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Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie 
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

  Bratislava, 5. novembra 2021    

      Číslo: 10633/2021-11.1.1/pb 

         62152/2021 

         62153/2021-int. 

  

 

ROZHODNUTIE 

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov 

na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán 

štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) 

zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1  

ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona 

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

zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodlo podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 29 ods. 11 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania k 

oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Termická úprava nebezpečných odpadov zo 

zdravotníckych zariadení v areáli nemocnice v Humennom zhodnocovanie odpadov 

činnosťou R12 - Zvýšenie efektívnosti zariadenia na úpravu nebezpečných odpadov zo 

zdravotníckej starostlivosti Lajtos TDS 1000 a ECODAS T 2000“, navrhovateľa 

AGB ekoservis s. r. o., Pražská 2, 040 11 Košice, IČO 36 182 508. 

 

Zmena navrhovanej činnosti „Termická úprava nebezpečných odpadov zo 

zdravotníckych zariadení v areáli nemocnice v Humennom zhodnocovanie odpadov 

činnosťou R12 - Zvýšenie efektívnosti zariadenia na úpravu nebezpečných odpadov zo 

zdravotníckej starostlivosti Lajtos TDS 1000 a ECODAS T 2000“, uvedená v predloženom 

oznámení o zmene navrhovanej činnosti 

 

sa nebude posudzovať 

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na 

životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie určuje nasledovné 

podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné 

prostredie: 
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1. navrhnúť a zrealizovať opatrenia, ktorými sa po realizácii zmeny navrhovanej 

činnosti zabezpečí minimalizácia vplyvov na zdravie zamestnancov; 

2. počas realizácie zabezpečiť prevádzku zmeny navrhovanej činnosti, aby bolo 

minimalizované riziko úniku škodlivých látok do pôdy, povrchových a podzemných 

vôd; 

3. bezodkladne ohlasovať povoľujúcemu orgánu havárie a iné mimoriadne udalosti 

v prevádzke zmeny navrhovanej činnosti. 

 

Odôvodnenie: 

 

Navrhovateľ, AGB ekoservis s. r. o., Pražská 2, 040 11 Košice, IČO 36 182 508  

doručil dňa 29. 07. 2021 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu 

posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

(ďalej len „MŽP SR“) podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

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

predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 

„Termická úprava nebezpečných odpadov zo zdravotníckych zariadení v areáli 

nemocnice v Humennom zhodnocovanie odpadov činnosťou R12 - Zvýšenie efektívnosti 

zariadenia na úpravu nebezpečných odpadov zo zdravotníckej starostlivosti Lajtos TDS 

1000 a ECODAS T 2000“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“), vypracované podľa 

prílohy č. 8a k zákonu o posudzovaní vplyvov. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 

vypracovala Ing. Mgr. Oľga Bočkorová, Turnianska 16/a, 90301 Senec, odborne spôsobilá 

osoba na posudzovanie vplyvov na ŽP podľa zákona o posudzovaní vplyvov, dátum 

spracovania jún 2021. 

  

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa  

§ 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c)  zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti 

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

predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný 

orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona o posudzovaní vplyvov, 

upovedomilo podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku listom č. 10633/2021-11.1.1/pb, 

41852/2021, 41853/2021-int. zo dňa 02. 08. 2021 všetkých známych účastníkom konania, že 

dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 správneho 

poriadku správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny 

navrhovanej činnosti na životné prostredie.  

 

MŽP SR podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov zverejnilo oznámenie 

o zmene navrhovanej činnosti na svojom webovom sídle a zaslalo toto upovedomenie 

povoľujúcemu, dotknutému a rezortnému orgánu a dotknutej obci a vyzvalo na doručenie 

stanoviska v zákonom stanovenej lehote.  

 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese: 

 

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/termicka-uprava-nebezpecnych-odpadov-zo-

zdravotnickych-zariadeni-v-are 

 

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/termicka-uprava-nebezpecnych-odpadov-zo-zdravotnickych-zariadeni-v-are
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/termicka-uprava-nebezpecnych-odpadov-zo-zdravotnickych-zariadeni-v-are
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MŽP SR listom č. 10633/2021-11.1.1/pb, 43302/2021 zo dňa 10. 08. 2021 vzhľadom 

na zložitosť prípadu a s cieľom zistiť presne a úplne skutočný stav veci podľa § 32 správneho 

poriadku, upovedomilo podľa § 29 ods. 14 písm. c) zákona o posudzovaní vplyvov účastníkov 

konania o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní v lehote 60 

dní od doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na MŽP SR.  

