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Vec
Intenzifikácia procesu regenerácie minerálnych olejov pre ich opätovného použitie
- zverejnenie záverečného stanoviska

Mesto Michalovce, mestský úrad, v zmysle 37 ods. 7 zákona Č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (d‘alej len „zákon“), oznamuje verejnosti, že móže nahliadnut‘ do
záverečného stanoviska pre navrhovanú činnost‘ „Intenzifikácia procesu regenerácie
minerálnych olejov pre leh opätovného použitie“, ktorého spracovatel‘om je Ministerstvo
životného prostredia Slovcnskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia
a a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Bratislava.

Predmetné záverečné stanovisko je k nahliadnutiu na odbore výstavby, životného
prostredia a miestneho rozvoja tunaj šleho mestského úradu, pracovisko Nám. slobody č. 1, 1.
poschodie, kancelária Č. d. 171 a 172. ‘

Proti tomuto rozhodnutiu možno podat‘ rozklad podl‘a 61 ods. 1 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Ministerstvo
životného prostredia Slovenskej republiky.

Verejnost‘ má podl‘a 24 ods. 4 zákona, právo podat‘ rozklad proti záverečnému
stanovisku aj vtedy, ak nebola účastníkom konania o vydaní záverečného stanoviska.

V prípade verejnosti podl‘a 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia záverečného
stanoviska považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia v povinnom hodnotení podl‘a 37
ods. 7 zákona.

Verejnost‘ móže do záverečného stanoviska nahliadnut‘, robit‘ z neho výpisy, odpisy
alebo na vlastné náklady zhotovit‘ kópie.
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SLOVENSKÉ] REPUBLIKY

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

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na
životné prostredie, ako prfslušný orgán štátnej správy podl‘a 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 doplnenf niektorých zákonov v znení neskoršfch predpisov v spojení s 3 písm. k) a 54
ods. 2 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinných do 14. júna 2017 (d‘alej
len „zákon“), na záktade výsledkov procesu posudzovania vykonaného podľa ustanovení
zákona vydáva podl‘a 37 zákona a podl‘a 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskoršfch predpisov

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO
(číslo 3505/2017-1 .7/mo)

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI

1.Názov J
ECOFIL, spol. s r.o. ‚

2. Identifikačně číslo J .

00617334 -3

3. Sídlo

__________________________________________________

Okružná600l, 07101 Michalovce

II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

1. Názov

Intenzifikácia procesu regenerácie minerálnych olejov pre ich opátovné použitie
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2. Účel

Účelom navrhovanej činnosti je poskytovariie služieb - regeneráciu opotrebovaných

minerálnych olejov pre ich opätovné použitie u zákazníkov navrhovateľa v rámci celého

územia Slovenska. Navrhovaná činnost‘ bude realizovaná v priemyselných areáloch

jednotlivých odberateľov predmetnej služby v rámci SR.

3. Uživatel‘

ECOFIL, spol. s r.o., Okružná 6001, 071 01 Michalovce ajeho zákazníci

4. Umiestnenie navrhovanej činnosti

Kraj: Košický
Okres: Michalovce
Obec: Michalovce
Katastrálne územie: Michalovce
Parcela Č.: 3951/3, LV 9840

Navrhovaná činnost‘ bude vykonávaná v obj ektoch zákaznfkov na územf celej SR.

Zámer je vypracovaný pre modelovú lokalitu — areál ECOFIL spol. s r.o., Okružná 6001,

071 01 Michalovce, ako jednu z množstva obdobných areálov v mých spoločnostiach

v rámci SR, v ktorých budú mobilně zaríadenia umiestnené na dobu podľa potrieb zákazníka.

Modelová lokalita je situovaná v areáli spoločnosti ECOFIL spol. s r.o. na ulici

Okružnej 6001 v Michalovciach, v zastavanej časti mesta. Areál susedí s priemyselným

areálom — bývalý areál AVIN, s.r.o., predajňou áut a autoservisnými prevádzkami. Priamo

sa nedotýka obytnej zástavby.

5. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti

Termín zakúpenia nových zariadení: 11/2017
Termín začatia činnosti: 11/2017
Termín ukončenia činnosti: je určený dobou životnosti technologických zariadení

6. Stručný opis technického a technologického riešenia

Společnost‘ ECOFIL, spol. s r.o., bude prevádzkovat‘ navrhovanú činnost‘ tak, že

zákazníkem bude prenajímat‘ jednotlivé mobilně zariadenie na regeneráciu minerálnych

oiejov podi‘a potreby výkonovej a časovej. Pred samotnou čmnnosfou budú pracovníci

zákazníka určení k obsluhe mobilného zariadenia preškolení z obsluhy a bezpečnosti pri

práci.
Podl‘a zákona o odpadoch [ 5, ods. (4), písm. a) až d)] mobilně zariadenieje zariadenie

na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenie na zneškodňovanie odpadov, ak je

prevádzkované na jednom mieste kratšie ako šest‘ po sebe nasledujúcich mesiacov, ktoré:
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- je konštrukčne a technicky prispósobené na častý presun z miesta na miesto,
- vzhl‘adom najeho konštmkčné riešenie nemá byt‘ a ani nieje pevne spojené so zemou alebo
stavbou,
- je určené na zhodnocovanie odpadov alebo na zneškodňovanie odpadov najmä
v míeste ich vzniku a
- nevyžaduje stavebné povolenie ani oMásenie podľa osobitného predpisu (* 57 a * 66
zákona č. 50/1976 Zb.).

V rámci navrhovanej činnosti bude mobilné zariadenie zhodnocovat‘ nebezpečné
odpady na mieste ich vzniku (výskytu) v rámci celého územia SR, modelovou lokalitou pre
účel tohto posudzovania je areál sídla spoločnosti ECOFIL, spol. s r.o., Okružná 6001,
071 01 Michalovce.

Stavebné a technické riešenie
Navrhovaná činnost‘ si nevyžaduje nové stavebné objekty, rekonštrukciu existujúcich

stavebných obj ektov, ani stavebné úpravy.

1) Mobilné filtračné zariadenie s prietokom 12 llminútu, na transformátorový olej
s aqua snfmačom a vývevou - počet: 15 ks
Skelet zariadenia má tvorit‘ montovaná konštrukcia z oceľových plechov. Dno skeletu

je vodotesne zvarené s rámom, a tým vytvára zbemú nádrž pre prípad náhodných únikov
filtrovaného média z hydraulického obvodu. Elektromotor s čerpadlomje upevnený na ráme
skeletu skrutkami. Hliníkové filtračné telesá sú priskrutkované k výstuhám skeletu. Vnútri
skeletu je inštalovaný hydraulický obvod z povrchovo upravených rúrok a armatúr.

Zariadenie má v prednej časti plechový panel na ktorom sú nainštalované indikačné
prvky (vakuometer, manometer) a elektrické ovládanie zariadenia. Zariadenie je vybavené
aqua metrom s rozsahom od 0-100 ppm a vývevou na odvzdušnenie oleja. Mobilné
prevedenie.

Filtračné zariadenieje určené na filtráciu olej ov vo vedľajšom prúde (by-pass) pomocou
celulózových filtračných elementov hlbkovou filtráciou na hodnoty čistoty olej ov NAS 1638
stupeň 3, ISO 4406 stupeň 13/l 1/8 a obsah vol‘nej vody max. 2 ppm.

2) Mobilné filtračné zariadenie s prietokom 12 Uminútu, s aqua snímačom a čítačkou
častic - počet: 20 ks

Skelet zariadenia má tvorit‘ montovaná konštrukcia z ocel‘ových plechov. Dno skeletu
je vodotesne zvarené s rámom, a tým vytvára zbemú nádrž pre prfpad náhodných únikov
filtrovaného média z hydraulického obvodu. Elektromotor s čerpadlomje upevnený na ráme
skeletu skrutkami. Hliníkové filtračné telesá sú priskrutkované k výstuhám skeletu. Vnútri
skeletu je inštalovaný hydraulický obvod z povrchovo upravených rúrok a armatúr.
Zariadenie má v prednej časti plechový panel na ktorom sú nainštaiované indikačné prvky
(vakuometer, mariometer) a elektrické ovládanie zariadenia. Zariadenie je vybavené aqua
metrom s rozsahom od 0-100 ppm a laserovou čítačkou častíc. Mobilné prevedenie.

Filtračné zariadenie je určené na filtráciu minerálnych olejov vo vedl‘ajšom prúde
(bypass) pomocou celulózových a polypropylénových filtračných elementov hÍbkovou
filtráciou na hodnoty čistoty olejov NAS 1638 stupeň 3, ISO 4406 stupeň 13/11/8 a obsah
vol‘nej vody max. 50 ppm.
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3) Mobilné filtračně zariadenie s prietokom 3,5 Uminútu, s ohrevom - počet: 40 ks

Skelet zariadenia má tvorit‘ montovaná konštrukcia z ocel‘ových plechov. Dno skeletu

je vodotesne zvarené s rámom, a tým vytvára zbemú nádrž pre prfpad náhodných únikov

filtrovaného média z hydraulického obvodu. Elektromotor s čerpadlom a hydraulickou

rozvodovou kockou je upevnený na ráme skeletu skrutkami. Hliníkové filtračné teleso je

priskrutkované k hydraulickej rozvodovej kocke. Zariadenie má v prednej časti

nainštalované indikačné prvky (vakuometer, manometer) a elektrické ovládanie zariadenia.

Zariadenie je vybavené mikroohrevom. Mobilné prevedenie.

Fihračné zariadenie je určené na filtráciu minerálnych olejov vo vedľajšom prúde

(bypass) pomocou celulózových a polypropylénových filtračných elementov hlbkovou

filtráciou na hodnoty čistoty olejov NAS 1638 stupeň 3, ISO 4406 stupeň 13/11/8 a obsah

voľnej vody max. 50 ppm.

4) Mobilné separačné zariadenie s prietokom 36 l/minútu - počet: 2 ks

Skelet zariadenia má tvorit‘ montovaná konštrukcia z oceľových plechov. Dno skeletu

je vodotesne zvarené s rámom, a tým vytvára zbemú nádrž pre prípad náhodných únikov

filtrovaného média z hydraulického obvodu. Elektromotor s čerpadlomje upevnený na ráme

skeletu skrutkami. Hliníkové filtračné telesá sú priskrutkované k výstuhám skeletu. Vnútri

skeletu je inštalovaný hydraulický obvod z povrchovo upravených rúrok a armatúr.

Zariadenie má v prednej časti plechový panel na ktorom sú nainštalované indikačné prvky

(vakuometer, manometer) a elektrické ovládanie zariadenia. Zariadenie je vybavené aqua

metrom s rozsahom od 0-100 ppm. Zariadenia obsahuje vákuový systém, ktorý slúži na

separáciu vody z oleja odparovaním. Mobilné prevedenie.

Filtračné zariadenie je určené na sušenie a filtráciu minerálnych olejov vo vedľajšom

prúde (by-pass) pomocou celulózových a polypropylénových fUtračných elementov

hlbkovou filtráciou na hodnoty čistoty olejov NAS 1638 stupeň 3, ISO 4406 stupeň 13/l 1/8

a obsah voFnej vody max. 50 ppm.

