Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Číslo: 11205/2020-1.7/dh
55926/2020
56530/2020-int.
Bratislava, 3. november 2020

ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho
hodnotenia a odpadového hospodárstva, 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 „Skládka nie nebezpečného odpadu Šemetkovce“, navrhovateľa
SARO Slovakia s. r. o., Ventúrska 7, Bratislava, IČO 481 366 89 takto:
Zmena navrhovanej činnosti „Skládka nie nebezpečného odpadu Šemetkovce“
uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti
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.
V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho
hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
určuje nasledovné podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej
činnosti na životné prostredie:



zachytávať a čistiť priesakové kvapaliny až do skončenia ich tvorby;
pravidelne vykonávať odber a rozbor vzoriek v rámci monitoringu podzemných vôd
a povrchových vôd, ktorý musí byť vykonaný akreditovaným laboratóriom;
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projektová dokumentácia pre uzavretie skládky odpadov musí obsahovať aj návrh
monitorovania skládky odpadov a následnej starostlivosti o skládku odpadov po jej
uzavretí;
počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti kontrolovať stav mechanizačných
prostriedkov, zabezpečiť a zamedziť úniku ropných látok
Odôvodnenie:

1. Úkony pred vydaním rozhodnutia
Navrhovateľ, SARO Slovakia s. r. o., Ventúrska 7, Bratislava, IČO 481 366 89 (ďalej
len „navrhovateľ“) doručil dňa 22. 09. 2020 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky, sekciu environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor
posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) v súlade s § 18 ods. 2
písm. c) a ods. 3 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
„Skládka nie nebezpečného odpadu Šemetkovce“ (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 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 svojom webovom sídle a zaslalo toto upovedomenie listom
č. 11205/2020-1.7/dh, 48431/2020, 48432/2020-int. zo dňa 25. 09. 2020 a listom
č. 49283/2020 zo dňa 30. 09. 2020 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 (ďalej len „ministerstvo“), na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/skladka-na-nie-nebezpecny-odpadsemetkovce
2. Vyjadrenia k podkladom pre vydanie rozhodnutia
Zmena navrhovanej činnosti je podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov
zaraditeľná nasledovne:

Strana č. 3 rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní č. 1125/2020-1.7-dh, 55926/2020 zo dňa 03. 11. 2020

9. Infraštruktúra
Pol.
číslo
Činnosť, objekty a zariadenia

3.

Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je
nebezpečný s kapacitou

Prahové hodnoty
Časť A
Časť B
(povinné
(zisťovacie
hodnotenie)
konanie)
3
Od 250 000 m
Do 250 000 m3

Pôvodná navrhovaná činnosť „Šemetkovce – regionálna skládka odpadov pre okres
Svidník“ bola posudzovaná podľa vtedy platného zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov a bolo vydané záverečné
stanovisko č. 459/05-1.6/hp zo dňa 04. 08. 2005, v ktorom Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky odporučilo realizáciu navrhovanej činnosti podľa variantu uvedeného
v zámere a v správe o hodnotení, t. j. variant A2, ktorý zahŕňal vybudovanie zariadenia na
zneškodňovanie odpadov – skládka odpadov, na odpad, ktorý nie je nebezpečný. Výstavbu
skládky členenú na 3. etapy s celkovou plochou zariadenia 43 000 m2 , objemom skládky cca
290 000 m3. Predpokladaná životnosť navrhovaného zariadenia na zneškodňovanie
odpadov - 56 rokov.
Popis súčasného stavu
Zmena navrhovanej činnosti sa bude realizovať v Prešovskom kraji, na existujúcej
stavbe telesa skládky odpadu, na parcele č. KN – C 339/4, v katastrálnom území obce
Šemetkovce.
Pôvodný projekt uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov bol nasledovný:





odplyňovacia vrstva – plošný dren hrúbky 300 mm z drveného kameniva frakcie
16-32 mm;
tesniaca vrstva – fólia z polyetylénu s vysokou hustotou (ďalej len „HDPE“)
1,5 mm, pričom v jej priamom podloží a nadloží bude umiestnená ochranná
geotextília;
drenážna vrstva – zhotovená z drveného kameniva frakcie 16-32 mm, a po
obvode skládky budú vybudované obvodové priekopy;
rekultivačná vrstva – rozprestretie rekultivačnej zeminy o hrúbke 1 m, s tým, že
vo vrchnej časti bude zemina bohatá na živiny a táto bude osiata trávnym
semenom. Celková rekultivovaná plocha predstavuje výmeru 33 000 m2.

