OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA

KÓPIA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Kollárova 8, 917 02 Trnava
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Trnava

OU-TT-OSZP3-2021/014236-019

14. 06. 2021

Rozhodnutie
zo zisťovacieho konania
Popis konania / Účastníci konania
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania na základe Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a
zhodnocovanie odpadov Trnava – Coburgova ulica“, k.ú. Trnava, parc. č. 8598/51, 8598/65, 8598/66, 8598/107,
8598/130, 8598/145, 8598/146, 8598/164, 8598/245, 8598/246, 8598/251, ktoré predložil navrhovateľ, Zberné
suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina, IČO: 50634518 v zastúpení spoločnosti ENEX consulting, s.r.o.,
Hanzlíkovská 1987/85B, 911 05 Trenčín, IČO: 50401572.
Účastníci konania:
1. Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina v zastúpení spoločnosti ENEX consulting, s.r.o.,
Hanzlíkovská 1987/85B, 911 05 Trenčín
2. Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, Odbor územného rozvoja a koncepcií, Trhová 3, 917 71 Trnava
3. Združenie domových samospráv, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava
Výrok
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 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 a podľa zákona
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov na základe Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a zhodnocovanie
odpadov Trnava – Coburgova ulica“, k.ú. Trnava, parc. č. 8598/51, 8598/65, 8598/66, 8598/107, 8598/130,
8598/145, 8598/146, 8598/164, 8598/245, 8598/246, 8598/251, ktoré predložil navrhovateľ, Zberné suroviny Žilina
a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina, IČO: 50634518 v zastúpení spoločnosti ENEX consulting, s.r.o., Hanzlíkovská
1987/85B, 911 05 Trenčín, IČO: 50401572, vydáva po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 11 zákona
toto rozhodnutie:
Zmena navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Trnava – Coburgova ulica“, k.ú. Trnava,
parc. č. 8598/51, 8598/65, 8598/66, 8598/107, 8598/130, 8598/145, 8598/146, 8598/164, 8598/245, 8598/246,
8598/251 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. Na uvedenú činnosť je preto možné požiadať príslušný povoľujúci orgán o povolenie
podľa osobitných predpisov.
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V ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov rešpektovať podmienky:
- Pri zmenách týkajúcich sa požiarnej ochrany predložiť projektovú dokumentáciu na odsúhlasenie. Požiadavky
na obsah a rozsah projektovej dokumentácie predkladanej k stavebnému konaniu sú stanovené v § 9 vyhlášky
Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona.
- Dbať na dodržiavanie opatrení na elimináciu nepriaznivých vplyvov na životné prostredie.
- Prevádzku prevádzkovať tak, aby neprišlo k zhoršeniu kvality životného prostredia v meste Trnava.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v Oznámení o zmene navrhovanej
činnosti je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom
uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných
predpisov.
Odôvodnenie
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy, na základe žiadosti navrhovateľa, Zberné suroviny Žilina
a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina, IČO: 50634518 v zastúpení spoločnosti ENEX consulting, s.r.o., Hanzlíkovská
1987/85B, 911 05 Trenčín, IČO: 50401572 (ďalej len „navrhovateľ“) doručenej 04.05.2021, začal správne konanie
podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej
len „správny poriadok“) vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie predloženého
Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Trnava – Coburgova ulica“,
k.ú. Trnava, parc. č. 8598/51, 8598/65, 8598/66, 8598/107, 8598/130, 8598/145, 8598/146, 8598/164, 8598/245,
8598/246, 8598/251.
Príslušný orgán oznámil dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a rezortnému orgánu, že dňom doručenia
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začal podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci
posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie a vyzval na doručenie stanovísk v zákonom stanovenej
lehote a požiadal dotknutú obec o informovanie verejnosti v tejto veci.
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracovala, podľa § 22 a prílohy č. 8a k zákonu 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 č. 24/2006 Z. z.“) spoločnosť ENEX consulting, s.r.o., Hanzlíkovská 198/85B, 911 05 Trenčín,
Mgr. Filip Sapák.
Okresný úrad Trnava oznámil dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a rezortnému orgánu, že dňom doručenia
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začal podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci
posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie a vyzval na doručenie stanovísk v zákonom stanovenej
lehote a požiadal dotknuté obce o informovanie verejnosti v tejto veci.
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, resp. Oznámenie o predložení Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti
bolo zverejnené na úradnej tabuli príslušného orgánu, na webovej stránke príslušného orgánu, na elektronickej
úradnej tabuli a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR, na webovej stránke:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-zber-zhodnocovanie-odpadov-trnava-coburgova-ulica-1
Okresný úrad Trnava 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) na Okresnom úrade Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia. Táto informácia bola tiež zverejnená ako súčasť informácie pre
verejnosť na uvedenej adrese.
Navrhovaná činnosť, ktorá je predmetom zmeny, sa zaraďuje podľa Prílohy č. 8 k zákonu do kapitoly č. 9
Infraštruktúra,
- položka č. 6: Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11,
zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov s prahovou hodnotou pre zisťovacie konanie od 5 000 t/rok;
- položka č. 9: Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi s prahovou hodnotou
pre zisťovacie konanie od 10 t/rok;
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- položka č. 10: Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel bez
limitu podlieha zisťovaciemu konaniu.
Činnosť bola v roku 2008 pod názvom „Zariadenie na zber druhotných surovín“ navrhovateľa Metal – BDF spol
s.r.o. hodnotená v zisťovacom konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z.. Na základe zisťovacieho konania Obvodný
úrad životného prostredia Trnava vydal Rozhodnutie č. G 2008/01722/ŠSMER/Šá z 17.06.2008, že navrhovaná
činnosť sa nebude posudzovať.
V roku 2012 bola činnosť pod názvom „Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Trnava – Coburgova
ulica„ navrhovateľa Zberné suroviny, a.s. hodnotená v zisťovacom konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z..
Na základe zisťovacieho konania Obvodný úrad životného prostredia Trnava, odbor kvality životného prostredia
rozhodnutím č. G2012/00846/ŠSMER/PB z dňa 20.06.2012 rozhodol, že sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať.
Zmena navrhovanej činnosti v súčasnosti spočíva v rozšírení druhov ostatných a nebezpečných odpadov a
zvýšenie kapacity zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov na danej prevádzke a inštalovanie hydraulického
balíkovacieho lisu PRESONA LP 50 EH1 a inštalovania kontajnerových nožníc ŽĎAS - CNS 400 K.
Zmena navrhovanej činnosti podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré Okresný úrad Trnava vykonal podľa § 29 zákona.
Zmena navrhovanej činnosti sa bude realizovať v Trnavskom kraji, okres Trnava, v k. ú. Trnava, parc. č. 8598/51,
8598/65, 8598/66, 8598/107, 8598/130, 8598/145, 8598/146, 8598/164, 8598/245, 8598/246, 8598/251.
Areál zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov pozostáva v súčasnej dobe zo spevnených betónových plôch a
nebytovej budovy, ktoré sú súčasťou existujúcej funkčnej prevádzky na zber odpadov spoločnosti Zberné suroviny
a.s.. Areál je oplotený a zabezpečený proti vstupu cudzích osôb. Areál sa nachádza v zastavanom území mesta v
priemyselnom areáli.
Zariadenie slúži na zber ostatných odpadov (kovové odpady, papier, plasty a sklo), ktoré sú po výkupe roztriedené
podľa druhu a dočasne skladované v areáli a vo veľkoobjemových kontajneroch. Technológia triedenia a ukladania
týchto druhov odpadov sa vykonáva ručne ako aj vlastnou nakladacou technikou (manipulačný vozík, nakladač
s hydraulickou rukou). Po naplnení kapacity zariadenia sú ďalej odpady odvážané do spracovateľských zariadení
zmluvných spoločností. Kapacita zariadenia na zber je 25 000 ton ostatných odpadov ročne.