5) Mobilné filtračně zariadenie s prietokom 60 Uminútu, s ohrevom, s čítačkou častíc

a frekvenčným meničom - počet: 2 ks

Skelet zariadenia má tvorit‘ montovaná konštrukcia z oceľových plechov. Dno skeletu

je vodotesne zvarené s rámom, a tým vytvára zbernú nádrž pre prípad náhodných únikov

filtrovaného media z hydraulického obvodu. Elektromotor s čerpadlomje upevnený na ráme

skeletu skrutkami. Hliníkové filtračné telesá sú priskrutkované k výstuhám skeletu. Vnútri

skeletu je inštalovaný hydraulický obvod z povrchovo upravených rúrok a armatúr.
Zariadenie má v prednej časti plechový panel na ktorom sú nainštalované indikačné prvky

(vakuometer, manometer) a elektrické ovládanie zariadenia. Zariadenie je vybavené

ohrevom, čítačkou častfc a frekvenčným meničom. Mobilné prevedenie.

Filtračně zariadenie je určené na filtráciu minerálnych olejov vo vedl‘ajšom prúde

(bypass) pomocou celulózových a polypropylénových filtračných elementov hlbkovou

filtráciou na hodnoty čistoty olejov NAS 1638 stupeň 3, ISO 4406 stupeň 13/11/8 a obsah

vol‘nej vody max. 100 ppm.
Spolu počet technologických zariadení : 79 ks

Celkový výkon za 24 hod. : 974,59 ton
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Riešenie infraštruktúrj,
Na realizáciu a prevádzkovanie navrhovanej činnosti - prevádzkovanie mobilných

technologických zariadení na regeneráciu opotrebovaných minerálnych olejov pre ich
opätovné použitie je potreba vody takmer nulová. Pri realizácíi navrhovanej činnosti
nevzniknú nároky na výstavbu nových objektov súvisiacich so spotrebou a zdrojmi vody.
Spotreba vody je viazaná jedine na pitné, najmä však na hygienické účely. Na pitné účely
bude zamestnancom k dispozícií voda v rámci jednotlivých existujúcich zariadení
zákazníkov.

Z procesu navrhovanej činnosti - prevádzkovanie mobilných technologických zariadení
na regeneráciu opotrebovaných minerálnych olejov pre ich opátovné použitie nevznikajú
žiadne priemyselné odpadové vody. Navrhovaná činnost‘, ktorá nekladie nároky na nové
pracovné sily, neprodukuje splaškové odpadové vody, v prípade potreby obsluha mobilného
zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov bude využívat‘ hygienické a sociálne
zariadenia predmetného areálu, kde sa práve nachádza.

Navrhovaná činnost‘ si nevyžaduje zmeny v odbere elektrickej energie.
Navrhovaná činnost‘ si nevyžaduje zásobovanie plynom, nekladie nároky na pripojenie
k rozvodom zemného plynu.

Doprava mobilných zariadení v rámci SR bude realizovaná v rámci eXistujúcej cestnej
dopravnej slete a po existujúcich prístupových komunikáciách v areáloch jednotlivých
zákazníkov. Vzhľadom na samotnú podstatu mobilných zariadení a leh malú hmotnost‘,
prevoz ku zákazníkom bude realizovaný malými dopravnými cestnými vozidlami.

III. POPIS PRIEBEHU POSUDZOVANIA

1. Vypracovanie zámeru/správy o hodnotení

Zámer navrhovanej činnosti s názvom „ IntenzJkáciaprocesu regenerácie minerálnych
olejov pre icli opdtovné použitie“ navrhovatel‘a ECOFIL, spol. s r.o., so sídlom Okružná
6001, 071 01 Michalovce vypracovali vo februári 2017 Ing. Igor Ubreži, ECOFIL, spol.
s r.o., Okružná 6001, 071 01 Michalovce v spolupráci s eXtemým spracovatel‘om
Ing. Jánom Vaškom. Krásnohorská 3160, 851 07 Bratislava.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (d‘alej len „MŽP SR“) listom
MŽP SR č. 3505/2017-1.7/mo, z 13. 02. 2017, podl‘a 22 ods. 6 zákona, na základe
odóvodnenej písomnej žiadosti navrhovatel‘a ECOFIL, spol. s r.o., zo dňa
03. 02. 2017 upustilo od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti
IntenzUikácia procesu regenerácie minerátnych olejovpre ich opätovné použitie“.

Listom zo dňa 06. 03. 2017 doručil navrhovatel‘ na MŽP SR zámer „IntenzJkácia
procesu regenerácie minerálnych olejovpre ich opätovnépoužitie“ podl‘a 22 zákona.

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podl‘a
1 a 2 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 ako prístušný orgán
podl‘a 3 písm. k) a 54 ods. 2 písm. k) zákona, začalo podl‘a 18 ods. 2 zákona č.71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov správne konanie
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vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie,
dňom doručenia zámeru navrhovateľom.

Navrhovaná čimiosť podl‘a prílohy Č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
je zaradená nasledovne:
4. Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel, položka č. 2a — Zariadenia na
regeneráciu odpadových minerálnych olejov, čast‘ A - povinné hodnotenie - od 500 t/deň
a viac.
9. Infraštruktúra, položka č. 7 - Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných
odpadov v spal‘ovniach a zariadeniach na spoluspal‘ovanie odpadov, alebo úprava,
spracovanie a zhodnocovanie nebezpečných odpadov, čast‘ A — povinné hodnotenie, bez
limitu.
9. Infraštruktúra, položka č. 9 - Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie
s nebezpečnými odpadmi, čast‘ B - zist‘ovacie konanie od 10 t/rok.

Zaradenie činnosti podl‘a Prílohy Č. 1 — Zhodnocovanie odpadov k zákonu
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“): R9 Prečist‘ovanie oleja alebo jeho mé opätovné
použitie.

2. Rozoslanie a zverejnenie zámeru/správy o hodnotení

MŽP SR zaslalo zámer na zaujatie stanoviska listom č. 3505/2017-1.7/mo zo dňa
07. 03. 2017 v súlade s 23 ods.1 zákona nasledovným subjektom: dotknutým orgánom
(Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad
Michalovce, odbor krIzového riadenia, Regionálny úrad verejného zdravotnIctva so sídlom
v Michalovciach, Ministerstvo obrany SR, Úrad Košického samosprávneho kraja Okresné
riaditel‘stvo HaZZ v Michalovciach) rezortnému a zároveň povol‘1.tjúcennl orgánu
(Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva), druhému
rezortne‘mu orgánu (Ministerstvo hospodárstva SR), povoTz.tjúcemu orgánu (Okresný úrad
Košice — odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybraných
zložiek životného prostredia kraja) a dotknutej obci - Mestu Michalovce.

MŽP SR zverejnilo oznámenie o predložení zámeru a samotný zámer na webovom sídle
MŽP SR na adrese:
https:ĺ/www. enviroportal. sWsk/e ia/detail/intenzJikacia-procesu-regeneracie-mineratnych
olejov-pre-ich-opatovne

MŽP SR zároveň požiadalo listom č. 3505/2017-1.7/mo zo dňa 07. 03. 2017 Mesto
Michalovce ako dotknutú obec, aby podl‘a 23 ods. 3 zákona do 3 pracovných dní od
domčenia zámeru informovala o ňom verejnost‘ na úradnej tabuli obce najmenej na dobu 21
dní od zverejnenia informácie o jeho doručení a zároveň oznámila, kde a kedy možno do
zámeru nahliadnut‘, v akej lehote a kde móže verejnost‘ podávat‘ pripomienky.

Mesto Michalovce listom č.V-40733/2017/Fr zo dňa 06. 04. 2017, zaslanom na
MŽP SR, potvrdilo zverejnenie zámeru navrhovanej činnosti na úradnej tabuli Mesta
Michalovce v termíne od 15. 03. 2017 do 05. 04. 2017. Zámer bol zverejnený aj na
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elektronickej informačnej tabuli Mesta Michalovce: www.michalovce.sk v termíne od
15. 03. 2017.

Prerokovanie rozsahu hodnotenia (doručených pripomienok) s navrhovatel‘om sa
konalo na MŽP SR 10. 04. 2017. Po podrobnom posúdení doručených stanovísk
k navrhovanej činnosti „ IntenzJikácia procesu regenerácie minerálnych olejov pre ich
opätovné použitie“ doručených podl‘a 23 zákona, zvážení úrovne spracovania zámeru
vzhľadom na charakter, rozsah a vplyvy navrhovanej činnosti v spolupráci s rezortnými
orgánmi a povol‘ujúcimi orgánmi podl‘a 32 zákona MŽP SR listom Č. 3505/2017-1.7/mo
zo dňa 13. 04. 2017 určilo, že srrávu o hodnotenf pre navrhovaniú činnost‘ „IntenzJikácia
procesu regenerácie minerálnych olejov pre ich opätovné použitie“ nie je iotrebné
vypracovat‘.

Na d‘alší postup hodnotenia sa prmmerane použili ustanovenia 33 až 39 zákona.
V d‘alších krokoch procesu posudzovania navrhovatel‘om predložený zámer plnil

funkciu správy o hodnotení.
MŽP SR zaslalo oznámenie o upustení od vypracovania správy o hodnotení listom

Č. 3505/2017-1.7/mo zo dňa 13. 04. 2017 navrhovatel‘ovi, dotknutej obci, samosprávnemu
kraju, rezortným, dotknutým a povol‘ujúcemu orgánu.

V oznámení MŽP SR požiadalo dotknutú obec, aby podľa 34 ods.1 zákona do
3 pracovných dní od doručenia oznámenia informovala o tom verejnost‘ a zároveň verejnosti
oznámila, kedy a kde je možné do zámerulsprávy o hodnotení nahliadnut‘, robit‘ z neho
výpisy, odpisy, atebo na vlastné náklady zhotovit‘ kópie a zároveň uviedla, v akej lehote
móže verejnost‘ podávat‘ pripomienky a označila miesto, kde sa móžu podávat‘.

Zároveň MŽP SR požiadalo dotknutú obec, aby podl‘a 34 ods. 2 zákona zabezpečila
po dohode a v spolupráci s navrhovatel‘om verejné prerokovanie navrhovanej činnosti
a zároveň upozornila, že termín a míesto verejného prerokovania navrhovanej činnosti je
dotknutá obec povinná, podl‘a 34 ods. 3 zákona, oznámit‘ najneskór 10 pracovných dní
pred jeho konaním, a aby prizvala naň okrem verejnosti aj zástupcov MŽP SR, rezortného
orgánu a dotknutých orgánov. Ďalej mala dotknutá obec v spolupráci s navrhovatel‘om za
povinnost‘ podl‘a 34 ods.4 zákona vyhotovit‘ záznam a doručit‘ ho na MŽP SR do 10
pracovných dní od verejného prerokovania.

V zákonom stanovenej lehote neboli doručené žiadne stanoviská verejnosti
v zámerulspráve o hodnotení.

