
 
 
 

OU-SC-OSZP-2018/003794-Gu  

Senec, 19. 03. 2018                                                    
 

 

 
 

 

              ROZHODNUTIE 

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ 

 

  

 

 Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej 

správy podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti                                      

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

v spojení so zákonom č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene                      

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 56 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“) a podľa § 46 a 47 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 29 

zákona ods. 11 zákona o posudzovaní pre Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti                  

,,Rozšírenie zberu a výkupu odpadov – Récka cesta“ predložené navrhovateľom SEDO                 

spol. s.r.o., Senec, Robotnícka 2/A, 903 01 Senec toto rozhodnutie:  

 

Zmena navrhovanej činnosti „ Rozšírenie zberu a výkupu odpadov – Récka cesta“ 

uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti 

 

 

s a  n e b u d e  p o s u d z o v a ť  

 

 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom 

konaní oprávňuje navrhovateľa v súlade § 29 ods. 12 zákona o posudzovaní podať návrh na 

začatie povoľovacieho konania zmeny navrhovanej činnosti. 

 

V procese konania podľa osobitných predpisov bude potrebné zohľadniť tieto konkrétne 

požiadavky vo vzťahu k zmene navrhovanej činnosti, ktoré vyplynuli zo stanovísk doručených 

k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti : 

 V tabuľke č. 5 na strane 10 predloženého zámeru navrhovateľ uvádza, že v zariadení sa 

budú zbierať aj odpady s katalógovým číslom 16 01 06 - staré vozidlá neobsahujúce 

kvapaliny a iné nebezpečné dielce. Navrhovateľa upozorňujeme, že ako zariadenie na 

zber odpadov nemôže vykonávať zber odpadu 16 01 06, teda ani žiadať príslušný orgán 

štátnej správy odpadového hospodárstva o udelenie súhlasu  na prevádzkovanie 

zariadenia na zber odpadov kat. č. 16 01 06, nakoľko tieto odpady vznikajú                      

odbor starostlivosti o životné prostredie 

úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie 

Hurbanova 21, 903 01 Senec  
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v spracovateľskom procese v zariadení na spracovanie starých vozidiel a táto činnosť je 

predmetom autorizácie na spracovanie starých vozidiel podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona 

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

predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).  

Uvedený druh odpadu vzniká pri spracovaní starých vozidiel v autorizovaných 

spracovateľských zariadeniach a v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch je 

spracovateľ starých vozidiel povinný zabezpečiť úplné spracovanie starého vozidla v 

lehote do jedného roka od jeho prevzatia na spracovanie vrátane zabezpečenia 

opätovného použitia častí starého vozidla a zhodnotenia odpadov zo spracovania starých 

vozidiel, najmä recyklácie starých vozidiel, ako aj zneškodnenia nevyužiteľných 

zvyškov. Staré vozidlá, ktorým boli odobraté kvapaliny a iné nebezpečné dielce (boli len 

vysušené), zostávajú naďalej starými vozidlami a ich spracovanie podlieha autorizácii 

spracovateľa starých vozidiel, s výnimkou karosérie, ktorú je možné zaradiť ako kovy 

(16 01 17). Nekompletné staré vozidlá je potrebné zaradiť ako odpad kat. č. 16 01 04. 

 

 Navrhovateľa upozorňujeme, že podľa § 16 ods. 7 písm. a) zákona o odpadoch ten, kto 

vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu, je povinný zbierať alebo vykupovať 

kovový odpad pochádzajúci zo starých vozidiel a ich častí a súčiastok alebo javiaci 

znaky, že z nich pochádza, iba od osôb, ktoré sú oprávnené s nimi nakladať a z vozidiel a 

ich častí a súčiastok alebo javiaci znaky, že z nich pochádza, iba od držiteľa vozidla alebo 

od podnikateľských subjektov vykonávajúcich servis vozidiel. 

 Navrhovateľa upozorňujeme, že podľa § 64 ods. 1 zákona o odpadoch môže staré vozidlá 

odovzdávať len spracovateľovi starých vozidiel - držiteľovi autorizácie podľa § 89 ods. 1 

písm. a) bod 3 zákona o odpadoch, s ktorým má uzavretú zmluvu. 

 

 V tabuľke č. 1 zámeru je nesprávne uvedený názov druhu odpadu s katalógovým číslom                 

03 01 05. V tabuľke č. 3 je nesprávne uvedené katalógové číslo pre batérie a akumulátory 

uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory 

obsahujúce tieto batérie. V tabuľke č. 4 je nesprávne uvedený názov druhu odpadu 

s katalógovým číslom 16 08 01. Tabuľky je potrebné zosúladiť s vyhláškou MŽP SR                 

č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

 

 V dokumentácii je potrebné používať pojmy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými 

predpismi v oblasti odpadového hospodárstva, zákon o odpadoch nepozná pojem 

„železný šrot a farebné kovy“. 

 

 

ODÔVODNENIE 

 

 

 

 Navrhovateľ, SEDO spol. SENEC, Robotnícka 2/A, 903 01 Senec , predložil dňa            

09. 01. 2018 Okresnému úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 18 ods. 

2 písm. d) a  podľa § 29 ods. 1 písm. b)  zákona o posudzovaní  oznámenie o zmene navrhovanej 

činnosti ,, Rozšírenie zberu a výkupu odpadov – Récka cesta“ vypracované podľa Prílohy              

č. 8a k zákonu o posudzovaní.   