 

Zmena navrhovanej činnosti je zaradená podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní 

vplyvov nasledovne:  

 

9. Infraštruktúra  

 

Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti: Prešovský samosprávny kraj; okres 

Humenné; mesto Humenné; katastrálne územie Humenné; parcelné číslo 3362/19.  
 

Zmena navrhovanej činnosti bude umiestnená v areáli Nemocnice s poliklinikou 

A. Leňa. Vlastníkom pozemku je navrhovateľ.  

 

Opis zmeny navrhovanej činnosti: 

 

História činnosti 

 

Zariadenie na termickú úpravu nebezpečných odpadov bolo zrealizované a počiatočne 

používané v roku 2005. Priestory, ktoré sa využívajú ako pracovné priestory spoločnosti, sa 

nachádzajú v technickej časti nemocničného areálu nemocnice s poliklinikou A. Leňa 

v Humennom v samostatnom objekte bývalej spaľovne nemocničného odpadu, ktorá je mimo 

úrovne hlavného areálu nemocnice a prichádzajúce a odchádzajúce motorové vozidla 

navrhovateľa takto zaťažujú komunikáciu nemocnice len veľmi minimálne. 

 

Súčasný stav 

 

Prevádzka je riešená ako súhrn technologických zariadení zabezpečujúcich základnú 

prevádzku zariadenia a priestorov na zhromažďovanie a skladovanie odpadov vstupujúcich do 

zariadenia, ako aj vystupujúcich zo zariadenia. Prevádzka je funkčne plne vybavená na 

Položka 

Číslo 
Činnosť, objekty a zariadenia 

Prahové hodnoty 

Časť A 

povinné 

hodnotenie 

Časť B 

zisťovacie 

konanie 

7. 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie 

nebezpečných odpadov v spaľovniach 

a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov 

alebo úprava, spracovanie a zhodnocovanie 

nebezpečných odpadov 

 

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov 

tepelnými postupmi  

 

 

Stavby, zariadenia, objekty a priestory na 

nakladanie s nebezpečnými odpadmi 

 

bez limitu 

 

 

 

 

 

bez limitu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 10 t/rok 
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navrhovaný účel a je napojená na areálové rozvody elektrickej energie, plynu, vody a na 

areálovú kanalizáciu. 

 

Na spracovanie odpadov sú na prevádzke inštalované nasledujúce technologické 

zariadenia: 

- sterilizátor LAJTOS TDS 1000; 

- podávacie zariadenie k sterilizátoru LAJTOS TDS 1000; 

- sterilizátor ECODAS T-300 s oceľovými schodíkmi s plošinou; 

- výrobník pary UG 400/G-10; 

- zariadenie na chemickú úpravu vody; 

- chladiace zariadenie; 

- plechový digestor a vzduchotechnika na odvod pary. 

 

Okrem uvedených trvale inštalovaných zariadení sú pri činnosti prevádzky využívané 

1100-litrové kontajnery a hydraulické manipulačné zariadenie na vysýpanie kontajnerov. 

 

Plánovaná zmena navrhovanej činnosti spočíva: 

1. v navýšení kapacity zneškodňovaných odpadov zo súčasných 970 t/rok na 2 990 t/rok.  

 

Katalógové 

číslo 

Názov odpadu Kategória 

odpadu 

Množstvo 

pred zmenou 

[t/rok] 

Množstvo po 

zmene [t/rok] 

18 01 01 
ostré predmety okrem 

18 01 03 
O 0 3 

18 01 02 

časti a orgány tiel vrátane 

krvných vreciek a krvných 

konzerv okrem 18 01 03 

O 20 40 

18 01 03 

odpady, ktorých zber 

a zneškodňovanie podliehajú 

osobitným požiadavkám 

z hľadiska prevencie nákazy 

N 940 2 940 

18 02 02 

odpady, ktorých zber 

a zneškodňovanie podliehajú 

osobitným požiadavkám 

z hľadiska prevencie nákazy 

N 10 7 

 

2. vo výmene sterilizačnej jednotky ECODAS T 300 za typ ECODAS T 2000 za 

účelom modernizácie a zvýšenia efektivity prevádzky. Sterilizátor ECODAS sa vyznačuje 

účinnejším procesom s výrazne kratším pracovným cyklom. Výmenou sterilizátora nedôjde 

k zmene celkového počtu sterilizačných zariadení v prevádzke zmeny navrhovanej činnosti.  