3. Prerokovanie zámeru/správy o hodnotení s verejnost‘ou

Mesto Michalovce zvolalo verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „ IntenzJikácia
procesu regenerácie minerálnych otejov pre leh opätovné použitie“ oznámením
Č. V—40733/2017/Frzo dňa 10. 05. 20l7vsúlade s 34 zákona na deň 24. 05. 2017o 10.00
hod. na Mestskom úrade v Michalovciach. Mesto informovalo verejnost‘ o verejnom
prerokovaní vyvesením oznámenia na úradnej tabuli mesta Michalovce. Verejné
prerokovanie sa konalo na Mestskom úrade v Michalovciach 24. 05. 2017 o 10.00 hod.

Na verejnom prerokovaní sa podl‘a prezenčnej listiny zo dňa 24. 05. 2017 zúčastnili:
Ing. Marek Kotora, OÚ Michalovce - OSoŽP; Ing. Igor Ubreži, ECOFIL, spol. s r.o.,
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Michalovce; Ing. Helena Francúzová, Mestský úrad, OV, ŽP a MR. Zástupcovia verejnosti
alebo mých dotknutých inštitúcif sa verejného prerokovania nezúčastnili.

Na verejnom prerokovaní boli prítomní oboznámení s navrhovanou čmnnost‘ou činnost‘

IntenzUikácia procesu regenerácie minerálnych otejov pre ich opätovné použitie“ podl‘a
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účastníci prítomní na verejnom prerokovaní nevzniesli žiadne pripomienky ani
odporúčania k navrhovanej činnosti.

Zápisnica z verejného prerokovania bola zaslaná Ministerstvu životného prostredia SR
spolu s prezenčnou listinou listom č.V-40733/2017íFr zo dňa 29. 05. 2017, v zákonom
stanovenej lehote.

Záznam zapísala Ing. Helena Francúzová, odborná pracovníčka Mestského úradu
v Michalovciach, odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja a podpísali ho
všetci prftomní.

4. Stanoviská, pripomienky a odborné posudky predložené k správe o hodnotenUzámeru

Na základe listu MŽP SR č. 3505/2017-4.7/mo zo dňa 31. 03. 2017 boli k zámeru
v termínoch podľa 23 ods.4 zákona doručené nasledujúce stanoviská:
Ministerstvo hospodárstva SR, sekcia stratégie, odbor priemysetného rozvoja (list
Č. 17510/2017-4210-16063 zo dňa 31. 03. 2017) vo svojom stanovisku uvádza:

1. Upozorňuje MŽP SR, že názov navrhovatel‘a je potrebné uvádzat‘ v súlade so zápisom
v Obchodnom registri.

2. V časti 11/17 Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti odporúča doplnit‘
integrované povolenie podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečist‘ovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, nakoľko činnost‘ vyžaduje integrované povolenie (viď. Príloha č.1,
bod 5. Nakladanie s odpadmi 5.1 Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných
odpadov s kapacitou väčšou ako lOt za deň, ktorého súčast‘ou je jedna alebo viac činností,
vrátane písm. j) prečistenie oleja alebo jeho mé opätovné použitie). Denný fHtračný výkon
jednotlivých zariadení s výnimkou zariadenia s prietokom 3,5 l/min. presahuje uvedený
limit. Ministerstvo hospodárstva SR ako rezortný orgán na základe vyŠŠie uvedeného má za
to, navrhovaná činnost‘ má podliehat‘ povinnému hodnoteniu. Prihliada tiež na skutočnost‘,
že celkový výkon zariadení je väčší ako 500 t/deň a obdobné činnosti podl‘a prílohy č. 8
k zákonu č. 24/2006 v Z. z., kapitola 9 Infraštruktúra, položka 7. Zneškodňovanie alebo
zhodnocovanie nebezpečných odpadov v spal‘ovniach a zariadeniach na spoluspal‘ovanie
odpadov, alebo úprava, spracovanie a zhodnocovanie nebezpečných odpadov, kde
rezortným orgánom je Ministerstvo životného prostredia SR, podliehajú bez limitu
povinnému hodnoteniu.

3. V tabuľkách na str. 4 a 12 výkon zariadenia pod položkou 5. nezodpovedá výkonu zariadenia
uvedeného pri stručnom popise zariadení v časti 11.9.5, bod 4. (namiesto 331/min. má byt‘
uvedený výkon 36 l/min.). Obdobne v tabul‘kách nie je uvedený výkon dvoch filtračných
zariadení s prietokom 60 l/min. Odporúča údaje doplnit‘.



Strana č. 9 rozhodnutia Č. 3505/201 7-!. Z‘rno, zo dím 02. 10. 2017

V závere stanoviska upozorňuje, že navrhovateľ pri vykonávaní činnosti je povinný
dodržať podmienky zákona č. 79/2015 Z. z. a osobitných predpisov na ochranu životného
prostredia a zdravia l‘udí a činnosť vykonat‘ v súlade s podmienkami autorizácie udelenej
Ministerstvom životného prostredia SR. Podl‘a 93 ods. 1 zákona č. 79/20 15 Z. z. oznámit‘
tiež zmenu údajov uvedených v rozhodnutí o udelení autorizácie.

Ministerstvo Životného prostredia SR, odbor odpadového Iiospodárstva (list. č.
14406/2017 zo dňa 31. 03. 2017) konštatuje, že navrhovaná činnost‘ je akceptovatel‘ná za
iodmienky dodržania ustanovení všeobecne záväzných právnych predisov v oblasti
odpadového hospodárstva.

Ministerstvo obrany SR (list č. ÚCLaSMŠ-3 7-161/2017 zo dňa 16. 03. 2017) vo svoj om
stanovisku uvádza, že nemá žiadne pripomienky. Navrhovaná činnost‘ nie je v kolízii so
záujmami obrany štátu.

Region ómy úrad verejného zdravotníctva so sídtom v Michatovciach (list
Č. 2017001173-1 zo dňa 06. 04. 2017) v stanovisku uvádza, že dňa 05. 04. 2017 bob na
RÚVZ 50 sídlom v Michalovciach doručené doDlnenie k zámeru navrhovatel‘om, v ktorom
sa uvádza, že mobilné filtračné zariadenia budú spoločnost‘ou ECOFIL, spol. s r.o., Okružná
6001, Michalovce len prepožičiavané partnerským spoločnostiam na území celej Slovenskej
republiky pre vykonanie nevyhnutných technologických operácií v rámci projektovaných
činností a uvádza, že po upresnení predloženého zámeru nie sú výhrady voči predloženému
zámeru nakoľko v areáli spoločnosti ECOFIL, spol. s r.o., Okružná 6001, Michalovce sa
nebude vykonávat‘ navrhovaná činnost‘, ale len požičiavanie mobilných filtračných
zariadení.

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životnéprostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia kraja (list č. OU-KE-OSZP1-201 7/015 722 zo dňa
03. 04. 2017) v úvode svojho stanoviska uvádza, že podl‘a zákona o odpadoch [5, ods. (4),
písm. a) a d)] mobitnézariadenieje zaríadenie na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenie
na zneškodňovanie odpadov, ak je prevádzkované na jednom mieste kratšie ako šest‘ po
sebe nasledujúcich mesiacov, ktoré
- je konštmkčne a technicky uspósobené na častý presun z miesta na miesto
- vzhl‘adom na jeho konštrukčné riešenie nemá byt‘ a ani nie je pevne spojené so zemou
alebo stavbou
- je určené na zhodnocovanie odpadov alebo na zneškodňovanie odpadov najmä v mieste
ich vzniku, nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie podl‘a osobitného predpisu ( 57
a 66 zákona č. 50/1976 Zb.)
Prediožený zámer si,lňa všetky vyššie uvedené náležitosti (iodmienky), mobiiné
zariadenie bude zhodnocovat‘ nebezpečné odpady na mieste ich vzniku (výskytu) v rámci
celého územia SR, pre účel tohto posudzovania aj v areáli sídla spoločnosti ECOFIL, s.r.o.,
Okružná 6001, 071 01 Michalovce.

V súbrnnom stanovisku za štátnu správu ochrany prfrody a krajiny, štátnu správu
odpadového hospodárstva, štátnu vodnú správu a štátnu správu ochrany ovzdušia uvádza:
Za úsek ocbtrcny prírody a krajiny:
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Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny sa navrhovaná činnost‘ pravdepodobne
bude realizovat‘ v intravilánoch miest a obcí, takže sa nepredpokladá, že budú dotknuté
záujmy ochrany prírody a krajiny cbránené v zmysle Č. 543/2002 Z. z. o ocbrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov. Na základe tejto skutočnosti súMasí s predloženým
zámerom navrhovanej činnosti, nakoľko je predpoklad, že plánovaná navrhovaná činnosť

nebude mat‘ pravdepodobne významný negatívny vplyv na zákonom cbránené záujmy
ochrany prírody.
Za úsek štátnej vodnej správy:

Uvádza, že činnost‘ podl‘a navrhovateľa neovplyvní režim ani odtokové pomery
povrchových vód a nebude mat‘ vplyv na zásoby alebo charakter prúdenia podzemných vód.
Počas prevádzky nieje predpoklad, že by sa zmenili charakteristiky vodného režimu daného
územia. Realizáciou činnosti nedójde za normálnych okolností z hydrogeologického
hľadiska k žiadnym podstatným negatívnymjavom. Umiestnenie navrhovanej činnosti bude

vždy nad úrovňou hladiny podzemnej vody a v súlade s požiadavkami príslušných
všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany vód. V procese prevádzky
navrhovanej činnosti nevznikajú žiadne odpadové vody.

Že v štandardných prevádzkových podmienkach nie je podľa navrhovateľa predpoklad
kontaminácie podzemných ani povrchových vód. Potenciálnym zdrojom znečistenia vód
móžu byt‘ jedine mimoriadne prevádzkové stavy a havariiné situácie (napr. únik ropných

látok), ktoré sú však obmedzené samotným technickým prevedením zariadení a úplne ich je
možné eliminovat‘ dósledným dodržiavaním technoloickej a pracovnej disciplíny
a pravidelnou kontrolou technického stavu zariadení. (kap. IV.3.2.3.. str. 63-64).

Vzhľadom na potenciálny vplyv navrhovanej činnosti na stav vód dotknutých lokalit
vyplývajúci z jej charakteru, v zmysle 23 ods. 4 zákona, ako dotknutý orgán s realizáciou
zámeru za úsek štátnej vodnej správy súhlasí za nasledujúcich podmienok, kedy
navrhovateľ pri prevádzke navrhovanej činnosti zabezpečí dodržanie ustanovenia 39 ods.
2 zákona č. 3 64/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „vodný zákon“), t. zn. pri zaobchádzaní so znečist‘ujúcimi látkami budú vykonané
také opatrenia, aby znečist‘ujúce látky nevnikli do povrchových vód alebo podzemných vód
alebo neohrozili ich kvalitu a pre tento účel:
1. Umiestni zariadenie len v zastrešenom, uzavretom objekte prevádzky obj ednávatel‘a

činnosti na spevnenú (betónovú) plochu, ktorá v prípade úniku olejov do okolia zabráni
poškodeniu životného prostredia a umožní mechanickú likvidáciu uniknutých kvapalín.