 

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej 

správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a                     
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o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 180/2013 Z. z.  

o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, § 56 písm. b) zákona, podľa § 18 ods. 3 zákona  č. 71/1967 Zb.                          

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začalo správne konanie                     

vo veci zisťovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom doručenia oznámenia                  

o zmene navrhovanej činnosti navrhovateľom.   

 

Okresný úrad Senec odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 29 ods. 6 zákona 

o posudzovaní listom č. OU- SC-OSZP-2018/003794-002-Gu zo dňa 12. 01. 2018 zaslal 

predmetné oznámenie o zmene navrhovanej činnosti povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom 

a dotknutej obci a bolo zaslané taktiež rezortným orgánom a známej dotknutej verejnosti. 

 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo zverejnené na webovom sídle 

ministerstva na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-zberu-vykupu-

odpadov-recka-cesta-1, na svojom webovom sídle http://www.minv.sk/?uradna-tabula-20 

a taktiež podľa § 24 ods. 1 zákona príslušný orgán informoval bezodkladne verejnosť na svojom 

webovom sídle http://www.minv.sk/?uradna-tabula-20 a na webovom sídle ministerstva                    

na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-zberu-vykupu-odpadov-recka-

cesta-1. 

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie informoval všetkých 

známych účastníkov konania, že podľa § 33 ods.2 správneho poriadku, účastníci konania 

a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho 

podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné 

nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy). Táto informácia bola taktiež zverejnená ako 

súčasť informácie pre verejnosť na vyššie uvedenej adrese webového sídla MŽP SR a na adrese 

webového sídla Okresného úradu Senec. 

 

 

Povaha a rozsah navrhovanej činnosti 

 

 

Zmena činnosti predstavuje : Rozšírenie zberu odpadov o nové druhy odpadov.  Základnou 

funkciou zariadenia zostáva aj naďalej zber a zhromažďovanie odpadov - druhotných surovín a 

následný odvoz oprávneným odberateľom na zhodnotenie. Podľa prílohy č. 8 zákona NR SR                  

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

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) podlieha navrhovaná činnosť 

zisťovaciemu konaniu a je zaradená ako : 

 

Činnosť: 9. Infraštruktúra : 

 položka č. 9 – Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie                                           

s nebezpečnými odpadmi (zisťovacie konanie od 10 t/rok), 

 položka č. 10 – Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov,                                             

z neželezných kovov alebo starých vozidiel (zisťovacie konanie bez limitu), 

 
Navrhovateľ, SEDO spol. s.r.o.,  v roku 2015 predložil zámer, ktorý bol pokračovanie                       

v činnosti existujúcej prevádzky Výkupne druhotných surovín, Récka cesta, 903 01 Senec. 

Priestory výkupne mala v prenájme p. Mária Rezsnáková – REOLLTEX. Na uvedenú výkupňu 

bolo už vykonané zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov                  

na životné prostredie v znení zmien a doplnkov (rozhodnutie zo zisťovacieho konania                                           

č. ŽP/EIA/1097/09-Ga zo dňa 16.7.2009). Novým nájomcom a zároveň prevádzkovateľom sa na 

základe zmluvy o nájme zo dňa 22.4.2015 stala spoločnosť SEDO, spol. s r.o. Senec. Výkupňa  

pokračovala vo svojej činnosti, ale so zmenou - rozšírením zberu odpadov o nové druhy 

http://www.minv.sk/?uradna-tabula-20
http://www.minv.sk/?uradna-tabula-20
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odpadov. Na činnosť Rozšírenie zberu a výkupu odpadov – Récka cesta bolo vykonané 

zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov 

(Rozhodnutie OÚ Senec, odboru starostlivosti č. OU-SC-OSZP-2015/006958-Gu zo dňa 

27.07.2015). 

 

Súčasný stav : 

 

Prevádzka je na oplotenom pozemku so vstupom cez existujúcu železnú bránu. Na celom 

pozemku sú spevnené asfaltové plochy, s izolačnou fóliou a makadamom. Spevnená plocha 

predstavuje plochu 1567 m2. Na pozemku je postavená murovaná budova, kde je kancelária 

a sociálne zariadenia. Ďalej sa tu nachádzajú unimobunky (ako sklady), sklad pre farebné 

kovy, sklady pre elektroodpad, sklad pre zber batérií do vyhradených nádob a kontajnery na 

uloženie ostatných odpadov a železného šrotu. Na vstupe do prevádzky je umiestnená 

digitálna váha pre nákladné vozidlá. Prístup k prevádzke je spevneným betónovým vjazdom. 

