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OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V ŽILINE 
Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina 

Č.s.: A 2012/01539-017/Hnl                         V Žiline 17. 7. 2012  

 

ROZHODNUTIE 

 

Obvodný úrad životného prostredia v Žiline vydáva 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, na základe zámeru „DREI-METAL – výkup druhotných surovín“, 

ktorý predložil navrhovateľ, Ján Janičík DREI-METAL, Školská 95/8, 013 06 Terchová, 

IČO 46552855, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie: 

Navrhovaná činnosť „DREI-METAL – výkup druhotných surovín“ navrhovateľa 

Ján Janičík DREI-METAL, Školská 95/8, 013 06 Terchová, IČO 46552855, vypracovaná 

spracovateľom:  PROGEO s.r.o., Predmestská 75, 010 01 Žilina 

 

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. Pre uvedenú činnosť je preto 

možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov. 

Navrhovaná činnosť „DREI-METAL – výkup druhotných surovín“ je plánovaná 

v Žilinskom kraji, okres Žilina, obec Krasňany, k.ú. Krasňany, p.č.: 664/7, na pozemku 

vedenom v KN ako zastavané plochy a nádvoria na celkovej ploche 295 m
2
 s predpokladanou 

kapacitou odpadu 1500 t ročne. Predmetom projektovej dokumentácie je vybudovanie  

zariadenia  na  výkup,  zber, zhromažďovanie, triedenie a skladovanie farebných kovov, 

železného šrotu, starých vozidiel a zberového papiera a ich následný predaj spracovateľom.  

Všeobecný popis stavby: 

Zber a výkup železného šrotu a farebných kovov a ich zhromažďovanie sa bude 

uskutočňovať na pozemku v areáli poľnohospodárskeho družstva Krasňany.  

 

Areál výkupne tvorí voľná plocha o rozlohe 295 m
2
, ktorá umožní využívať zariadenie 

na zber  uvedených druhotných surovín. Voľné plochy tvorí prístupová cesta, obslužná cesta a 

manipulačné plochy na zhromažďovanie a manipuláciu s odpadom. 

 

   Na  ploche  pozemku  budú  umiestnené  cca 2 veľkokapacitné kontajnery  na  

zhromažďovanie odpadov  zo železných kovov od  drobných  dodávateľov. Veľké kusy 

železných kovov budú uskladňované na vyhradenom mieste voľnej plochy zberne.  
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V rámci zberne bude umiestnená unimobunka, ktorá bude slúžiť v jednej polovici ako 

administratívna časť a v druhej polovici bude uložený odpad farebných kovov. 

 

 Pozemok bude oplotený a vybavený  uzamykateľnou vstupnou bránou. Staré vozidlá 

budú skladované v špeciálnych oceľových ekologických kontajneroch s dvojitým dnom, ktoré 

budú zabezpečené proti úniku ropných a nebezpečných látok, uzavreté a označené 

identifikačným listom nebezpečného odpadu. Staré vozidlá sa budú nakladať 

vysokozdvižným vozíkom po 4 ks (dva kusy za sebou a dva na sebe). Tento kontajner bude 

určený na výmenu. Po naplnení bude zazmluvnenou firmou, ktorá má registráciu na 

spracovanie starých vozidiel, vymenený za prázdny.  

 

 V areáli bude umiestnená váha s váživosťou do 300, 500 alebo 1000 kg a malá váha 

pre váženie farebných kovov. Tiež sa bude využívať dočasne na základe zmluvy o prenájme 

mostná váha nachádzajúca sa v areáli poľnohospodárskeho družstva. Neskôr investor uvažuje 

s osadením vlastnej váhy. Vykupovaný odpad bude podľa druhu a hrúbky uskladňovaný do 

veľkokapacitných zberných kontajnerov, alebo bude voľne uložený na ploche. Po naplnení 

skladovacích kapacít budú kontajnery odvážané zmluvným prepravcom na miesto 

spracovania v intervale cca 2 – 3 autá týždenne. O vykupovaní odpadov bude vedený výkaz 

odpadov. 