2. Zabezpečí obsluhe technické prostriedky na likvidáciu (vysušenie) a okamžité
odstránenie prípadnej havárie a bezpečné uloženie takto vzniknutého odpadu v súlade
s platnou legislativou.

3. Uvedie do prevádzky len zariadenie v bezchybnom technickom stave.
4. Vždy pred zaČiatkom výkonu Činnosti určí zodpovednú osobu a zabezpečí zaškolenie

obslužného personálu o technologických postupoch pri prevádzke zariadení vrátane
opatrení pre prípad havárie a postupoch na zamedzenie poškodenia životného prostredia
v prfpade úniku prevádzkových kvapalín alebo zhodnocovaných minerálnych olejov.

5. Spolu s ohlásením podl‘a 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kedy je
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prevádzkovatel‘ mobilného zariadenia povinný najneskór sedem dní vopred písonine
ohlásit‘ orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode
bude zhodnocovat‘ alebo zneškodňovat‘ odpady, miesto, kde bude túto činnost‘
vykonávat‘, druh, kategóriu a predpokladané množstvo odpadu, ktorý bude zhodnocovaný
alebo zneškodňovaný, a predkladaný čas výkonu činnosti, ohlásit‘ výkon činnosti rovnako
aj orgánu štátnej vodnej správy, t. j. odboru starostlivosti o životné prostredie okresného
úradu v mieste výkonu činnosti.

Za úsek štátuej správy ochrany ovzdušia:
Uvádza, že realizáciou zámeru nevznikne nový stacionámy zdroj znečist‘ovania ovzdušia.
Kvalitu ovzdušia ovplyvnia emisie znečist‘ujúcich látok z prepravy predmetných mobilných
jednotiek na zhodnocovanie nebezpečných odpadov na miesto určenia a ich opätovný odvoz.
K zámeru navrhovanej činnosti nemá pripomienky
Za úsek štátnej správy odpadového hospodárstva:
Súhlasf s vypracovaným zámerom navrhovanej činnosti bez pripomienok.

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životnéprostredie (list. č. OU-MI-OSZP
201 7/004616-8 zo dňa 24. 03. 2017) v súhrnnom stanovisku za jednotlivé úseky uvádza:

Z hl‘adiska záujmov štátnej vodnej správy:
Z hl‘adiska ochrany akosti povrchových a podzemných vód súhlasí s realizáciou zámeru
a nepožaduje posudzovanie predmetného zámeru podl‘a zákona Č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplneiií niektorých zákonov.
Z ht‘adiskc záujmov štátnej správy ochrany ovzdušia:
konštatuje, že v súvislosti s realizáciou zámeru (navrhovanej činnosti) nevznikne nový
stacionámy zdroj znečisťovania ovzdušia a nemá žiadne tripomienky
Z ht‘adiska záujmov štátnej správy v odpadovom hospodárstve:
$ realizáciou predmetného zámeru súhlasf s podmienkou: V prevádzkovom poriadku
mobilného zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov dostatočne
vhodným spósobom nešit‘ zachytávanie rrípadných havarijných únikov regenerovaných
oleiov priamo na mieste kde reenerácia bude prebiehat‘.
Z ht‘adiska ochrany prírody a krajiny:
Uvádza, že záujmová lokalita sa nachádza v území s prvým stupňom ochrany podl‘a zákona
Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, a zároveň nie je súčast‘ou území Natura 2000.
S predloženým zámerom súhlasí a zároveň upozorňuje na plnenie rovinností v zmysle * 4
ods. 1 zákona NR SR Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, že: každý pri vykonávaní
činností, ktoré móžu ohrozit‘, poškodit‘ alebo zničit‘ živočíchy alebo ich biotopy, je povinný
postupovat‘ tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.

ni,,. ‘ ;‚‚i; i‘ i.,. ;y..i, ‘i,„ „ ‘t. i.,‘. .‚ fl X /1DLľ7— %..I%1 CSflr.. ‚ 1111e S ‚.‘, (Kj lItJ UUl g. V ir.i1s,rLilIJvt.ittL..,r L. LiJU JL.ť

MI1-259-001/2017 zo dňa 17. 03. 2017) uvádza, že k uvedenému zámeru nemá
pripomienky.

Úrad Košického sarnosprávneho kraja (list č. 1809ĺ2017/ORRÚPŽP/9101 ZO dňa
21. 03. 2017) v stanovisku uvádza, že pri minimálnom zásahu do životného prostredia
a prehodnotení vplyvov celej navrhovanej činnosti na ovzdušie, povrchové vody, podzemné
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vody, pódu, za dodržania všetkých limitov v súlade s platnou legislatIvou v ocbrane vód,

ocbrane ovzdušia ako aj zosúladenie s legislativou o nakladaní s odpadmi, bezpodmienečnej

realizácie opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti na životné prostredie

súhlasí s predloženým variantom zámeru.

V zákonom stanovenej lehote neboli doručené žiadne pripomienky verejnosti.

5. Vypracovanie odborného posudku podl‘a 36 zákona

Odborný posudok podl‘a 36 ods. 6 a 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov vypracovala Ing. Jana Marcinková, na základe určenia Ministerstvo životného

prostredia SR listom Č. 3505/2017-1.7/mo zo dňa 01. 06. 2017. MŽP SR listom

Č. 3505/2017-1 .7/mo zo dňa 28. 07. 2017 predÍžilo podl‘a 36 ods. 4 na základe odövodnenej

žiadosti lehotu na spracovanie posudku o požadovaných 30 dní. Odborný posudok bol

doručený na MŽP SR 04. 09. 2017.
Ing. Jana Marcinková je zapísaná do zoznamu odborne spósobilých osób podľa

vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR Č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú

podrobnosti o odbornej spósobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie

pod číslom 473/2010/OHPV.
Spracovatel‘ka vypracovala posudok a návrh záverečného stanoviska na základe

informácií z predloženého zámeru, ktorý plní funkciu správy o hodnotení, miestnej

obhliadky, písomných stanovísk povoľujúceho orgánu, dotknutých orgánov a rezortných

orgánov, analýzy pripomienok a zápisnice z verejného prerokovania. Pri vypracovaní

posudku jeho spracovateľka použila ďalej informácie z odbornej literatúry, platnej

legislatIvy, ako aj vlastné poznatky a skúsenosti z odbornej činnosti v danej oblasti.

Posudok k navrhovanej činnosti bol po formálnej stránke spracovaný v zmysle 36

zákona a obsahuje všetky náležitosti potrebné pre komplexné odborné posúdenie procesu

hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov

dotknutého územia, výstupov procesu posudzovania, ako aj samotného zámeru..

Spracovateľka posudku uvádza, že predložený zámer je po formálnej i obsahovej

stránke štruktúrovaný a vypracovaný v súlade s prílohou Č. 9 k zákonu. Spracované sú všetky

kapitoly, informácie o činnosti týkajúcej sa regenerácie opotrebovaných minerálnych olejov

pre ich opätovné použitie sú podané v primeranom rozsahu. Spracovaná environmentálna

dokumentácia splnila svoj účel a umožnila komplexné posúdenie vplyvov navrhovanej

činnosti na životné prostredie a zdravie obyvatel‘ov.
Použité vstupné údaje v zámere sú primerané charakteru navrhovanej Činnosti

a postačovali pre identifikovanie jednotlivých vplyvov navrhovanei činnosti na životné

prostredie a zdravie obyvatel‘ov dotknutého územia.
Predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie boti vyčerpávajúcim

spósobom hodnotené z viacerých hľadísk: priame, nepriame, kumulatívne, synergické,

pozitívne a negatívne vplyvy. Z M‘adiska časového horizontu boli posúdené vplyvy v etape

prevádzky navrhovanej činnosti, nakol‘ko etapa výstavby v danom prípade nie je relevantná.
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Z hodnotenía vplyvov navrhovanej činností vyplýva, že v porovnaní so súčasným
stavom v dotknutom území za predpokladu splnenia všetkých podmienok a navrhovaných
opatrení nedój de k zhoršeniu stavu životného prostredia a prevádzka nebude mat‘ negatívny
vplyv ani na zdravotný stav obyvateVstva. Z výsledkov posúdenia vyplýva, že vzhl‘adom na
charakter navrhovanej činnosti, spósob prevádzkovania, technické a technologické
podmienky za predpokladu splnenia navrhovaných opatrení a dodržiavania prevádzkových
predpisov je realizácia navrhovanej činnosti environmentálne prijatel‘ná, dokonca
environmentálne prospešná.

V rámci navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú negatívne vplyvy z hľadiska záujmov
ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľstva, z environmentálneho hľadiska
prevládajú vplyvy pozitívne.

V závere posudku konštatuje, že za predpokladu rešpektovania navrhnutých podmienok,
dodržiavania prevádzkových predpisov a navrhnutých opatrení nepredpokladá významný
neatfvny vplyv na životné prostredie spósobený navrhovanou činnost‘ou.

IV. KOMPLEXNÉ ZHODNOTENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA

Vplyvy počas výstavby — vzhl‘adom k tornu, že s realizáciou navrhovanej činnosti nesúvisia
žiadne stavby, nakol‘ko bude realizovaná v exismjúcich priemyselných areáloch, vplyvy
počas výstavby možno vylúčit‘. Ďalej uvádzané vplyvy sa týkajú etapy prevádzky
navrhovane činnosti.

Vplyv na obyvatet‘stvo
Samotná prevádzka navrhovanej činnosti na každom mieste určenia na celom

Slovensku (napr. v hodnotenom modelovom prípade v areáli ECOFIL spol. s
vzhl‘adorn na svoju podstatu, charakter a rozsah predmetnej činnosti nie je zdrojom
znečist‘ujúcich látok, ani póvodcom stresujúcich faktorov, alebo mých negatívnych vplyvov
v rniere, pri ktorej by sa dali predpokladat‘ negatívne dopady na obyvatel‘stvo, za podmienky
dodržiavania všetkých technických, bezpečnostných, hygienických a legislatívnych
podmienok prevádzky.

Navrhovaná mobilná činnost‘ nebude mat‘ počas umiestnenia a prevádzkovania
priamy vplyv na obyvatel‘stvo. Činnost‘ bude umiestnená do existuj úcich priemyselných
areálov a ani preprava mobilných zariadení na rniesto určenia a jej odvoz vzhľadom na
minimálny rozsah neovplyvní kvalitu života obyvatel‘stva v okolí dopravných trás
(sporadický presun jednotlivých mobilných zariadení). Vzhl‘adom na malú hmotnost‘
mobilných zariadení, ich prevoz ku zákazníkom bude realizovaný malými dopravnými
cestnými vozidlami využívajúcimi iba cestnú dopravu. Realizácia navrhovanej činnosti
nepredstavuje pre obyvatel‘ov žiadne riziká.