 

V súčasnosti sa vykupuje nasledovný odpad : 

Odpady sú zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 

odpadov a sú nasledovné : 

 

A : zber odpadov – druhotných surovín  

Tabuľka č. 1 

Kód 

odpadu 
Názov odpadu 

Kategória 

odpadu 

02 01 04 Odpadové plasty (okrem obalov) O 

02 01 10 Odpadové kovy O 

03 01 01 Odpadová kôra a korok O 

03 01 05 Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, 

drevotrieskové/ drevovláknité dosky, dyhy iné ako 

uvedené v 03 01 04 

O 

03 03 08 
Odpady z triedenia papiera a lepenky určených na 

recykláciu 
O 

07 02 13 Odpadový plast O 

10 11 12 Odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11 O 

12 01 01 Piliny a triesky zo železných kovov O 

12 01 02 Prach a zlomky zo železných kovov O 

12 01 03 Piliny a triesky z neželezných kovov O 

12 01 04 Prach a zlomky z neželezných kovov O 

15 01 01  Obaly z papiera a lepenky O 
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15 01 02 Obaly z plastov O 

15 01 03 Obaly z dreva O 

15 01 04 Obaly z kovu O 

15 01 05 Kompozitné obaly O 

15 01 06 Zmiešané obaly O 

15 01 07 Obaly zo skla O 

15 01 09 Obaly z textilu O 

16 01 17 Železné kovy O 

16 01 18 Neželezné kovy O 

16 01 19 Plasty O 

16 01 20 Sklo O 

17 02 01 Drevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 04 01 Meď, bronz, mosadz O 

17 04 02 Hliník  O 

17 04 03 Olovo O 

17 04 04 Zinok O 

17 04 05 Železo a oceľ O 

17 04 06 Cín O 

17 04 07 Zmiešané kovy O 

17 04 09 Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami N 

17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 

19 10 01 Odpad zo železa a ocele O 

19 10 02 Odpad z neželezných kovov O 

19 12 01 Papier a lepenka O 

19 12 02 Železné kovy O 

19 12 03 Neželezné kovy O 

19 12 04 Plasty a guma O 
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19 12 05 Sklo O 

19 12 07 Drevo iné ako uvedené v 19 12 06 O 

20 01 01 Papier a lepenka O 

20 01 02 Sklo O 

20 01 10 Šatstvo O 

20 01 11 Textílie O 

20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O 

20 01 39 Plasty O 

20 01 40 Kovy O 

20 01 40 01 Meď, bronz, mosadz O 

20 01 40 02 hliník O 

20 01 40 03 olovo O 

20 01 40 04 zinok O 

20 01 40 05 Železo a oceľ O 

20 01 40 06 cín O 

20 01 40 07 Zmiešané kovy O 

 

Kapacita cca 20 000t/rok 

 

B : Zber odpadov z elektrozariadení – elektroodpadu.  

Tabuľka č. 2 

Kód 

odpadu 
Názov odpadu 

Kategória 

odpadu 

16 02 11 
Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované 

uhľovodíky, HCFC, HFC 
N 

16 02 13 
Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako 

uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 
N 

16 02 14 
Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 160209 až 

160213 
O 

20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N 
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20 01 23 
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované 

uhľovodíky 
N 

20 01 35 

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako 

uvedené v 200121 a 200123, obsahujúce nebezpečné 

časti 

N 

20 01 36 
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako 

uvedené v 200121, 200123 a 200135 
O 

 

Kapacita cca 2000 t/rok 

 

C : Zber odpadov – použitých batérií 

Tabuľka č. 3 

Kód 

odpadu 
Názov odpadu 

Kategória 

odpadu 

16 06 01 olovené batérie  N 

20 01 33 
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 

alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory 

obsahujúce tieto batérie 

N 

 

Kapacita cca 2000 t/rok 

 

Navrhovaný stav - rozšírenie výkupu o nasledovné odpady : 
 

Odpady sú zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje 

Katalóg odpadov a sú nasledovné :  

Zmena predstavuje rozšírenie sortimentu zbieraných ( vykupovaných) odpadov o druhotné 

suroviny (odpadové katalizátory) a staré vozidlá. 

 

Tabuľka č. 4 

Kód 

odpadu 
Názov odpadu 

Kategória 

odpadu 

16 08 01 
Použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, 

ródium, paládium, irídium alebo platinu okrem 16 08 017 
O 

16 08 03 

 

Použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo 

zlúčeniny 

prechodných kovov inak nešpecifikované 

O 

 

Navrhovaná kapacita bude cca 500 kusov/rok 
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Tabuľka č. 5 

Kód 

odpadu 
Názov odpadu 

Kategória 

odpadu 

 

16 01 04 

 

Staré vozidlá  

 

N 

 

16 01 06 

Staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné 

dielce 
O 

 

Navrhovaná kapacita bude cca 300 kusov/rok 

 

Stanovisko príslušného orgánu – upozornenie 

V tabuľke č. 5 na strane 10 predloženého zámeru navrhovateľ uvádza, že v zariadení sa 

budú zbierať aj odpady s katalógovým číslom 16 01 06 - staré vozidlá neobsahujúce 

kvapaliny a iné nebezpečné dielce. 

Na základe stanoviska Ministerstva životného prostredia SR, odbor odpadového 

hospodárstva, pod č.  6067/2018, 2509/2018-1.8 zo dňa 2.februára 2018 k horeuvedenému 

rozšíreniu odpadu  - staré vozidlá upozorňujeme navrhovateľa, že ako zariadenie na zber 

odpadov nemôže vykonávať zber odpadu 16 01 06, teda ani žiadať príslušný orgán štátnej 

správy odpadového hospodárstva o udelenie súhlasu  na prevádzkovanie zariadenia                  

na zber odpadov kat. č. 16 01 06, nakoľko tieto odpady vznikajú v spracovateľskom 

procese v zariadení na spracovanie starých vozidiel a táto činnosť je predmetom 

autorizácie na spracovanie starých vozidiel podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 

Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o odpadoch“).  