V zariadení na zhodnocovanie odpadov sa vykonáva rozmerová úprava oceľového šrotu. Rozmerová úprava je
vykonávaná s cieľom zmenšiť objem na jednotlivých kusoch oceľového šrotu, ktorého veľkosti presahujú stanovené
rozmery. Táto úprava sa vykonáva pre efektívnejšie využívanie dopravných prostriedkov na prepravu odpadov.
Úprava sa vykonáva pomocou plynového rozpaľovacieho horáka. Plameňom vychádzajúcim z trysky plynového
horáka sa nadrozmerné časti oceľového šrotu predelia na požadovanú dĺžku, za účelom zvýšenia efektivity
logistiky a zníženia ekonomických nákladov na prepravu odpadov k ďalšiemu zhodnoteniu. Kapacita zariadenia na
zhodnocovanie je do 5 000 ton spracovávaných ostatných odpadov ročne.
Zariadenie slúži na zber a dočasné skladovanie nebezpečných odpadov, ktoré sú po prijatí roztriedené podľa druhu
a dočasne skladované v špeciálnych obaloch a kontajneroch určených na tento účel tak, aby nedochádzalo k
ich zmiešavaniu s inými druhmi odpadov. Kontajnery určené na zber batérií a akumulátorov, ako aj iné zberané
nebezpečné odpady uložené do špeciálnych obalov určených na tento účel, budú dočasne uložené do zatvorených
certifikovaných veľkoobjemových kontajnerov s roštovou podlahou a nepriepustným dnom, ktoré sú zhotovené na
účel skladovania a prepravy nebezpečných odpadov. Technológia triedenia a ukladania týchto druhov odpadov je
vykonávaná ručne ako aj vlastnou nakladacou technikou (manipulačný vozík, nakladač s hydraulickou rukou). Po
naplnení kapacity zariadenia sú ďalej odpady odvážané do spracovateľských zariadení zmluvných spoločností. V
zariadení sa vykonáva len zber a nebude sa iným spôsobom nakladať s odpadom. Kapacita zariadenia je 500 ton
nebezpečných odpadov ročne.
Zber starých vozidiel sa vykonáva do zatvorených veľkoobjemových kontajnerov umiestnených na spevnenej
ploche. Zariadenie slúži len na zber a dočasné skladovanie dovezených starých vozidiel, ktoré budú po prevzatí
dočasne uložené do zatvorených certifikovaných veľkoobjemových kontajnerov s nepriepustným dnom o objeme 40
m3, ktoré sú zhotovené na účel skladovania a prepravy nebezpečných odpadov. Do každého kontajnera je umiestnené
len jedno staré vozidlo. Po naplnení kapacity sú kontajnery odvážané do autorizovaného spracovateľského
zariadenia. Kapacita zariadenia je 200 ks starých vozidiel ročne.
Zber elektroodpadov sa vykonáva do zatvorených veľkoobjemových kontajnerov umiestnených na spevnenej ploche
v areáli zariadenia. Zariadenie slúži len na zber a dočasné skladovanie dovezených elektroodpadov, ktoré sú po
prevzatí dočasne uložené do zatvorených certifikovaných veľkoobjemových kontajnerov s nepriepustným dnom o
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objeme 40 m3, ktoré sú zhotovené na účel skladovania a prepravy nebezpečných odpadov. Kapacita zariadenia je
100 ton elektroodpadov ročne.
Všetky zbierané a vykupované odpady kategórie „O“ - ostatný sú zhromažďované a ukladané na spevnenej
manipulačnej ploche, oddelene vo veľkokapacitných kontajneroch, maloobjemových kontajneroch a zberových
nádobách a zaraďované pod príslušné katalógové číslo podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.
Všetky zbierané a vykupované odpady kategórie „N“ - nebezpečný“ sú zhromažďované v sklade nebezpečných
odpadov a ukladané do certifikovaných kontajnerov určených k zhromažďovaniu nebezpečných odpadov a riadne
označené príslušným identifikačných listom nebezpečného odpadu – „ILNO“. Predmetné nebezpečné odpady sú
zaraďované pod príslušné katalógové číslo podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov v znení neskorších predpisov.
Ročná kapacita zariadenia na zber a výkup odpadov je v aktuálne 25 000 ton ostatných odpadov, 500 ton
nebezpečných odpadov, z toho 200 ks starých vozidiel a 100 ton elektroodpadov. V zariadení na zhodnocovanie
odpadov sa spracováva 5 000 ton kovových odpadov ročne.
Požadovaná zmena navrhovanej činnosti spočíva v rozšírení druhov ostatných a nebezpečných odpadov a zvýšenie
kapacity zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov na 100 000 ton ročne a inštalovania nových technologických
zariadení a to kontajnerových nožníc ŽĎAS CNS 400 K na strihanie kovového šrotu a inštalovanie hydraulického
balíkovacieho lisu PRESONA LP 50 EH1 na lisovanie papiera a plastov.
Ročná kapacita zariadenia na zber a výkup odpadov je v aktuálne 25 000 ton ostatných odpadov, 500 ton
nebezpečných odpadov, 200 ks starých vozidiel a 100 ton elektroodpadov. V zariadení na zhodnocovanie odpadov
sa spracováva 5 000 ton kovových odpadov ročne.
Celková kapacita prevádzky bude po zmene navrhovanej činnosti nasledovná:
Kapacita na zber ostatných odpadov 100 000 t/rok.
Kapacita na zhodnocovanie ostatných odpadov 100 000 t/rok
Celková kapacita na zber nebezpečných odpadov 500 t/rok
z toho kapacita na zber starých vozidiel 200 ks/rok
z toho kapacita na zber elektroodpadu, akumulátorov a batérií 100 t/rok
Kapacita zariadenia na zhodnocovanie odpadov bude rozdelená na 20 000 ton plastov zhodnotených lisovaním, 20
000 ton papiera zhodnotených lisovaním a 60 000 ton kovového šrotu zhodnotených strihaním alebo rozpaľovaním.
V zariadení, ktoré slúži na zber a zhodnocovanie odpadov, požadujeme rozšíriť zoznam zbieraných ostatných
odpadov a nebezpečných odpadov z dôvodu zabezpečenia komplexných služieb pre pôvodcov odpadov a zvýšiť
kapacitu zariadenia na zber a výkup nebezpečných odpadov.
V zariadení na zber odpadov požadujeme rozšíriť zoznam zbieraných a vykupovaných ostatných odpadov, ktoré sú
zaraďované zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v platnom znení.
V rámci zariadenia na zber sa budú okrem v súčasnosti povolených druhov zbierať, vykupovať a zhromažďovať aj
nasledovné nové druhy ostatných odpadov.
Zoznam doplnených nových ostatných odpadov, ktoré bude možné v zariadení zberať:
10 02 01 odpad zo spracovania trosky O
10 02 02 nespracovaná troska O
10 03 02 anódový šrot O
10 03 05 odpadový oxid hlinitý O
10 03 22 iné tuhé znečisťujúce látky a prach vrátane prachu z guľových mlynov iné ako uvedené v 10 03 21 O
10 05 01 trosky z prvého a druhého tavenia O
10 05 04 iné tuhé znečisťujúce látky a prach O
10 06 01 trosky z prvého a druhého tavenia O
10 06 02 stery a peny z prvého a druhého tavenia O
10 08 04 tuhé znečisťujúce látky a prach O
10 08 09 iné trosky O
10 08 14 anódový šrot O
10 08 16 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15 O
10 08 18 kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 08 17 O
10 09 03 pecná troska O
10 09 06 odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené 10 09 07 O
10 09 08 odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 07 O
10 09 10 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09 O
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10 09 12 iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11 O
10 09 14 odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13 O
10 10 03 pecná troska O
10 10 06 odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 05 O
10 10 08 odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 07 O
10 10 10 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09 O
10 10 12 iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11 O
10 10 14 odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13 O
10 10 16 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 10 15 O
10 10 99 odpady inak nešpecifikované O
10 11 12 odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11 O
11 02 03 odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy O
11 02 06 odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05 O
11 05 01 tvrdý zinok O
11 05 99 odpady inak nešpecifikované O
12 01 13 odpady zo zvárania O
12 01 15 kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14 O
12 01 21 použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20 O
12 01 99 odpady inak nešpecifikované O
16 01 06 Staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce O
16 01 12 brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11 O
16 01 16 nádrže na skvapalnený plyn O
16 01 22 časti inak nešpecifikované O
16 01 99 odpady inak nešpecifikované O
16 02 16 časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15 O
16 08 01 použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, irídium alebo platinu okrem
16 08 07 O
16 08 03 použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny prechodných kovov inak nešpecifikované
O
16 08 04 použité katalyzátory z fluidného katalytického krakovania okrem 16 08 07 O
19 01 02 železné materiály odstránené z popola O
19 12 12 Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19
12 11 O
20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) O
20 01 04 obaly z kovu 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 06 cín O
Zber a výkup doplneného ostatného odpadu sa bude vykonávať kontajnerovým systémom v sklade farebných kovov
alebo v areáli prevádzky na spevnenej ploche. Po nazhromaždení dostatočného množstva odpadov sa odovzdajú len
osobám, ktoré sú oprávnené nakladať s danými odpadmi.