  

Celá prevádzka bude označená oznamovacou  tabuľou,  na ktorej  budú  vyznačené 

časy výkupu, meno zodpovednej  osoby, zoznam druhov  vykupovaných  odpadov  a ďalšie 

podrobnosti  vyplývajúce zo zákona o odpadoch č.  223/2001 Z.  z.  v znení  neskorších 

predpisov  a nariadení.  Zariadenie,  ktoré  bude oplotené   a zabezpečené  proti  nežiaducim 

vplyvom a únikom,  bude vybavené váhou.  Evidencia a ostatné administratívne práce budú 

vykonávané v kancelárii, ktorá bude umiestnená spolu so šatňou v mobilnej unimobunke.  

 

 Farebné kovy alebo iný kovový odpad, pochádzajúci zo súčiastok   a častí   zariadení   

z koľajových   vedení,   zabezpečovacej   a oznamovacej techniky,   koľajových   vozidiel   a 

výstroja   tratí   alebo   javiace   znaky,   že   z takýchto zariadení   pochádzajú,   sa budú 

vykupovať   iba   od   prevádzkovateľov   dráh   a podnikateľských subjektov pracujúcich s 

nimi  na zmluvnom základe.  Farebné kovy alebo  iný kovový odpad   pozostávajúci   z 

dopravných   značiek   a dopravných   zariadení,   z kanalizačných poklopov,   krytov,   

kanalizačných   vpustí,   zvodidiel,   alebo   javiaci   znaky,   že   z nich pochádza,   sa bude 

vykupovať   iba   od   správcov   pozemných   komunikácií   a podnikateľských subjektov,   

pracujúcich   s nimi   na   zmluvnom   základe.    

 

 Mobilná bunka - kancelária bude  napojená  na  rozvod  elektrickej  energie  

elektrickou prípojkou. Zabezpečené bude lokálne vykurovanie elektrickým vyhrievačom. Iné 

siete nebudú pripojené. Hygienické potreby zamestnancov budú vykonávané 

v administratívnej budove poľnohospodárskeho družstva zmluvne so súhlasom jeho majiteľa. 

Pitný režim bude zabezpečený dovozom v plastových fľašiach alebo z dispenzora.   

 

   Odpady sa budú odoberať od drobných dodávateľov najmä z dotknutej obce Krasňany, 

z okolitých obcí - Gbeľany, Stráža, Dolná Tižina, Belá a tiež z okolia, najmä z obcí v 

terchovskej doline.  

 

 Všetky odpady budú skladované v posudzovanom zbernom mieste až do času ich 

odovzdania spracovateľovi, ktorí má udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na 

zhodnocovanie odpadov podľa § 7 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. 
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Areál bude mať prístup zo štátnej cesty II triedy E 583, s odbočkou za obcou Krasňany 

do areálu poľnohospodárskeho družstva.  

 

Zabezpečenie areálu proti prevádzkovej havárii bude mobilnou havarijnou súpravou. 

 

V zberni sa bude vykonávať zber a výkup železného šrotu a farebných kovov. 

Vykúpené odpady sa budú ukladať do pripravených označených 4 kontajnerov o objeme 30 

m
3
, 10 ks oceľových paliet pre uloženie farebných kovov a 5 ks uzamykateľných výklopných 

kontajnerov. Pre každý druh odpadu bude vymedzený  príslušný kontajner. V zberni sa bude 

vykonávať ďalšia úprava odpadov – rozpaľovanie veľkých kusov. Odpady budú zabezpečené 

proti odcudzeniu. 

 

 Areál bude prevádzkovaný 2 zamestnancami. Pracovná doba bude v čase  od 7
oo

 do  

15,30 hod.  Ich hlavnou pracovnou  činnosťou bude výkup kovového odpadu  od  obyvateľov 

a menších firiem. Odpad sa bude vážiť, vykoná sa vizuálna vstupná kontrola preberaného 

materiálu. Vykoná sa kontrola totožnosti a oprávnenosti predávajúceho, podľa požiadaviek 

stanovených v § 19 zákona o odpadoch, zákon č. 223/2001 Z.z. Zákon o odpadoch a o zmene 

a doplnení neskorších zákonov, zároveň sa bude viesť evidencia prijatých odpadov 

a vystavovať pokladničný doklad za nakúpený odpad.  