Uvedený druh odpadu vzniká pri spracovaní starých vozidiel v autorizovaných 

spracovateľských zariadeniach a v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch je 

spracovateľ starých vozidiel povinný zabezpečiť úplné spracovanie starého vozidla v lehote 

do jedného roka od jeho prevzatia na spracovanie vrátane zabezpečenia opätovného 

použitia častí starého vozidla a zhodnotenia odpadov zo spracovania starých vozidiel, 

najmä recyklácie starých vozidiel, ako aj zneškodnenia nevyužiteľných zvyškov. Staré 

vozidlá, ktorým boli odobraté kvapaliny a iné nebezpečné dielce (boli len vysušené), 

zostávajú naďalej starými vozidlami a ich spracovanie podlieha autorizácii spracovateľa 

starých vozidiel, s výnimkou karosérie, ktorú je možné zaradiť ako kovy (16 01 17). 

Nekompletné staré vozidlá je potrebné zaradiť ako odpad kat. č. 16 01 04. 

 

 

Technologická časť: 
 

Postup zberu – výkupu odpadu : Po prevzatí odpadov do zariadenia sú tieto odpady odvážené a 

podľa svojich vlastností roztriedené a uložené na vyhradené miesta. Po zhromaždení budú 

následne odovzdávané na zhodnotenie autorizovanej firme. 

 

Staré vozidlá budú zbierané na vyhradenej ploche areálu, ktorá bude zabezpečená v zmysle § 23 

ods.12 vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených 

výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení zmien a doplnkov. Staré vozidlá 

budú odovzdávané na spracovanie a recykláciu len držiteľovi autorizácie podľa § 89 ods. 1 písm. 

a) bod 3 zákona o odpadoch. 
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Možnosť rozšírenia sortimentu zbieraných odpadov vyplynula z potreby zabezpečiť pre uvedené 

odpady vznikajúce od obyvateľov a firiem, ich zber a zhodnotenie, a z možností 

prevádzkovateľa vyhradiť pre uvedené odpady priestory a zabezpečiť zhodnotenie vyzbieraných 

odpadov prostredníctvom spracovateľských a autorizovaných spoločností. 

 

Popis jednotlivých stavebných objektov a ich zmeny 
 

Prípravné práce zahŕňajú drobné úpravy pre vytvorenie priestoru pre zber starých vozidiel, a to : 

vyčlenenie a úpravu priestorov na spevnených plochách. 

 

Na vstupe do prevádzky je umiestnená 30 tonová certifikovaná váha typ MOVA - S30T/U18, 

ďalej je tu ešte plošinový váha PEVA DFW do 300kg a plošinová váha PEVA DFWLB do 

3000kg. Na dopravu a manipuláciu v prevádzke slúži vysokozdvižný vozík MITSUBISHI FD3V 

a požívajú sa aj hydraulické nožnice MISTRA - Kajman 450L. 

 

 

Miesto vykonávania navrhovanej činnosti 

 

Kraj: Bratislavský 

Okres: Senec 

Obec: Boldog 

Katastrálne územie: Boldog 

Parcelné čísla: časť p. č. 746/391 a 746/84 o celkovej výmere 1567 m2, 

druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria na základe LV 792 

 

Prevádzka zberu a výkupu odpadov sa nachádza v areáli bývalého Poľnohospodárskeho 

družstva Senec. Uvedené priestory o celkovej výmere 1567 m2, má spol. SEDO, spol. s r.o. 

Senec prenajaté na základe zmluvy o nájme zo dňa 22.4.2015 od vlastníka pozemku AUTO 

ARNO s.r.o. Senec. Plocha je charakterizovaná ako zastavané plochy a nádvoria, ide o 

spevnené asfaltové plochy, s izolačnou fóliou a makadamom. Ide o existujúcu prevádzku. 

Prevádzka je dopravne prístupná z cesty prvej triedy I/61 (smer Bratislava – Senec – 

Trnava), po jestvujúcich miestnych komunikáciách Boldocká a Récka cesta v Senci. 

 

Prevádzka má spevnený vjazd k areálu zberne. Umiestnenie navrhovanej prevádzky v danej 

lokalite je v súlade so schváleným funkčným využitím v platnej ÚPN obce Boldog, na ktorej 

katastrálnom území sa nachádza. 

 

Význam očakávaných vplyvov 

 

Lokalizácia ako aj charakteru navrhovanej činnosti predstavuje určitý negatívny vplyv                        

na obyvateľstvo. Hlukovú záťaž v hodnotenom území predstavuje aj automobilová doprava. 

Ďalším zdrojom hluku je v areáli navrhovanej činnosti manipulácia s odpadmi, ktoré však 

nebudú predstavovať potenciálny zdroj nadmerného hluku t.j. nepredpokladá sa zvýšenie hluku 

nad prípustné limity. Tak isto dopravná zaťaženosť územia nebude navrhovanými zmenami 

výrazne dotknutá. Pri výkupe cca 150 ton odpadu za mesiac, príde do areálu prevádzky                              

cca 10 nákladných áut, 5 -10 osobných áut a 5 - 10 dodávok. Tieto autá odpad privezú na výkup. 

Odvoz odpadu k spracovateľovi bude cca 1 – 2 x za týždeň nákladným autom a 1 x osobným                            

s prívesom. 