V zariadení požadujeme rozšíriť zoznam zbieraných nebezpečných odpadov, ktoré sú zaraďované zmysle vyhlášky
MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v platnom znení. V rámci zariadenia sa budú
okrem v súčasnosti povolených druhov zbierať, vykupovať a zhromažďovať aj nasledovné nové druhy nebezpečných
odpadov.
Kontajnery určené na zber batérií a akumulátorov, ako aj iné zberané nebezpečné odpady budú uložené
do špeciálnych obalov určených na tento účel a budú dočasne uložené do zatvorených certifikovaných
veľkoobjemových kontajnerov s roštovou podlahou a nepriepustným dnom, ktoré sú zhotovené na účel skladovania
a prepravy nebezpečných odpadov.
Zoznam doplnených nových nebezpečných odpadov, ktoré bude možné v zariadení zberať:
16 02 15 nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení N
16 06 02 niklovo-kadmiové batérie N
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16 06 03 batérie obsahujúce ortuť N
16 08 02 použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných
kovov N
16 08 07 použité katalyzátory kontaminované nebezpečnými látkami N
16 11 01 výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné
látky N
20 01 05 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane
prázdnych tlakových nádob N
Vykúpený a vyzbieraný odpadový papier a plast bude v zariadení zhodnocovaný mechanickým spracovaním –
lisovaním. Hydraulicky balíkovací lis je určený pre lisovanie materiálu do balíkov. Stroj stláča a lisuje materiály, ako
napr. papier, veľké lepenkové krabice, noviny časopisy, plasty, obalové materiály a ostatné zlisovateľné materiály.
Výstupným produktom sú balíky, ktoré sú jednoducho manipulovateľné a možno ich stohovať pred dopravou i pri
preprave. Takto pripravené balíky sú stohované priamo v hale alebo v uzatvorenom kontajneri až do doby odvozu
k ďalšiemu zhodnotiteľovi.
Zoznam ostatných odpadov, s ktorými sa bude možné v zariadení tiež nakladať – zhodnocovať činnosťou R12
(lisovaním):
03 03 08 odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu O
15 01 01 obaly z papiera a lepenky O
15 01 02 obaly z plastov O
17 02 03 plasty O
19 12 01 papier a lepenka O
20 01 01 papier a lepenka O
20 01 39 plasty O
V zariadení na zber a zhodnocovanie odpadov Trnava - Coburgova požadujeme rozšíriť zoznam odpadov určený ch
na zhodnocovanie mechanickým spracovaním (delením), ktoré sú zaraďované zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015
Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v platnom znení. V rámci zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov
sa budú okrem v súčasnosti povolených druhov zhodnocovať aj nové druhy ostatných kovových odpadov. Odpad
zo železných kovov sa bude rozmerovo upravovať rozpaľovaním alebo pomocou hydraulických nožníc ŽĎAS CNS
400 K. Kovy sa budú rozmerovo upravovať podľa kvalitatívnych noriem a požiadaviek odberateľov.
Zoznam ostatných kovových odpadov, s ktorými sa bude možné v zariadení tiež nakladať –
zhodnocovať činnosťou R12
12 01 02 prach a zlomky zo železných kovov O
12 01 04 prach a zlomky z neželezných kovov O
15 01 04 obaly z kovu O
16 01 06 staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce O
16 01 18 neželezné kovy O
19 01 02 železné materiály odstránené z popola O
19 10 02 odpad z neželezných kovov O
20 01 04 obaly z kovu O
20 01 40 05 železo a oceľ O
20 01 40 07 zmiešané kovy O
V rámci zmeny činnosti nebude potrebné realizovať žiadne stavebné činnosti. Plochy ako aj komunikácie zostávajú
v rovnakom stave ako boli pôvodne posudzované v zisťovacom konaní v roku 2008 a 2012.
V prevádzke bude nainštalované kontajnerové nožnice ŽĎAS CNS 400 K na strihanie kovového šrotu a
hydraulického balíkovacieho lisu PRESONA LP 50 EH1 na lisovanie papiera a plastov.
Moderné kontajnerové nožnice ŽĎAS ponúkajú v porovnaní so štandardnými stacionárnymi nožnicami originálny
spôsob strihania pomocou horizontálnych pohyblivých nožových saní. Tie sú umiestnené na spodnej časti násypky.
Násypka a strižné mechanizmus sú rovnako ako motor a hydraulické prvky súčasťou prepravného kontajnera.
Kontajnerové nožnice sú plnene kontinuálne plnené posuvom šrotu priamo do priestoru strihu bez predchádzajúceho
priechodu lisovacou komorou. Nožnice je možné ovládať priamo z dverí rozvádzača, alebo pomocou diaľkového
ovládania. Nožnice budú mať dieselový motor.
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Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia pri svojom rozhodovaní prihliadol na povahu a rozsah navrhovanej činnosti, miesto
vykonávania činnosti, rozsah očakávaných vplyvov a na písomné stanoviská, o ktoré podľa § 23 ods. 1 zákona
požiadal rezortný orgán (Ministerstvo životného prostredia SR), dotknuté orgány (Okresný úrad Trnava, odbor
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia a oddelenie
štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného
zboru v Trnave, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava, Trnavský samosprávny kraj, Okresný úrad Trnava,
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií s pôsobnosťou v obvode Trnava, Okresný úrad Trnava, odbor
výstavby a bytovej politiky, Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Okresný
úrad Trnava, odbor krízového riadenia) a dotknutú obec (Mesto Trnava).
Zo zisťovacieho konania, vykonaného na základe oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a po zohľadnení
doručených stanovísk k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo
vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré sú uvedené ako podmienky vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, a ktoré bude
potrebné zohľadniť pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavieb a v procese konania o povolení činnosti
podľa osobitných predpisov.
Okresný úrad Trnava pri svojom rozhodovaní prihliadal na kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č.
10 zákona, na miesto navrhovanej činnosti, na význam očakávaných vplyvov na životné prostredie a na písomné
stanoviská, ktoré podľa § 23 ods. 4 zákona doručili v procese posudzovania tieto subjekty:
1. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia:
a) Štátna správa odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2021/015013 zo dňa 21.05.2021:
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, štátna správa odpadového hospodárstva nemá pripomienky k oznámeniu o zmene navrhovanej
činnosti ,,Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Trnava – Coburgova ulica“ a nepožaduje, aby zmena
predmetnej navrhovanej činnosti bola premetom zisťovacieho konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
b) Štátna správa ochrany ovzdušia, vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2021/014800 zo dňa 26.05.2021:
Stanovisko orgánu ochrany ovzdušia:
- Z pohľadu platných právnych predpisov na ochranu ovzdušia (§ 3 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. c) zákona č. 137/2010
Z. z. o ovzduší) navrhované zariadenie je malým zdrojom znečisťovania ovzdušia, s možnosťou produkovania emisií
TZL, ktoré vznikajú pri manipulácii s odpadom (úletové frakcie a prach, prašnosť spôsobená pohybom mechanizmov
a motorových vozidiel).