 

Po realizácii zmeny navrhovanej činnosti budú v prevádzke umiestnené 2 sterilizačné 

zariadenia: 

 

Typ Počet 

LAJTOS TDS-1000 1 ks 

ECODAS T 2000 1 ks 
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Výstupom z procesu zmeny navrhovanej činnosti budú: 

 

Katalógové 

číslo 

Názov odpadu Kategória 

odpadu 

19 02 10 horľavé odpady iné ako uvedené v 19 02 08 a 19 02 09 O 

19 12 12 

iné odpady vrátane zmiešaných materiálov 

z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené 

v 19 12 11 

O 

 

Odpady, vystupujúce z procesu zmeny navrhovanej činnosti budú určené na ďalšie 

využitie ako materiál na výrobu tuhého alternatívneho paliva alebo priamo na energetické 

zhodnotenie do zariadení na to určených.  

 

Navrhovateľ má so spoločnosťou Kosit a. s. platnú zmluvu aj na zvýšenú kapacitu na 

konečné zhodnotenie ostatného odpadu činnosťou R1 v zmysle prílohy č. 1 zákona 

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) v spaľovni a to v celom rozsahu zmeny navrhovanej 

činnosti.  

 

Preberanie odpadov sa bude realizovať do skladu nebezpečného odpadu – v zmysle 

prílohy č. 1 zákona o odpadoch pôjde o činnosť R13 - Skladovanie odpadov pred použitím 

niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku). 

Maximálne množstvo takto uskladneného odpadu bude 9,5 t, ktorý bude preskladnený 

krátkodobo pred samotnou úpravou a označený v zmysle platnej legislatívy. 

 

V prevádzkovej hale budú po zmene umiestnené dva sterilizátory: 

1. nový sterilizátor ECODAS T 2000, francúzskeho výrobcu ECODAS S.A.S, ktorý 

pracuje pri sterilizačnej teplote 138 °C. V sterilizátore je integrovaný drvič, ktorý 

vstupné odpady najskôr dôkladne podrví a fáza sterilizácie nasleduje až po ukončení 

tohto procesu; 

2. pôvodný LAJTOS TDS – 1000. 

 

Proces pozostáva z drvenia a sterilizácie infekčného nebezpečného odpadu vodnou 

parou. Mechanické drvenie a sterilizácia prebieha súčasne v jednom kompaktnom a uzavretom 

priestore, bez manipulovania s odpadom v priebehu procesu. Kontaminovaný odpad sa dopraví 

do hornej komory zariadenia, kde je umiestnená vysoko rezistentný drvič. Odpad sa rozdrví 

a premiestni do dolnej komory zariadenia. Zároveň sa rozdrvený odpad zahrieva vodnou parou 

až na teplotu 138 °C a tlak dosahuje hodnotu 0,38 MPa, pričom dochádza k redukcii objemu 

odpadu o 80 %. 

 

Takto upravený odpad činnosťami R12 a R13 podľa prílohy č. 1 zákona o odpadoch 

môže byť podľa charakteru a vlastností odpadu a podmienok u konečného spracovateľa 

zhodnocovaný činnosťou R1-R11 podľa prílohy č. 1 zákona o odpadoch.  

 

Potreba zmeny navrhovanej činnosti je zdôvodnená pandémiou ochorenia COVID-19, 

spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2. Táto pandémia priniesla so sebou zvýšenie 

množstva nebezpečného odpadu, ktorý môže byť zhromažďovaný po dobu 1 roka pred 

zneškodnením a 3 roky pred zhodnotením. Ďalšie odpady z plošných testovaní pribúdajú 

a zároveň dochádza k enormne zvýšenej produkcie nebezpečných odpadov v zdravotníckych 

a iných zariadeniach a ústavoch z dôvodu mimoriadnych opatrení a neštandardných stavov. 
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Ani po skončení pandémie koronavírusu sa nepredpokladá pokles tvorby týchto odpadov, 

nakoľko zdravotnícke zariadenia budú realizovať neuskutočnené, odložené prípady z dôvodu 

pandémie ochorenia COVID-19.  

 

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti si vyžaduje vydanie: 

- zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa zákona 

o odpadoch,  

- zmeny súhlasu na schválenie prevádzkového poriadku na zhodnocovanie odpadov 

podľa zákona o odpadoch, 

- zmena súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vrátane ich prepravy 

v územnom obvode podľa zákona o odpadoch, 

- zmena súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vrátane ich prepravy podľa 

zákona o odpadoch. 