 

Rozšírením zoznamu vykupovaných odpadov a nové odpady (staré vozidlá) sa vplyv                    

na obyvateľstvo nezmení. Naopak vznikne možnosť odovzdať nefunkčnú vec – staré vozidlá 

na ich ďalšie zhodnotenie a druhotné suroviny tak isto na ďalšie zhodnotenie. Vplyv                      
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na obyvateľstvo, čo sa týka výsledného efektu navrhovanej zmeny, možno označiť                       

za pozitívny. Prevádzka vzhľadom na účel využitia, s minimálnym negatívnym vplyvom na 

životné prostredie a na zdravie ľudí, nebude spôsobovať zdravotné riziká. Zariadenie 

prevádzky bude spĺňať hygienické a technické predpisy platné v SR. 

Negatívne vplyvy na zdravotný stav obyvateľstva, ani na kvalitu života, v súvislosti                       

s navrhovanou zmenou sa na základe vyššie uvedených skutočností nepredpokladajú. 

 

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a 

geomorfologické pomery 
 

V posudzovanom území sa nenachádza orná pôda ani lesná pôda. Prevádzka zberu a výkupu 

odpadov sa nachádza v areáli bývalého Poľnohospodárskeho družstva Senec. Tento objekt sa 

dlhodobo využíva ako zariadenie na zber odpadov. Vzhľadom na súčasné využitie územia 

(ide o existujúcu prevádzku) sa nepredpokladá nové znečistenie horninového prostredia a 

pôd ani vplyv na nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery. Čo sa 

týka negatívnych vplyvov na obyvateľstvo počas prevádzky sú tieto vplyvy eliminované 

dodržiavaním technických opatrení (pracovný čas, udržiavanie čistoty a poriadku). Osobitné 

technické opatrenia na ochranu všetkých zložiek životného prostredia sú podrobne 

rozpracované v Prevádzkovom poriadku zariadenia na zber odpadov. 

 

Vplyvy na klimatické pomery 
 

Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na miestnu klímu. 

 

Vplyvy na ovzdušie 
 

Objekt zberne odpadov nie je zdrojom emisií do ovzdušia. Priestory sú vykurované 

elektricky. Pracovné prostredie môže byť znečistené prachom zo šrotu, papiera, plastov, 

dreva, skla a znečistenie ovzdušia môže byť z prichádzajúcich a odchádzajúcich dopravných 

prostriedkov. Vplyv navrhovanej zmeny na znečistenie ovzdušia okolia zberne odpadov v 

porovnaní s existujúcim znečistením ovzdušia bude nezmenený. 

 

Vplyvy na vodné pomery 
 

Zariadenie na zber odpadov je zdrojom odpadových vôd, ale len splaškových. Splašková 

voda vzniká zo sociálnych zariadení a je odvážaná fekálnymi vozidlami. Spevnené plochy sú 

vyspádované a dažďová voda je odvádzaná rigolmi do pôdy. Spevnené plochy, kde sa budú 

zbierať staré vozidlá budú vyspádované a dažďová voda bude odvádzaná cez odlučovacie 

zariadenie do zbernej jamky. Obsah zbernej jamky bude pravidelne odvážaný na zhodnotenie 

resp. zneškodnenie oprávnenou organizáciou. Činnosť v zariadení nemá vplyv na povrchové 

ani podzemné vody. Technologické odpadové vody z prevádzky zariadenia nevznikajú. 

Potenciálne znečistenie ropnými látkami môže vzniknúť len pri poruche vozidiel. Uvedené         

je okamžite riešené posypaním absorbentom a pozbieraním nasiaknutého absorbentu                       

do vyhradenej nádoby. Pri dodržaní technologickej disciplíny nie je predpoklad negatívneho 

vplyvu na povrchové, či podzemné vody. 

 

 

Vplyvy na pôdu 

 

Navrhovanou zmenou nedôjde k novému záberu poľnohospodárskej pôdy, preto pôdu 

hodnotíme ako málo zraniteľnú. Pôda by nemala byť ohrozená, môže sa tak stať len v prípade 

havárie. Pri dodržaní technologickej disciplíny nie je predpoklad negatívneho vplyvu na pôdu. 
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Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy 
Navrhovaná činnosť nebude mať negatívny vplyv na biotu. Ide o existujúci objekt v zastavanom 

území mesta. 

 

Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma 
Navrhovaná činnosť nebude mať negatívne vplyvy na navrhované chránené vtáčie územia 

súvislú európsku sústavu chránených území NATURA 2000, národné parky, CHKO a 

Chránené vodohospodárske oblasti, nakoľko nimi neprechádza, nachádzajú sa len v jej širšom 

okolí. 

 

Vplyvy na územný systém ekologickej stability 
Navrhovaná činnosť nebude mať negatívne vplyvy na Územný systém ekologickej stability, 

nakoľko do posudzovaného územia biokoridory nachádzajúce sa v širšom okolí nezasahujú. 

 

Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme 
Navrhovaná činnosť bude prebiehať v existujúcom zariadení na už využívaných plochách. 

Navrhovanou činnosťou príde len k intenzifikácii funkčného využitia územia. 

 

 

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky 
Navrhovaná činnosť neovplyvňuje kultúrne hodnoty nehmotnej povahy, ani miestne tradície. 

 

Vplyvy na archeologické náleziská 
Navrhovaná činnosť nebude mať negatívny vplyv na existujúce archeologické náleziská. 

 

Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality 
V okolí miesta navrhovanej činnosti nie sú známe žiadne paleontologické náleziská a významné 

geologické lokality, ktoré by mohli byť ovplyvnené. 