- Pri realizácii navrhovanej činnosti vznikne aj malý zdroj znečisťovania ovzdušia - dieselový agregát s výkonom
84 kW, slúžiaci na pohon nožníc ŽDAS CNS 400K.
- V súvislosti s realizáciou predmetnej zmeny nevzniknú žiadne nové stacionárne ZZO kategórie stredných alebo
veľkých zdrojov.
- K predloženému oznámeniu z hľadiska záujmov štátnej správy ochrany ovzdušia po zohľadnení vyššie uvedených
pripomienok nemá žiadne námietky a konštatuje, že nie je potrebné ho posudzovať podľa zákona.
c) Štátna vodná správa, vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2021/014779 zo dňa 21.05.2021:
Z hľadiska ochrany vodných pomerov požadujeme:
- Dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
- Dodržať ustanovenia vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so
znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, v
nadväznosti na § 39 vodného zákona.
- Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy,
podzemných a povrchových vôd.
- Dôsledne dodržiavať všetky podmienky vydaných rozhodnutí a súhlasov, ako aj interné predpisy, ktoré predstavujú
opatrenia proti nepriaznivým vplyvom činnosti na životné prostredie.
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d) Štátna správa ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2021/014775 zo dňa 12.05.2021:
- Na predmetnej lokalite platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny v zmysle § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, (ďalej len /zákon o ochrane prírody“). Vo vzdialenosti cca
400 m od lokality sa nachádza Chránený areál Trnavské rybníky (vyhlásený z dôvodu ochrany vodného vtáctva a
vodných spoločenstiev), kde platí štvrtý stupeň územnej ochrany, v zmysle § 15 zákona o ochrane prírody. Zmena
činnosti je navrhovaná v existujúcom priemyselnom areáli.
- Orgán ochrany prírody nepožaduje posudzovanie tejto činnosti, za predpokladu rešpektovania ochranných
podmienok Chráneného areálu Trnavské rybníky a dodržiavania zákona o ochrane prírody, počas realizácie aj
prevádzky.
3. Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov: vyjadrenie č. OU-TT-OOP6-2021/015040 zo dňa
14.05.2021:
Správny orgán berie na vedomie predloženie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a
zhodnocovanie odpadov Trnava – Coburgova ulica“. Po preskúmaní predloženej dokumentácie konštatuje, že
navrhovaná činnosť je umiestnená v k.ú. Trnava na parcelách č. 8598/51, 8598/65, 8598/66, 8598/107, 8598/130,
8598/145, 8598/146, 8598/164, 8598/245, 8598/246 a 8598/251 o výmere 5 963 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, nachádzajúce sa v zastavanom území mesta.
Vzhľadom k tomu, že zmenou navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Trnava
– Coburgova ulica“ nedôjde k novým záberom poľnohospodárskej pôdy nad rámec stanovený súčasným
územným plánom mesta Trnava, Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát, nemá k
predloženému oznámeniu z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy žiadne pripomienky.
4. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií: vyjadrenie č. OU-TTOCDPK-2021/015169/Šl zo dňa 25.05.2021:
Okresný úrad Trnava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako orgán štátnej správy podľa § 2 odsek
1 a 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
k predloženému zámeru navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a zhodnocovanie Trnava – Coburgova ulica“ v
Trnave zaujíma nasledovné stanovisko:
Nakoľko predložený zámer zmeny navrhovanej činnosti zásadne neovplyvní premávku na cestách II. a III., k zmene
navrhovanej činnosti nemáme žiadne námietky ani pripomienky.
5. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Oddelenie požiarnej prevencie: vyjadrenie č.
KRHZZ-TT-OPP-228-001/2021 zo dňa 12.05.2021.2021:
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave po oboznámení sa s dokumentáciou oznamuje, že s
navrhovanou činnosťou súhlasí s podmienkou:
- Pri zmenách týkajúcich sa požiarnej ochrany žiadame predložiť projektovú dokumentáciu na odsúhlasenie.
Požiadavky na obsah a rozsah projektovej dokumentácie predkladanej k stavebnému konaniu sú stanovené v §
9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona.
Príslušný orgán podmienku Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave, oddelenie požiarnej
prevencie zapracoval do tohto rozhodnutia.
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave: vyjadrenie č. RÚVZ/2021/02476/Zam-PPl zo dňa
14.05.2021:
S návrhom účastníka konania pre navrhovateľa: Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, 01001 Žilina, IČO: 50
634 518 v zastúpení ENEX consulting, s. r. o., Hanzlíkovská 1987/85B, 91105 Trenčín, IČO: 50 401 572 zo dňa
12.05.2021 vo veci zmeny navrhovanej činnosti: „Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Trnava – Coburgova
ulica“, parc. č. 8598/51, 8598/65, 8598/66, 8598/107, 8598/130, 8598/145, 8598/146, 8598/164, 8598/245, 8598/246
a 8598/251 v k. ú. Trnava súhlasí.
7. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia odpadového hospodárstva, Odbor odpadového hospodárstva:
vyjadrenie č. 28017/2021, 9358/2021-10.1 zo dňa 25.05.2021:
Na základe požiadavky si dovoľujeme informovať, že z vecnej pôsobnosti odboru k predloženému zámeru
navrhovanej činnosti nemáme žiadne pripomienky.
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8. Mesto Trnava, mestský úrad v Trnave: vyjadrenie č. OÚRaK/37660-72797/2021/Hn zo dňa 20.05.2021:
O navrhovanej činnosti bola podl'a § 659 ods. 3 a § 29 ods. 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 "zákon") informovaná verejnosť v dostupných komunikačných prostriedkoch: vývesná úradná tabul'a mesta,
internet, úradná elektronická tabul'a. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo sprístupnené verejnosti na
nahliadnutie v termíne od 12.05.2021 do 26.05.2021.
Zmena navrhovanej činnosti spočíva v rozšírení druhov ostatných a nebezpečných odpadov a zvýšenie kapacity
zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov na danej prevádzke a inštalovanie hydraulického balíkovacieho lisu
PRESONA LP 50 EH1 a kontajnerových nožníc ŽĎAS - eNS 400 K. Jestvujúca navrhovaná činnosť vrátane
jej zmeny bude realizovaná na pozemkoch s parc. č. 8598/51, 65, 66, 107, 130, 145, 146, 164, 245, 146, 251 v
priemyselnej zóne Trnava- juh v k.ú. Trnava.
V zmysle § 29 ods. 9 zákona dáva Mesto Trnava k navrhovanému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti
nasledovné stanovisko:
- Navrhovaná činnosť sa plánuje umiestniť na plochách, ktoré sú podľa platného Územného plánu mesta Trnava
(Aktualizované znenie rok 2009) vedené vo funkčnom kóde C 02 - plochy a bloky priemyselnej výroby, výrobných
služieb a stavebnej výroby. Z hľadiska funkčného využitia územia je navrhovaná činnosť prípustná, pokiaľ nebude
svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. prašnosťou, zápachom, hlukom, vibráciami, zvýšeným výskytom hlodavcov,
optickým a elektromagnetickým žiarením, účinkom nebezpečných chemických látok a zmesí, organoleptickými a
inými škodlivými a nepríjemnými zápachmi, intenzívnou obslužnou dopravou) priamo alebo nepriamo obmedzovať
využitie susedných parciel a priestorov v dotknutej lokalite.
- Navrhovaná činnosť nie je v rozpore s platným Územným plánom Mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009).
- Upozorňujeme, že predmetné zariadenie na zhodnocovanie odpadov nie je lokalizované na Coburgovej ulici.
- Požadujeme doplniť výpočet nárokov na statickú dopravu a výpočtom určený počet parkovacích miest zakresliť
do situácie. Parkovacie miesta musia byť zabezpečené na spevnených plochách investora.