 

Povoľujúcim orgánom je: Okresný úrad Humenné, Odbor starostlivosti o životné 

prostredie. 

 

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti vzhľadom na svoje umiestnenie a charakter 

zmeny navrhovanej činnosti nebude mať vplyv presahujúci štátne hranice Slovenskej 

republiky. 

 

Vplyv na horninové prostredie a reliéf 

 

Posudzované územie je tvorené fluviálnymi holocénnymi hlinami, štrkmi a pieskami 

údolnej nivy Laborca a paleogénnymi horninami. V lokalite zmeny navrhovanej činnosti a ani 

jej blízkom okolí sa nenachádzajú ložiská nerastných surovín. Najbližšie ložisko pre stavebný 

kameň sa nachádza v obci Brekov, avšak ťažba tu už neprebieha a ani sa nepredpokladá jej 

obnova. 

Na území dotknutej obce – mesta Humenné, v lokalite Suchý Jarok, sa nachádza 

evidované ložisko tehliarskej hliny. Priamo v posudzovanej lokalite sa nenachádza žiadne 

ložisko rudných, nerudných surovín, ropy ani plynu. 

V dôsledku zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú negatívne zmeny na 

horninové prostredie a reliéf. Rizikom sú havarijné situácie a iné neštandardné stavy, ktoré sú 

však riešené prevádzkovým poriadkom a ostatnými legislatívnymi a internými firemnými 

dokumentami.  

 

Vplyv na pôdu – záber pôdy 

 

Na území dotknutej obce – mesta Humenné sa nachádzajú glejové zemi, ílovito-hlinité 

až piesčito-hlinité s veľkým kolísaním hladiny podzemnej vody. Zmenou navrhovanej činnosti 

nebude dotknutá pôda ani lesné pozemky. Zariadenie bude umiestnené v existujúcich 

priestoroch navrhovateľa, čiže nedôjde k novému záberu pôdy. Pridaním najmodernejšieho 

sterilizátora ECODAS T2000 dochádza okrem zvýšenia efektívnosti aj k zvýšeniu bezpečnosti 

prevádzky. Z tohto dôvodu sa vznik negatívnych vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na pôdu 

neočakáva. 

 

Vplyv na vodné pomery 

 

 Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa neočakáva nepriaznivý vplyv na 

hydrologické a hydrogeologické pomery povrchových a podzemných vôd v dotknutom území. 
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V okolí hodnoteného územia sa nenachádzajú žiadne vodohospodárske významné toky, 

vodárenské nádrže, chránené vodohospodárske oblasti, ani ochranné pásma vodných zdrojov. 

Vzhľadom k tomu, že sa v dotknutom území ani jeho okolí nenachádzajú významnejšie 

pramene a zdroje podzemných alebo minerálnych vôd, negatívny vplyv zmeny navrhovanej 

činnosti sa kvalitatívno-kvantitatívne pomery povrchových a podzemných vôd sa 

nepredpokladá.   

Z hľadiska ovplyvnenia odtokových pomerov v území sa neočakáva vznik negatívnych 

javov, nakoľko nepríde k zmene konfigurácie spevnených a zastrešených plôch v areáli zmeny 

navrhovanej činnosti.  

Riziko ovplyvnenia je spojené s havarijnými situáciami, ktoré sú však eliminované 

dodržiavaním prevádzkového poriadku a legislatívnych predpisov.  

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k nárastu produkcie technologickej 

odpadovej vody, nakoľko dôjde k nahradeniu technológie za novšiu, ktorá je na upravené 

množstvo odpadu výkonnejšia, avšak pri nízkych vstupných parametroch potrebných 

prevádzkových médií. Z tohto hľadiska by podľa parametrov výrobcu malo byť množstvo 

technologickej vody na rovnakej úrovni s pôvodnou technológiou. 

 

Vplyv na flóru, faunu a ich biotopy 

 

Okolie prevádzky zmeny navrhovanej činnosti je v súčasnosti intenzívne antropogénne 

premenené a využívané. Nenachádzajú sa tu žiadne migračné biokoridory ani biocentrá. 

Nakoľko nebudú realizované rozsiahlejšie stavebné úpravy, ani zmena trasovania existujúcej 

dopravy, vznik negatívnych vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na flóru, faunu a ich biotopy 

sa teda nepredpokladá. 