Zmena navrhovanej činnosti sa týka novo navrhovaného postupu uzatvorenia
a rekultivácie skládky odpadov na základe vypracovanej projektovej dokumentácie, pričom
hlavným účelom stavby a súvisiacich technických opatrení je zabezpečenie telesa skládky
odpadov pred priesakom zrážkových vôd a zabezpečenie stability telesa skládky odpadov z
dôvodu eliminácie potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie.
Rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu podľa § 29
ods. 9 zákona o posudzovaní vplyvov doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská
k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od jeho doručenia. Ak sa
nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné.
Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene
navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 29
ods. 8 zákona o posudzovaní vplyvov. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď
bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.
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K predmetnému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti boli podľa zákona
o posudzovaní vplyvov doručené na MŽP SR nasledujúce stanoviská:
1. Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-SK-OSZP2020/004515-002 zo dňa 09. 10. 2020 po preštudovaní oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti vo svojom stanovisku uvádza, že nemá z hľadiska ochrany vôd
zásadné pripomienky, ale v ďalšom povoľovacom konaní žiada dodržať nasledovné
pripomienky:
- počas realizácie stavby je potrebné kontrolovať stavebné stroje a mechanizmy
a voliť taký postup prác, aby nedošlo k úniku ropných látok, či mechanickému
znečisteniu odvodňovacieho a systému skládky odpadov;
- po uzatvorení skládky odpadov zabezpečovať prevádzkovateľom skládky
odpadov aj naďalej monitoring kvality podzemných vôd.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie a uvedené
požiadavky premietlo vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
2. Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-SK-OSZP2020/004519-002 zo dňa 13. 10. 2020 vo svojom stanovisku uvádza, že z hľadiska
odpadového hospodárstva nemá pripomienky k zmene navrhovanej činnosti, ale
upozorňuje na plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie a zároveň
uvádza, že navrhovateľ je povinný dodržiavať všetky relevantné ustanovenia platnej
legislatívy o odpadoch počas prevádzky navrhovanej zmeny činnosti.
3. Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-SK-OSZP2020/004511-002 zo dňa 16. 10. 2020 z hľadiska štátnej ochrany prírody a krajiny
konštatuje, že predložená zmena navrhovanej činnosti:
- sa nachádza v ekologicky štandardnom priestore v 1. stupni ochrany prírody v zmysle
zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
a nezasahuje do území Natura 2000 a ani do siete národných chránených území;
- vzhľadom na jej charakter, rozsah a lokalizáciu nebude mať výrazne nepriaznivý
vplyv na územie sústavy Natura 2000;
- nevyhnutný výrub stromov a krovín pre jej realizáciu bude možný v mimovegetačnom
období na základe právoplatného súhlasu;
- z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny sa jej realizáciou nepredpokladajú
významnejšie riziká a v tejto súvislosti nepovažujú ďalšie posudzovanie zmeny
navrhovanej činnosti v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie.
4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach, list č. ORHZKE4-1471-001/2020 zo dňa 05. 10. 2020 vo svojom stanovisku uvádza, že daná
lokalita zmeny navrhovanej činnosti sa nenachádza v ich územnej pôsobnosti, a preto
postúpilo predmetné oznámenie o zmene navrhovanej činnosti miestne a vecne
príslušnému orgánu štátnej správy.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie.
5. Prešovský samosprávny kraj, odbor strategického rozvoja a projektového riadenia,
list č. 07951/2020/DUPaZP-2 zo dňa 13. 10. 2020 vo svojom stanovisku uvádza, že
pri dodržiavaní opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti
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na životné prostredie berie na vedomie oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
a žiada, aby bola riešená v súlade s BAT technológiou a v súlade s Územným plánom
Prešovského samosprávneho kraja v rámci ktorého je potrebné rešpektovať jeho
ustanovenia v záväznej časti.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie a uvádza, že
mena navrhovanej činnosti je v súlade s platným územným plánom obce.
6. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice,
list č. 8600/57/2020-33122/2020 zo dňa 09. 10. 2020 zaslala súhlasné stanovisko
k realizácii zmeny navrhovanej činnosti za dodržania nasledovných pripomienok:
-