 

 

Zoznam odpadov ktoré sa budú v zberni vykupovať:    

Kód odpadu Názov odpadu Kategória odpadu 

02 01 10 Odpadové kovy O 

12 01 01 Piliny a triesky zo železných kovov O 

15 01 04 Obaly z kovu O 

16 01 04 Vyradené vozidlá N 

16 01 17 Železné kovy O 

16 01 18 Neželezné kovy O 

17 04 01 Meď, bronz, mosadz O 

17 04 02 Hliník O 

17 04 04  Zinok O 

17 04 05 Železo a oceľ O 

17 04 06 Cín O 

17 04 07 Zmiešané kovy O 

17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 

19 10 01 Odpad zo železa  a ocele O 

19 10 02 Odpad z neželezných kovov O 

19 12 02 Železné kovy O 

19 12 03 Neželezné kovy O 

20 01 36 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako 

uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 

O 

20 01 40 Kovy O 

 

 

Zaradenie odpadov bolo vykonané podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa 

ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky MŽP SR č. 409/2002 Z.z a vyhlášky MŽP SR 

č. 129/2004 Z.z. 
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Prevádzkovateľ zariadenia na zber odpadov bude nakladať s odpadmi v zmysle zákona č. 

223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších zákonov.  

Navrhovaná činnosť je predložená v jednovariantnom riešení. Obvodný úrad 

životného prostredia na úseku štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie 

listom č.j.: A 2012/01320-002/Hnl zo dňa 21. 3. 2012 upustil od variantnosti riešenia. 

 

Odôvodnenie 

 

Navrhovateľ, Ján Janičík DREI-METAL, Školská 95/8, 013 06 Terchová, predložil 

Obvodnému úradu životného prostredia v Žiline (ďalej len „OÚŽP”) podľa § 22 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 EIA) dňa 11. 4. 2012 zámer „DREI-

METAL – výkup druhotných surovín o“.  

Zámer svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona, kapitoly č. 9 „Infraštruktúra“, 

položka č. 10) Zhromažďovanie odpadov zo železných a neželezných kovov alebo starých 

vozidiel bezlimitne podlieha zisťovaciemu konaniu zákona EIA , ktoré OÚŽP vykonal 

podľa § 29 zákona. 

V rámci zisťovacieho konania OÚŽP rozoslal zámer podľa § 23 ods. 1 zákona 

na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a 

dotknutej obci. 

V zákonom stanovenom termíne doručili na OÚŽP svoje písomné stanoviská tieto subjekty: 

1. Obec Krasňany listom č.j.: 194/2012 zo dňa 17. 7. 2012 a oznámením o sprístupnení 

zámeru verejnosti a  s odporučením ukončiť proces EIA v zisťovacom konaní bez 

pripomienok.  

2. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva listom 

3380/2012-3.3.21297/2012 zo dňa 4. 5. 2012 s odporučením ukončiť proces EIA 

v zisťovacom konaní s nasledovnými pripomienkami:  

 Na prevádzkovanie zariadenie musí mať vydaný súhlas na zber odpadov podľa § 7 

ods. 1 písm. d) zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) v znení neskorších predpisov.  

 Keďže sa v zámere predpokladá s nakladaním nebezpečných odpadov,  je potrebné 

doplniť ako druh požadovaného povolenia súhlas na nakladanie s nebezpečnými 

odpadmi podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch. 

 Pokiaľ bude prevádzkovateľ zbierať odpady z papiera, je potrební ich zaradiť 

podľa vyhlášky č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a doplniť 

druhy odpadov z papiera do predmetu navrhovanej činnosti. 

 Ak predmetom navrhovanej činnosti bude zber odpadov z elektrických 

a elektronických zariadení, je potrebné doplniť ako druh požadovaného povolenia 

súhlas na zber alebo spracovanie odpadu z elektrozariadení podľa § 7 odst. 1 písm. 

r) zákona o odpadoch. 