- V záujmovom území platí 1. stupeň územnej ochrany prírody podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Pri
prevádzkovaní zariadenia v plnom rozsahu rešpektovať dreviny v dosahu navrhovanej činnosti a zabezpečiť ich
ochranu pred mechanickým poškodením v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a
STN 837010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
- Počas prevádzky navrhovanej zmeny činnosti požadujeme v maximálne možnej miere dbať na dodržiavanie
opatrení na elimináciu nepriaznivých vplyvov na životné prostredie.
- Prevádzku žiadame prevádzkovať tak, aby neprišlo k zhoršeniu kvality životného prostredia v meste Trnava.
Príslušný orgán podmienky Mesta Trnava zapracoval do tohto rozhodnutia.
Trnavský samosprávny kraj, Okresný úrad Trnava, Odbor výstavby a bytovej politiky a odbor krízového riadenia
sa v zákonom stanovenej lehote a ani do vydania tohto rozhodnutia nevyjadrili, preto príslušný orgán podľa § 29
ods. 9 zákona považuje jeho stanovisko za súhlasné.
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia podľa § 23 ods. 1 zverejnil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na internetovej stránke
Ministerstva životného prostredia SR a vyzval dotknuté obce, aby podľa § 23 ods. 3 bezodkladne informovali
verejnosť o Oznámení o zmene navrhovanej činnosti spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili
adresu, kde môže verejnosť predkladať svoje stanoviská.
Počas procesu posudzovania navrhovanej činnosti bolo na tunajší úrad doručené stanovisko dotknutej verejnosti za
predpokladu splnenia podmienok podľa § 24 zákona:
1. Združenie domových samospráv, stanovisko doručené prostredníctvom elektronickej podateľne dňa 31.05.2021:
VYJADRENIE V PROCESE EIA K ZÁMERU „ZARIADENIE NA ZBER A ZHODNOCOVANIE ODPADOV
TRNAVA – COBURGOVA ULICA“
Združeniu domových samospráv vyplýva v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie postavenie dotknutej verejnosti pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie a postavenie
účastníka následných povoľovacích konaní. Stanovy Združenia domových samospráv v elektronickej podobe sú k
dispozıcii
́ na prehliadanie alebo na stiahnutie tu: https://goo.gl/AVbAxj , výpis z registra občianskych združení MV
SR: https://goo.gl/V4XopA a výpis z registra právnických osôb ŠÚ SR tu: http://goo.gl/Ikofe7 .
Podľa §2 ods.zákona EIA je účelom a zmyslom zákona najmä:
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b) zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovaného strategického dokumentu a navrhovanej
činnosti na životné prostredie,
c) objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich
variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom,
d) určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia
alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia,
e) získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
Žiadame, aby vydané rozhodnutie opísalo a zrozumiteľne vysvetlilo priame a nepriame vplyvy na životné prostredie,
objasnilo a porovnalo jednotlivé varianty a určilo environmentálne opatrenia a právne záväzným spôsobom ich
ukotvilo pre nasledujúce povoľovacie procesy. Zaujíma nás najmä hľadisko ochrany a obnovy biodiverzity,
budovania zelenej infraštruktúry ako súčasti zámeru a širšieho územia, z hľadiska ochrany vôd a z hľadiska realizácie
Programu odpadového hospodárstva SR. Týmto súčasne prejavujeme záujem na predmetnej činnosti v zmysle §24
ods.2 zákona EIA.
Žiadame, aby zmierňujúce opatrenia určené v rozhodnutí ako záväzné podmienky podľa §29 ods.13 zákona EIA
obsahovali aj:
1. prvky zelenej infraštruktúry a obnovy biodiverzity podľa §2 písm. zh až zj zákona OPK č.543/2002 Z.z.
2. opatrenia ochrany vôd podľa §5 až §11 Vodného zákona
3. opatrenia realizácie Programu odpadového hospodárstva
4. opatrenia realizácie obehového hospodárstva
Pri určení týchto opatrení je treba v zmysle §29 ods.3 zákona EIA vychádzať aj z návrhov verejnosti; náš zoznam
opatrení a pripomienok je zverejnený tu: https://enviroportal.org/portfolio-items/vseobecne-pripomienky-zds .Na
tento zoznam odkazujeme ako na pomôcku pre navrhovateľa aj úrad.
Pripomienky a odborné podklady doručené k zámeru (vrátane našich) žiadame vyhodnotiť podľa §20a zákona EIA
a to nielen v zmysle vecného posúdenia ale aj v zmysle právneho posúdenia veci a na základe tohto vyhodnotenia
rozhodnúť vo veci samej. Podľa čl.2 ods.2 Ústavy SR sa rozhodnutia úradov musia realizovať v rámci zákonných
kompetencií a zmocnení; podľa §3 ods.1 Správneho poriadku sú úrady povinné rešpektovať a presadzovať záujmy
štátu a spoločnosti. Environmentálne záujmy sú definované aj v osobitných hmotnoprávnych predpisoch chrániacich
životné prostredie a jeho zložky, ktorých zoznam je na stránke MŽP SR na adrese https://www.minzp.sk/legislativa/ .
Žiadame teda doručené pripomienky vyhodnotiť vecne aj právne v zmysle týchto právnych predpisov a toto
vyhodnotenie uviesť v rozhodnutí. Z vyhodnotenia pripomienok súčasne vyplynie, ktoré podmienky je potrebné
uložiť podľa §29 ods.13 resp. §37 ods.4 zákona EIA.
Z dôvodu zásady zdržanlivosti ZDS vlastné vyhodnotenie a pripomienky k zámeru nezasielame.
Za účelom zabezpečenia efektivity konania, odporúčame úradu aj navrhovateľovi aktívne konzultovať projekt s
verejnosťou a v nasledujúcich povoľovacích konaniach kontaktovať verejnosť ešte pred podaním žiadostí na úrad
napr. v zmysle §36 ods.5 resp. §64 ods.1 Stavebného zákona. Prípadnú konzultáciu so ZDS je možné rezervovať tu:
https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-samosprav/widget?lang=sk .
• Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí. • S podkladmi rozhodnutia žiadame
byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku
vyjadríme. • Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do
elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme
nezasielať. • Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne
na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia listom č. OU-TT-OSZP3-2021/014236-015 zo dňa 27,05.2021 upovedomil známych
účastníkov konania s možnosťou nahliadnutia do spisového materiálu a vyjadrenia s k nemu podľa § 33 ods. 2
správneho poriadku.
K upovedomeniu k podkladom rozhodnutia bolo dňa 04.06.2021 doručené stanovisko od navrhovateľa v znení
prostredníctvom elektronickej podateľne:
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Navrhovateľ k zaslaným stanoviskám uvádza nasledovné:
K vyjadreniu Mesta Trnava v stanovisku k oznámeniu (list č. OÚRaK/37660-72797/2021/Hn):
K bodu 2.
Názov prevádzky je historicky zaužívaný v spoločnosti Navrhovateľa a pod týmto názvom má svoju prevádzku
identifikovanú. Aj v prípade, že z pohľadu mesta Trnava nie je presne uvedený názov ulice, v kapitole 3.1 c oznámení
sú uvedené aj konkrétne parcelné čísla, na ktorých sa navrhovaná činnosť realizuje, Podľa týchto parcelných čísiel
je možné prevádzku presne lokalizovať. Uvedené stanovisko mesta Trnava berieme na vedomie.
K bodu 3.
Parkovania zamestnancov je v súčasnosti zabezpečené priamo v areáli na spevnených plochách na pozemkoch
navrhovateľa (obrázok nižšie). Tieto plochy v súčasnosti prevyšujú potrebnú kapacitu pre parkovanie vozidiel
zamestnancov. Zmena navrhovanej činnosti počíta s navýšením maximálne o 2-3 nových zamestnancov. Ani pri tejto
zmene nebude potrebné budovať alebo využívať iné plochy na parkovanie, ako sú k dispozícii v areáli navrhovateľa.