zmena navrhovanej činnosti sa na základe posúdenia v zmysle prílohy č. 1 k zákona
č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon IPKZ“) podlieha
integrovanému povoľovaniu podľa kategórie priemyselných činností 5.4 Skládky
odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 ton
odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t okrem skládok
inertných odpadov;
- Inšpektorát životného prostredia Košice (ďalej len „IŽP Košice“) požaduje
dopracovať do predloženej zmeny navrhovanej činnosti aj uzatvorenie a rekultiváciu
ďalších častí I. etapy skládky odpadov v súlade splatnou legislatívou v odpadovom
hospodárstve pre triedu skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný z dôvodu,
aby uzatvorenie a rekultivácia I. etapy skládky odpadov bola posúdená komplexne;
- vzhľadom k tomu, že sa jedná o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktoré
vyžaduje povolenie stavby, sú súčasťou konania všetky konania podľa osobitného
predpisu, súvisiace s uzavretím a rekultiváciou časti skládky odpadov. IŽP Košice má
v týchto prípadoch pôsobnosť stavebného úradu podľa osobitného predpisu okrem
pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia, podľa § 3 ods. 4
zákona IPKZ;
- žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia za účelom vydania stavebného
povolenia na uzavretie a rekultiváciu časti skládky odpadov musí obsahovať
náležitosti ust. § 7 ods. 1 a § 7 ods. 2 zákona IPKZ a § 8 ods. 2 vyhlášky Ministerstva
životného prostredia č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona;
- projektová dokumentácia stavby musí byť spracovaná v súlade s požiadavkami
Vyhlášky ministerstva životného prostredia č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov
a dočasnom uskladnení kovovej ortuti, najmä s ust. §7 a §8.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie a uvádza, že
všetky relevantné ustanovenia legislatívy je navrhovateľ povinný dodržiavať. V súvislosti
s požiadavkou o dopracovanie uzatvorenia a rekultivácie ďalších častí skládky odpadov MŽP
SR uvádza, že v rámci zisťovacieho konania vyhodnocuje environmentálnu prijateľnosť zmeny
navrhovanej činnosti v rozsahu návrhu, ktorý chce navrhovateľ realizovať. V prípade, že bude
navrhovateľ chcieť realizovať uzatvorenie iných častí, tieto budú predmetom samostatného
zisťovacieho konania.
7. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, list č. OU-KE-OKR1-2020/011194341 zo dňa 02. 10. 2020 vo svojom stanovisku uvádza, že dotknuté územie sa
nenachádza v ich územnej pôsobnosti, a preto sa k oznámeniu o zmene navrhovanej
činnosti nevyjadruje.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie.
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8. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, list č. OU-KE-OASZP12020/044464 zo dňa 01. 10. 2020 vo svojom stanovisku uvádza, že doručené
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle § 20 správneho poriadku odstúpil
Okresnému úradu Prešov ako miestne a vecne príslušnému orgánu na vybavenie.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie.
MŽP SR listom č. 11205/2020-1.7/dh, 53786/2020 zo dňa 20. 10. 2020 podľa § 29 ods.
14 písm. c) zákona o posudzovaní vplyvov upovedomilo účastníkov konania o predĺžení
lehoty na vydanie rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní v lehote 60 dní od doručenia
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.
Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku je správny orgán povinný dať účastníkom konania
a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho
podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
MŽP SR listom č. 11205/2020-1.7/dh, 53775/2020, zo dňa 20. 10. 2020 podľa § 33 ods.
2 správneho poriadku oznámilo účastníkom konania, že účastníci konania a zúčastnené osoby
majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu
jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, a to v lehote do 5 pracovných dní odo dňa
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 do 14:00.
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.
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
Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je úprava a zosúladenie technického stavu
1. kazety skládky odpadov v zmysle § 114 c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).
Zmena navrhovanej činnosti sa týka novo navrhovaného postupu uzatvorenia a rekultivácie
skládky odpadov na základe vypracovanej projektovej dokumentácie. Zmena navrhovanej
činnosti rieši uzatvorenie a rekultiváciu 1. etapy skládky odpadov o výmere 3 586 m3.
Opis technického a technologického riešenia navrhovanej zmeny
Súčasťou zmeny navrhovanej činnosti budú riešené nasledovné stavebné objekty:
SO 19





Odplynenie skládky
plošná odplyňovacia vrstva na svahoch skládky (GDN);
horizontálne odplyňovacie drény na lávkach;
potrubné spojky medzi HD a biofiltrom;
biofiltre na čistenie a oxidáciu skládkového plynu.
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Počet odplyňovacích drénov
Počet biofiltrov
Dĺžka flexidrénov
Množstvo bentonitovej tesniacej rohože GCL
Množstvo zeminy do pokryvnej vrstvy
Potreba ornice do pokryvnej vrstvy
Rekultivovaná plocha
SO 20