Z hl‘adiska sociálno — ekonomického bude mat‘ navrhovaná činnost‘ počas jej
životnosti trvalý, priamy, pozitívny vplyv na obyvatel‘stvo vzhl‘adom na to, že prispieva k
vytvoreniu podmienok na udržanie zamestnanosti a ekonomického rozvoja.
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Hodnotenie zdravotných rizík
V rámci navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú (dlhodobé) negativa z M‘adiska

záujmov ochrany zdravia tak obyvatel‘stva, ako aj zamestnancov (obsluhy), počas jej
realizácie a prevádzky. Nedójde k obrozeniu zdravia obyvatel‘stva. Vzhľadom na to, že
realizácia a prevádzkovanie navrhovanej činnosti bude len vo vybradených priestoroch,
nemóžu vzniknút‘ reálne zdravotné riziká ani mé dósledky na verejné zdravie.

Vplyvy na prírodnéprostredie
Navrhovaná činnost‘ je svojou podstatou činnost‘ environmentálna, ktorá svojou

funkciou zabezpečuje ochranu životného prostredia z hľadiska nakladania s odpadmi a šetrí
primárne zdroje surovín. Realizovaním tejto činnosti sa zabezpečí predlženie životnosti
olejov, ktoré by sa stali nebezpečným odpadom.

Navrhovaná činnost‘ neovplyvňuje prírodné prostredie, počas jej realizácie a prevádzky
sa neočakávajú také zásahy v území, ktoré by ovplyvnili horninové prostredie, nerastné
suroviny, geodynamické javy a ani geomorfologické pomery.

Vplyvy na klimatické pomery
Vzhl‘adom na charakter navrhovanej činnosti, nie je predpoklad, že táto svojim

rozsahom a lokálnym dosahom móže ovplyvnit‘ klimatické pomery.
Navrhovaná činnost‘ svoj im rozsahom nemóže ovplyvnit‘ súčasnú miestnu klímu, ani

klimatické pomery dotknutého územia.

Vplyvy na ovzdušie
Vzhl‘adom na charakter navrhovanej činnosti nie je predpoklad negatívneho

ovplyvňovania kvality ovzdušia znečist‘ujúcimi látkami. Navrhovaná činnost‘ neprodukuje
znečist‘ujúce látky do ovzdušia.

Navrhovaná činnost‘ v súvislosti s dovozom mobilných zariadení na miesto určenia ajej
opätovný odvozom bude produkovat‘ iba nepravidelné, časovo obmedzené a vzhľadom na
súčasné dopravné zat‘aženie na prístupových komunikáciách bezvýznamné emisie
výfukových plynov.

Vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu
Navrhovaná činnost‘ neovplyvní režim ani odtokové pomery povrchových vód,

charakter prúdenia podzemných vód, ani nebude mat‘ vplyv na zásoby podzemných vód.
Pri prevádzke navrhovanej činnosti nevznikajú žiadne odpadové vody, ktoré by mohli

ovplyvnit‘ stav podzemných a povrchových vód.
Potenciálnym zdroj om znečístenia vód z navrhovanej činnosti móže byt‘ iba znečistenie

v dósledku havarijných situácif (napr. únik ropných látok), ktoré je však obmedzené
(vylúčené) samotným technickým riešením zariadení navrhovanej činnosti, ako aj
predpísanou technologickou disciplínou v zmysle príslušných noriem a predpisov, striktným
dodržiavaním pracovnej disciplíny a pravidelnou kontrolou stavu zariadení. Pre prevádzky
bude spracovaný plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládatel‘ného úniku
znečist‘ujúcich látok a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán) podl‘a 39 zákona
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Č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov, ktorý schval‘uje Slovenská
inšpekcia životného prostredia.

Vplyvy napödu
Navrhovaná činnost‘ neovplyvní pódne pomery, nebude mat‘ vplyv na spósob

využívania pódy (priemyselné areály nezasahujú do poľnohospodárskeho ani do lesného
pódneho fondu). Prevádzka navrhovanej činnosti nebude mat‘ priamy ani nepriamy vplyv na
pódne pomery, či kvalitu pódy.

Vplyvy na krajinu
Navrhovaná činnost‘ nieje novou činnost‘ou v daných dotknutých územiach a vzhl‘adom

na jestvujúci charakter území po celom Slovensku, kde sa navrhovaná čmnnosť bude
realizovat‘ (jriamo dotknutý areál je vždy súčasfou už antropogénne zmenenej kraj iny) sa
nepredpokladá ovplyvnenie reliéfu a charakteru krajiny. Navrhovaná Čmnnosf nepredstavuje
žiadny zásah do scenérie (zámer nebude mat‘ vplyv na vnímanie krajiny, z hľadiska scenérie
nedójde k výraznej zmene oproti súčasnému stavu), štruktúry (celkový krajinný obraz
zostane zachovaný) a využívania krajiny.

Vplyvy nafcztnu,Jlóru a ich biotopy
Vzhl‘adom na rozsah, charakter a na lokalizáciu navrhovaná činnost‘ nebude mat‘ vplyv

na faunu, flóru a ich biotopy. Navrhovaná činnost‘ bude prevádzkovaná na celom Slovensku
v súčasných, existujúcich, priemyselných areáloch, majetkovo usporiadaných, na
skolaudovaných a v súlade s platnou legislatívou vybudovaných plochách. Tieto areály
predstavujú zastavané plochy a spevnené voľné plochy, bez súvislých trvalých trávnych
porastov a prirodzenej (drevinovej) vegetácie, kde nie je predpoklad výskytu žiadneho
osobitne chráneného rastlinriého ani živočíšneho druhu. V dósledku dlhodobého vplyvu
urbanizovaného prostredia a intenzívne využívanými komunikáciami sú záujmové lokality
poznačené zmenami fauny a flóry.

Vplyvy na územný systém ekotogickej stability
Realizácia navrhovanej činnosti nebude mat‘ svojim charakterom a rozsahom žiadny

vplyv na krajinu ajej ekologickú stabilitu, neovplyvní systém ekologickej stability (ÚSES),
nebude mat‘ priamy ani nepriamy vplyv na prvky regionálneho ani miestneho ÚSES,
navrhovaná činnost‘ nezasahuje do žiadneho z prvkov ÚSES. Navrhovanej činnost‘
negatívne neovplyvní územný systém ekologickej stability, pretože nie je situovaná v
cbránenom území, resp. vo významnom biotope z hl‘adiska ÚSES.

Vplyvy na urbánny komplex a vyuŽívanie zeme
Realizáciou navrhovanej činnosti nie je ovplyvnená štruktúra dotknutých sídelných

útvarov. Navrhovaná činnost‘ nebude mat‘ vplyv na urbán.ny komplex dotknutého územia,
zastavané územia sa nezmenia. Navrhovaná činnost‘ bude v súlade so svojim charakterom
umiestnená vo vyčlenenom priestore (existuj úce priemyselné areály, mimo obytných zón
obcí) a preto nie je predpoklad priameho negativneho vplyvu navrhovanej činnosti na sídla
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a ich objekty a tým aj negatívne ovplyvnenie ich štruktúry, architektúry, ich kultúmych a
historickým pamiatok a pozoruhodností.

Vplyvy na potnohospodársku výrobu
Navrhovaná činnost‘ nemóže ani nebude mat‘ negatívny vplyv na poľnohospodársku

výrobu, pretože všetky priamo dotknuté územia na celom Slovensku, kde bude navrhovaná
činnost‘ umiestnená, nie sú pol‘nohospodársky využívané.

Vplyvy na priemysetnú výrobu
Realizáciou navrhovanej činnosti nebude negatívne ovplyvnená priemyselná výroba.

Navrhovaná činnost‘ nebude v žiadnej lokalite na celom území Slovenskej republiky bránit‘
rozšfreniu podnikateľských aktivít a rozvoju priemyselnej výroby v dotknutých regiónoch,
nebude mat‘ nepriaznivý vplyv na ich rozvoj. Negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na
priemyselnú výrobu neboli identiťikované.

Vplyvy na služby, rekreáciu a cestovný rttch
Vplyvy navrhovanej činnosti na služby, rekreáciu a cestovný ruch sa neočakávajú,

nepredpokladá sa negatívne ani pozitívne ovplyvnenie služieb, rekreácie a cestovného ruchu.
V danom prípade (areál ECOFIL spol. s r.o.,) priamo v záujmovom území nie sú prvky
rekreácie a cestovného ruchu zastúpené a vzhl‘adom na umiestnenie navrhovanej činnosti
mimo turisticky zaujímavého centra mesta Michalovce, je možné negatívne vplyvy na
rekreáciu a cestovný ruch vylúčit‘.

Vplyvy na dopravu
Negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na dopravu neboli identifikované. Vzhl‘adom na

funkčné riešenie navrhovanej činnosti a vybudovanú pril‘ahlú dopravnú infraštruktúru je
možné konštatovat‘, že zanedbatel‘ný dopravný príspevok navrhovanej činnosti na pril‘ahlej
cestnej sieti bude kapacitne únosný a nevyvolá vznik žiadnych kongescií v pril‘ahlých
križovatkových uzloch. Vplyvy navrhovanej činnosti spojené s dopravnou obslužnost‘ou sú
celkovo hodnotené ako nevýznamné až nulové.

Vplyvy na infraštruktúru
Nepredpokladajú sa žiadne negatfvne vplyvy navrhovanej činnosti na eXistujúci stav

infraštruktúry v území, vplyvy navrhovanej činnosti na infraštruktúru sú nevýznamné až
nulové.

Vplyvy na paleontologické a archeologické náleziská a významné geologické lokality
Priamo v predmetnom dotknutom území, na ploche realizácie navrhovanej činnosti, ani

vjej bezprostrednom okolí, sa taktiež nenachádzajú žiadne známe paleontologické náleziská
a významné geologické lokality, ktoré by mohla realizácia navrhovanej činnosti ovplyvnit‘
a nie je ani predpoklad ich výskytu.

Na základe dostupných informácií sa negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na
paleontologické a archeologické náleziská a významné geologické lokality nepredpokladajú.
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Vplyvy na kultúrne hodnoty
Priamo v dotknutom území sa nenachádzajú žiadne kultúme hodnoty bmotnej či

nebmotnej povahy (napr. miestne tradície) a navrhovaná činnost‘ svojím charakterom a
rozsahom vylučuje vplyv na miestne zvyklosti a tradície. Vplyvy na kultúme hodnoty nie sú
žiadne, pretože areály, v ktorých budú zariadenia používané, slúžia pre priemyselné účely.
V dotknutom území sa nepredpokladajú žiadne negatívne vplyvy na kultúrne hodnoty
nebmotnej povahy, realízáciou navrhovanej činnosti sa kultúrne hodnoty nezmenia.

Ině vplyvy
Pri realizácii navrhovanej činnosti v dotknutých územiach nie sú očakávané žiadne mé

vplyvy, ktoré by mohli ovplyvnit‘ pohodu a kvalitu života obyvateľov priamo dotknutých
obcí, resp. obcí na prepravných trasách, prírodné prostredie či dotknutú krajinu.

V. CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
NA NAVRHOVANÉ CIIRÁNENÉ vTÁČIE ÚZEMIA, ÚZEMIA EURÓPSKEHO
VÝZNAMU ALEBO SÚVISLÚ EURÓPSKU SÚSTAVU CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ
(NATURA 2000)

Z hľadiska ochrany prírody územia, kde sa navrhovaná činnost‘ v lokalitách na celom
území Slovenska bude vykonávat‘, ako aj z pohl‘adu modelovej lokality — areál ECOFIL,
spol. s r.o., Michalovce, predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na chránené územia,
nie sú z pohl‘adu ochrany prírody a krajiny významné. Vzhl‘adom na silný stupeň
antropogénnej premeny, nie sú v daných záujmových územiach lokalizované ekosystémy
významné z hľadiska predmetu ochrany prírody.

Navrhovaná činnost‘ je zameraná na regeneráciu opotrebovaných olejov u zákazníka a
ako už bob uvedené, bude po celom Slovensku nasmerovaná najmä do priemyselných
areálov, ktoré už pri výstavbe zohl‘adňovali podmienky nezasahovat‘ a negatívne
neovplyvňovat‘ cbránené územia.

Je zrejmé, že navrhovaná činnost‘ tak nebude negatívne zasahovat‘ do žiadnych
vel‘koplošných ani maloplošných cbránených území a ich ochranných pásiem,
nepredpokladá sa negatívny alebo rušivý vplyv na chránené územia. Je oprávnený
predpoklad, že chránené územia nie sú v dosahu negatívneho priameho ale i nepriameho
vplyvu navrhovanej činnosti.

Navrhovaná činnost‘ sa tak vo všetkých lokalitách na Slovensku nachádza na území,
ktoré je charakterizované naj nižším prvým stupňom územnej ochrany podl‘a zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení. V danom hodnotenom prípade,
v areáli ECOFIL, spol. s r.o., je navrhovaná činnost‘ umiestnená v urbanizovanom území,
ktorému taktiež prináleží iba prvý, najnižší stupeň územ.nej ochrany v zmysle vyššie
uvedeného zákona o ochrane prírody a krajiny a predmetné záujmové územie sa nachádza
mimo národnej sústavy cbránených území a ich ochranných pásiem podľa osobitných
predpisov (podl‘a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v platnom znení a
podl‘a zákona č. 3 64/2004 Z. z. o vodách v platnom znení), taktiež mimo európskej sústavy
chránených území NATURA 2000: mimo chránených vtáčích území (CHVÚ) a mimo území
európskeho významu «JEV), ako aj mimo území chránených častí prírody (Ramsarský
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dohovor - mokrade). Priamo v danej lokalite sa taktiež nenachádzajú žiadne cbráiiené
stromy.

Negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na územia chránené podl‘a osobitných predpisov
sa nepredpokladajú. Navrhovaná činnost‘ neovplyvní chránené územia a ich ochranné
pásma.

Priestor navrhovanej činnosti nie je situovaný v území podliehajúcom osobitnému
režimu ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ocbrane prírody a krajiny v platnom znení
(nezasahuje do lokalít tvoriacich sústavu cbránených území NATURA 2000, resp. priamo
dotknuté územie netvorí priestor, na ktorý by sa vzt‘ahovali podmienky osobitného režimu
ochrany a obmedzenia v súvislosti so správou a režimom ochrany prírody vyššieho ako
prvého smpňa ochrany) alebo podl‘a zákona č. 3 64/2004 Z. z. o vodách v platnom znení. Z
dóvodu dostatočnej vzdialenosti navrhovanej činnosti od cbránených území (navrhovaná
činnost‘ nezasahuje žiadne chránené územie, ich ochranné pásma a mé prvky ochrany
prírody a krajiny) sa nepredpokladá jej vplyv ani na chránené územia a ich ochranné pásma,
ktoré sú v širšom okolí dotknutého územia.

Z uvedeného je zrejmé, že priamo v záujmovom území sa nenachádzajú národné
prírodné rezervácie, prfrodné rezervácie, národné prírodné pamiatky, prírodné pamiatky,
chránené areály, močiarne biotopy, ani genofondovo významné lokality fauny a flóry, nie sú
tu známe výskyty chránených nerastov a chránených skamenelín a nie sú tu žiadne stromy,
alebo ich skupiny vrátane stromoradí, vyhlásené za chránené. Navrhovaná činnost‘ sa
nenachádza ani na chránených územiach vyčlenených podl‘a dohovorov: medzinárodná
dohoda UNESCO o ochrane významných prírodných krás, dohovor UNESCO o ochrane
svetového kultúmeho a prírodného dedičstva, Ramsarský dohovor.

VI. ROZHODNUTIE VO VECI

1. Záverečné stanovisko

Ministerstvo životného prostredia SR na základe výsledku procesu posudzovania
vplyvov navrhovanej činnosti „ Intenzfkácia procesu regenerácie minerálnych olejov pre
jeli opätovné použitie“ na životné prostredie vykonaného podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení predpisov platných do 14. 06. 2017, pri ktorom zvážilo súčasný stav prostredia a
charakter navrhovanej činnosti, význam očakávaných vplyvov navrhovanej činnosti na
životné prostredie, chránené územia a zdravic obyvatel‘stva z hľadiska ich
pravdepodobnosti, rozsahu a trvania, po vyhodnotení predložených stanovísk a
pripomienok, výsledku verejného prerokovania a záverov odborného posudku a za
súčasného stavu poznania

súblasí

s realizáciou navrhovanej činnosti „Intenzjjikácia procesu regenerácie minerálnych otejov
pre ich opdtovně pouŽitie“ za predpokladu splnenia podmienok a realizácie opatrení
uvedených v kapitole VI. 3. tohto záverečného stanoviska. Neurčitosti, ktoré sa móžu
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vyskytnút‘ v procese povol‘ovania je potrebné vyriešit‘ v ďalších stupňoch príslušnej
dokumentácie v rámci povolenia činnosti podl‘a osobitných predpisov.

Podl‘a 37 zákona je platnost‘ záverečného stanoviska sedem rokov odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti. Záverečné stanovisko nestráca platnost‘, ak sa počas jeho
platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

2. Odsúhlasený variant

Vychádzajúc zo záverov komplexného posúdenia navrhovanej činnosti „ IntenziJikácia
procesu regenerácie minerálnych olejov pre ich opdtovné použitie“ podl‘a zákona, pre
realizáciu príslušný orgán súhlasí s variantom navrhovanej činnosti, uvedenom v zámere
a popísanom v bode 11.6 tohto záverečného stanoviska.

3. Opatrenia a podmienky na prfpravu, realizáciu a prípadne na ukončenie navrhovanej
činnosti alebo jej zmeny, ak je spojené s likvidáciou, sanáciou alebo rekultiváciou
vrátane opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne nepriaznivých vplyvov
navrhovanej činnosti alebo jej zmeny

Na základe výsledkov procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na
životné prostredie, charakteru navrhovanej činnosti, zámeru!správy o hodnotení,
vyhodnotenia pripomienok a stanovísk a verejného prerokovania navrhovanej činnosti,
okrem povinností, ktoré určuiú platné predpisy (napr. oznámit‘ podTa 93 ods. 1 zákona
č. 79/20 15 Z. z. zmenu údajov uvedených v rozhodnutí o udelení autorizácie),
odporúčame pre etapu prevádzky navrhovanei činnosti nasledujúce opatrenia na vylúčenie
alebo zníženie význanme nepriaznivých vplyvov navrhovanej. činnosti:

1. Zariadenia umiestňovat‘ len v zastrešenom, uzavretom objekte prevádzky obj ednávatel‘a
činnosti na spevnenú (betónovú) plochu, ktorá v prípade úniku olejov do okolia zabráni
poškodeniu životného prostredia a umožní mechanickú likvidáciu uniknutých kvapalín.

2. Obsluhe zariadení zabezpečit‘ technické prostriedky na likvidáciu (vysušenie)
a okamžité odstránenie prípadnej havárie a bezpečné uloženie takto vzniknutého odpadu
v súlade s platnou legislatívou.

3. Uvádzat‘ do prevádzky len zariadenia v bezchybnom technickom stave.

4. vypracovat‘ Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku
znečist‘ujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (d‘alej len
„HAVARIJNÝ PLÁN“) v zmysle zákona č. 3 64/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
SNR Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a
vyhlášky MŽP SR Č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuiú podrobnosti o zaobchádzaní
so znečist‘ujúcimi nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe
pri riešení mimoriadneho zhoršenia vód (MZV) a predložit‘ na schválenie SIŽP.

5. Vždy pred začiatkom výkonu činnosti určit‘ zodpovednú osobu a zabezpečit‘ zaškolenie
obslužného personálu o technologických postupoch pri prevádzke zariadenf vrátane
opatrení pre prípad havárie a postupoch na zamedzenie poškodenia životného prostredia
v prípade úniku prevádzkových kvapalín alebo zhodnocovaných minerálnych olejov.
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6. Spolu s ohlásením podl‘a 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršfch predpisov, kedy je

prevádzkovateľ mobilného zariadenia povinný najneskór sedem dn vopred písomlie

ohlásit‘ orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode

bude zhodnocovat‘ alebo zneškodňovat‘ odpady, miesto, kde bude túto činnost‘

vykonávat‘, druh, kategóriu a predpokladané množstvo odpadu, ktorý bude

zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, a predkladaný čas výkonu činnosti, ohlásit‘ výkon

činnosti rovnako aj oránu štátnej vodnej STáVY, t. j. odboru starostlivosti o životné

prostredie okresného úradu v mieste výkonu činnosti.

4. Požadovaný rozsah poprojektovej analýzy

Podl‘a 39 ods. 2 zákona ten, kto realizuje navrhovanú činnost‘, ktorá bola predmetom

posudzovania vplyvov podľa tohto zákona, je povinný zabezpečit‘ vykonávanie

poprojektovej analýzy. Poprojektová analýza pozostáva najmä zo
a) systematického sledovania a merania vplyvov navrhovanej činnosti,

b) kontroly plnenia a vyhodnocovania účinnosti požiadaviek uvedených v odseku

1 a v povolení navrhovanej činnosti,
c) zabezpečenia odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe

o hodnotenf činnosti so skutočným stavom.
Rozsah a lehotu sledovania a vyhodnocovania určí povoľujúci orgán v súlade so záverečným
stanoviskom k činnosti vydaným podl‘a 37.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy navrhovanej činnosti posudzovanej podľa tohto zákona

sú nepriaznivejšie, než uvádza správa o hodnotení činnosti, je ten, kto realizuje navrhovanú
činnost‘, povinný zabezpečit‘ opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom

uvedeným v správe o hodnotení činnosti v súlade s požiadavkami uvedenými v 39 odseku

1 zákona a v povolení navrhovanej činnosti.
Pre overenie miery súladu medzi skutočnými a predpokladanými vplyvmi činnosti na

jednotlivé zložky životného prostredia je požadovaný nasledujúci rozsah roproiektovei
analýzy:
1. Zabezpečit‘ pravidelné odborné porovnanie všetkých predpokladaných vplyvov

uvedených v zámere navrhovanej činnosti so skutočným stavom. V prípade zistenia

negatívnych odchýlok od predpokladaného stavu zabezpečit‘ realizáciu opatrení, aby

podmienky určené pri povoľovacom konaní a stanovené v rozhodnutí boli splnené.

2. Monitorovat‘ dodržiavanie zásad nakladania s nebezpečným odpadom

v navrhovanom zariadení počas prevádzky. Sledovat‘ kvantitu odpadov a porovnat‘ ich

s póvodnými predpokladmi navrhovaného a realizovaného riešenia.

3. Zabezpečit‘ pravidelnú kontrolu technického stavu a funkčnej spol‘ahlivosti

technologických zariadení a opatrení na zabránenie úniku znečist‘ujúcich látok do životného

prostredia.
4. V prípade potreby prijat‘ opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom

uvedeným v správe o hodnotení činnosti v súlade s požiadavkami uvedenými v 39 odseku

1 zákona a v povolení navrhovanej činnosti.
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5. Rozhodnutie o akceptovaní alebo neakceptovaní predložených písomných stanovísk k
správe o hodnotení doručených podl‘a 35 vrátane odůvodnených písomných
pripomienok, ktoré boll doručené verejnost‘ou

Na MŽP SR bob doručených cetkom 8 písornných stanovísk od zásmpcov
zainteresovaných orgánov Štátnej správy (dotknuté orgány, rezortné orgány, povoľujúci
orgán) a orgánov samosprávy, ako aj záznam z verejného prerokovania zámerulsprávy o
hodnotení. Žiadny zo subjektov, ktoré sa vyjadrili v rámci procesu posudzovania vplyvov
na životné prostredie nepredložili negatívne, resp. zamietavé stanovisko k navrhovanej
činnosti. 5 stanovísk bob bez pripomienok, alebo iba s upozomením na dodržiavanie
platných predpisov. Odporúčania, súvisiace s potenciálnym rizikom poškodenia životného
prostredia, v prípade úniku olejov, sú zapracované a premietnuté do návrhu opatrení.

Vyhodnotenie pripomienok uvedených v stanoviskách

Ministerstvo hospodárstva SR, sekcia stratégie, odbor priemyselného rozvoja
1. Upozorňuje MŽP SR, že názov navrhovatel‘a je potrebné uvádzat‘ v súbade so zápisom

v Obchodnom registri.
Vyjadrenie MŽP SR. uvedená chyba bota v listoch MŽP SR, v záverečnom stanovisku je
názov navrhovatet‘a správne.

2. V časti 11/17 Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti odporúča doplnit‘
integrované povolenie podl‘a zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečist‘ovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, nakol‘ko činnost‘ vyžaduje integrované povolenie (vid‘. Príloha Č. 1,
bod 5. Nakladanie s odpadmi 5.1 Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných
odpadov s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, ktorého súčast‘ou je jedna alebo viac činností,
vrátane písm. j) prečistenie oleja alebo jeho mé opätovné použitie). Denný filtračný výkon
jednotlivých zariadení s výnimkou zariadenia s prietokom 3,5 l/min. presahuje uvedený
limit. Ministerstvo hospodárstva SR ako rezortný orgán na základe vyšŠie uvedeného má za
to, navrhovaná činnost‘ má podliehat‘ povinnému hodnoteniu. Prihliada tiež na skutočnost‘,
že celkový výkon zariadení je väčší ako 500 t!deň a obdobné činnosti podl‘a príbohy Č. 8
k zákonu č. 24/2006 v Z. z., kapitola 9 Infraštruktúra, položka 7. Zneškodňovanie alebo
zhodnocovanie nebezpečných odpadov v spal‘ovniach a zariadeniach na spoluspal‘ovanie
odpadov, alebo úprava, spracovanie a zhodnocovanie nebezpečných odpadov, kde
rezortným orgánom je Ministerstvo životného prostredia SR, podliehajú bez limitu
povinnému hodnoteniu.
Vyjadrenie spracovate ľky posudku: n ebolo možné akceptovat‘ pripomienku fodporúčanie)

X:....,-i; JDV‘7 —
‚ .tz, LtLt4tlIt itii, iu.t pi ‚tli t.i iii tiiljiiii U .t.i iiZ . iitSvys..it

legistattvnych dóvodov:
Z hľadiska zákona č. 79ĺ20]5 Z z. o odpadoch a o zmene a doplnení niekto,*h zákonov
v znení neskorších predpisov predmetné zariadenie spÍňa podmienky na zaradenie tohto
zariadenia pod,‘ mobitné zariadenia“:
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Podl‘a zákona o odpadoch ff5, ods. (4,)j mob jiné zariadenie je zariadenie na

zhodnocovanie odpadov alebo zariadenie na zneškodňovanie odpadov, akje prevádzkované

na jednom mieste kratšie ako šesťpo sebe nasiedujúcich mesiacov, ktoré

a)je konštrukčne a technicky prispósobené na častý presrn z miesta na miesto,

b) vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie nemá byt‘ a ani nie je pevne spojené so zemou

alebo stavbou,
c)je určené na zhodnocovanie odpadov alebo na zneškodňovanie odpadov najmä v mieste

ich vzniku a
d) nevyžaduje stavebné povoienie ani ohiásenie podľa osobitného predpísu ( 57 a ý 66

stavebného zákona Č. 50/1976 Zb.)

Predmetné zariadenie na regeneráciu rninerátnych otejov spÍňa všetky uvedené

podmienky a teda je v zmysle uvedenej definície „mobilnýnz zariadením‘
Z ht‘adiska zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovane/ prevencii a kontrole znečist‘ovania

životného yrostredia a posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predyisov:

- Podt‘a 1 zákona Č. 39/2013 Z. z. ods. (2) vptatnom znenísa tento zákon nevzt‘ahuje na

znečist‘ovanie životného prostredia spósobované
a) vnikaním rádioaktívnych látok a ionizujúceho žiarenia do životného prostredia,

b) zámerným uvoTňovaním geneticky modzjkovaných organizmov alebo geneticky

modikovaných mikroorganizmov do životného prostredia,

c) prevádzkami siúžiacimi na výskum, vývoj a skúšanie nových výrobkov a výrobných

postupov,
d) mobilnými zdrojmi znečist‘ovanic životného prostredia.
Zo znenia 1 ods. 2 vyplýva, že nakol‘ko ide o mobilné zariadenie, zákon č. 39/2013 Z. z.

o integrovanejprevencii a kontrole znečist‘ovania životného prostredia a o zmene a doplnení

niektwých zákonov v znení neskorších predpisov sa na znečisťovanie životného prostredia

spósobovaného mobilnými zdrojmi n e v z t‘ a Ii ttj e.

3. V tabuTkách na str. 4 a 12 výkon zariadenia pod položkou 5. nezodpovedá výkonu

zariadenia uvedeného pri stručnom popise zariadení v časti 11.9.5, bod 4. (namiesto 331/min.

má byt‘ uvedený výkon 36 l/min.). Obdobne v tabuľkách nie je uvedený výkon dvoch

filtračných zariadení s prietokom 60 l/min. Odporúča údaje doplnit‘.

Vy/adrenie MŽP SR: údaje v tabui‘ke v položkách 4. a 5. boli navrhovatel‘om opravené na

prerokovaní 10. 04. 2017. Namiesto zariadenia s prietokom 18 l/minútu je správne

36 i/minútu a namiesto 33 l/minútuje 60 l/minútu.

Navrhovatel‘ pri vykonávaní činnosti je povinný dodržat‘ podmienky zákona

Č. 79/2015 Z. z. a osobitných predpisov na ochranu životného prostredia a zdravia l‘udí

a činnost‘ vykonat‘ v súlade s podmienkami autorizácie udelenej Ministerstvom životného

prostredia SR. Podl‘a 93 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. oznámi tiež zmenu údajov

uvedených v rozhodnuti o udelení autorizácie.

Vvfadrenie MŽP SR: dodržiavat‘platné predpisyje povinnost‘prevádzkovateľa

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddeteitie ochrany prírody

a vybraných ztožiek životného prostredia kraja

Za úsek štátnej vodnej správy
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Potenciálnym zdroiom mečistenia vód móžu byť jedinemimoriadne prevádzkové stavy
a havarijně situácie (napr. únik ropných látok), ktoré sú však obmedzené samotným
technickým prevedenfm zariadení a úplne ich je možné eliminovať dósledným dodržiavaním
technologickej a pracovnej disciplíny a pravidelnou kontrolou technického stavu zaňadení.
(kap. IV.3.2.3., str. 63-64).

Vzhl‘adom na potenciálny vplyv navrhovanej činnosti na stav vód dotknutých lokalít
vyplývajúci z jej charakteru, v zmysle 23 ods. 4 zákona, ako dotknutý orgán s realizáciou
zámeru za úsek štátnej vodnej správy súhlasí za nasledujúcich podmienok, kedy
navrhovateľ pri prevádzke navrhovanej činnosti zabezpečí dodržanie ustanovenia 39 ods.
2 zákona Č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „vodný zákon“), t. Zn. pri zaobchádzaní so znečist‘ujúcimi látkami budú vykonané
také opatrenia, aby znečist‘ujúce látky nevnikli do povrchových vód alebo podzemných vód
alebo neohrozili ich kvalitu a pre tento účel:
1. Umiestni zariadenie len v zastrešenom, uzavretom objekte prevádzky objednávateľa

činnosti na spevnenú (betónovú) plochu, ktorá v prípade úniku olejov do okolia zabráni
poškodeniu životného prostredia a umožní mechanickú tikvidáciu uniknutých kvapalín.

2. Zabezpečí obsluhe technické prostriedky na likvidáciu (vysušenie) a okamžité
odstránenie prípadnej havárie a bezpečné uloženie takto vzniknutého odpadu v súlade
s platnou legislatívou.

3. Uvedie do prevádzky len zariadenie v bezchybnom tecbnickom stave.
4. Vždy pred začiatkom výkonu činnosti určí zodpovednú osobu a zabezpečí zaškolenie

obslužného personálu o technologických postupoch pri prevádzke zariadení vrátane
opatrení pre prípad havárie a postupoch na zamedzenie poškodenia životného prostredia
v prípade úniku prevádzkových kvapalín alebo zhodnocovaných minerálnych olejov.

5. Spolu s ohlásením podl‘a 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znenf neskorších predpisov, kedy je
prevádzkovateľ mobilného zariadenia povinný najneskór sedem dní vopred písomne
ohlásit‘ orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode
bude zhodnocovat‘ alebo zneškodňovat“ odpady, miesto, kde bude túto činnost‘
vykonávat‘, druh, kategóriu a predpokladané množstvo odpadu, ktorý bude
zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, a predkladaný čas výkonu činnosti, ohlásit‘ výkon
činnosti rovnako aj orgánu štátnej vodnej správy, t. J. odboru starostlivosti o životné
prostredie okresného úradu v mieste výkonu činnosti.

Vvfadrenie MŽP SR: všetkypodmienky Štátnej správy ochrany vód sú uvedené vpodmienkach
záverečného stanoviska v časti IV.3.