 

Vplyvy na kultúrne hodnoty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Navrhovaná činnosť neovplyvňuje kultúrne hodnoty nehmotnej povahy, ani miestne tradície. 

 

Stanoviská predložené podľa § 29 ods. 9 zákona 

V zákone stanovenom termíne § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní doručili písomné stanoviská 

tieto subjekty: (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení): 

1. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany 

prírody a krajiny, pod č. OU-SC-OSZP-2018/4329/VIM zo dňa 23.01.2018: 

 Zmena navrhovanej činnosti sa dotýka pozemkov mimo zastavaného územia obce 

a v území, na ktorom platí prvý stupeň ochrany podľa §12 zákona, kde sa uplatňujú 

ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody podľa druhej časti zákona. Navrhovaná zmena 

stavby neprinesie zásah do chránených území alebo do ochranných pásiem, je umiestnená 

mimo biocentier, genofondových plôch a prvkov významných pre územný systém 

ekologickej stability. 

 Zmena stavby nie je spojená so žiadnou činnosťou podľa zákona v danom území 

zakázanou. 

 Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nebudú dotknuté záujmy územnej, druhovej 

ochrany ani ochrany drevín v zmysle zákona. 

 

Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nemáme k navrhovanej zmene 

činnosti nemáme zásadné námietky, ani požiadavky na posudzovanie jej vplyvov na 
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životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

2. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, pod č. KRHZ-BA-OPP-

4-011/2018 zo dňa 22.01.2018: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 

v Bratislave nemá pripomienky k zmene navrhovanej činnosti. 

 

3. Dopravný úrad, Transport Authority, pod č. 6001/2018/ROP-002/2587 zo dňa 31.01.2018: 

Dopravný úrad ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva v zmysle ust. 

§28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve letecký zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemá z hľadiska záujmov civilného 

letectva k predmetnej činnosti žiadne požiadavky. Toto stanovisko je vydané len z hľadiska 

záujmov civilného letectva. 

 

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, 

pod č. HŽP/05089/2018 zo dňa 24.01.2018: Z hľadiska ochrany zdravia netrvám na 

posudzovaní zmeny podľa zákona č. 24/2006 Z.z. pre činnosť „Rozšírenie zberu  a výkupu 

odpadov – Récka cesta“, p.č. 746/391,84, k.ú. Boldog, okr. Senec. 

 

5. Okresný úrad Senec, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, pod č. OU-SC-OSZP-

2018/4335/VIM zo dňa 24.01.2018:  Nemá k navrhovanej zmene činnosti zásadné námietky 

ani požiadavky na posudzovanie jej vplyvov na životné prostredie podľa zákona                           

č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov za 

dodržania ustanovení zákona o odpadoch a súvisiacich všeobecne záväzných právnych 

predpisov platných v odpadovom hospodárstve. 

 

6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, pod č. ORHZ-PK2-

2018/000149-2 zo dňa 25.012018: Z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik 

negatívnych vplyvov na životné prostredie. 

 

7. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho 

hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor odpadového hospodárstva, pod                             

č. 6067/2018, 2509/2018-1.8 zo dňa 2.februára 2018:  K predloženému zámeru navrhovanej 

činnosti z hľadiska pôsobnosti odboru odpadového hospodárstva uvádzame nasledovné 

pripomienky: 

V tabuľke č. 5 na strane 10 predloženého zámeru navrhovateľ uvádza, že v zariadení sa budú 

zbierať aj odpady s katalógovým číslom 16 01 06 - staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a 

iné nebezpečné dielce.  

 

Navrhovateľa upozorňujeme, že ako zariadenie na zber odpadov nemôže vykonávať zber 

odpadu 16 01 06, teda ani žiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o 

udelenie súhlasu  na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov kat. č. 16 01 06, nakoľko 

tieto odpady vznikajú v spracovateľskom procese v zariadení na spracovanie starých vozidiel 

a táto činnosť je predmetom autorizácie na spracovanie starých vozidiel podľa § 89 ods. 1 

písm. a) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).  

Uvedený druh odpadu vzniká pri spracovaní starých vozidiel v autorizovaných 

spracovateľských zariadeniach a v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch je 

spracovateľ starých vozidiel povinný zabezpečiť úplné spracovanie starého vozidla v lehote 

do jedného roka od jeho prevzatia na spracovanie vrátane zabezpečenia opätovného použitia 

častí starého vozidla a zhodnotenia odpadov zo spracovania starých vozidiel, najmä 
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recyklácie starých vozidiel, ako aj zneškodnenia nevyužiteľných zvyškov. Staré vozidlá, 

ktorým boli odobraté kvapaliny a iné nebezpečné dielce (boli len vysušené), zostávajú 

naďalej starými vozidlami a ich spracovanie podlieha autorizácii spracovateľa starých 

vozidiel, s výnimkou karosérie, ktorú je možné zaradiť ako kovy (16 01 17). Nekompletné 

staré vozidlá je potrebné zaradiť ako odpad kat. č. 16 01 04. 

 

V tabuľke č. 4 na strane 10 predloženého zámeru navrhovateľ uvádza, že v zariadení sa budú 

zbierať aj odpady s katalógovým číslom 16 08 03 - použité katalyzátory obsahujúce 

prechodné kovy alebo zlúčeniny prechodných kovov inak nešpecifikované. 