Ostatné vyjadrenie mesta Trnava (1., 4., 5. a 6.) berieme na vedomie tak ako sú uvedené v samotnom stanovisku.
K vyjadreniu Združenia domových samospráv, Bratislava (ďalej len ZDS) zaslaného elektronickou poštou dňa
16.05.2021:
Uvedené vyjadrenie berieme na vedomie. Pri príprave projektu a spracovaní oznámenia bolo prihliadané na
všetky relevantné právne predpisy, technické normy a odporúčania v rozsahu zodpovedajúcom potrebám posúdenia
predpokladaných vplyvov na životné prostredie. Situovanie navrhovanej zmeny v jestvujúcom objekte prevádzky
vylučuje nové negatívne dopady na biodiverzitu a navrhnuté technické riešenia predstavujú primerané opatrenia
na zamedzenie iných negatívnych vplyvov na životné prostredie. Na základe poznatkov získaných počas prípravy
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, je možné konštatovať, že navrhovaná činnosť „Zariadenie na zber a
zhodnocovanie odpadov Trnava - Coburgova ulica“ svojím charakterom a rozsahom nebude mať taký negatívny
vplyv, ktorý by prekračoval rámce stanovené platnou legislatívou a vytvoril novú preťaženú lokalitu, v ktorej sa
koncentrujú nepriaznivé účinky aktivít s dopadom na zdravie obyvateľstva, alebo zložky životného prostredia a bolo
by ju potrebné ďalej posudzovať.
Ostatné stanoviská dotknutých orgánov, doručených v rámci zisťovacieho konania berieme na vedomie tak ako sú
uvedené v samotných vyjadreniach.
K upovedomeniu k podkladom rozhodnutia bolo dňa 31.05.2021 prostredníctvo elektronickej podateľne doručené
vyjadrenie účastníka konania Združenie domových samospráv v znení:
Písomná konzultácia podľa §63 a §65g zákona EIA
Podľa §2 ods. zákona EIA je účelom a zmyslom zákona najmä:
b. zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovaného strategického dokumentu a navrhovanej
činnosti na životné prostredie,
c. objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich
variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom,
d. určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia
alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia,4)
e. získať odborný podklad na schválenie strategického dokumentu a na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti
podľa osobitných predpisov.2)
Žiadame, aby vydané rozhodnutie opísalo a zrozumiteľne vysvetlilo priame a nepriame vplyvy na životné prostredie,
objasnilo a porovnalo jednotlivé varianty a určilo environmentálne opatrenia a právne záväzným spôsobom ich
ukotvilo pre nasledujúce povoľovacie procesy. Zaujíma nás najmä z hľadiska ochrany a obnovy biodiverzity,
budovania zelenej infraštruktúry ako súčasti zámeru a širšieho územia, z hľadiska ochrany vôd a z hľadiska realizácie
Programu odpadového hospodárstva SR.
Žiadame, aby zmierňujúce opatrenia určené v rozhodnutí obsahovali aj:
1. prvky zelenej infraštruktúry a obnovy biodiverzity podľa §2 písm. zh až zj zákona OPK č.543/2002 Z.z.
2. opatrenia ochrany vôd podľa §5 až §11 Vodného zákona
3. opatrenia realizácie Programu odpadového hospodárstva
4. opatrenia realizácie obehového hospodárstva
Číslo spisu
OU-TT-OSZP3-2021/014236

Por.č.záznamu
019

Číslo záznamu
0056120/2021

Typ záznamu
Externý odoslaný záznam

11 / 17

Forma originálu
hodnoverná elektronická

KÓPIA
Pripomienky a odborné podklady doručené k zámeru (vrátane našich) žiadame vyhodnotiť podľa §20a zákona EIA
a to nielen v zmysle vecného posúdenia ale aj v zmysle právneho posúdenia veci a na základe tohto vyhodnotenia
rozhodnúť vo veci samej. Podľa čl.2 ods.2 Ústavy SR sa rozhodnutia úradov musia realizovať v rámci zákonných
kompetencií a zmocnení; podľa §3 ods.1 Správneho poriadku sú úrady povinné rešpektovať a presadzovať záujmy
štátu a spoločnosti. Environmentálne záujmy sú definované aj v osobitných hmotnoprávnych predpisoch chrániacich
životné prostredie a jeho zložky, ktorých zoznam je na stránke MŽP SR na adrese https://www.minzp.sk/legislativa/.
Žiadame teda doručené pripomienky vyhodnotiť vecne aj právne v zmysle týchto právnych predpisov a toto
vyhodnotenie uviesť v rozhodnutí. Z vyhodnotenia pripomienok súčasne vyplynie, ktoré podmienky je potrebné
uložiť podľa §29 ods.13 resp. §37 ods.4 zákona EIA.
Z dôvodu zásady zdržanlivosti ZDS vlastné vyhodnotenie a pripomienky k zámeru nezasiela. V prípade záujmu
konzultovať zámer so ZDS, rezervujte si termín tu: https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-samosprav/
widget?lang=sk.
• Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí. • S podkladmi rozhodnutia žiadame
byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku
vyjadríme. • Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do
elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme
nezasielať. • Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne
na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.
Vyjadrenie príslušného orgánu:
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo vypracované za účelom rozšírenia druhov ostatných a nebezpečných
odpadov, zvýšenie kapacity existujúceho zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov na danej prevádzke,
inštalovanie hydraulického balíkového lisu a inštalovanie kontajnerových nožníc.
Uvedené pripomienky dotknutej verejnosti vyplývajú z legislatívnych požiadaviek uvedených vo všeobecne
záväzných právnych predpisoch, pričom ich dodržiavanie je jednou z povinností navrhovateľa, resp. realizátora
výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti
Navrhovanou zmenou sa nebudú budovať žiadne nové stavby ani parkovacie miesta.
Príspevok k znečisteniu ovzdušia vplyvom navrhovanej činnosti je málo významný.
Predpokladané vplyvy ohľadne ovzdušia, vrátane na zdravia obyvateľstva, boli primerane požiadavkám na
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti pre zisťovacie konanie definované v príslušných kapitolách oznámenia.
Prevádzka navrhovanej činnosti bude spĺňať všetky platné právne predpisy a normy týkajúce sa ochrany životného
prostredia a obyvateľov, nakladania s odpadom, bezpečnosti a hygieny. Navrhované oznámenie o zmene rešpektuje
širšie väzby územia, akceptuje prítomnosť dopravných trás. Realizácia navrhovanej činnosti v predmetnej lokalite
neobmedzí žiadnu z jestvujúcich prevádzok.
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia považuje oznámenie o zmene za dostatočne spracované. Predložené oznámenie o zmene
dostatočne definuje a hodnotí vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky ŽP a navrhnuté opatrenia
zabezpečujú súlad navrhovaného riešenia s požiadavkami súčasne platnej legislatívy o ŽP.
Predkladané oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podáva základnú charakteristiku navrhovanej činnosti,
základné údaje o súčasnom stave životného prostredia, základné údaje o predpokladaných vplyvoch na životné
prostredie.
Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických
Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie
Predpokladané vplyvy na životné prostredie predstavujú vplyvy vyvolané činnosťami súvisiacimi s realizáciou a
prevádzkovaním navrhovanej činnosti. V nasledujúcich pasážach sú predpokladané vplyvy skúmané aj z hľadiska
či a do akej miery sa jednotlivé vplyvy zmenili navrhovanými zmenami oproti pôvodne posúdenému projektu.
- Vplyvy na obyvateľstvo
Počas prevádzky navrhovanej činnosti bude dochádzať k priamym aj nepriamym vplyvom na obyvateľstvo.
