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Oznámenie o zaslaní rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
„Mobilný drvič na recyklované kamenivo — Liptovský Mikuláš“

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

Dňa 03.07.2019 bol mestu Liptovský Mikuláš - Mestskému úradu, oddeleniu ‘

životného prostredia a poľnohospodárstva z Ministerstva životného prostredia SR,
odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie doručený rozsah hodnotenia
navrhovanej činnosti „Mobilný drvič na recyklované kamenivo — Liptovský Mikuláš“
navrhovateľa „Prima Slovakia, s.r.o., Nová ulica 4265/3, 031 01 Liptovský Mikuláš, ičo:
36 398 012“.

Rozsah hodnotenia je k dispozícii na meste Liptovský Mikuláš - Mestskom úrade,
oddeiení životného prostredia a poľnohospodárstva, Štúrova ulica 1989/41, 031 01 ‚

Liptovský Mikuláš, na 1. posch., Č. dverí 111, počas stránkových dni a na internetovej
strá n ke:

https:Ílwww.enviroportal.skiskleialdetaillmobilny-drvic-na-recykiovane
kamenivo-liptovsky-mikulas

Verejnosť máže predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
Ministerstvu životného prostredia SR, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie,
Námestie Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava do 10 pracovných dní od dňa zverejnenia ‚

oznámenia. MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MFSTSKÝ ÚRAD
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RDf1ária Lošonská
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a poľnohospodárstva

Štúrova 1989/41,031 42 Liptovský Mikuláš, tel: +421 445565111-12, fax: +421 445621396,
e-mail:lmikulas@mikulas.sk, ičo: 00315524, Dič: 2021031111
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ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Bratislava, 27.júna 2019
Císlo: 6642,2019-1.7/bj
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ROZSAH HODNOTENIA

určený podľa * 30 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“) pre
hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti „Mobilný drviě na recyklované kamenivo —

Liptovský Mikuláš“.

Navrhovateľ, Prima Slovakia sr.o., Nová ulica 4265/3, 031 01 Liptovský Mikuláš
(d‘alej len „navrhovateľl, predložil dňa 07. 05. 2019 Ministerstvu životného prostredia
Slovenskej republiky, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len
„MZP SR“) podľa 22 zákona zámer navrhovanej činnosti „Mobilný drvič na recyklované
kamenivo — Liptovský Mikuláš“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“) na posúdenie podľa
zákona. Podl‘a IS ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov sa dňom predloženia zámeru začalo konanie vo veci
posudzovania predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Účelom navrhovanej činnosti je prevádzkovanie rnobilného drviča PEGSON XR400 s
výrobnou kapacitou 160 Uhod. na zhodnocovanie stavebného odpadu v areálí recyklačného
strediska v katastrálnom území Liptovský Mikuláš na parc. č. KN-C 5202/38 a KN-C 5202/11.

Podľa prílohy Č. 8 k zákonu sa navrhovaná činnosf zaraďuje do kapitoly č. 9.
lnfraštruktúra, položky č. 11. Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu, s
kapacitou od 100 000 t/rok do časti A, tzn. podlieha povinnému hodnoteniu.

MŽP SR predložilo zámer na zaujatie stanoviska podľa * 23 ods, 1 zákona
zainteresovaným subjektom a zároveň ho zverejnilo na svojom webovom sídle, na adrese:
httpsJ/www.enviropoal.skJsWeia/detaiI/mobilnv-drvic-na-recyklovane-kamenivo-liptovsky

mi kulas

Dňa 25. 06. 2019 sa podľa 30 ods. I zákona uskutočnilo v budove Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky prerokovanie s navrhovateľom. Na prerokovaní sa
zúčastnil zástupca navrhovateľa a 3 zástupkyne MŽP SR. Prítomní boli oboznámení
s priebehom procesu posudzovania navrhovanej činnosti podľa zákona. Predmetorn
prerokovania boli pripomienky vyplývajúce zo stanovísk doručených k zámeru a jednotlivé
špeciflcké požiadavky rozsahu hodnotenia, ako aj ďalší postup posudzovanin predpokladaných
vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.
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MŽP SR na základe predloženého zámeru, doručených stanovisk a po prerokovaní
s navrhovateľom určuje podľa 30 zákona nasledovný rozsah hodnotenia:

1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE

Pre ďalšie. podrobnejšie hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti sa určuje dókladné
zhodnotenie nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činno«
neuskutočnila) a variantu uvedeného v zámerc.

2. ROZSAH HODNOTEMA URČENÝCH VARIANTOV

2.!. Všeobecné padmknky

2.1.1. Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení. Vzhľadorn na povahu
a rozsah navrhovanej činnosti a jej lokalizáciu je potrebné, aby správa o hodnotení
obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe Č. II zákona, primerane
charakteru navrhovanej činnosti.

2.1.2. Na vypracovanie správy o hodnotení sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa v študijnom odbore zodpovedajúcom odboru činnosti alebo oblasti činnosti
uvedenej vo vyhláške č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujů podrobnosti o odbornej
spósobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie.

2.1.3. Pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti sa nestanovuje harmonogram, ani žiadne
špeciflcké požiadavky iimitujúce časový rozsah hodnotenia.