 

Vplyv na chránené územia, krajinu a jej ekologickú stabilitu  

 

V blízkosti dotknutého územia sa nenachádza žiadne chránené územie, ani nie je 

v lokalite navrhované. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa nezmení funkčné využívanie 

krajiny, ani ekologická stabilita krajiny, nakoľko nedôjde k zásahom do prvkov územného 

systému ekologickej stability. 

V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov na dotknutom území platí I. stupeň ochrany, v ktorom sa uplatňuje všeobecná 

ochrana prírody a krajiny. Prevádzka zmeny navrhovanej činnosti je umiestnená v území, ktoré 

je intenzívne antropogénne premenené a využívané. V katastrálnom území mesta Humenné sa 

nachádzajú územia európskeho významu Hubková, Stredný tok Laborca, 

Humenská a Humenský Sokol (posledné 2 sú zároveň národnou prírodnou rezerváciou). Okrem 

území európskeho významu zasahuje do katastra dotknutej obce – mesta Humenné aj chránené 

vtáčie územie Vihorlatské vrchy, patriace do Európskej siete chránených území Natura 2000. 

Tieto územia sa však nachádzajú od areálu zmeny navrhovanej činnosti v dostatočnej 

vzdialenosti, preto sa negatívny vplyv zmeny navrhovanej činnosti na tieto oblasti 

nepredpokladá.  

 

 Vplyv na odpady 

 

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na produkciu odpadov, v rámci 

jestvujúcej prevádzky.  

V dôsledku realizácie zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k rozšíreniu rozsahu 

platného povolenia o nové druhy odpadov v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
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K navýšeniu dôjde na vstupe pri odpade s katalógovým číslom 18 01 01 ostré predmety 

okrem 18 01 03, 18 01 02 časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv okrem 

18 01 03 a 18 01 03 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie  podliehajú  osobitným 

požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy, a recipročne na výstupe k navýšeniu odpadu 

s katalógovým číslom 19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického 

spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11, kategórie „O“. K navýšeniu dôjde aj na 

výstupe pri odpade katalógového čísla 19 02 10 - horľavé odpady iné ako uvedené v 19 02 08 

a 19 02 09, kategórie „O“. Naopak, príde k poklesu na vstupe pri odpade s katalógovým číslom 

18 02 02 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska 

prevencie nákazy. 

Odpad, upravený činnosťami R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou 

z činností R1 až R11 a R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 

(okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) podľa prílohy č. 1 zákona 

o odpadoch môže byť podľa charakteru a vlastností odpadu a podmienok u konečného 

zhodnocovateľa zhodnocovaný činnosťou R1-R11 podľa zákona o odpadoch. Spôsob 

konečného zhodnocovania/zneškodňovania odpadu závisí od splnenia technických požiadaviek 

na zhodnocovaný/zneškodňovaný odpad, určených v prevádzkových poriadkoch príslušných 

koncových zariadení. 

 

Vplyv na hlukovú situáciu, zápach a vibrácie 

 

Zmenou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá vznik, resp. navýšenie negatívneho 

vplyvu v oblasti hlukovej situácie a vibrácií na okolie dotknutého územia oproti súčasnému 

stavu.  Rovnako sa nepredpokladá ani vznik nových zdrojov znečisťujúcich látok, spojených 

so špecifickým zápachom, nakoľko rozsah vstupných surovín zostane zachovaný. Zmenou 

navrhovanej činnosti sa očakáva skrátenie spracovateľského času zariadenia a teda aj redukcia 

potenciálneho šírenia zápachu do okolia. 

 

Vplyvy na klimatické pomery 

 

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa neočakáva vznik negatívnych vplyvov na 

klimatické pomery.  

 

Vplyv na ovzdušie  

 

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nevznikne žiadny nový zdroj znečisťovania 

ovzdušia, nedôjde a ani ku kvalitatívnej, či kvantitatívnej zmene v súčasnosti vypúšťaných 

znečisťujúcich látok, nakoľko súčasťou samotnej technológie nie je žiadny organizovaný ani 

neorganizovaný výduch znečisťujúcich látok.  

V dôsledku realizácie zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá nárast intenzity 

dopravného zaťaženia dotknutého územia. Nedôjde k zmene lineárneho znečisťovania 

ovzdušia prostredníctvom dopravy v okolí už existujúcich trás.  

Zmenou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá negatívny dopad na súčasnú kvalitu 

ovzdušia.  