Negatívne vplyvy je možné očakávať v dôsledku zvýšenej frekvencie dopravy na príjazdových komunikáciách a to
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zvýšením emisií z dopravy, sekundárnej prašnosti a hluku. Pozitívne a najdôležitejšie vplyvy navrhovanej činnosti
na obyvateľstvo sa prejavia najmä v socioekonomickej
oblasti – ponuka pracovných miest. Navrhovaná zmena činnosti prinesie zvýšenú mieru materiálového
zhodnocovanie odpadov. Uvedené vplyvy sa nezmenia oproti už posúdenému a povolenému projektu.
Oproti pôvodnému projektu nedôjde ku vzniku nových významných vplyvov.
- Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy
a geomorfologické pomery
Horninové prostredie
Kontaminácia horninového prostredia počas výstavby a užívania objektov je málo pravdepodobná a to iba pri
havarijných situáciách, ku ktorým by pri dodržaní všetkých bezpečnostných predpisov nemalo dôjsť. Navrhnuté
technické riešenia zabezpečenie podláh a plôch v areáli zamerané na ochranu podzemných vôd a horninového
prostredia sú na dostatočnej technickej úrovni. Pri dodržiavaní technologických postupov a miest manipulácie s
odpadmi, by nemalo dôjsť k situáciám, ktoré ohrozia horninové prostredie. Navrhované činnosť bude prebiehať
najmä v zabezpečených miestach v rámci jestvujúceho areálu prevádzky Navrhovateľa. Vplyv na horninové
prostredie počas prevádzky zariadenia sa hodnotí ako zanedbateľný a predstavuje len potenciálne riziká ohrozenia
horninového prostredia v prípade havarijných únikov znečisťujúcich látok mimo zabezpečené priestory.
Nerastné suroviny
V dotknutom území ani v jeho okolí sa nenachádza žiadne ťažené ani výhľadové ložisko nerastných surovín. Vplyvy
sú nulové.
Geodynamické javy a geomorfologické pomery
Vplyvy na geodynamické javy a geomorfologické pomery sú nulové.
- Vplyvy na klimatické pomery
Realizáciou a prevádzkou navrhovanej zmeny nedôjde k významným zmenám mikroklímy.
Vplyvy sú nulové.
- Vplyvy na ovzdušie
Vzhľadom na funkčné využívanie riešeného územia, výstupy a charakter činnosti, nie je dôvodné očakávať zmeny
kvality ovzdušia v celom priestore v rámci štandardnej prevádzky.
Prírastok emisií z automobilovej dopravy a prevádzky kontajnerových nožníc v dotknutom území nebude tak
významný, aby výrazne ovplyvnil kvalitu jeho ovzdušia v porovnaní so súčasným stavom.
Činnosť je navrhovaná tak, aby v maximálnej možnej miere eliminovala vplyvy na ovzdušie a miestnu klímu
a jej vplyv v celkovom kontexte možno charakterizovať ako málo významný Vplyv navrhovanej činnosti na
kvalitu ovzdušia v celkovom kontexte možno charakterizovať ako negatívny, ale málo významný. Navrhovaná
zmena nevyvolá kvalitatívnu zmenu vplyvov v porovnaní s pôvodným projektom, prírastok emisií z dopravy bude
zanedbateľný až nulový.
- Vplyvy na vodné pomery
Vplyv na povrchové vody
Množstvá odpadových vôd produkovaných navrhovanou zmenou budú z hľadiska ovplyvnenia recipientu
zanedbateľné. Riziko ovplyvnenia kvality povrchových vôd súvisí iba s prípadmi možného havarijného úniku
znečisťujúcich látok pri poruche dopravných a manipulačných mechanizmov, pri úniku kvapalných odpadov alebo
pri úniku nafty z automobilu. Vzhľadom na technické zabezpečenie manipulačných plôch je možné pri dodržiavaní
zásad práce so znečisťujúcimi látkami považovať riziko znečistenia povrchových vôd za malé.
Vplyv na podzemné vody
Navrhovaná zmena nezasahuje do zdrojov pitnej vody, nemení kvalitatívne ani kvantitatívne parametre vodných
zdrojov ani hydrogeologické pomery lokality. Zámer nenarušuje retenčnú alebo akumulačnú schopnosť dotknutého
územia.
- Vplyvy na pôdu
Navrhovanou zmenou nedôjde k záberu lesného a poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Vplyvy sú nulové.
- Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy
V hodnotenom území sa nevyskytujú chránené, vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov ani ich biotopy.
Územím neprechádzajú migračné koridory živočíchov.
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Vplyvy navrhovanej zmeny na chránené, vzácne a ohrozené druhy rastlín ani na živočíchy a ich biotopy sú nulové.
- Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz
Nakoľko činnosť bude realizovaná v jestvujúcom priemyselnom areáli nepredpokladá sa zásadný vplyv na štruktúru
a využívanie krajiny a na krajinný obraz širšieho okolia.
Navrhovaná zmena nevyvolá kvantitatívnu ani kvalitatívnu zmenu vplyvov v porovnaní s pôvodným projektom.
Vplyvy na krajinu možno hodnotiť ako nulové
- Vplyvy na dopravu
Areál má dobré napojenie na verejné komunikácie. Zvýšené dopravné nároky si nevyžiadajú budovanie nových alebo
rekonštrukciu jestvujúcich dopravných napojení. Prírastok dopravy na verejných komunikáciách bude zanedbateľný.
- Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma
Navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených vtáčích území, území európskeho významu ani súvislej európskej
sústavy chránených území NATURA 2000. Nezasahuje do veľkoplošných ani maloplošných chránených území
prírody. Územie, v ktorom sa činnosť navrhuje sa nachádza v 1. stupni ochrany podľa zák. č. 543/2002 Z.z. v znení
neskorších predpisov. Navrhovaná činnosť nezasahuje ani do chránených vodohospodárskych oblastí.
- Vplyvy na územný systém ekologickej stability
Dotknuté územie nezasahuje do žiadneho z prvkov RÚSES, preto realizácia zámeru nebude mať negatívny vplyv
na prvky RÚSES.
- Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky
Na území dotknutom realizáciou zámeru sa nenachádzajú objekty zapísané v Štátnom zozname pamiatok.
Nepredpokladá sa priamy vplyv zámeru na pamiatkovo chránené objekty.
- Vplyvy na archeologické náleziská
Na území dotknutom realizáciou zámeru sa nenachádzajú archeologické náleziská. Nepredpokladá sa priamy vplyv
zámeru na archeologické náleziská.
- Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality
Na území dotknutom realizáciou zámeru sa nenachádzajú paleontologické náleziská a významné geologické lokality.
Nepredpokladá sa priamy vplyv zámeru na paleontologické náleziská a významné geologické lokality.
- Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy
Nepredpokladá sa priamy vplyv zámeru na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy.
- Vplyvy na hlukovú situáciu
Vplyv na hlukovú situáciu okolitého územia posudzovanej činnosti bude mať najmä prevádzka dopravy súvisiacej
s dovozom a odvozom odpadov ako aj samotná prevádzka zariadení na úpravu odpadov.
Počas prevádzky navrhovaného zariadenia sa očakáva zvýšená hladina hluku z dôvodu manipulačnej činnosti so
železným šrotom, z dôvodu chodu hydraulických nožníc na strihanie oceľového šrotu a pri dopravnej premávke
automobilov. Zariadenie sa nachádza na ploche s funkčným využitím pre plochy priemyslu (priemyselný areál
Coburgova), s manipulačnými a dopravnými plochami v blízkosti ďalších priemyselných podnikov, železničnej trate
a dopravných komunikácií, ktoré sumárne vyvolávajú podstatný stupeň hlučnosti.
Tento vplyv možno hodnotiť ako málo významný.
Navrhovaná zmena nevyvolá zmenu vplyvov v porovnaní s pôvodným projektom.
- Komplexné posúdenie vplyvov z hľadiska ich významnosti a ich porovnanie s platnými právnymi predpismi
Popísané vplyvy predstavujú málo významné riziko ohrozenia životného prostredia a zdravia obyvateľov. Pozitívne
vplyvy navrhovanej činnosti sa prejavia predovšetkým v socio-ekonomickej sfére vytvorením nových pracovných
miest a pri nakladaní s odpadom s cieľom čo najvyššieho následného zhodnocovania a znižovania celkového
množstva odpadu zneškodňovaného skládkovaním, čo je plne v súlade s cieľmi Programu odpadového hospodárstva
Slovenskej republiky, ktorý uprednostňuje materiálové zhodnotenie odpadov pred ich zneškodnením.