2.1.4. Navrhovateľ doručí MŽP SR 2x kompletnú správu o hodnotení v listinnorn vyhotovení,
ĺx Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie v listinnorn vyhotovení (uvedené v
prílohe č. II časti C bode X. k zákonu). lx kompletnú správu o hodnoteni na
elektronickom nosiči dát.

2.2. Špec1cképožkuIavky

Zo stanovisk doručených k zámeru vyplynula potreba v správe o hodnotení podrobnejšie
rozpracovať nasledovné okruhy otázok súvisiacich s navrhovanou činnosťou:

2.2.1. Text dokumentácie spracovať v zmysle podrnienok súčasnej platnej legislativy na úseku
odpadového hospodárstva (zákon č. 79/20 15 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a
súvisiacich vykonávacích predpisov);

2.2.2. V dokurnentácií jednoznačne de%novať, či pójde o osadenie novej technológie alebo
predlženie činnosti jestvujúcej strojnotechnologickej časti mobilného čeľusťového
drviča spolu so skládkami kameniva v k. ú. Liptovský Mikuláš;

2.2.3. V dokurnentácii jednoznačne definovať. či prevádzkovateľ plánuje pokračovať v
činnosti zariadenia ako rnobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov aiebo ho
plánuje prevádzkovať ako stacionárne zariadenie na zhodnocovanie odpadov. je
potrebné pre zvolený spósob dopracovať súvisiace skutočnosti;

2.2.4. V prípade, že mobilný dvojsitný triedič POWERSCREEN CHIEFTAIN 1400 na
pásovom podvozku a /alebo semimobilná drviaca a triediaca linka budú predmetom
povolenia,je potrebné v dokumentácii doplniť technické parametre týchto zariadení;
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2.2.5. Rozčteniť a špcciflkovať odpady, ktoré vzniknú len z drvenia stavebného odpadu
a odpady, ktoré vzniknú spoločnosti z inej činnosti akoje drvenie stavebného odpadu;

2.2.6. Uviesť zoznam vykonávaných činností podľa Prílohy Č. I zákona o odpadoch;

2.2.7. Doplniť materiálovú bilanciu celého zariadenia;

2.2.8. Doplníť spósob inštalácie zariadenia na mieste prevádzky, ak bude v prevádzke ako mobilně;

2.2.9. Doplniť technické požiadavky prevádzky zariadenia pri zhodnocovaní odpadov;

2.2.10. Doplniť bezpečnostně opatrenia pri prevádzke zariadenia pri zhodnocovaní odpadov;

2.2.11. Vyjadriť sa ku všetkým pripomieukam doručeným kzámeru resp. doručeným k
tomuto rozsahu hodnotejia a v prehľadnej forme vybodnouť splnenie všetkých
požiadaviek a odporúčani zo stanovísk doručených k zámeru, pripadne
k určenému rozsahu hodnotenia resp. odůvodnit‘ ich nesplnenie.

3. UPOZORNEME

Navrhovatel‘ s ohľadom na povahu, rozsah a účel spracúvania osobných údajov ana riziká
s róznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby je povinný podľa 31
ods. 1 zákona Č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov prUať vhodné technické a organizačně oparenia na zabezpečenie a preukázanie toho,
že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s týmto zákonom.

Ak spracovanie osobných údajov bude vykonávať sprostredkovatel‘ v rnene
navrhovatel‘a, navrhovatel‘ móže podl‘a 34 ods. I zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poveriť len sprostredkovateľa, ktorý poskytuje
dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby
spracúvanie osobných údajov splňalo požiadavky tohto zákona, a aby sa zabezpečila ochrana
práv dotknutej osoby. Na poverenie sprostredkovatel‘a spracúvaním osobných údajov podľa
prvej vety sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje.

Podl‘a 30 ods. 6 zákona je platnosť rozsahu hodnotenia navrhovnnej činnosti 3 roky od
jeho určcnia. ak sa v harmonograme neurčí inak.

Podl‘a 30 ods. 7 zákona je navrhovateľ povinný v spolupráci s dotknutou obcou
bezodkladne informovať verejnosť spósobom v mieste obvyklým o určenom rozsahu
hodnotenia navrhovanej činnosti.

Podľa 30 ods. 8 zákona móže verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávnv kraj,
dotknutý orgán a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej
činnosti do 10 pracovných dní od jeho zverejnenia podl‘a 30 ods. 7 zákona príslušnému
orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovatel‘ovi.

Ing. Roman Skorka
riaditeľ odboru
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Doručuje Sa;
1. Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, 031 01 Liptovský Mikuláš
2. Mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
3. Okresný úrad Zilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy

vód a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33 B, 01008
Zilina

4. Zilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Zilina
5. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993,

031 01 Liptovský Mikuláš
6. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a Iesný odbor, Kollárova 2, 031 01

Liptovský Mikuláš
7. Okresný úrad Liptovský Mikuláš. odbor krizového riadenia. Nám. osloboditeľov I, 031 41

Liptovský Mikuláš
8. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Nám.

osloboditel‘ov 1,031 41 Liptovský Mikuláš
9. Regionálny úrad verejného zdravou íctva 50 sidlorn v Liptovskom Mikuláši, Stúrova 36,

031 80 Liptovský Mikuláš
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Liptovský Mikuláš, Podtatranského

25. 031 01 Liptovský Mikuláš
II. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva

a integrovanej prevencie, TU