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie (list. č OU-MI-OSZP

201 7/004616-8 zo dňa 24. 03. 2017)
Z ht‘adiska záujmov štátnej správy v odpadovoni hospodárstve:
S realizáciou predmetného zárneru súhlasí s podmienkou: v prevádzkovom poriadku
mobilného zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov dostatočne
vhodným spósobom nešit‘ zachytávanie prípadných havanijných únikov reenerovaných
olejov priamo na mieste kde reenerácia bude prebiehat‘.
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Vy/adrenie MŽP SR. opatrenia sú uvedené vpodrnienkach záverečného stanoviska v časti W3.
Z h l‘adiska ochrany prírody a krajiny:
Uvádza, že záujmová lokalita sa nachádza v území s prvým stupňom ochrany podľa zákona

Č. 543/2002 Z. z. o ocbrane prírody a krajiny, a zároveň nie je súčastou území Namra 2000.

S predloženým zámerom súhlasí a zároveň upozorňuje na plnenie povinností v zmysle 4
ods. 1 zákona NR SR Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, že: každý pri vykonávaní

Činností, ktoré móžu ohrozit‘, poškodit‘ alebo zničit‘ živočíchy alebo ich biotopy, je povinný

postupovat‘ tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.

Vyjadrenie MŽP SR: dodržiavat platné predpisy je povinnost prevádzkovateľa, dodržanie

podmienok záverečného stanoviska zabráni ajpoškodeniu živočíchov alebo ich biotopov.

VII. ODÓVODNENIE ZÁVEREČNÉHO STANOVISKA

1. Odóvodnenie rozhodnutia vo ved

ZávereČné stanovisko je vypracované podl‘a 37 ods. 1 až 6 zákona na základe zámeru
navrhovanej činnosti, doplňujúcich informácií, pripomienok a odporúčaní, stanovísk

dotknutých orgánov, záznamu z verejného prerokovania navrhovanej činnosti a odborného
posudku, vypracovaného podľa 36 zákona a d‘alších zdrojov informácií. Pri hodnotení
podkladov a vypracovaní záverečného stanoviska sa postupovalo podl‘a ustanovení zákona.

MŽP SR dókladne analyzovalo každú pripomienku a stanoviská od zainteresovaných
subjektov. V priebehu posudzovania boli posúdené všetky predpokladané vplyvy
navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Spracovatelia záverečného stanoviska zvážili všetky možné riziká navrhovanej činnosti
z hl‘adiska vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvatel‘ov a došli k závern, že pri
dodržaní ustanovení všeobecne záväzných právnych predpísov, technologických postupov a
podmienok uvedených v odbornom posudku a záverečnom stanovisku nebude mat‘
posudzovaná činnost‘ negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie
obyvatel‘ov v záujmovom území.
Súhlas s realizáciou navrhovanej činnosti odóvodňujeme nasledovne:

• nedochádza k záberu pol‘nohospodárskej, resp. lesnej pódy,

• prevádzka navrhovanej činnosti je lokalizovaná v antropogéime zmenenom území
(v jestvujúcich priemyselných areáloch),

• aktivity súvisiace s navrhovanou činnost‘ou nebudú mat‘ trvalý charakter, iba dočasný a
krátkodobý (maX. niekol‘ko hodín, najčastejšie lx ročne),

• rozsah a charakter navrhovanej činnosti v podstate neovplyvní súčasný stav kvality
života v dotknutých lokalitách, ako napr. v danom hodnotenom prípade (areál ECOFIL
s.r.o.)

• zhodnocovaním nebezpečných odpadov sa šetria primárne suroviny (regenerovaný olej
bude opätovne využitý)

• redukuje sa množstvo prepravovaných nebezpečných odpadov vzhl‘adom k regenerácii
olejov realizovanej na mieste, čo významne prispieva k zvýšeniu bezpečnosti prepravy
nebezpečných nákladov na cestách.
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V rámci navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú negatívne vplyvy z hl‘adiska záujmov
ochrany životného prostredia a zdravía obyvatel‘stva, z environmentálneho hl‘adiska
prevládajú vplyvy pozitfvne.

Napriek uvedenému prevádzka navrhovanej činnosti si vyžaduje kontinuálnu kontrolu,
navrhovanú v poprojektovej analýze.

V priebehu procesu posudzovania sa nezistili žiadne skutočnosti, ktoré by po realizácii
opatrení navrhovaných v správe o hodnotení a podmienok uvedených v záverečnom
stanovisku závažným spósobom obrozovali niektorú zo zložiek životného prostredia alebo
zdravie obyvatel‘ov dotknutého územia. V rámci procesu posudzovania vplyvov na životné
prostredie podl‘a zákona boli zhodnotené tie vplyvy na životné prostredie, ktoré bob možné
v tomto štádiu poznania predpokladat‘.

2. Odóvodnenie akceptovania alebo neakceptovania predložených písomných stanovísk k
správe o hodnotení doručených podl‘a 35 zákona vrátane odóvodnených písomných
pripomienok, ktoré boli doručené dotknutou verejnost‘ou

MŽP SR v priebehu procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie
analyzovalo všetky stanoviská a každú pripomienku zainteresovaných subj ektov. Všetky
pripomienky boli akceptované a podmienky z nich sú zahrnuté do podmienok záverečného
stanoviska, okrem jednej pripomienkv (odporúčania) Ministerstva hospodárstva SR, sekcie
stratégie, odbor priemyselného rozvoja - stanovisko č. 17510/2017-4210-16063 zo dňa
31. 03. 2017, ktorá sa týkala povoľovania navrhovanej činnosti podľa zákona
Č. 39/20 13 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskoršich predpisov. Príslušný orgán
dospel k záveru, že túto pripomienku (odporúčanie) nie je možné akceptovat‘, nakoľko
navrhovaná činnost‘ - zariadenie na regeneráciu minerálnych olejov je v zmysle zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov mobilným zariadením, na ktoré sa zákon č. 39/20 13 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole znečist‘ovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov nevzt‘ahuje.

VIII. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV

1. Spracovatelia záverečného stanoviska
Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
RNDr. Milena Okoličányiová

2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného orgánu,
pečiatka
Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
RNDr. Gabriel Nižňanský
riaditel‘ odboru
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3. Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska

Bratislava, 02. 10. 2017

IX. INFORMÁCIA PRE POVOrUJÚCI ORGÁN O DOTKNUTEJ VEREJNOSTI

Dotknutá verejnost‘ je podľa 3 písm. s) zákona verejnost‘, ktorá je dotknutá alebo
pravdepodobne dotknutá konaním týkajúcim sa životného prostredia, alebo má záujem na
tomto konaní; platí, že mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia
a splňajúca požiadavky ustanovené v zákone má záujem na takom konaní.

Mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia je podl‘a
3 písm. t) zákona občianske združenie, neinvestičný fond, nezisková organizácia

poskytujúca verejnoprospeŠné služby okrem tej, ktorú založil štát, alebo nadácia založená
na účel tvorby alebo ochrany životného prostredia alebo zachovania prírodných hodnót.

Dotknutá verejnost‘ má podľa * 24 ods. 2 postavenie účastníka v konaniach uvedených
v tretej časti a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti
alebo jej zmene, ak uplatní postup 24 odseku 3, t. j. prejaví záujem na navrhovanej činnosti
alebo jej zmene a na konaní o jej povolení podaním odóvodneného písomného stanoviska
k zámeru podl‘a 23 ods. 4, odóvodnených podmienok k rozsahu hodnotenia navrhovanej
činnosti alebo jej zmeny podľa 30 ods. 6, odóvodneného písomného stanoviska k správe
o hodnotení činnosti podľa 35 ods. 2, odóvodneného písomného stanoviska k oznámeniu
o zmene podľa 29 ods. 9, alebo odseku 4, akjej účast‘ v konaní už nevyplýva z osobitného
predpisu. Právo dotknutej verejnosti na priaznivé životné prostredie, ktorá prej avila záiij em
na navrhovanej činnosti alebo jej zmene postupom podl‘a odseku 3 alebo odseku 4, móže
byt‘ povolením navrhovanej činnosti alebo jej zmeny priamo dotknuté.

V procese posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti „ IntenzJUcácia procesu
regenerácie minerálnych olejov pre ich opätovne‘ použitie“ nebola žiadna dotknutá
verejnost‘ identifikovaná.

X. POUČENIE O ODVOLANÍ

1. Údaj, čije záverečné stanovisko konečným rozhodnutím alebo či sa proti nemu možno
odvolat‘

Záverečné stanovisko je podl‘a 37 rozhodnutie, ktoré je záväzné pre d‘alšie
povoľovacie konanie. Právoplatnost‘ou záverečného stanoviska vzniká oprávnenie
navrhovateľa navrhovanej činnosti, podat‘ návrh na začatie povol‘ovacieho konania
k navrhovanej činnosti alebo jej zmene vo variante odsúhlasenom príslušným orgánom
v záverečnom stanovisku.

Proti tomuto rozhodnutiu možno podat‘ rozklad podl‘a 61 ods. 1 zákona č. 7 1/1967 Zb.
o právnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Verejnost‘ má podl‘a 24 ods. 4 právo podat‘ rozklad proti záverečnému stanovisku aj
vtedy, ak nebola účastníkom konania o vydaní záverečného stanoviska.



Strana č. 27 rozhodnutia č. 3505/2017-17/mo, zo dňa 02. 10. 2017

2. V akej leh ote, na ktorý orgán a kde možno podat‘ odvolanie

Rozklad proti tomuto rozhodnutiu je možné podať podl‘a 61 zákona č. 71/1967 Zb.
o s právnom konaní (správny poriadok) v znení neskoršfch predpisov na Ministerstvo
životného prostredia Slovenskej republiky v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením
písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podl‘a 24 ods. 4 zákona sa za deň doničenia záverečného
stanoviska považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia v povinnom hodnotení podl‘a
37 ods. 7 zákona.

3. Údaj, či záverečné stanovisko možno preskúmat‘ súdom

Toto záverečné stanovisko je preskúmatel‘né súdom podTa zákona Č. 162/2015 Z. z.
Správny súdny poriadok, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň
pripúšt‘aj Ú.

Doručuje Sa: -

1. ECOFIL, spol. s r.o., Okružná 6001, 071 01 Michalovce - 00617334
2. Mestský úrad Michalovce, Nám osloboditeřov 1015/30, 071 01 Michalovce -

00325490
3. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie

slobody 1, 071 01 Michalovce - 00151866
4. Okresný úrad Michalovce, Odbor krízového riadenia, Námestie slobody 988/1,

071 01 Michalovce - 00151866
5. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany

prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26
Košice - 00151866

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, Sama
Chalupku 1229/5, 071 01 Michalovce - 17335680

7. Okresné riaditel‘stvo hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, Fraňa Král‘a
21, 071 01 Michalovce - 00151866

8. Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 040 01 Staré
Mesto - 35541016

9. Ministerstvo hospodárstva SR, sekcia stratégie, odbor priemyselného rozvoja,
Mierová 19, $27 15 Bratislava 212 - 00686832

10. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, $32 47 Bratislava - 30845572
11. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva, TU
12. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor integrovaného povol‘ovania

a kontroly, TU