 

Vplyv na urbárny komplex a využívanie zeme 

 

Zmena navrhovanej činnosti si nevyžiada nový záber poľnohospodárskej pôdy ani 

lesných pozemkov, nakoľko sa realizuje v existujúcich priestoroch prevádzky. Realizáciou 

zmeny navrhovanej činnosti nebude dotknutá miestna rastlinná a živočíšna výroba, ani 
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lesohospodárske využitie širšieho záujmového územia. Všetky jestvujúce ochranné pásma 

komunikácií a ďalšej infraštruktúry sú realizáciou zmeny navrhovanej činnosti dodržané 

a v súlade platnou legislatívou. 

 

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky 

 

V dotknutom území sa nenachádzajú žiadne kultúrne ani historické pamiatky a z tohto 

hľadiska sa na ne nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov zmeny navrhovanej činnosti. 

 

Vplyvy na obyvateľstvo vrátane kumulatívnych a synergických 

 

V priebehu realizácie zmeny navrhovanej činnosti bude hlavným zdrojom 

znečisťovania doprava odpadov do prevádzky a z prevádzky. Tieto vplyvy na obyvateľstvo 

v okolí areálu zmeny navrhovanej činnosti sú predpokladané na rovnakej úrovni ako doteraz.  

Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam sa neočakáva negatívny vplyv zmeny 

navrhovanej činnosti na obyvateľstvo.  

Vo vzťahu k ekonomickému a sociálnemu vývoju v území sa zmena navrhovanej 

činnosti radí k spoločensky prospešným, nakoľko rieši následky pandémie SARS-CoV-2. 

Výsledná záťaž na prostredie je prijateľná a zachováva jeho kvality v lokálnom aj širšom 

meradle.  

Zmena navrhovanej činnosti nie je v rozpore s platnou legislatívou. Dodržiavanie 

súladu s platnými právnymi predpismi vyžaduje kontrolu nad prevádzkou zmeny navrhovanej 

činnosti s podmienkami, stanovenými v povoľovacom procese. 

Zmena navrhovanej činnosti je v súlade s Programom odpadového hospodárstva 

a s prijatou hierarchiou odpadového hospodárstva v zmysle zákona o odpadoch.  

Vzhľadom k vyššie uvedeným informáciám sa neočakávajú negatívne kumulatívne 

vplyvy. Pri zmene navrhovanej činnosti sa očakáva synergický efekt zníženia miery 

skládkovania odpadov, keďže výstupný odpad 19 12 12 bude následne zhodnocovaný 

činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona o odpadoch.   

Táto zmena, spočívajúca vo výmene sterilizátora za modernejší je kvalitatívne aj 

kvantitatívne pozitívna pre zmenu navrhovanej činnosti. Dôjde tak k vyššej efektívnosti 

a bezpečnosti prevádzky, preto sa jej vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo neočakávajú 

ako negatívne. Vplyvy na obyvateľstvo sa môžu prejaviť minimálnym navýšením 

automobilovej dopravy uvedeného odpadu do miesta jeho likvidácie. 

 

Hodnotenie zdravotných rizík  

Pri dodržaní platných bezpečnostných a hygienických limitov sa nepredpokladá, že  by 

zmena navrhovanej činnosti bola zdrojom toxických alebo iných škodlivín a ovplyvnila by 

zdravotný stav dotknutého obyvateľstva.  

Vzhľadom na umiestnenie prevádzky, rovnako ako aj viacročné skúsenosti s ňou, sa 

nepredpokladá pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti ohrozenie zdravotného stavu 

dotknutého obyvateľstva vplyvom hluku, emisií, resp. používaním nebezpečných látok 

v prevádzke. 

Navrhovateľ po uvedení prevádzky do užívania realizoval preventívne opatrenia 

s cieľom eliminácie a zníženia zdravotného rizika pre zamestnancov, vznikajúce v súvislosti 

s pracovnou činnosťou, ktoré sú a budú zabezpečované. 

Navrhovateľ má súhlas č. OU-HE-OSZP-2020/012919-002 zo dňa 20. 11. 2020 vydaný 

súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku. Po 

vykonaní zmeny navrhovanej činnosti bude prevádzkový poriadok aktualizovaný 

a navrhovateľ požiada o zmenu vyššie uvedeného súhlasu. 