2 (85+40 m)
2
112 + 60 m
3 350 m2
3 200 m3
400 m3
3 586 m2

Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov, 1. kazety

V rámci rekultivácie 1. kazety a po ukončení jej prevádzky budú realizované tieto práce:
 odkopy a násypy uloženého odpadu podľa nových rezov;
 svahovanie trvalých svahov telesa skládky podľa rezov;
 uzatváracia vrstva: drobná stavebná suť resp. zemina hrúbky 150 mm;
 tesniaca vrstva: bentonitové tesniace rohože (GCL) s kf min.1 x 10-9 m / s;
 drenážna vrstva: syntetický geodren (GDN) s kf max.1 x 10-9 m / s;
 vybudovanie nového rigolu medzi dolnou hrádzou a nádržou priesakovej
kvapaliny;
 pokryvná vrstva: zemina hrúbky 1 000 mm a z toho 100 mm biologicky
oživená zemina;
 konečná úprava povrchu skládky.
Celková dĺžka kazety
Celková šírka kazety
Hrúbka odpadu max
Celková plocha kazety

115 m
92 m
19 m
10 900 m2

2. Požiadavky zmeny navrhovanej činnosti na vstupy
Zmena navrhovanej činnosti nebude vyžadovať požiadavky na inú infraštruktúru.
Navrhovaná zmena činnosti nebude mať vplyv na zastavané územie. Bude realizovaná
v existujúcom areáli skládky odpadov na nie nebezpečný odpad, na parcele č. 339/4. Zmena
navrhovanej činnosti si nevyžaduje žiadnu nezvyčajnú prípravu územia pre výstavbu.
K záberu poľnohospodárskeho ani lesného pôdneho fondu nedôjde, nakoľko parcely sú
klasifikované ako zastavané a ostatné plochy umiestnené mimo zastavaného územia.
3. Údaje o výstupoch zmeny navrhovanej činnosti
Zmenou navrhovanej činnosti môžeme čakávať maximálne dopravné zaťaženie v čase
terénnych úprav. V súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k zvýšeniu frekvencie
prejazdu nákladných áut oproti súčasnému stavu. Množstvo odpadových vôd, ktoré vzniknú
sa budú meniť z hľadiska veľkosti zásahu do terénu a potrieb pri výstavbe. Ich produkcia bude
závisieť aj od klimatických podmienok. Zmenou navrhovanej činnosti budú vznikať
priesakové kvapaliny, ktoré budú z telesa skládky zachytávané a odvádzané pomocou
drenážneho systému priesakových kvapalín. Pri prevádzke skládky bude zdrojom hluku, tak
ako v súčasnosti strojná technika zabezpečujúca hutnenie a rozhŕňanie odpadov, technika
dopravujúca odpad a ostatná technika používaná pri prevádzkovaní skládky. Zmenou
navrhovanej činnosti nedôjde k zmene charakteru a intenzity zdrojov žiarenia, tepla a zápachu
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na obyvateľstvo. Zmena navrhovanej činnosti nemá také výstupy, ktoré by mohli mať
významný negatívny vplyv na životné prostredie.
II. UMIESTNENIE ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
Zmena navrhovanej činnosti sa nachádza cca 1,3 km juhozápadne od obce Šemetkovce
a cca 2 km juhovýchodne od obce Vagrinec. V okolí skládky sa nenachádzajú obytné domy,
či vodné zdroje. Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v existujúcom areáli na ktorom
je umiestená pôvodná skládka odpadu na nie nebezpečný odpad. Zmena navrhovanej činnosti
sa nachádza mimo zastavaného územia a je umiestnená na pozemku s parcelným číslom:
Vlastník
SARO Slovakia s. r. o.,
Ventúrska 7
Bratislava – Staré Mesto

Parcela
339/4 (LV č. 244)

1. Súčasný stav využívania územia
Pôvodná skládka odpadov bola posudzovaná podľa vtedy platného zákona č. 127/1994
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov a bolo vydané
záverečné stanovisko č. 459/05-1.6/hp zo dňa 04. 08. 2005, v ktorom Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky odporučilo realizáciu navrhovanej činnosti podľa variantu
uvedeného v zámere a v správe o hodnotení, t. j. variant A2, ktorý zahŕňal vybudovanie
zariadenia na zneškodňovanie odpadov – skládka odpadov, na odpad, ktorý nie je nebezpečný.
Výstavbu skládky členenú na 3. etapy s celkovou plochou zariadenia 43 000 m2, objemom
skládky cca 290 000 m3. Predpokladaná životnosť navrhovaného zariadenia na
zneškodňovanie odpadov - 56 rokov.
2. Súlad s územnoplánovacou dokumentáciou
Zmena navrhovanej činnosti spočíva v úprave a zosúladení technického stavu 1. kazety
predmetnej skládky odpadov v zmysle ust. § 114 c) zákona o odpadoch v existujúcom areáli
navrhovateľa a z uvedeného dôvodu možno konštatovať, že zmena navrhovanej činnosti
nebude v rozpore s územným plánom obce Šemetkovce a územným plánom regiónu
Prešovského kraja.
3. Územná ochrana
Dotknuté územie sa nachádza mimo chránených oblastí. V dotknutom území ani v jeho
blízkom okolí sa podľa Natura 2000 nenachádza žiadne Chránené vtáčie územie ani Chránené
územie európskeho významu.
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
Pre realizáciu zmeny navrhovanej činnosti neboli identifikované také negatívne vplyvy,
ktoré by mohli ovplyvniť pohodu a kvalitu života obyvateľov dotknutej obce, či obyvateľov
vzdialenejšieho okolia. Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k zmene využívania územia a
ani k zmene charakteru. Zmena navrhovanej činnosti v porovnaní so súčasným stavom,
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nebude predstavovať pri dodržaní platných bezpečnostných a hygienických opatrení zdroj
iných škodlivín, ktoré by mohli ohroziť zdravie obyvateľstva.
2. Vplyvy na horninové prostredie a reliéf
Realizáciou ani prevádzkou zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá vznik
významných vplyvov na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické a
geomorfologické pomery. Potenciálny negatívny vplyv môže byť zapríčinený v prípade
vzniku havárie, ktorej však možno účinne predísť dôsledným dodržiavaním bezpečnostných
a prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy. Skládka bude prevádzkovaná tak, aby
sa v prípade havárie maximálne eliminovala možnosť kontaminácie horninového prostredia.
3. Vplyvy na ovzdušie a klimatické pomery
Vychádzajúc z údajov Správ o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike, Slovenského
hydrometeorologického ústavu a údajov z meteorologických staníc Slovenského
hydrometeorologického ústavu je dominantným zdrojom znečisťovania ovzdušia
v Prešovskom kraji vykurovanie domácností. A to najmä v menších obciach v hornatej časti
územia, kde je najvyšší podiel využitia palivového dreva porovnaní s ostatnými oblasťami
kraja. Ďalšími lokálnymi zdrojmi sú cestná doprava, minerálny prach zo stavebnej činnosti,
lokálne vykurovacie systémy na tuhé palivá, veterná erózia z nespevnených povrchov a ťažba
a úprava nerastných surovín. Priemyselné zdroje znečisťovania ovzdušia v kraji sú z hľadiska
príspevku k lokálnemu znečisteniu ovzdušia základnými znečisťujúcimi látkami menej
významné. V závislosti od meteorologických podmienok sa tu môže prejaviť vplyv
drevospracujúceho priemyslu a teplární. Monitorovanie kvality ovzdušia je zabezpečené
prostredníctvom siedmich monitorovacích staníc kvality ovzdušia. Limitná hodnota pre
priemernú ročnú koncentráciu PM10 nebola v tejto zóne prekročená, rovnako ako limitné
hodnoty pre SO2, NO2, benzén a CO, a cieľová hodnota pre PM2,5.
Počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti bude pravdepodobný mierny nárast
znečistenia ovzdušia výfukovými splodinami a prašnosťou v areáli skládky a na trase
prístupových ciest pôvodom z nákladnej dopravy. Počas prevádzky zmeny navrhovanej
činnosti sa očakáva vplyv na dotknuté územie totožný so súčasným stavom. Po uzatvorení a
rekultivácii telesa skládky nebude zmena navrhovanej činnosti predstavovať zdroj
znečisťovania ovzdušia. Z hľadiska zmeny navrhovanej činnosti nedôjde počas výstavby
k významnej zmene množstva emisií NOx, CO, prchavých organických látok a zároveň
prašnosti najmä frakcie PM10 v blízkosti zastavaného územia obce.
4. Vplyvy na vodné pomery
Vzhľadom na charakter zmeny navrhovanej činnosti sa významné vplyvy na vodné
pomery neočakávajú. Cieľom zmeny navrhovanej činnosti je úprava a zosúladenie
technického stavu 1. kazety predmetnej skládky odpadov úpravou projektu zemných prác,
tesniaceho a drenážneho systému, zakrytia a rekultivácie skládky odpadu tak, aby boli
dodržané legislatívne požiadavky na uzatvorenie skládky a aby bol zaručený odtok
zrážkových vôd mimo telesa skládky. Nebezpečenstvo rizika kontaminácie podzemných a
povrchových vôd priesakovými vodami z ukončene prevádzky v rámci skladovacích
priestorov prevádzkovanej časti skládky odpadov je eliminované vytvorením stabilného
vegetačného krytu na povrchu skládky odpadu. Po realizácii rekultivácie skládky odpadu
dôjde k zníženiu infiltrácie zrážok do jej telesa, čo sa prejaví v znížení produkcie
priesakových vôd ako aj skládkových plynov.
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5. Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy
Realizácie zmeny navrhovanej činnosti nebude mať negatívny vplyv na faunu, flóru
ani biotopy.
6. Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz
Zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje výrazne negatívny vplyv na krajinu a
krajinný obraz v porovnaní so súčasným stavom. Postupným uzavretím a rekultiváciou
jednotlivých etáp bude negatívny vplyv telesa skládky na krajinu a krajinný obraz klesať.
Zmena navrhovanej činnosti neovplyvní štruktúru dotknutého územia, a nedôjde ani k zmene
spôsobu využívania predmetnej lokality, ktorý je v súlade so schváleným územným plánom
dotknutého sídelného útvaru.
7. Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma
Dotknuté územie nie je súčasťou území, ktoré sú predmetom ochrany v zmysle zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 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 sa má realizovať na území, ktorého väčšina tvorí
poľnohospodárska pôda. 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. Kumulatívne a synergické vplyvy
Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na zložky životného prostredia a zdravie
obyvateľstva, vrátane kumulatívnych a synergických vplyvov, zostanú za predpokladu
dodržiavania schválených postupov v rámci prevádzkových poriadkov a pri jej normálnej
prevádzke prakticky identické.
10. Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice
Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k vplyvom presahujúcim štátne
hranice Slovenskej republiky.
IV. ZÁVEREČNÉ VYHODNOTENIE
MŽP SR pri posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných
vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona
o posudzovaní vplyvov vychádzalo z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, pričom
použilo aj 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. MŽP SR konštatuje, že v rámci realizácie
zmeny navrhovanej činnosti nebude dochádzať k významným negatívnym vplyvom na
životné prostredie a obyvateľstvo. Krajina a prírodné hodnoty jednotlivých zložiek životného
prostredia ostanú zachované.
MŽP SR posúdilo zmenu navrhovanej činnosti uvedenú v oznámení o zmene
navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a jej rozsahu, miesta vykonávania navrhovanej
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zmeny činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov,
pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Zmena
navrhovanej činnosti, ktorej predmetom je novo navrhovnutý postup uzatvorenia a
rekultivácie skládky odpadov, ktorý rieši úpravu a zosúladenie technického stavu 1. kazety
predmetnej skládky odpadov v zmysle zákona o odpadoch, pričom hlavným účelom realizácie
a súvisiacich technických opatrení je zabezpečenie telesa skládky pred priesakom zrážkových
vôd a zabezpečenie stability telesa skládky odpadov z dôvodu eliminácie potenciálnych
negatívnych vplyvov na životné prostredie. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti
MŽP SR vyhodnotilo predpokladané vplyvy súvisiace s realizáciou zmeny navrhovanej
činnosti, s ohľadom na ich význam, vlastnosti a očakávaný rozsah (pravdepodobnosť,
predpokladaný rozsah, predpokladaný účinok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu, vrátane
možnej kumulácie s okolitými činnosťami), ako nevýznamné.
MŽP SR preštudovalo doručené stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti.
Orgány štátnej správy vo vyjadreniach, resp. stanoviskách, ktoré boli doručené na
MŽP SR súhlasili s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti a netrvali na jej posudzovaní
podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Písomné stanoviská od ostatných subjektov, ktoré ich
nedoručili v termíne podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní vplyvov sa považujú za
súhlasné. V rámci zisťovacieho konania neboli doručené stanoviská od verejnosti.
MŽP SR na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území,
doručeného stanoviska orgánu štátnej správy konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných
záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude zmena
navrhovanej činnosti predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej
miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov a preto rozhodlo tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zmenu navrhovanej činnosti je tak možné za
predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť
k realizácii.
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.
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 MŽP SR.
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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.
Ing. Roman Skorka
riaditeľ odboru
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