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OU-SC-OSZP-2020/010169- ozn.                                                   v Senci dňa 16.06.2020 

 

 

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

 

 

Oznámenie o začatí konania o uložení povinnosti vykonať preventívne opatrenia v k.ú. 

Trnávka, mesto Bratislava - Ružinov a v k.ú. Farná, obec Ivanka pri Dunaji  v lokalite 

areálu spoločnosti ABASK RECYCLING s.r.o. 

 

 

 

 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 o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa §4 ods.3                 

písm. b), § 18 ods. 1 písm. a) a f) a § 33 zákona č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave 

environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov 

 

oznamuje 

 

 

začatie konania vo veci uloženia preventívnych opatrení  v k.ú. Trnávka, mesto Bratislava – 

Ružinov a v k.ú. Farná, obec Ivanka pri Dunaji v lokalite areálu spoločnosti ABASK 

RECYCLING s.r.o., Trieda KVP 1, Košice – mestská časť Sídlisko KVP, 040 23 Košice 

(správca konkurznej podstaty: Ing. Dagmar Prividi, PhD.,  so sídlom Hlavná 25, 040 01 Košice, 

č. správcu S1204). 

 

 Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu do spisového materiálu – 

podkladov rozhodnutia nahliadnuť na Okresnom úrade Senec, odbore starostlivosti o životné 

prostredie  v úradné dni: pondelok – piatok od 8.00 do 14.00 h. 

 

 Podľa § 27 ods. 2 zákona č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov príslušný orgán si podľa 

potreby vyžiada stanoviská od dotknutých orgánov, preto Vás žiadame zaslať písomné 

stanovisko k situácii bývalého zariadenia na zber odpadov v areáli spoločnosti ABASK 

RECYCLING s.r.o Trieda KVP 1, Košice – mestská časť Sídlisko KVP, 040 23 Košice (správca 

konkurznej podstaty: Ing. Dagmar Prividi, PhD., so sídlom Hlavná 25, 040 01 Košice, č. správcu 

S1204), v k.ú. Trnávka, mesto Bratislava - Ružinov a v k.ú. Farná, obec Ivanka pri Dunaji                    

na základe § 1 ods. 2 písm. a) až f) zákona č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave 

environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

Hurbanova 21, 903 01 Senec  

 

http://www.minv.sk/


 

 

 

 

  Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste sa vo Vašom písomnom stanovisku vyjadrili, či sa 

jedná  o bezprostrednú hrozbu environmentálnej škody alebo environmentálna škoda už nastala 

a zároveň navrhli preventívne opatrenia, ktoré budú uložené prevádzkovateľovi podľa zákona                

č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov z hľadiska Vašej pôsobnosti. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Ing. Beáta Adameová             

      vedúca odboru 
 

 

 

 

 

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku vyvesením po 

dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie 

a uverejnením na webom sídle (http://www.minv.sk/?uradna-tabula-20). Toto oznámenie sa 

oznamuje prostredníctvom obcí Obec Ivanka pri Dunaji, Miestny úrad Bratislava –Ružinov a 

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy  vyvesením po dobu 15 dní na jej úradnej tabuli 

spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Po uplynutí doby 

určenej na vyvesenie žiadame, aby verejná vyhláška bola vrátená s vyznačeným dátumom 

vyvesenia a zvesenia vyhlášky. 

 

 

Zverejnenie písomnosti na úradnej tabuli na dlhšiu dobu ako 15 dní nespôsobuje oddialenie 

doručenia. Ten nastáva v pätnásty deň od vyvesenia, bez ohľadu na prípadné prekročenie 

stanovenej lehoty zverejnenia. 

 

 

 

 

Vyvesené dňa................      Zvesené dňa............... 

  

 

 

 

 

Podpis, pečiatka      Podpis, pečiatka 

 

 

 

 

Doručí sa: 

 

Účastníkom konania 

1. ABASK RECYCLING s.r.o., Trieda KVP 1, Košice – mestská časť Sídlisko KVP, 040 23 

Košice 

http://www.minv.sk/?uradna-tabula-20


 

 

2. Správca konkurznej podstaty: Ing. Dagmar Prividi, PhD., so sídlom Hlavná 25, 040 01 

Košice, číslo správcu S1204 

3. Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji 

4. Miestny úrad  Bratislava – Ružinov,  Mierová 21, 827 05 Bratislava 

5. Hlavné mesto SR Bratislava, zastúpené primátorom, Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava 

6. LOGISTIC PARK, s.r.o., Rusovská cesta 15,851 01 Bratislava 

7. Feketová Mária r. Brunclíková, Rybničná 10184/23, Bratislava 831 07 

8. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava 

9. Lesy Slovenskej republiky, Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 

10. Ostatným účastníkom konania sa oznámenie doručí verejnou vyhláškou podľa § 26  ods. 1  

správneho poriadku - doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď 

účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný 

zákon.  

 

Dotknuté orgány: 

11. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie ( úsek štátnej vodnej správy 

úsek ochrany prírody a krajiny, úsek odpadového hospodárstva) 

12. Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia, Hurbanova 21, 903 0 1Senec 

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

14. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 

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

16. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej geologickej správy, Nám. Ľ. Šúra č. 1, 

811 04 Bratislava 

17. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29 

18. Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava 

19. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia vôd, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 

Bratislava 

20. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva, Námestie Ľudovíta 

Štúra 35/1, 812 35 Bratislava 

21. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor 

inšpekcie ochrany vôd, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava 

22. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor 

inšpekcie odpadového hospodárstva, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava 

23. Výskumný ústav vodného hospodárstva, oddelenie hodnotenia podzemných vôd, Nábrežie 

arm. gen. L. Svobodu 4297/5, 811 02 Bratislava 

24. Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava 

25. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 821 02 Bratislava 

26. Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Bratislava, Karloveská 2,842 17 Bratislava 

27. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy - OÚRM, Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava – 

na vyvesenie 

28. Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji – na vyvesenie 

29. Miestny úrad Bratislava – Ružinov,  Mierová 21, 827 05 Bratislava – na vyvesenie 

30. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave, odbor kriminálnej polície,  Špitálska 14, 

812 28 Bratislava 

 

 

Na vedomie: 

 

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti, 

Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava 

 



 

 

 

 

 