Strana č. 10 rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní č.:10633/2021-1.7pb, 62152/2021,62153/2021-int. zo dňa 

05. 11. 2021 

Iné vplyvy 

 

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa zabezpečí zneškodnenie nebezpečných 

odpadov, pochádzajúcich zo zdravotníctva, ktorých produkcia sa enormne zvýšila v dôsledku 

pandémie koronavírusu SARS-CoV-2. Na zneškodňovanie týchto druhov odpadov v súčasnosti 

chýbajú spracovateľské kapacity, čo predstavuje hrozbu pre životné prostredie, ale hlavne pre 

zdravie obyvateľstva. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti je možné túto kritickú  siuáciu 

riešiť.  

 

V rámci zisťovacieho konania boli k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti 

v zákonom stanovenej lehote doručené na MŽP SR stanoviská a pripomienky od orgánov 

štátnej správy. Stanoviská orgánov štátnej správy a ich vyhodnotenie MŽP SR je uvedené 

v texte nižšie. 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia zmeny klímy 

a ochrany ovzdušia, Odbor ochrany ovzdušia (ďalej len „Odbor ochrany ovzdušia“), listom 

č. 42438/2021 zo dňa 05. 08. 2021 doručilo stanovisko, v ktorom uviedlo, že z hľadiska 

ochrany ovzdušia a zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov vzhľadom 

na množstvo spracovávaných odpadov nepožaduje uvedenú zmenu navrhovanej činnosti ďalej 

posudzovať v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov.  

 

Vyhodnotenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko Odboru ochrany ovzdušia na 

vedomie.  

 

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor strategického rozvoja, Námestie 

mieru 2, 080 01 Prešov, listom č. 06736/2021/DUPaZP-2 zo dňa 20. 08. 2021 doručil 

stanovisko, v ktorom uvádza, že pri dodržaní opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov 

posudzovanej zmeny navrhovanej činnosti s ňou súhlasí a nemá k nej pripomienky.  

 

Vyhodnotenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko Úradu Prešovského samosprávneho 

kraja, Odboru strategického rozvoja na vedomie. 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, 

Ul. 26. novembra 1507/2, 066 18 Humenné, listom č. 21/01137-2 zo dňa 12. 08. 2021 doručilo 

stanovisko, v ktorom uvádza, že zmena navrhovanej činnosti v existujúcich priestoroch 

navrhovateľa v areáli Nemocnice s poliklinikou A. Leňa v navrhovanom rozsahu a znení nie je 

v rozpore s požiadavkami, ustanovenými v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

Vyhodnotenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva so sídlom v Humennom na vedomie. 

 

MŽP SR listom č. 10633/2021-11.1.1/pb, 45724/2021 zo dňa 23. 08. 2021 upovedomilo 

o podkladoch rozhodnutia účastníkov konania a podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku dalo 

účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia  mohli 

vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie, a to do 

5 pracovných dní od doručenia upovedomenia.  
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Po upovedomení účastníkov konania o podkladoch rozhodnutia, bolo na MŽP SR 

doručené stanovisko (list č. 42800/2021 zo dňa 16. 09. 2021) od Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky, Sekcie obehového hospodárstva, Odboru odpadového 

hospodárstva (ďalej len „Odbor odpadového hospodárstva“), v ktorom uviedlo 

pripomienku, kde žiada o doplnenie informácie, či sa rozšíri okruh pôvodcov odpadu oproti 

súčasnému stavu, resp. informáciu o pôvodcoch odpadu vstupujúcich do uvedeného zariadenia 

a aká bude zvozová oblasť pre uvedené zariadenie. 

 

Vyhodnotenie MŽP SR: MŽP SR na základe požiadavky Odboru odpadového 

hospodárstva požiadalo navrhovateľa listom č. 10633/2021-11.1.1/pb, 52460/2021 zo dňa 

28. 09. 2021 v zmysle § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní vplyvov o poskytnutie doplňujúcich 

informácií, ktoré navrhovateľ doručil na MŽP SR dňa 01. 10. 2021. V nich uviedol, že do 

zariadenia zmeny navrhovanej činnosti vstupujú odpady z celej Slovenskej republiky, ako je 

FNsP Banská Bystrica, NÚSCH, FN Nitra, DFN Bratislava, UN Bratislava, VÚSCH, UNLP 

Košice, nemocnice a polikliniky spoločnosti Svet zdravia, DSS a iné ďalšie zdravotnícke 

zariadenia. MŽP SR následne požiadalo listom č. 10633/2021-11.1.1/pb, 53857/2021-int. zo 

dňa 05. 10. 2021 o stanovisko k doplneným informáciám navrhovateľa. Odbor odpadového 

hospodárstva listom č. 56213/2021 zo dňa 15. 10. 2021 doručil stanovisko, v ktorom uviedol, 

že viac nemá k oznámeniu o zmene žiadne pripomienky. 