Navrhovateľa upozorňujeme, že podľa § 16 ods. 7 písm. a) zákona o odpadoch ten, kto 

vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu, je povinný zbierať alebo vykupovať kovový 

odpad pochádzajúci zo starých vozidiel a ich častí a súčiastok alebo javiaci znaky, že z nich 

pochádza, iba od osôb, ktoré sú oprávnené s nimi nakladať a z vozidiel a ich častí a súčiastok 

alebo javiaci znaky, že z nich pochádza, iba od držiteľa vozidla alebo od podnikateľských 

subjektov vykonávajúcich servis vozidiel 

Navrhovateľa upozorňujeme, že podľa § 64 ods. 1 zákona o odpadoch môže staré vozidlá 

odovzdávať len spracovateľovi starých vozidiel - držiteľovi autorizácie podľa § 89 ods. 1 

písm. a) bod 3 zákona o odpadoch, s ktorým má uzavretú zmluvu. 

 

V tabuľke č. 1 zámeru je nesprávne uvedený názov druhu odpadu s katalógovým číslom                 

03 01 05. V tabuľke č. 3 je nesprávne uvedené katalógové číslo pre batérie a akumulátory 

uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce 

tieto batérie. V tabuľke č. 4 je nesprávne uvedený názov druhu odpadu s katalógovým číslom 

16 08 01. Tabuľky je potrebné zosúladiť s vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa 

ustanovuje Katalóg odpadov.  

 

V dokumentácii je potrebné používať pojmy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými 

predpismi v oblasti odpadového hospodárstva, zákon o odpadoch nepozná pojem „železný 

šrot a farebné kovy“. 

Na základe celkového zhodnotenia dokumentácie k predloženému oznámeniu o zmene 

navrhovanej činnosti „Rozšírenie zberu a výkupu odpadov -Récka cesta“, povahy a rozsahu 

navrhovanej zmeny činnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

konštatuje, že navrhovaná zmena činnosti je v danej lokalite akceptovateľná za podmienok 

dodržania ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového 

hospodárstva a zohľadnenia horeuvedených pripomienok. Vzhľadom na charakter 

navrhovanej činnosti odporúčame, aby oznámenie o zmene navrhovanej činnosti nebolo 

posudzované podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

 

Pripomienky sú zahrnuté do tohto rozhodnutia. 

 

 

Písomné  stanoviská od subjektov, ktoré ich nedoručili v termíne podľa § 29 ods. 9 zákona, 

sa považujú za súhlasné.            

 

 

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, po doručení stanovísk listom 

č. OU/SC/OSZP/2017/003794-upovedomenie-Gu, zo dňa 19. 02. 2018 podľa § 33 ods. 2 

správneho poriadku oznámilo, že účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa 

pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne 

navrhnúť jeho doplnenie, a to v lehote do 7 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia v čase           
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od 09:00 do 14:00 v pracovných dňoch. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné 

prostredie pre oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia  v súlade s § 23 ods. 1 správneho 

poriadku určil, že do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy)                       

na Okresnom úrade Senec, odbore starostlivosti o životné prostredie Hurbanova 21, 903 01 

Senec.  

 

 

Vyhodnotenie 

 

 

 Navrhovaná zmena činnosti je na katastrálnom území obce Boldog. Uvedené územie je 

už v minulosti posúdené podľa zákona a sú známe vplyvy na životné prostredie. Zmena 

navrhovanej činnosti nevyvolá nové vplyvy oproti už posúdeným. Realizáciou zmeny 

navrhovanej činnosti nebudú dotknuté žiadne kultúrne a historické pamiatky ani paleontologické 

a archeologické náleziská. Navrhovaná zmena činnosti nebude negatívne vplývať na 

poľnohospodársku výrobu a nebude mať priamy vplyv na priemyselnú výrobu.                                    

Z hľadiska zásobovania stavebnými hmotami a technológiami ide o nepriamy vplyv kladného 

charakteru. Realizácia stavebného zámeru sa priamo nedotkne žiadnych objektov služieb. 

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nebudú dotknuté hlukové, rozptylové ani 

svetlotechnické pomery trvalo žijúceho obyvateľstva  v danej lokalite. 

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti je navrhnutá tak, aby v maximálnej možnej a 

známej miere eliminovala možnosť kontaminácie horninového prostredia. Prijaté prevádzkové 

opatrenia minimalizujú možnosť kontaminácie horninového prostredia v etape prevádzky. Zmena 

navrhovanej činnosti nevyžiada výrub drevín.  

Navrhovaná činnosť pôvodného zámeru ako i zmeny navrhovanej činnosti sa nachádza                

v území s prvým stupňom ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny                   

v znení neskorších predpisov, mimo navrhovaných území európskeho významu, chránených 

vtáčích území a súčasnej sústavy chránených území. Nebude mať negatívny vplyv buď 

samostatne, alebo v kombinácii s inou činnosťou na územie patriace                                                   

do súvislej európskej sústavy chránených území alebo na územie európskeho významu a na ich 

priaznivý stav z hľadiska ich ochrany. V dôsledku zmeny navrhovanej činnosti sa nemení 

funkcia. Navrhovaná činnosť môže byť realizovaná iba ak je v súlade s uvedenou 

územnoplánovacou dokumentáciou.  Zmena činnosti nebude mať nepriaznivý vplyv na životné 

prostredie presahujúci štátne hranice.  