Strana 5 z 8 rozhodnutia č.j. A 2012/01539-017/Hnl 

 Navrhovateľ je povinný vykonávať oddelený zber elektroodpadu v členení podľa § 

4 odst. 1 vyhlášky MŽP SR č. 315/2010 Z.z. o nakladaní s elektrozariadeniami 

a s elektroodpadom a upraviť technické zabezpečenie priestoru v súlade s touto  

vyhláškou. 

 Predmetom navrhovanej činnosti bude aj zber starých vozidiel. Na túto činnosť je 

potrebné doplniť ako druh požadovaného povolenia súhlas na zber alebo 

spracovanie starých vozidiel podľa § 7 odst. 1 písm. l) zákona o odpadoch. 

Navrhovateľa upozorňujeme, že pri zbere starých vozidiel je potrebné postupovať 

v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 125/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o spracúvaní starých vozidiel a niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel. 

 Navrhovateľa upozorňujeme, že nemôže uskutočňovať zber pre druh odpadu 16 01 

06 „staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce“. Druh odpadu 

16 01 06 vzniká  len v zariadeniach na spracovanie starých vozidiel, ktoré majú 

udelenú autorizáciu na spracovanie starých vozidiel podľa § 8 odst. 3 písm. c) 

zákona o odpadoch. 

 Odpad z elektrozariadení a staré vozidlá je navrhovateľ povinný odovzdať iba 

oprávnenej organizácii, ktorej bola na túto činnosť Ministerstvom životného 

prostredia SR udelená autorizácia podľa § 8 odst. 3 zákona o odpadoch. 

 Odpady vznikajúce počas výstavby a neskôr počas prevádzky je potrebné v zmysle 

hierarchie odpadového hospodárstva prednostne odovzdať na materiálové 

zhodnotenie, energetické zhodnotenie a a ž potom zneškodnenie do zariadenia, 

ktoré má súhlas na nakladanie s predmetným druhom odpadu. 

 Pri prevádzke výkupne druhotných surovín je potrebné  dodržiavať všetky platné 

právne predpisy odpadového hospodárstva, a to najmä zákon NR SR č. 223/2001 

Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, vyhlášku MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení 

zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. 

4. Obvodný úrad životného prostredia v Žiline listami A 2012/01591-002/Jnk zo dňa 30.  

4. 2012 za úsek ŠSOH, A 2012/01593-002/Pap zo dňa 2. 5. 2012 za úsek ŠSOO, A 

2012/01592-002/Cas zo dňa 25. 4. 2012 za úsek ŠSOPaK a A 2012/01594-002/Var zo 

dňa 16. 4. 2012 odporučením ukončiť proces EIA v zisťovacom konaní 

s nasledovnými pripomienkami: 

 V ďalších stupňoch PD spracovať likvidáciu inváznych druhov rastlín počas 

výstavby aj počas prevádzky objektu.  

 Zabezpečiť, aby výstavbou ani prevádzkou navrhovaného areálu nebol dotknutý 

brehový porast Kúrskeho potoka. 

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline listom č.j.: 

A/2012/01376 zo dňa 18. 5. 2012 s odporučením pokračovať v procese EIA 

s nasledovnými pripomienkami:  

 Zhodnotiť zdravotné riziká vyplývajúce z expozície faktorom pracovného 

prostredia, vypracovať posudok o riziku a predložiť ho orgánu verejného 

zdravotníctva. 

 Pri prevádzke postupovať v zmysle platnej legislatívy verejného zdravotníctva. 

6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline listom č.j.: ORHZ-

ZA1-1223/2012 zo dňa 4. 5. 2012 s odporučením ukončiť proces EIA v zisťovacom 

konaní bez pripomienok. 

7. Žilinský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja a cestovného ruchu listom 

č.j.: 3786/2012/ORRa CR-002 zo dňa 27. 4. 2012 s odporučením ukončiť proces EIA 

v zisťovacom konaní bez pripomienok. 
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8. Obvodný úrad, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia Žilina listom č.j.: ObU-

Za-CO4-2012/09653-002 zo dňa 19. 4. 2012 s odporučením ukončiť proces EIA bez 

pripomienok s požiadavkou predložiť ďalšie stupne projektovej dokumentácie na 

schválenie. 

9. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Žilina listom č.j.: 

2012/02283-003/AND zo dňa 2. 5. 2012 s odporučením ukončiť proces EIA bez 

pripomienok. 

10. Obvodný pozemkový úrad listom č.j.: ObPÚ-2012/00372-02/Sá zo dňa 14. 5. 2012 

s odporučením ukončiť proces EIA bez pripomienok. 

 

 

 

Nakoľko v v zámere bol riešený zber odpadu katalógové číslo 16 01 06 „staré vozidlá 

neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce“ a tento odpad vzniká ako produkt 

spracovania starých vozidiel u ministerstvom autorizovaných spracovateľov, nemôže byť 

takýto odpad vykupovaný v zberni odpadov. Z toho dôvodu bol tento odpad vylúčený zo 

zoznamu zberaných komodít. V súvislosti na toto, ako je uvedené vyššie, vykupované staré 

vozidlá tvoria kategóriu odpadu „N“, s ktorým sa bude v zberni manipulovať, preto je 

potrebné, ako aj vyplýva z vyhlášky MŽP SR č. 125/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel,  aby 

zberňa starých vozidiel mala vytvorenú spevnenú plochu zabezpečenú odlučovačom ropných 

látok, vyžaduje sa  investičný zámer  doplniť o výstavbu takejto plochy. 

OÚŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy 

a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho 

únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu 

očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-

plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská 

doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov, vrátane verejnosti a rozhodol tak, ako je 

uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza 

v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie 

skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými 

v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. 

 

Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli 

niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné 

zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov: 

 

 Požiadať o vydanie súhlasov na nakladanie s odpadmi a zriadenie zberne v zmysle 

platnej legislatívy odpadového hospodárstva vrátane súhlasu na zber elektroodpadu 

a starých vozidiel 

 Nakoľko v zberni sa plánuje vykupovať aj iný odpad kategórie „O“, ako je odpad zo 

železných a neželezných kovov riešený v predloženom zámere, žiadosť o vydanie 

súhlasu na zriedenie zberne musí obsahovať aj tieto komodity 
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 Vykonávať oddelený zber elektroodpadu v členení podľa § 4 odst. 1 vyhlášky MŽP 

SR č. 315/2010 Z.z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom a upraviť 

technické zabezpečenie priestoru v súlade s touto  vyhláškou. 

 Dôsledne dodržiavať podmienky zákona č. 223/2001Z.z. o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov a Vyhlášky č. 283/2001 

Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch. 

 Odpady vznikajúce počas výstavby a neskôr počas prevádzky je potrebné v zmysle 

hierarchie odpadového hospodárstva prednostne odovzdať na materiálové 

zhodnotenie, energetické zhodnotenie a a ž potom zneškodnenie do zariadenia, ktoré 

má súhlas na nakladanie s predmetným druhom odpadu. 

 Spevnenú plochu opatriť ropotesnou fóliou a vyspádovať ju do odlučovača ropných 

látok.  

 V ďalších stupňoch PD spracovať likvidáciu inváznych druhov rastlín počas výstavby 

aj počas prevádzky objektu.  

 Zabezpečiť, aby výstavbou ani prevádzkou navrhovaného areálu nebol dotknutý 

brehový porast Kúrskeho potoka. 

 vypracovať posudok o zdravotných rizikách a predložiť ho orgánu verejného 

zdravotníctva 

 Počas výstavby a prevádzky zariadenia rešpektovať opatrenia na zmiernenie 

nepriaznivých vplyvov na životné prostredie uvedených v kapitole 10 predloženého 

zámeru.                                                                                                                 

 

 

Upozornenie:  

Podľa § 29 ods. 8 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť 

spôsobom v mieste obvyklým. 

 

Poučenie: 
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok), a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať 

súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. 

 

         

 

    

 

 

      

 

       

              RNDr. Drahomíra Macášková 
                     prednostka úradu 
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