 

Na základe doplnených informácií MŽP SR listom č. 10633/2021-11.1.1/pb, 

57084/2021 zo dňa 19. 10. 2021 a stanoviska Odboru odpadového hospodárstva opätovne 

upovedomilo o podkladoch rozhodnutia účastníkov konania a podľa § 33 ods. 2 správneho 

poriadku dalo účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním 

rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho novým podkladom i k spôsobu ich zistenia, prípadne 

navrhnúť ich doplnenie, a to do 5 pracovných dní od doručenia upovedomenia.  

 

Do vydania rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní nikto z účastníkov konania 

neprejavil záujem o oboznámenie sa so stanoviskami, doručenými MŽP SR v rámci 

zisťovacieho konania, rovnako ani s podkladmi súvisiacimi so zmenou navrhovanej činnosti. 

Do spisu k zmene navrhovanej činnosti bolo umožnené nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy 

a výpisy) na MŽP SR, na adrese Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava. 

 

MŽP SR posúdilo zmenu navrhovanej činnosti uvedenú v oznámení o zmene 

navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu, miesta vykonávania zmeny navrhovanej 

činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom 

vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri posudzovaní sa 

primerane použili aj kritériá pre rozhodovanie podľa Prílohy č. 10 zákona o posudzovaní 

vplyvov (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých 

verejných a súkromných projektov na životné prostredie). 

 

MŽP SR sa zaoberalo vyhodnotením všetkých stanovísk, doručených zákonom 

stanovenom termíne na  MŽP SR. Orgány štátnej správy vo vyjadreniach, resp. stanoviskách, 

ktoré boli doručené na MŽP SR súhlasili s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti  bez 

pripomienok, resp. bez zásadných požiadaviek a netrvali na jej posudzovaní podľa zákona 

o posudzovaní vplyvov. MŽP SR sa okrem toho zaoberalo aj stanoviskom Odboru odpadového 

hospodárstva, doručenom po zákonom stanovenej lehote, kde boli vznesené požiadavky 

o doplnenie informácií, ktoré navrhovateľ doplnil, v dôsledku čoho vydal Odbor odpadového 

hospodárstva substanovisko, v ktorom uviedol, že nemá viac žiadne propomienky k oznámeniu 
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o zmene navrhovanej činnosti. V rámci zisťovacieho konania neboli doručené žiadne 

stanoviská od verejnosti.  

 

MŽP SR pri skúmaní a hodnotení predloženého oznámenia o zmene navrhovanej 

činnosti, doručených stanovísk k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a na základe 

celkového zhodnotenia stavu a celkovej úrovne ochrany životného prostredia v záujmovom 

území usúdilo, že zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje taký zásah, ktorý by mohol 

v značnej miere ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľstva, resp. by jej realizáciou prišlo 

k rozporu so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti starostlivosti o životné 

prostredie, a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

 

Poučenie:  

 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 

ods. 1 správneho poriadku na MŽP SR.  

 

V prípade verejnosti sa podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov za deň 

doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 

zákona o posudzovaní vplyvov na webovom sídle MŽP SR. 

 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň 

pripúšťajú, preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. 

Správny súdny poriadok. 

 

 

 

 

 

Mgr. Barbora Donevová 

poverená vykonávaním funkcie riaditeľa odboru 
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Rozdeľovník 

 

Doručuje sa: (elektronicky) 

1. AGB ekoservis s. r. o., Pražská 2, 040 11 Košice 

2. Mesto Humenné, Mestský úrad, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné 

 

Na vedomie: (elektronicky) 

3. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kukorelliho 1, 

066 01 Humenné 

4. Okresný úrad Humenné, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Kukorelliho 1, 066 01 Humenné 

5. Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné 

6. Okresný úrad Humenné, odbor krízového riadenia, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné 

7. Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, 
Ul. 26. novembra č. 1507/2, 066 18 Humenné 

9. Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné, Gaštanová 3, 066 01 

Humenné  

10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom, 
Kudlovská 173, 066 01 Humenné 

11. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, 

odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice  

12. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia obehového 

hospodárstva, Odbor odpadového hospodárstva, TU 

13. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia zmeny klímy 

a ochrany ovzdušia, Odbor ochrany ovzdušia, TU 

14. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania 

vplyvov na životné prostredie, Odbor integrovanej prevencie, TU 

 


