca a triediaca linka budú predmetom povolenia, je
potrebné v dokumentácii doplniť technické parametre týchto zadadení — mobilný

dvojsitný triedič POWERSCREEN CHIEFTAIN 1400 na pásovom podvozku a Ialebo

semimobilná drviaca a triediaca linka nebudú súčasťou povolenia nakorko sa pri
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mobilnom využití drviča nebude využívať a sú používané len v rámci recyklačného
strediska navrhovateľa, ktoré nie je predmetom tohto povolenia. Predmetom
povoleni resp. súhlasu na prevádzkovanie spätým s navrhovanou činnosťou bude
len „Mobilný čeľusťový drvič PEGSON XR400“ v prípade jeho mobilného využitia
podľa 97 ods. I písm. h) zákona č. 7912015 Z. z. o odpadoch a v prípade jeho
stacionárneho využitia bude predmetom súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podra 97 ods. I písm. c) zákona č. 7912015 Z. z. o
odpadoch.

2.2.5. Rozčleníť a špecifikovať odpady, které vzniknú len z drvenia stavebného odpadu a
odpady, ktoré vzniknú společnosti z inej činnosti ako je drvenie stavebného odpadu; —

akceptované, ako už holo uvedené v bode 2.2.4. tak predmetom povolenia resp.
súhlasu na prevádzkovanie spätým s navrhovanou činnosťou bude len „Mobilný
čeľusťový drvič PEGSON XR400“ 50 špecifikáciou odpadov, ktoré vzniknú
z drvenia uvedenými v kapitole A.Il.9. Správy o hodnoteni. Odpady, ktoré vzniknú
spoločnosti z inej činnosti ako je drvenie stavebného odpadu sú uvedené ako
odpady z prevádzky navrhovanej činnosti v kapitole B.ll.3. Správy o hodnotení.

2.2.6. Uviesť zoznam vykonávaných činnosti podľa Frílohy č. 1 zákona o odpadoch -

akceptované, predmetné informácie sa uvádzajú v napr. v kapitole A.ll.9. Správy
o hodnoteni.

2.2.7. Doplníť materiálovú bilanciu celého zariadenia — akceptované, technologický postup
nakladania s odpadmi je uvedený v rámci kapitoly A.ll.9. Správy o hodnotení.

2.2.8. Doplníť spůsob inštalácie zariadenia na mieste prevádzky, ak bude v prevádzke ako
mobilné — akceptované, spósob inštalácie zariadenia na mieste prevádzky, ak bude
v prevádzke ako mobilné je uvedené v kapitole A.ll.9. Správy o hodnoteni.

2.2.9. Doplniť technické požiadavky prevádzky zariadenia pri zhodnocovaní odpadov —

akceptované, technické požiadavky prevádzky zariadenia pri zhodnocovaní
odpadov sú uvedené v kapitole A.ll.9. Správy o hodnoteni.

2.2.10. Doplníť bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia pri zhodnocovaní odpadov —

akceptované, predmetné opatrenia sa uvádzajú v kapitole C.IV. Správy o hodnotení
a Prílohách 3 a 4.

2.2.11.Vyjadriť sa ku všetkým pripomienkam doručeným k zámeru resp. doručeným k tomuto
rozsahu hodnotenia a v prehťadnej forme vyhodnotiť splnenie všetkých požiadaviek a
odporúčaní zo stanovisk doručených k zámeru, pr[padne k určenému rozsahu
hodnotenia resp. odůvodnit. ich nesplnenie - akceptované, prehľadná forma
vyhodnotenia je tento súpis špecifických podmienok určených Rozsahom
hodnotenia číslo: 66421201 9-I .7Ibj zo dňa 27.06.2019 vychádzajúceho zo všetkých
doručených pripomienok s odkazom na konkrétne kapitoly Správy o hodnoteni,
ktoré tieto podmienky a pripomienky od orgánov štátnej správy a samosprávy ako
aj účastnikov konania riešia.

Jaskotrad 151, 83101 Bratis‘ava tol:


