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VEC
lnovatívne produkty v spoločnosti MICHATEK, k. s.
- zverejnenie Rozhodnutia zo zisťovacieho konania

Mesto Michalovce, ako dotknutá obec, v súlade s 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z.

z. v znení neskorších predpisov fd‘alej len „Zákon“)

informuje verejnosť,

o Rozhodnutí č. OU-Ml-OSZP-2017/000517-24, zo dňa 9. 01. 2017, ktorým Okresný úrad

Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, rozhodol že, návrh spoločnosti

MICHATEK, k. s., Priemyselný park 1, 071 01 Michalovce, o zmene navrhovanej činnosti:

„lnovatívne produkty v spoločnosti MICHATEK, k. s.“

sa nebude ďalej posudzovať.
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METSKÝ tJCLLOVCE
MESTO MICHALOVCE

VYVEENE: .
] MESTSKÝ ÚRAD

‘)flROR
ORGANZAčNť1H

T: +42156 68 64 172 Bankové spojenie: Prima banka as.

M: +421 918 876 608 Č. Ú.: 4204223001/5600
Et helena.francuzova@msumi.sk IBAN: SKO4 5600 0000 0042 0422 3001

W: www.michalovce.sk





OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

{áiňěstie slobody 1, 071 01 Michalovce

nosta MsU
Michalovce, 9.1 .201 7

Číslo: OU-MI-OSZP-20 17/000517-24
Durn:

.. R k‘m «
Uvpwintti 1: O Z H O D N U T I E

t‘(J ZO ZIStOVACIEHO KONANIA

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný
orgán Štátnej správy podľa 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o Štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a

56 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel (d‘alej len „zákon o posudzovaní“)
posúdil podl‘a ustanovení 3 písm. c) zákona o posudzovaní v spojení s ustanoveniami 18
až 29 tohto zákona zámer navrhovatel‘a MICHATEK, k.s., Priemyselný park 1, 071 01
Michalovce, ICO: 35 283 162 k zmene navrhovanej činnosti : ‚.Inovatívne produkty v
spoločnosti MICHATEK, k.s.“ a takto

rozhodol:

Návrh navrhovateľa MICHATEK, k.s., Priemyselný park 1, 071 01 Michalovce, IČO:
35 883 162 k zmene navrhovanej činnosti : „Inovatívne produkty v spoločnosti MICHATEK,
k.s.“

sa nebude d‘alej posudzovat‘.

Pre uvedenú činnost je preto možné požiadat o povolenie podl‘a osobitných predpisov.
Zo stanovísk doručených k zmene navrhovanej činnosti a z opatrení navrhnutých

v oznámení zmene navrhovanej činnosti vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzt‘ahu
k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohl‘adnit‘ v procese konania o povolení činnosti
podl‘a osobitných predpisov:

a) V prípade, že si to dopravná situácia bude vyžadovat, je navrhovatel‘ v zmysle 19
ods. 1 Cestného zákona ako investor zámeru spósobujúceho dopravno-kapacitné upchatie
cestnej siete na vlastné náklady vybudovat dostatočne postačuj úcu cestnú infraštruktúru.
Samotné zhoršené dopravné pomery sú významným vplyvom na životné prostredie,
predstavujú tiež zvýšený nápor na emisie a imisie a hlučnost. Prípadnú vynútenú investíciu je
taktiež potrebné zahrnút v hodnotení vplyvov v procese ElA.

b) V prípade, že realizáciou zmeny navrhovanej činnosti dójde k zásahu do izolačnej
zelene, je potrebné pri opátovnom zakladaní trávnikov, líniovej izolačnej vzrastlej zelene,
úprave zelených a nezastavaných plóch, lokálneho mini parčíku a pod. nešit‘ aj požiadavky na
úpravu nezastavaných plóch. Uvedené požiadavky smerujú k takému rozsahu prác v rámci
stavebného objektu ‚Sadové a parkové úpravy“, aby sa po realizácii celej stavby
minimalizovali vplyvy na klimatické zmeny a prípadne sa kompenzovala samotná eiistencia
priemyselného parku, resp. aby tento mal podobu a kvalitu „zeleného pniemyselného parku“.
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c) Dotknutá vet‘ejnosf (Združenie domových samospráv) má v súlade
s ustanoveniami 24, ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel postavenie
účastníka konania v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene ( 34, ods.
2 a 59, ods. 1, písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnorn poriadku
v platnom znení).

ODÓVODNENIE

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivostí o životné prostredie ako príslušný
orgán Štátnej správy, na základe žiadosti navrhovateľa MICHATEK. k.s., Priemyselný park
1. 071 01 Michalovce. ICO: 35 883 162, doručenej úradu dňa 5.12.2016. začal správne
konanie podľa ustanovení 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní vo veci posúdenia
zmeny navrhovanej činnosti ‚tnovatívne produkty v spoločnosti MICHATEK. k.s.“.

V rámci predkladanej zmeny navrhovanej činnosti spoločnost‘ bude žiadať o NEP na
obstaranie týchto technológií:
1. Kombinované vysekávacie laserové centrum
2. Ohýbacie centrum
3. Ohraňovací lis
4. Lis 400 t
5. Lepiace zariadenie
6. 3D meracie zariadenie
7. Spektrometer

PodFa ustanovení 29 ods. 6 zákona o posudzovani príslušný orgán oznámenie
o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je v súlade s ods. 1, písm. b) zákona, do troch
pracovných dní po doručení
a) zašle povol‘ujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci,
b) zverejní na svojom webovorn sídle.

Podľa ustanovení 29 ods. 8 zákona o posudzovaní dotknutá obec do troch
pracovných dní po doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informuje verejnosf na
svojom webovom sídle. ak ho má zriadené. a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o
tom, kde a kedv možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuf. v akej lehote
möže verejnosf zasielaf pripomienkv a miesto. kde sa móžu pripomienky podávat‘, pričom
zabezpečí sprístupnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verej nost naj menej

desať pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií.

Podľa ustanovení 29 ods. 9 zákona o posudzovaní rezoi‘tný orgán, povoFujúci orgán,

dotknutý orgán a dotknutá obec möžu doručit‘ príslušnému orgánu písomné stanoviská k

oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od jeho doľučenia: ak sa
nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné.
Verejnosf möže doručit‘ príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene
navrhovanej činnosti do 10 pi-acovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa
odseku 8 písomné stanovisko sa považuje za doručené. aj keď bob v určenej lehote doručené
dotknutej obci.

Okresný úrad v súlade s 29 ods. 6 zákona o posudzovaní listom Č. OU-MI-OSZP
2016/015115-2 zo dňa 6.12.2016 zaslal predmetné oznámenie o zmene navrhovanej činnosti,
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ktoré je v súlade s odsekom 1, písm. b) do troch pracovných dní po jeho obdřžaní dotknutým
orgánom, povoľujúcemu orgánu a rezortnému orgánu (Ministerstvo hospodárstva SR,
Mierová 19, 827 15 Bratislava) a listorn Č. OU-M1-OSZP-2016/015115-3 zo dňa 6.12.2016
dotknutej obci. Okresný úrad zverejnil uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na
webovom sídle ministerstva:

http://www. enviroportal. sk!sk/eia!detai1/inovativne-produkty-v-so1ocnosti-michatek-k-s-

Okresný úrad posúdil vyšŠie uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
‚.Inovatívne produkty v spoločnosti MICHATEK, k.s.“ z hľadiska povahy a rozsahu zmeny
navrhovanej činnosti, miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti a významu
očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy
súčasný stav životného prostredia v dotknutom území a doručené stanoviská k oznámeniu
o zmene navrhovanej činnosti.

Pri posudzovaní sa použili aj kritériá pre rozhodovanie podľa Prílohy Č. 10 k zákonu
o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EU o posudzovaní vplyvov
určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

V zákonom stanovenom termíne doručili na OÚ-OSŽP svoje písomné stanoviská tieto
subjekty:

1. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie
Císlo listu: OU-M1-OSZP-2017/0005 17-22
Zo dňa: 3.1.2017

K predmetnej zmene navrhovanej činnosti Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti
o životné prostredie, ako dotknutý orgán, v zrnysle 29, ods. 9 zákona č. zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších noviel dáva toto

s tanovisko

Z hFadiska záujmov štátnej vodnej správy:
Z hľadiska akosti povrchových a podzemných vód súhlasíme s realizáciou navrhovanej
činnosti ‚jnovatívne produkty v spoločnosti MICHATEK, k.s.“ a nepožadujeme
posudzovanie predmetného zámeru podľa zákona č. zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnenf niektorých zákonov v znení neskorších
noviel.

Predmetná zmena navrhovanej činnosti nezasahuje do CI-IVO ani do pásma
prírodných liečivých zdroj ov.

S činnosťou súhlasíme za predpokladu, že pracovně úkony budú vykonávané tak, aby
nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových vód a podzemných vód v prípade neovládateľného
úniku znečisťuj úcich látok.

V rámci zmeny navrhovanej činnosti je nutné dodržaf ustanovenia zákona 364/2004
Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady š. 372/1990 Zb. o priestupkoch
(najmá 26, 27, 38 a 39).
Toto stanovisko slúži pre účely ďalšieho konania mými orgánmi štátnej správy podľa
osobitných predpisov. Nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov
o správnom konaní.
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Z hľadiska záujmov štátnej správy ochrany ovzdušia:
Tunajší orgán Štátnej správy ochrany ovzdušia konštatuje. že realizáciou zmeny

navrhovanej činností .Jnovatívne produkty v spoločnosti MICHATEK. k.s; nedójde k vzniku
nového zdroja znečistovania ovzdušia.
Tunajší orgán štátnej správy ochrany ovzdušia v zrnysle vyššie uvedeného odporúča ukončit
proces posudzovania vplyvov na životné prostredie v štádiu zistovacieho konania, a teda
neposudzovat danú činnost podfa zákona č. zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel.

Z bľadiska záujlnov štátnej správy v odpadovom hospodárstve:
Predmetnú zmenu navrhovanej činnosti nepožadujeme posudzovat‘ podFa zákona Č.

zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších noviel a k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti
nemáme pripomienky. Upozorňujeme však na skutočnost‘, že v prípade zhromažďovanía viac
ako 1 tony nebezpečných odpadov ročne u póvodcu, je nutný súhlas príslušného orgánu
štátnej správy podľa 97, ods. 1, písm. g) zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z.z.

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny

Po preštudovaní predložených podkladov a porovnaní zámeru predkladatel‘a 50

záujmami štátnej ochrany prírody možno konštatovaf, že záujmová lokalita sa nachádza v
území s prvým stupňom ochrany podľa zákona 543/2002 Z.z. o ocbrane prírody a krajiny. a
zároveň nie je súčastou území Natura 2000.

S predloženým Oznámením o zmene navrhovanej činností .Inovatívne produkty
v spoločnosti MICHATEK. k.s.“ z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny
súhlasíme.

Upozorňujeme na plnenie povinnosti v zmysle 4 ods.? zákona NR SR č.543/2002 Z.
z. o ochrane prírody a krajiny, že: ..každý pri vykonávaní činností. ktoré rnóžu ohrozit.
poškodit alebo zničit živočíchy alebo ich biotopy, je povinný postupovať tak, aby
nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniif.

Toto stanovisko slúži pre účely ďalšieho konania mými orgánmi štátnej správy podľa
osobitných predpisov. Ncnahrádza vyjadrenia ani súhlasy mých orgánov.

V zmys?e 81 ods. 2 písm. a) zákona o OPaK sa na predmetné stanovisko nevztahujú
predpisy o správnom konaní.

Záver:
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti svojimi parametrami je možné zaradit

podľa prílohv č. 8 do:
- kapitoly 8. — Ostatné priemyselné odvetvia,

- položka č. 10.— Ostatné priemysetné zariadenia neuvedené v položkách č.l - 9s
prahovou hodnotou pre zistovacie konanie od 1 .000 m2 výrobnej plochy.

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie súhlasí
s rea[izáciou zmeny navrhovanej činnosti za predpokladu ininimalizácie zásahov do
prírodného prostredia, dodržania opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej
činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia uvedené v oznámení.
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2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach
Císlo listu: 2016/013506
Zo dňa: 12.12.2016

Nemáme námietky k oznárneniu o zmene navrhovanej činnosti ‚Jnovatívne produkty
v spoločnosti MICHATEK, k.s.“ navrhovateľa MICHATEK, k.s., Priemyselný park 1, 071 01
Michalovce, ICO: 35 883 162 s tým, že predložená zmena navrhovanej činnosti nemá byt‘
posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

3.Košický samosprávny kraj — Úrad KSK
Císlo listu: 4317/201 6/ORRUPZP/3661 7
Zo dňa: 14.12.2016

Pri rninimálnom zásahu do životného prostredia a prehodnotení vplyvov zariadenia a
celej navrhovanej technológie na horninové prostredie, ovzdušíe, povrchové vody, podzemné
vody, pódu vplyv na biotu, krajinnú štruktúru, stabilitu krajiny, scenériu krajiny o ochranu
prírody, Urad KSK súhlasí s navrhovanou zmenou činnosti.

4. Okresný úrad Michalovce odbor krízového riadenia
Císlo listu: OU-MI-OKR-2016/015560
Zo dňa: 19.12.2016

Okresný úrad Michalovce — odbor krízového riadenia k zmene navrhovanej činnosti nemá
pripornienky.

Na základe vašej žiadosti Vám oznamujeme, že predloženú zmenu navrhovanej činnosti
‚.Inovatívne produkty v spoločnosti MICHATEK, k.s.“ nežiadame posudzovat‘ podl‘a zákona
Č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších noviel.

5. Okresné riaditel‘stvo HaZZ Michalovce
Císlo listu: ORHZ-MI1-1030-001/2016
Zo dňa: 13.12.2016

Podľa 29, ods. 9 zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel k uvedenému oznámeniu
o zmene navrhovanej činnosti nemáme pripomienky.

6. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Císlo listu: 33828/2016-4210-68708
Zo dňa: 13.12.2016

Na základe vykonaného hodnotenia vplyvov na životné prostredie v hodnotenom
území považujeme realizáciu zmeny za prijateľnú a z hľadiska vplyvov na životné prostredie
za realizovateľnú. Ministerstvo hospodárstva SR, ako rezortný orgán, odporúča schválit‘
návrh zrneny navrhovanej činnosti „Inovatívne produkty v spoločnosti MICHATEK, k.s:‘
navrhovateFa MICHATEK, k.s., Michalovce a navrhuje predloženú zmenu navrhovanej
činnosti neposudzovať podľa zákona 24/2006 Z.z.

7. Združenie lomových samospráv Bratislava
Císlo listu:
Zo dňa: 11.12.2016

K predmetnému oznámenie o zmene navrhovanej činnosti ‚.Inovatívne produkty v spoločnosti
MICHATEK, k.s:‘ uplatňujeme nasledujúce pripomienky:
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1. Žiadame podrobne rozpracovaf v teXtovej aj grafickej časti dopravne napoj enie. ako aj
ce]kovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s
príslušnými normami STN a Technickými podmienkamí TP 09/2008 TP 10/2008.
2. Ziadame doplnif dopravno — kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami SIN a
metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010, Metodika
dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičnýcb projektov) pre eXistujúce
križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadnit širšie vzt‘ahy
vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutoin území, z jej súčasného stavu a aj z
koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od
uvedenia stavby do prevádzky).
3. Ziadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znenírn
príslušnej normy STN 73 6110.
4. Ziadame. aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektmi
stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximátne pripúšt‘ame využitie striech
parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.
5. Podľa ustanovenia 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a
udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja
dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií
sa vykonáva podl‘a platných slovenských technických noriem, technických predpisov a
objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie
uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a
vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a
zhotoviteľov v röznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy
rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy dest -

WWW. ssc. sklsk/Technicke
ptedpisy-rezortu.ssc. Ziadame rešpektovai Technicko-kva[itativne podmienky MDVRR SR.
časť 9 — Kryty chodníkov a mých plöch z dlažby, Technické podmienky projektovania
odvodňovacích zariadení na cestných kornunikáciách ako aj ostatné spomínané technické
predpisy v plnom rozsahu.
6. V ptípade nevyhnutnosti povrchových státí požadujeme použitie vegetačných dielcov,
ktoré zabezpečia minimálne 80 % podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania
minimálne 8 1 vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom
území, vid‘ informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR
www.mmorg/files/vegetacnedielce.pdf. Tieto materiály splňajú technické
predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto pripornienok
7. Žiadame vvhodnotif súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v
súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pödou, STN 83 7016
Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.
8. Ziadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
9. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vód a zabrániť nežiaducemu úniku
škodlivých látok do pödy, podzemných a povrchových vód.
tO. Ziadame dösledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky ‘Stratégia
adaptácie Stovenskej republiky na nepriaznivé dósledky zmeny klímy“ schválený uznesením
vlády SR č. 148/20 14.
11. Nakladanje s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s
klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnost‘; v zinysle 3 ods. 4 až 5 zákona
OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávat‘ opatrenia v oblasti životného
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prostredia už do projektovej dokurnentácie. Spósob ako sa daná problematika vyrieši je na
rozhodnutí navrhovatel‘a, musí však splňaf isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k
tejto téme napr.: http://www.uzemnp1any.sk!zakon!nakladanie-svodamizpovrchoveho
odtokuvmestach.
12. Žiadame deínovat najbližšiu eXistujúcu obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým
pobytom osób v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy,
dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.
13. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
14. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného
objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
15. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný park ako
verejný mestský park a vhodne začlenený do okolitého územia a vol‘ne prístupný zo všetkých
srnerov.

16. Náhradnú výsadbu žiadame nešit‘ výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite.
Nesúhlasíme s fnančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
17. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame nešit tak, aby prispievali k zlepšovaniu
lokálnej mikroklímy a jej bilancie.
18. Alternatívou k bodom 11 až 14 by bob realizácia zatrávnenej strechy (móžu byt‘ použite
aj vegetačné dielce špeciťikovane v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatrávnená
strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou
termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.
19. Žiadame, aby súčast‘ou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v
podobe fasády, eiteriérov a spoločných interiérových prvkov bob aj nehnutel‘ná urnelecká
dlelo neoddeliteľne od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa
dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu
a mesto, ale hlavne zhodnotenie investicie ekonomický aj rnarketingovo.
20. Výber stvárnenia a aj konkrétneho autora diela podľa bodu 14 bude predmetorn
obstarávania resp. sůt‘aže, ktorá má splňat‘ minirnálne nasledovne charakteristiky: - otvorená
sút‘až, o ktorej sa dozvie relevantný okruh potenciálnych autorov; - zverejnená na webstránke
projektu; - vo výberovej komisii bude zástupca investora, architekt spracúvajúci projektovú
dokumentáciu, zástupca rnestskej aj rniestnej samosprávy, zástupca zainteresovanej verejnosti
a predstaviteľ akademickej urneleckej obce; - investor bude rešpektovat‘ výsledok tejto
sút‘aže; - dielo rešpektuje charakter a obsah stavby, priestoru v ktorom sa umiestni ako aj
charakter danej lokality.
21. Statiku stavby žiadame ovenit nezávislým oponentským posudkom.
22. Vyhodnotit zámer vo vztahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území.
Požadujeme spracovat aktuálny geologicky a hydrogeologický prieskurn a spracovaním
analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použit‘ ako podklad pre spracovanie analýzy
vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
23. Žiadame doložit hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažd‘ovej kanalizácie
a ostatných vodných stavieb.
24. Ziadame overit návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít
predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preverit aj všetky
predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným planom
je dóležité zohl‘adňovat nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických niešení, ale
rovnako aj d‘alšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a
navrhovaného zámeru.
25. Ziadame dósledne dodnžiavat zákon o odpadoch c.79/2015 Z.z.
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26. Žiadame vyriešit a zabezpečif separovaný zber odpadu: v dostatočnom množstve
zabezpečit‘ um iestneni e zberných nádob osobitne pre zber:
- komunáineho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
- kovov označeného červenou farbou
- papiera označeného modrou farbou
- skla označeného zelenou farbou
- plastov označeného žitou farbou
- bio-odpadu označeného hnedou farbou
27. Žiadame používat‘ v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú
vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú

mnohé pozitívne ekologické, environrnentálne a klimatické funkcie.
28. Ziadame spracovat‘ manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií.
29. VzhFadom na splnenie podmienok uvedených v 24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je
Združenie domových samospráv účastníkom ďaiších povoľovacích konaní (územné konanie,
územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako
známy účastník konania boii v zmysle 24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní
písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovat‘ svoje práva. Združenie domových
samospráv zároveň konštatuje, že podl‘a 24 ods.2 zákona č.24/2006 móžu byť jeho práva na
priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zrnysle obsahu
týchto pripomienok.

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie po preštudovaní
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a po písomnej konzultácii s navrhovateľom zaujíma
k pripomi enkam vzneseným k zmene navrhovanej činnosti nasledujúce stanovisko:

K bodu 1:
Uvedenej požiadavke sa nevyhovuje. Zmena navrhovanej činnosti v areáli Michatek k.s.,
využíva zázemie už vybudovaného a prevádzkovaného výrobného areálu. Výrobný areál
Michatek k.s. bol vybudovaný v dvoch etapách. Každá etapa výstavby boia samostatne
podrobená posudzovaniu vplyvov na životné prostredie v súlade s platnou legislativou.
Plánovaná tretia etapa výstavby bude zrealizovaná v roku 2017 a bola tak, ako dve
predchádzaj úce etapy samostatne podrobená zistovac jemu konani u.

Rozhodnutie Okresného úradu Michalovce. odboru starosti ivosti o životné prostredie
zo dňa 22. mája 2015 č. OU-MI-OSZP-2015/006110-16 holo nasledovné - posudzovaná
zmena činnosti .Výrobný areál MICHATEK — 3. etapa predstavuje d‘alšiu etapu budovania
výrobného závodu spoločnosti. výstavba novej výrobno — skladovej haly, ktorá bude stavebne
a technologicky prepojená s jestvujúcirni objektrni v rámci výrobného závodu
a vybudovaním súvi siacej infraštruktúry sa nebude posudzovať.

V rámci uskutočnených troch samostatných zisfovacích konaní bola podrobne riešená
aj dopravná situácia a dopravné napojenie výrobného areálu. Zo záverov jednotlivých
posudzovaní jednoznačne vypiÝva že eXistujúce plochy statiekej a mobilnej dopravy
výrobného areálu Michatek k.s. sú vybudované v súiade s príslušnými normami STN a
Technickými podmienkami TP 09/2008 ‚ TP 10/2008.

Z dóvodu naplnenia vyŠŠie uvedenej požiadavky uvádzame nasiedovné: Areál
MICHATEK k.s., je dopravne napojený po miestnych komunikáciách Priemyselného parku
Michalovce a s ostatným územím je areál dopravne napojený prostredníctvom cesty tretej
triedy Michalovce - Lastomír, s vyústením na štátnu cestu prvej triedy I/SS Michalovce —

Vyšné Nemecké, ktová zabezpečuje medzinárodnú a regionálnu dopravu v smere východ —

západ.
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Dopravné požiadavky zmeny navrhovanej činnosti nepredstavujú výrazne navýŠenie
nárokov na dopravu zamestnancov, zásobovanie materiálom, na transport produktov a pohyb
vozidiel zákazníkov. Požiadavky na dopravu spojené s realizáciou zmeny navrhovanej
činnosti sú riešené výlučne cestnou dopravou a nevyžadujú si zmenu riešenia existujúcej
dopravy.

$ dopravným značením vjazdu i obmedzením rýchlosti pri realizácií zmeny
navrhovanej činnosti nie je uvažované. V prípade potreby zhotoviteľ zaistí istenie
dopravných mechanizmov tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolia stavby a najmä
verejnej komunikácie.

Z uvedeného vyplýva, že lokalita zmeny navrhovanej činnosti má dobré napoj enie na
dopravný systém a nie sú potrebné nové vstupy pri realizácií zmeny navrhovanej činnosti
a ich následnej prevádzke.

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nevyžaduje žiadne zásahy do existujúceho
dopravného napojenia a nevyžaduje zmenu celkovej organizácie dopravy. Priemyselný park
Michalovce bol dopravne posúdený a nadimenzovaný na dopravnú kapacitu existujúcich
a ešte len plánovaných výrobných prevádzok, takže v súčasnosti jeho kapacita priepustnosti
a organizácie dopravy dosahuje plánované parametre.

Predmetná zmena navrhovanej činnosti nepredpokladá výraznú zmenu v doprave a
infraštruktúre v porovnaní so súčasným stavorn. Z tohto dóvodu nie je potrebné eXistujúce
napojenie výrobného areálu Michatek k.s. najestvujúcu dopravnú sief menit‘.

Existujúce dopravné napojenie je bezkolízne a vyhovujúce pre daný účel. Zmena
navrhovanej činnosti tieto jestvujúce dopravné vzťahy neobmedzí.

Zmena navrhovanej činnosti nevyžaduje budovanie nových parkovísk. Plochy
existuj úcich parkovísk sú kapacitne dostačuj úce.

Z uvedeného vyplýva, že lokalita navrhovanej činnosti má dobré napojenie na
dopravný systém a nie sú potrebné nové vstupy pri realizácií navrhovanej činnosti a ich
následnej prevádzke.

Z tohto dóvodu nie je potrebné eXistujúce napojenie areálu na jestvujúcu dopravnú
siet‘ menit‘.

Existujúce dopravné napojenie je bezkolízne, bob vybudované a povolené na užívanie
v súlade s platnou legislativou, je vyhovujúce pre daný účel a v súčasnom stave je v súlade s
príslušnými normami $TN a Technickými podmienkami TP 09/2008 ‚ TP 10/2008.

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti jestvujúce dopravné vzfahy neobmedzí.
K bodu 2:

Uvedenej požiadavke sa nevyhovuje. Zmena navrhovanej činnosti nemá charakter veľkého
investičného projektu. Navrhovaná činnosť nie je zaradená do kategórie - veľký investičný
projekt. Z tohto dóvodu nic je potrebné danú činnost‘ posudzovat‘ z pohľadu dopravno
kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných proj ektov.

Jedná sa len o kúpu a výmenu existuj úcej technológie za sofstikovanejšiu
Ínovatívnejšiu technológiu zabezpečuj úcu úsporu energie a materiálu PFÍ uspokojovaní stále
vyšších nárokov odberateľov na kvalitnejšie a precíznejŠie vyhotovenia fnálnych výrobkov.
V rámci predkladaného projektu sa jedná o výmenu technológií v eIistujúcej výrobnej hale
nasledovne: Kombinované vysekávacie laserové centrum, Ohýbacie centrum, Ohraňovací lis.
Lis 400t, Lepiace zariadenie, 3D meracie zariadenie a Spektrometer.

Existujúce dopravné napoj enie je bezkolízne, bob vybudované a povolené na užívanie
v súlade s platnou legislatívou, je vyhovujúce pre daný účel a v súčasnom stave je v súlade s
príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 ‚ TP 10/2008.

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti existuj úce dopravné vzťahy neobmedzí.
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Z tohto dövodu nie je potrebné kapacitné posúdcnic existuj úcej dopravy a dopravného
napojenia v súlade s uvedenými príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102,
STN 736101, TechnícképodmienkyfP 10/2010.

Viď aj zdóvodneníe v bode 1.
K bodu 3:

Uvedenej požiadavke sa nevyhovuje. Zmena navrhovanej činnosti neuvažuje s výstavbou
nových parkovacích miest z dövodu dostatočnej kapacity existujúcich už vybudovaných
parkovacích rniest pre spoločnost‘ Michatek k.s.

Existujúce parkovacie miesta boli podrobené posudzovaniu vplyvov na životné
prostredie v etapc ich výstavby. Vid‘ aj zdóvodnenie v bode 1 a 2. Zmena navrhovanej
činnosti je vypracovaná pre potreby zisťovacieho konania v súlade s obsahom a štruktúrou
obsiahnutou v Prílohe č.8a zákona NR SR Č. 24/2006 Z.z.

Zmena navrhovanej činnosti neuvažuje s výstavbou nových parkovacích miest z dóvodu
dostatočnej kapacity existujúcich už vybudovaných parkovacích rniest z tohto dóvodu nic je
potrebné overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením
príslušnej normy STN 73 6110.
K bodu 4:
Uvedenej požiadavke sa nevyhovuje. Zmena navrhovanej činnosti neuvažuje s výstavbou
nových parkovacích rniest z dóvodu dostatočnej kapacity eXistujúcich už vybudovaných
parkovacích miest pre spoločnost‘ Michatek k.s. ktoré boli podrobené posudzovaniu vplyvov
na životné prostredie.

Zmena navrhovanej činnosti je vypracovaná pre potreby zisfovacieho konania v súlade s
obsahom a štruktúrou obsiahnutou v Prílohe č.8a zákona NR SR Č. 24/2006 Z.z.
Kbodu 5:
Uvedenej požiadavke sa nevyhovuje. Predložený zámer neuvažuje s budovaním nových
cestných komunikácií a ani mých nových chodníkov či mých plóch z dlažby. Zmena
navrhovanej činnosti je vypracovaná pre potreby zisfovacieho konania v súlade s obsahom a
štruktúrou obsiahnutou v Prílohe č.8a zákona NR SR Č. 24/2006 Z.z.
K bodu 6:
Uvedenej požiadavke sa nevyhovuje. Predložená zmena navrhovanej činnosti neuvažuje
s budovaním nových povrchových stati. Zmena navrhovanej činnosti je vypracovaná pre
potreby zistovacieho konania v súlade s obsahom a štruktúrou obsiahnutou v Prílohe č.8a
zákona NR SR Č. 24/2006 Z.z.
Kbodu 7:
Uvedenej požiadavke sa nevyhovuje. Predmetná zmena navrhovanej činnosti bude
realizovaná v jestvujúcom areáli a vjestvujúcich výrobných halách č.1 a č.2 spoločnosti
MICHATEK k.s.. Michalovce. na pozemkoch vo vlastníctve navrhovateľa — parcela CKN
č.4774/90 — výrobná hala (1. etapa) a parcela CKN Č. 4774/l 50 — výrobná hala (2. etapa).

Predmetné parcely sú V katastri nehnuteľnosti evidované ako zastavané plochy
a nádvori a. Zmena navrhovanej čimosti nevyžaduj ú záber poľnohospodárskeho ani lesného
pódnebo fondu.

Navrhovaná zmena Činnosti nemá priame nároky na zastavané územie mesta
Michalovce.

Navrhovaná zmena je urniestnená v Prieinyselnom parku mesta Michalovce, ktoré je
dlhodobo využívané pre priemyselnú činnosť. Počas prevádzky nedochádza k významným
negatívnym vplyvom na prvky ochrany prírody a krajiny.

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedöjde k zmene spósobu využívania krajiny a
následné ani k zmene scenérie dotknutého územia.
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Chránené úzernia ani významné genofondové lokality sa v bezprostrednej blízkosti
lokality zmeny navrhovanej činnosti nenachádzaj ú.

Zmena navrhovanej činnosti neplánuje práce s pódou, s výsadbou drevín a rastlín a ani
so zakladaním trávnikov.

Kbodu 8:
Uvedenej požiadavke sa nevyhovuje. Navrhovanou zmenou činnosti nebudú ovplyvnené
hydrologické a hydrogeologické pomery dotknutého územia a kvantitatívne a kvalitatívne pomery
povrchových a podzemných vód.

Uvedená prevádzka MICHATEK k.s., sa nachádza mimo chránených vodohospodárskych
oblasti, v ktorých je prvoradou úlohou ochrana podzemných vöd, nakoFko sa jedná o oblast‘ s
najväčšírni zásobami podzemnej vody.

Počas inštalácie sa nepredpokladajú vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu a
nepredpokladá sa ani ohrozenie kvality podzemných a povrchových véd.

Riziko znečistenia podzemných a povrchových vód únikorn ropných látok z automobilov
je minimalizované samotnou konštrukciou príjazdových komunikácií a parkovísk a
vybavením vonkaj šich spevnených plóch s odlučovačom ropných látok.

Prevádzkou zmeny navrhovanej činnosti sa preto nepredpokladajú žiadne priame vplyvy
na povrchové ani podzemné vody v dotknutej lokalite a preventívnymi opatreniami sa zabráni
prípadným havarijným stavom, ktoré by kvalitu vód v dotknutom území ohrozovali.

Priamy vplyv zmeny navrhovanej činnosti na povrchovú a podzemnú vodu možno
vylúčit‘. Počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá, že by sa výraznejšie
zmenili charakteristiky vodného režimu daného územia.

Pri realizácií zmeny navrhovanej činnosti budú dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004
Z.z. o vodách (vodný zákon).

K bodu 9:
Uvedenej požiadavke sa nevyhovuje. Vplyvy zmien navrhovanej činnosti z hl‘adiska nárokov

na vstupy a výstupy možno v porovnaní s póvodným riešením zosumarizovat‘ nasledovne:
- nie sú nové nároky na odber technologickej vody
- nie je zvýšený odber plynu
- nie je zvýšený odber elektrickej energie pripojením nových technologických zariadení
- nie sú zvýšené nároky na spotrebu materiálov a prípravkov
- nie sú vytvorené nové zdroje znečisfovania ovzdušia
- nie je zvýšená tvorba odpadových technologických vód
- nie je zvýšená tvorba odpadov, vrátane nebezpečných.
- odber pitnej vody sa nemení

Vplyvy na obyvatel‘stvo sa v súvislosti s uplatnenírn zmien významne nezmenia.
Vzhľadom na použitie zariadení BAT technológie, budú vplyvy nových zariadení na kvalitu
ovzdušia nízke. Hlukové pomery sa z titulu navrhovaných zmien nezmenia.

Vplyvy na povrchové a podzemné vody sa nepredpokladajú. Odpadové vody budú
vypúšťané do verejnej kanalizácie tak ako doteraz na základe zmluvy s jej správcom. Miesta
skladovania a nakladanie s nebezpečnými látkami budú zabezpečené proti úniku v súlade s
požiadavkami právnych predpisov a technických noriem.

Zmena navrhovanej činnosti je vypracovaná pre potreby zist‘ovacieho konania v súlade
s obsahom a štruktúrou obsiahnutou v Prílohe č.8a zákona NR SR č. 24/2006 Z.z.

Pri realizácií zmeny navrhovanej činnosti budú dodržiavané pravidla na ochranu
podzemných a povrchových véd a prijatými opatreniami sa zabráni nežiaducemu úniku
škodlivých látok do pódy, podzemných a povrchových vód.
Vid‘ aj zdóvodnenie v bode 8.
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K bodu 10:
Uvedenej požiadavke sa nevyhovuje. Súhlasíme s dösledným uplatňovaním strategického
dokumentu Slovenskej republíky “Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé
dósledky zrneny klírny‘ schválený uznesením vlády SR Č. 148/2014.

Zrnena navrhovanej Činnosti je vypracovaná pre potreby zist‘ovacieho konania v súlade
s obsahorn a štruktúrou obsiahnutou v Prílohe Č.8a zákona NR SR Č. 24/2006 Z.z.
K bodu 11:
Uvedenej požiadavke sa nevyhovuje. Zmena navrhovanej Činnosti je vypracovaná pre potreby
zisfovacieho konania v súlade s obsahorn a štruktúrou obsiahnutou v Prílohe č.8a zákona NR
SR Č. 24/2006 Z.z.

Príslušný orgán pre posúdenie vplyvu navrhovanej Činnosti na životné prostredie a
vykonanie zistovacieho konania je Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné
prostredie. Viď aj zdóvodnenie v bode 8, 9.
Kbodu 12:
Uvedenej požiadavke sa nevyhovuje. Vzhľadom na charakter činnosti, pracovné postupy,
materiálové vstupy a výstupy z činnosti a hlavne jej urniestnenie v priemyselnorn parku
Michalovce vzdialenorn od najbližšej eXistujúcej obytnej zástavby cca 1500 rn, negatívny
dopad na obyvateľov je zanedbateľný.
Zdravotné riziko s možným širším záberorn nieje reálne.

Priamo vlastná prevádzka nenaruší pohodu a kvalitu života obyvateľov žiadnymi
negatívnyrni činitel‘mi, vzhľadom na veľkú odstupovú vzdialenosf od obytnej zástavby.
Hygienické požiadavky stanovuje orgán na ochranu zdravia.

Naj vyŠŠie prípustné ekvivalentné hladiny hluku vo vonkaj šich priestoroch budú
dodržané podľa nariadenia vlády SR Č. 549/2007 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a
vibráciami.

V etape inštalácie zariadení ide o priame vplyvy dočasné, územne a priestorovo
obrnedzené, s nízkou mierou rizika s Čiastočnou možnosfou prevencie a elirninácie.

Z hľadiska zdravotných rizík je vzhľadorn na charakter zmeny navrhovanej činnosti
a odstupovú vzdialenost‘ vo vzt‘ahu k obyvateľstvu nerelevantné posudzovat‘ vplyv hluku a
znečistenia ovzdušia už aj vzhľadom na skutočnosť, že predrnetná výroba bola ako celok
posudzovaná v zist‘ovacom konaní.

Kritériom pre posudzovanie účinkov hluku je nariadenie vlády SR č. 549/2007 Z.z.,
ktoré vo vonkajšom priestore v obytnoiri území stanovuje najvyššie prípustné ekvivalentné
hladiny hluku 50 dB pre deň a večer a 45 dB pre noc.

Vzdialenosf obytného úzernia od výrobného areálu je dostatočnou zárukou, že
vplyvom prevádzky výrobného areálu tieto limity nebudú prekročené.

Zmena navrhovanej činnosti výrazne neovplyvní súčasné pornery dotknutého úzernia z
hľadiska hygieny ovzdušia.

Pri realizácií zrneny navrhovanej činnosti nedójde k odstráneniu žiadnych objektov a
realizácia zmeny činnosti si nevyžiada výrub stromovej ani krovinovej vegetácie.

Zrnena navrhovanej činnosti, už svojou podstatou, že döjde len k výmene jednotlivých
technologických zariadení v eXistujúcej výrobnej hale, nijako neovplyvni svetelnotechnické
pomery rodinných domov z čoho je zrejrne. že nie je potrebné vyhotovit‘ svetlotechnický
posudok.

Dendrologický posudok nie je možné vyhotovit‘, lebo na ploche zrneny navrhovanej
činnosti vo výrobnej hale č. I a 2 sa nenachádzajú žiadne stromy.

Z uvedeného vyplýva, že prevádzka výrobného závodu MICHATEK k.s., nebude pre
obyvateľstvo mesta Michalovce predstavovať riziko z hľadiska ohrozenia zdravia.
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K bodu 13:
Uvedenej požiadavke sa nevyhovuje. Najbližšia zástavba sú výrobne priestory
v priemyselnom parku Michalovce. Jedná sa o výrobne haly s výškou totožnou ako výrobné
haly spoločnosti MICHATEK k.s. Zmena navrhovanej činnosti bude umiestnená vo výrobnej
hale č.1 a 2. Výrobné haly č.1 a č.2 sú výškovo aj funkčne zosúladená s okolitou najbližšou
zástavbou.

Zmena navrhovanej činnosti umiestnená vo výrobných halách bude výškovo aj funkčne
zosúladená s okolitou najbližšou zástavbou.
Kbodu 14:
Uvedenej požiadavke sa nevyhovuje. Zmena navrhovanej činnosti bude umiestnená vo

výrobnej hale č.1 a 2. spoločnosti MICHATEK k.s. Výrub drevín nic je potrebný. Lokalita
výrobného areálu je účelovo budovaná ako výrobné priestory.

Prvoradá je bezpečnost‘ výroby. Protipožiarne predpisy neumožňujú v bezprostrednej
blízkosti výrobných hál vysádzat‘ dreviny, ktoré by bránili prístupu požiarnej techniky.

Spoločnost‘ nemá dostatok voľného priestoru na vysádzanie parkov. Z tohto dóvodu na
predmetnom území z pohľadu účelovosti lokality nie je žiaduce realizovat výsadbu lokálneho
parčíku ako samostatného stavebného objektu, ktorý by mal byt‘ prístupný širokej verejnosti.
Realizácia lokálneho parčíka v predmetnom území — priemyselný park - nemá opodstatnenie.
Kbodu 15:
Uvedenej požiadavke sa nevyhovuje. Zdóvodnené v bode č. 14.
K bodu 16:
Uvedenej požiadavke sa nevyhovuje. Uzemie je podrobne popísané v zámere v príslušnej
kapitole. Na ploche zmeny navrhovanej činnosti sa nenachádzajú žiadne stromy.
Zdóvodnené v bode 14.
Kbodu 17:
Uvedenej požiadavke sa nevyhovuje. Zdóvodnené v bode 14.
Kbodu 18:
Uvedenej požiadavke sa nevyhovuje. Z dóvodu špecifickej účelovosti zmeny navrhovanej
činnosti — ten výmena technologických celkov, nie je technický možné vyhoviet‘ predmetnej
požiadavke.
Kbodu 19:
Uvedenej požiadavke sa nevyhovuje. Zmena navrhovanej činnosti je vypracovaná pre potreby
zist‘ovacieho konania v súlade s obsahom a štruktúrou obsiahnutou v Prílohe č. 8a zákona NR
SR č. 24/2006 Z.z.
Zákon v 2 definuje účelom zákona je najmä
a) časne a účinne zabezpečit‘ vysokú úroveň ochrany životného prostredia a prispiet‘ k
integrácii environmentálnych aspektov do prípravy a schvaľovania strategických dokumentov
so zretel‘om na podporu trvalo udržateľného rozvoja,
b) zistit, opísaf a vyhodnotíť priame a nepriame vplyvy navrhovaného strategického
dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie,
c) objasnit‘ a porovnat výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej
činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom,
d) určit opatrenia, ktoré zabránia znečistovaniu životného prostredia, zmiernia znečist‘ovanie
životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia,
e) získat odborný podklad na schválenie strategického dokumentu a na vydanie rozhodnutia o
povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Požiadavka na realizác iu umeleckých diel nesúvisí s predmetom zistovacieho konania
pri zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z.z..
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K bodu 20:
Uvedenej požiadavke sa nevyhovuje. Zdóvodnené v bode č. 19.
K hodu 21:
Uvedenej požiadavke sa nevyhovuje. Požiadavka je pre realizácíu zmeny navrhovanej
činností nerealizovateľná. Predložená zmena navrhovanej činnosti neuvažuje s budovaním
nových stavieb..

Zmena navrhovanej činnosti je vypracovaná pre potreby zisťovacieho konania v súlade s
obsahom a štruktúrou obsiahnutou v Prílohe č.8a zákona NR SR Č. 24/2006 Z.z.
K bodu 22:
Uvedenej požiadavke sa nevyhovuje. Požiadavka s realizáciou zrneny navrhovanej činnosti
nesúvisí. Predložená zmena navrhovanej činnosti uvažuje s výmenou jednotlivých
technologických zariadenf v existujúcich výrobných halách. Výrobne haly boli pred samotnou
výstavbou posúdené z pohľadu dopadov na životné prostiedie. Spracovat‘ aktuálny
geologicky a hydrogeologický prieskurn a spracovat analýzu reálnych vplyvov je pri zmene
navrhovanej činnosti nerelevantně.

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti, z dövodu jej účelovosti, objektívne nedójde
k ovplyvneniu geologických a hydrogeologických pomerov na danej lokalíte.

Zmena navrhovanej činnosti je vypracovaná pre potreby zistovacieho konania v súlade s
obsahom a štruktúrou obsiahnutou v Prílohe č.8a zákona NR SR Č. 24/2006 Z.z.
K bodu 23:
Uvedenej požiadavke sa nevyhovuje. Požiadavka s reahzáciou zmeny navrhovanej činnosti
nesúvisí. Predložená zmena navrhovanej činnosti uvažuje s výmenou jednotlivých
technologických zariadenf v existujúcich výrobných halách. Výrobné haly boli pred samotnou
výstavbou posúdené z pohl‘adu dopadov na životné prostredie.

Zmena navrhovanej činnosti je vypracovaná pre potreby zistovacieho konania v súlade
s obsahom a štruktúrou obsiahnutou v Prílohe č.Ra zákona NR SR Č. 24/2006 Z.z.
K bodu 24:
Uvedenej požiadavke sa nevyhovuje. Umiestnenie výrobnej haly MICHATEK k.s. je v
súlade s úzernným plánom mesta Michalovce, schváleným MsZ v Michalovciach uznesením
č. 160 zo dňa 26.2.2008. — plochy priemyselnej výtoby. stavebníctva a skladov. položka 44 —

priemysclný park.
Zámer je taktiež v súlade s rozhodnutím o umiestnení stavby ..Priemyselný park Michalovce
č.2004/9654-Pe. Zmena navrhovanej činnosti v spoločnosti MICHATEK k.s., bude
realizovaná v rámci existujúcich výrobných hál či a č.2 situovaných v priemyselnorn parku
mesta Michalovce.

Pövodná navrhovaná činnost bola v roku 201 1 pod názvom ..Výrobný závod Michatek
Michalovce - 2. etapa hodnotená v zistovacom konaní v zmysle zákona 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

Na základe zisfovacieho konania Okresný úrad Michalovce rozhodnutím č.201 1/01088
zo dňa 10.11.2011 určil. že sa navrhovaná činnost nebude posudzovat a odporučil realizovat
navrhovanú činnost. V roku 2015 bo]a posudzovaná zmena činnosti ..Výrobný areál
MICHATEK — 3. etapa ktorá bude predstavovať ďalšiu etapu budovania výrobného závodu
spoločnosti - výstavba novej výrobno — skladovej haly.

Na základe zistovacieho konania Okresný úrad Michalovce rozhodnutím č. OU-MI
OSZP-20l5/0061 10-16 zo dňa 22.5.2015, určil, že sa navrhovaná Činnost nebude
posudzovat a odporuč 11 realizovat‘ navrhovanú činnost.
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Z hľadiska koncepcie rozvoja mesta Michalovce činnost‘ zodpovedá určeným
kritériám funkčného využívania územia.
K bodu 25:

Uvedenej požiadavke sa nevyhovuje. Navrhovanou zmenou nedójde k vzniku nových druhov
odpadov počas prevádzky. Odpady budú produkované v rovnakorn zložení ako prebehlo
posudzovanie výroby v zisťovacorn konaní.

Tabulka č. 1: Odpady vznikajúce počas prevódzky celého závodu, špeciJkovcuuzé v zniysle
vyhlášky MZ]‘ SR Č. 365/2015 Zz. kiorou sa t,skmovuje Kaícilóg odpadov v znení neskoľších
pFedpisov

Kat. číslo - -

zov Katecona
odpadu

070213 odpadovýplast O
OS 01 12 odpadové farby a laky mé ako uvedené v 0801 11 O
11 01 12 vodné oplachovacie kvapahiiy a mé ako uvedené v 11011 1 O

13 01 10 nechlórované mineráhie hydraulické oleje N

13 05 07 voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody N
15 01 01 obaly z papiera a lepenky O

15 01 02 obaly z plastov O
15 01 03 obaly z dreva O

15 01 06 zmiešané obaly O

Kat. číslo -

%azov Kategona
odpadu

15 01 1
obaly obsahiijúce zvyškv nebezpečných látok, alebo kontaminované

N
nebezpečnými látkami

15 01 11
kovové obaly obs neli tuhý pórovitý zákl. materiál vrátane práz tlak.

N
nádob

15 02 02 absorbentv. fihračné materiály vrátane olejových filtrov N

15 O‘ 03
absorbenty filh materiály, handry na čistenie a ochrodevy ilie ako

N
— uvedenév 150202

16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečené časti (svet. zdroje) N

16 02 14 vvradené zariadema mé aiw uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 O
16 02 16 časti odstránené z vyi. zaňadeni, mé ako uvedené v 16 02 15 O

170402 hhnik O
170405 železoaoceľ O

Pri inštalačných prácach zariadení je predpoklad vzniku odpadov kategórií O - ostatných
ako aj N - nebezpečných. V priebehu výstavby vzniknú predovšetkým odpady, ktoré patria do
skupiny 17 — stavebné odpady.

Jednotlivé druhy, množstvá a materiálová bilancia odpadov počas inštalácie budú
bližšie špecitkované v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Pri nakladani so stavebnými
odpadmi je nutné dodržiavať súlad s legislatívou v odpadovom hospodárstve.

Pri nakladaní s odpadmi je potrebné dodržiavat‘ legislativu v odpadovom hospodárstve a
plnit‘ povinnosti držiteľa odpadov v súlade s 14 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorých zákonov.

Presné druhy, množstvá a príslušné dokumenty (havarijný plán, prevádzkový poriadok,
evidenčné listy...) podľa platnej legislatívy bude nutné dopracovať na konkrétne podmienky
póvodcu odpadu po inštalácií nových zariadení.
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Zmesový kornunálny odpad a ich oddelené zložky je potrebné zhromažďovaf v zbernch
nádobách zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v Meste Michalovce.

Všetky materiály sú skladované vo vyhradenom priestore v originálnom balení až do
doby spracovania. Sklad je zabezpečený havarijnou nádržou a splňa aj ďalšie požiadavky
vyhlášky MV SR Č. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri
maniputácii a skladovaní horľavých kvapalín. fažkých vykurovacích olejov a rastlinnýcb a
živočíšnych tukov a olejov.

Odpady z inštalácie nových zariadení bude potrebné ukladat‘ utriedené podľa
jednotlivých druhov do označených veľkokapacitných kontaj nerov a priebežne zabezpečovat‘
leh následné zhodnotenie, resp. zneškodnenie prostredníctvom oprávnených spoločností.

Odpady, ktoré vznikajú počas prevádzkovania zariadení, sú prechodne
zhromažďované v zodpovedajúcich nádobách/kontajneroch oddelene podľa kategórií a
druhov, pričom je vedená ich evidencia. Ročné rnnožstvá odpadov, s ktorými sa v
sledovanom období nakladalo, sú ohlasované príslušným úradom. Pri preprave nebezpečných
odpadov sú vystavované sprievodné listy aje vedená evidencia o preprave v zmysle zákona.
Zhromaždiská sú riadne označené a nebezpečné odpady sú opatrené identifkačnými listami
nebezpečného odpadu. Zhromaždené odpady sú priebežne, po dosiahnutí technicky a
ekonomicky optirnálneho množstva, odvážané oprávnenými organizáciami.
Zvoz komunálneho odpadu Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce (TaZS),
ktorých zriad‘ovateľom je mesto Michalovce. Tiež zabezpečujú prevádzku skládky na nic
nebezpečný odpad Žabany, pravidelný zvoz objemného odpadu, separovaný zber komodit -

papier, plasty a sklo, ako aj prevádzku zberného dvora so zberom nebezpečných zložiek
kornunálneho odpadu.

Mesto Michalovce prostredníctvom TaZS zabezpečuje zber týchto nebezpečných
odpadov:

• obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými
látkami,

• absorbenty, filtračné materiály. vrátane olejových filtrov inak nešpeciflkovaných.
handry na čistenie. ochranné odevv kontaminované nebezpečnýiui látkami.

• niklovo - kadmiové batérie, batérie obsahuj úce ortuť.
• pesticidy,
• žiarivky a iný odpad obsahuj úci ortut‘,
• trby. tlačiarenské farby. lepidlá a živice obsahiijúce nebezpečné látky.
Zákon č.79/20 15 Z.z. o odpadoch je spoločnosfou MICHATEK dösledne dodržiavaný.

K bodu 26;
Uvedenej požiadavke sa nevyhovuje. Nakladanie s odpadmi je navrhovateľom zabezpečené v
súlade s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodárstva a programami odpadového
hospodárstva danej lokality, kde princípom sú predovšetkým prevenci a vzniku odpadov a
zhodnocovanie odpadov. Separovaný zber odpadu je v spoločnosti MJCHATEK k.s.
vyriešený a zabezpečený a zberné nádoby sú zabezpečené a umiestnené v rámci areálu v
dostatočnom množstve. Vid‘ aj bod 25.
K bodu 27;
Uvedenej požiadavke sa nevyhovuje. Predložená zmena navrbovanej činnosti uvažuje
s výtuenou jednotlivých technologických zariadení v existuj úcich výrobných halách. Výrobne
haly boli pred samotnou výstavbou posúdené z pohľadu dopadov na životné prostredie.

Zmena navrhovanej činnosti je vypracovaná pre potreby zisťovacieho konania v súlade s
obsaboin a štruktúrou obsiahnutou v Prílohe č.8a zákona NR SR Č. 24/2006 Z.z.
Vid‘ aj bod 24 a 25.



struna 17 ro:hodnuíia Č. OU-MI-OSZP-201 7/00051 7/24

K bodu 2$;
Uvedenej požiadavke sa nevyhovuje. Spoločnosť MICHATEK k.s. má spracovaný manuál
krízového riadenia pre prípad krizových situácií a havárií v súlade s platnou legislatívou -

zákonov SR. vyhlášok a nariadení platných v čase spustenia výroby spoločnosti a uvedenia do
prevádzky.
K bodu 29;

Uvedenej požiadavke sa vyhovuje v plnom rozsahu.

Upozornenie: Podľa 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto
rozhodnutí verejnosf spösobom v mieste obvyklým.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podaf do 15 dní od jeho doručenia odvolanie na

Oktesný úrad Košice. odbor starostlivosti o životné prostredie prostredníctvorn tunajšieho
úradu ( 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších noviel).

V prípade verejnosti podřa 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia
považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podFa 29
ods. 15 zákona.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

Doručuje Sa:

‚ad \j

Ing. Marián ZbVCIK‘
vedúci odbi

I. Košichý sanzosprci‘nv kraj, Úi‘ad KSK, jVcímestie \ Íc,,‘atcíni, micru I. 042 66 Košice
2. Qkresnm úrad .‘mlichalovce, OSZP. .\ámnestie slaboch 1, 07] 01 Michalovce
3. Okresné riadUel‘sívo HaZZ ilic/mo/ovce. EmOu Km‘úl‘a 21, 071 01 Michalovce
4. Regionálnm‘ úrad m‘erejného :tb‘am‘otnícti‘a so sic//oni i‘ Micha/om‘ciach, Sanza Chahmpkzm 5. 07! 0! Micha/ovce
5. Okresnm úctu! Mic/wloi‘ce. OKR, Námestie slobody J. 07! 01 Michalovce
6. Ministentm‘o hospoclárstm‘a SR, Mieroi‘á I 9. 827 15 Bnztis/c,mc, -- re:ortný oľgám!
7. Mesto !mÍicha/ovce. priniúior mnestc!, 07! 0! Micha/ovce
8. Zcb‘uženie c/omovČch samospráv. Rovniankova 14. P. O. Box 218. 850 00 Bratislava
ilÍjc‘Iia/ek ks.. Pric,mzm‘u‘hzl park 1. 07/ 01 Michalovce

MEST$Xý ÚRAD CALOVCE

VYVESENÉ: ). O.
ZVESENĚ: 5 Üt) JJ1‘‘4

MES FO MICHALOVCE
MESTSKÝ ÚRAD
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