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Vec: Intenzifikácia procesu regenerácie minerálnych olejov pre ich opätovné použitie
upustenie od vypracovania správy o hodnotení

Navrhovateľ, ECOFIL spol. s r.o., Okružná 6001, 071 01 Michalovce, doručil dňa
06. 03. 2017 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, odboru posudzovania
vplyvov na životné prostredie (ďalej len "MŽP SR") zámer navrhovanej činnosti
"Intenzifikácia procesu regenerácie minerálnych olejov pre ich opätovné použitie" podľa
§ 22 zákona Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon").

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1
a § 2 zákona Č. 52512003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3
písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona uvádza, že dňom doručenia zámeru navrhovanej
činnosti začalo podľa § 18 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov
na životné prostredie.

MŽP SR zaslalo zámer na zaujatie stanoviska podl'a § 23 ods. 1 zákona rezortnému
orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci. Zámer bol zverejnený na
webovom sídle ministerstva na adrese:

http:// enviroportal. skl skl eia/ detail/intenzifikacia -procesu -regeneracie- mineralnych-
olejov-pre-ich-opatovne

K zámeru bolo v zákonom stanovenej lehote doručených 8 stanovísk, z toho 6 bez
pripomienok. Súhlasné stanoviská boli väčšinou iba podmienené dodržiavaním právnych
predpisov. Nebolo doručené nes_úhlasné stanovisko. Požiadavky uvedené v doručených
stanoviskách boli navrhovat ľom -o~e"~ alebo äkceptované. Nebolo doručené žiadne
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Po podrobnom posúdení doručených stanovísk k navrhovanej činnosti zvážení úrovne
spracovania zámeru vzhľadom na charakter, rozsah a vplyvy navrhovanej činnosti
v spolupráci s rezortnými orgánmi a povoľujúcimi orgánmi, MŽP SR podľa § 32 zákona určuje,
že správu o hodnotení pre navrhovanú činnosť "Intenzifikácia procesu regenerácie
minerálnych olejovpre ich opätovné použitie" nie je potrebné vypracovať.

Na ďalší postup hodnotenia sa primerane použijú ustanovenia § 33 až 39 zákona.
V ďalších krokoch posudzovania bude zámer plniť funkciu správy o hodnotení.

Žiadame dotknutú obec, aby podľa § 34 ods. 1 zákona do 3 pracovných dní od
doručenia tohto oznámenia informovala o tom verejnosť a zároveň verejnosti oznámila, kedy
a kde je možné do zámeru nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady
zhotoviť kópie a zároveň uviedla, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a označila
miesto, kde sa môžu podávať.

Zároveň žiadame dotknutú obec, aby podľa § 34, ods. 2 zákona, zabezpečila
v spolupráci s navrhovateľom verejné prerokovanie navrhovanej činnosti.

Termín a miesto verejného prerokovania je dotknutá obec povinná, podľa § 34, ods. 3
zákona, oznámiť najneskôr 10 pracovných dní pred jeho konaním a prizvať naň, okrem
verejnosti, aj zástupcov MŽP SR, rezortného orgánu a dotknutých orgánov (viď. rozdeľovník).

S pozdravom
MINISTERSTVO

žIVOTNÉHO PROSTREDIA SR
nám. tudovíta Štúra 1
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RNDr. Gabriel Nižňanský
riaditeľ odboru

Príloha: záznam z prerokovania s kópiou prezenčnej listiny

Rozdeľovník:

Doručí sa:
1. ECOFIL spol. s r.o., Okružná 6001, 071 01 Michalovce
2. Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce

Na vedomie:
l. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie

slobody 1,071 01 Michalovce



2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52,
041 26 Košice

3. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva, TU
4. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, Sama

Chalupku 5, 071 01 Michalovce

6. Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

7. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, Fraňa

Kráľa 21,071 01 Michalovce

8. Okresný úrad Michalovce, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 1,071 01
Michalovce

9. Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Námestie slobody 1,071 01 Michalovce

10. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8,83247 Bratislava
11. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor integrovanej prevencie, TU