Upozorňujeme navrhovateľa: 

 Ako zariadenie na zber odpadov nemôže vykonávať zber odpadu 16 01 06, teda ani žiadať 

príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o udelenie súhlasu  na 

prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov kat. č. 16 01 06, nakoľko tieto odpady vznikajú v 

spracovateľskom procese v zariadení na spracovanie starých vozidiel a táto činnosť je 

predmetom autorizácie na spracovanie starých vozidiel podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona č. 

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

predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“). Uvedený druh odpadu vzniká pri spracovaní 

starých vozidiel v autorizovaných spracovateľských zariadeniach a v zmysle § 65 ods. 1 písm. 

h) zákona o odpadoch je spracovateľ starých vozidiel povinný zabezpečiť úplné spracovanie 

starého vozidla v lehote do jedného roka od jeho prevzatia na spracovanie vrátane 

zabezpečenia opätovného použitia častí starého vozidla a zhodnotenia odpadov zo spracovania 

starých vozidiel, najmä recyklácie starých vozidiel, ako aj zneškodnenia nevyužiteľných 

zvyškov. Staré vozidlá, ktorým boli odobraté kvapaliny a iné nebezpečné dielce (boli len 

vysušené), zostávajú naďalej starými vozidlami a ich spracovanie podlieha autorizácii 
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spracovateľa starých vozidiel, s výnimkou karosérie, ktorú je možné zaradiť ako kovy (16 01 

17). Nekompletné staré vozidlá je potrebné zaradiť ako odpad kat. č. 16 01 04. 

 

 Podľa § 16 ods. 7 písm. a) zákona o odpadoch ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového 

odpadu, je povinný zbierať alebo vykupovať kovový odpad pochádzajúci zo starých vozidiel a 

ich častí a súčiastok alebo javiaci znaky, že z nich pochádza, iba od osôb, ktoré sú oprávnené s 

nimi nakladať a z vozidiel a ich častí a súčiastok alebo javiaci znaky, že z nich pochádza, iba 

od držiteľa vozidla alebo od podnikateľských subjektov vykonávajúcich servis vozidiel 

 Podľa § 64 ods. 1 zákona o odpadoch môže staré vozidlá odovzdávať len spracovateľovi 

starých vozidiel - držiteľovi autorizácie podľa § 89 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o odpadoch, 

s ktorým má uzavretú zmluvu. 

 

 

 

Záver 

 

 

Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil zmenu navrhovanej činnosti 

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

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

pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území a použil aj kritériá 

pre rozhodovanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III 

Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na 

životné prostredie). Zároveň prihliadal na stanoviská podľa § 29 ods. 9 zákona, vysporiadal sa 

s doručenými stanoviskami, pričom zistil, že vznesené požiadavky sa z prevažnej miere vzťahujú 

na spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie stavby a ich riešenie je v pôsobnosti 

iných orgánov v konaniach podľa osobitných predpisov.  

 

Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania príslušný orgán dospel 

k záveru, že nie je predpoklad priamych alebo nepriamych environmentálnych vplyvov činnosti 

takého významu, aby bolo potrebné ich podrobnejšie analyzovať. Realizáciou zmeny 

navrhovanej činnosti sa nepredpokladá závažný negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného 

prostredia a zdravie obyvateľstva. 

 

 Riziká v oznámení o zmene  navrhovanej činnosti sa teda pohybujú v spoločensky 

prijateľnej miere a je možné ich predchádzať opatreniami a dodržaním podmienok, ktoré 

vyplynuli zo stanovísk dotknutých subjektov k zmene navrhovanej činnosti, doručených 

tunajšiemu úradu v procese zisťovacieho konania a  dodržaním všeobecne záväzných právnych 

predpisov platných v Slovenskej republike a EÚ. 

 

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe preskúmania 

a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia 

stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona 

konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené 

záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich 

konania, ktoré boli súčasťou oznámenia o zmene činnosti a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia.  
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Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne 

informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, aj 

na úradnej tabuli obce.  

 

Poučenie 
 

 

 

Účastníci konania vrátane verejnosti v súlade s § 24 ods. 4zákona                                         

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

zákonov   v znení neskorších predpisov majú právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu 

podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Senec, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec. 

 

Podľa § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa za deň doručenia 

rozhodnutia verejnosti považuje pätnásty deň zverejnenia tohto rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 

zákona ( na webovom sídle: http://www.minv.sk/?uradna-tabula-20). 

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

 

     Ing. Beáta Adameová 

                             vedúca odboru 
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Rozhodnutie  č. OU-SC-OSZP-2018/003794-Gu sa doručuje: 

 

Účastníkom konania: 

1. SEDO s.r.o., SENEC, Robotnícka 2/A, 903 01 Senec 

 

 

 

Na vedomie:  

2. Obec Boldog, Obecný úrad Boldog, 925 26 Boldog 

3. Mesto Senec, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec 

4. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

5. Obec Boldog, Obecný úrad Boldog, 925 26 Boldog 

6. Ministerstvo  životného prostredia SR, Nám. Ľ.Štúra č. 1, 812 35 Bratislava 

7. Bratislavský samosprávny kraj, P.O.BOX 106, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, Ružinovská 8, P.O.BOX  

26, 820 09 Bratislava 29 

9. Okresný úrad Senec, odbor KR, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

10. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a krajiny a vybraných zložiek prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

11. Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hurbanova 21, 903 

01 Senec 

12. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

13. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava 

14. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava 

15. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok 

16. Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

17. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 

Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