Vplyvy počas prevádzky zariadenia budú mať charakter dlhodobý a trvalý, ale z celkového pohľadu pozitívny.
Negatívne vplyvy sa prejavia len v rámci areálu priemyselného parku, prípadne na obslužných komunikáciách a
neprekročia rámce stanovené právnymi predpismi v oblasti ochrany životného prostredia.
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- Prevádzkové riziká a ich možný vplyv na územie
Riziká pri prevádzke je možné eliminovať dôsledným dodržiavaním podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci. Dôležité sú podmienky požiarnej ochrany a prístup k objektom v prípade použitia požiarnej techniky po
spevnených prístupových plochách.
Vzhľadom na charakter prevádzky a technické riešenie areálu nie je pri dodržaní právnych požiadaviek,
prevádzkových predpisov a vykonávania pravidelnej údržby inštalovaných zariadení reálny predpoklad vzniku
havárií s negatívnym vplyvom na životné prostredie.
Potenciálne riziká poškodenia alebo ohrozenia životného prostredia počas prevádzky navrhovanej činnosti je možné
špecifikovať v rozsahu a pravdepodobnosti výskytu a to únik škodlivých látok do prostredia, havárie, požiaru a
nebezpečenstva dopravných kolízií.
Vzhľadom k tomu k vzniku havárie môže dôjsť len po zlyhaní technických zábran pôsobením vonkajších činiteľov
alebo obzvlášť neopatrnou a nezodpovednou manipuláciou so znečisťujúcimi
látkami, nedodržiavaním pracovnej disciplíny a nekontrolovaným pohybom strojov a vozidiel v areáli. Riziká
technického pôvodu je možné eliminovať pri dodržaní všetkých prevádzkových, organizačných, požiarnych a
bezpečnostných predpisov.
Neboli identifikované ďalšie možné významné riziká spojené s realizáciou činnosti v skúmanom území.
- Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia
Činnosť nezasahuje do chránených vtáčích území, území európskeho významu ani súvislej európskej sústavy
chránených území NATURA 2000. Nezasahuje do veľkoplošných ani maloplošných chránených území prírody.
Územie, v ktorom sa činnosť navrhuje sa nachádza v 1.stupni ochrany podľa zák. č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších
predpisov.
Vplyv je hodnotený aj po navrhovanej zmene ako nulový.
- Hodnotenie zdravotných rizík
Hodnotenie zdravotných rizík predstavuje odhad miery závažnosti záťaže ľudskej populácie vystavenej zdraviu
škodlivým faktorom životných podmienok a pracovných podmienok a spôsobu života s cieľom znížiť zdravotné
riziká.
Navrhovaná činnosť nepredstavuje nebezpečné prevádzky, ktoré by významne zaťažovali životné prostredie
emisiami, hlukom, produkciou odpadových vôd, neprimeranými nárokmi na energie, vodu, zásobovanie plynom a
mohli by mať negatívny vplyv na zdravie ľudí.
Priame zdravotné riziká počas prevádzky budú znášať len zamestnanci. Objekty sú navrhnuté tak, aby nemohlo
dôjsť k priamemu ohrozeniu zdravia a života pracovníkov a bol dodržaný zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
V rámci prevádzky bude vykonaná objektivizácia faktorov pracovného prostredia, tak aby boli identifikované
pracoviská zaťažené zvýšeným hlukom, chemickými faktormi prípadne inými faktormi.
Na identifikovaných pracoviskách budú pracovníci vybavený osobnými ochrannými prostriedkami, aby bol vplyv
na ich zdravie minimalizovaný.
Prevádzkou navrhovanej činnosti pri dodržaní platných bezpečnostných a hygienických limitov sa nepredpokladá
také ovplyvňovanie životného prostredia, ktoré by mohlo zhoršiť zdravotný stav obyvateľstva.
Zdravotné riziká vyvolané realizáciou navrhovanej zmeny hodnotíme ako nulové.
- Vyvolané súvislosti, ktoré môžu vplyvy spôsobiť
S prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia sa nepredpokladá, že vplyvy popisované v oznámení by mohli
vyvolať iné súvislosti, ktoré neboli uvedené v oznámení.
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia pri svojom rozhodovaní prihliadal na doručené stanoviská dotknutých orgánov, dotknutej obce
a verejnosti. K oznámeniu bolo doručených celkom 11 stanovísk dotknutých orgánov. Žiaden z dotknutých orgánov
nepožadoval posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní. K zverejnenému oznámeniu o zmene
navrhovanej činnosti doručila stanovisko dotknutá verejnosť (Združenie domových samospráv). Okresný úrad
Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
má za to, že vznesené pripomienky Združenia domových samospráv vyplývajú z legislatívnych požiadaviek
uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, pričom ich dodržiavanie je jednou z povinností
navrhovateľa, resp. realizátora výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.
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Vzhľadom na výsledky zisťovacieho konania, ktoré nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt
alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia v dôsledku realizácie alebo
prevádzky navrhovanej činnosti, teda Okresný úrad Trnava nedospel k záveru, že posudzovanie vplyvov zmeny
navrhovanej činnosti na životné prostredie je opodstatnené. Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či
sa zmena navrhovanej činnosti bude posudzovať podľa zákona, čo tunajší úrad s ohľadom na výsledky zisťovacieho
konania vydal, pričom prihliadal na kritériá stanovené zákonom č. 24/2006 Z. z. (§29 ods. 3 a príloha č. 10) a
stanoviská doručené k Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti. Účelom zákona č. 24/2006 Z. z. je získať odborný
podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový
priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu.
V rámci následných povoľovacích procesov má dotknutá verejnosť postavenie účastníka konania. Dotknutá
verejnosť uvedená v § 24 zákona č. 24/2006 Z. z. disponuje právami definovanými v súlade s § 24 ods. 2 tohto
zákona.
Okresný úrad Trnava vychádzal z komplexných výsledkov zisťovacieho konania a keďže dotknuté orgány a
povoľujúce orgány nepoukázali na očakávané zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a podmienok ochrany
verejného zdravia a vyslovili vo svojich stanoviskách názor, že odporúčajú ukončiť proces posudzovania v
zisťovacom konaní. Niektoré pripomienky boli zahrnuté do opatrení určených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia,
ďalšie sa týkajú povinností navrhovateľa vyplývajúce z ustanovení všeobecne záväzných predpisov, preto nemôže
byť predmetom rozhodovania príslušného orgánu ale budú riešené v rámci povoľovacieho procesu, ktoré sú záväzné
pre príslušný povoľovací orgán.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť
vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení o
zmene navrhovanej činnosti a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných
predpisov.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02
Trnava v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty
deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.
Podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na
svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň
pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení
neskorších predpisov.
Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, v súlade s § 29 ods.
12 zákona č. 24/2006 Z. z., podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.
Doplnenie rozdeľovníka, zaslané interne:
1. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Vajanského 22, 917 77 Trnava
2. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava
3. Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, Pozemkový referát, Vajanského 2, 917 01 Trnava
4. Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a BP, oddelenie územného plánovania, Kollárova 8, 917 02 Trnava
5. Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia, Kollárova 8, 917 02 Trnava
Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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Doručuje sa
ENEX consulting, s. r. o., Hanzlíkovská 16987, 911 05 Trenčín, Slovenská republika
Mesto Trnava odbor územného rozvoja a koncepcií, Hlavná 1, 917 01 Trnava, Slovenská republika
Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava, Slovenská republika

Na vedomie
Ministerstvo životného prostredia Bratislava, Odbor odpadového hospodárstva, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812
35 Bratislava 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 02 Trnava 2
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska, 917 01 Trnava 1
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