
 
 
 

OU-SC-OSZP-2019/006505-Gu  

Senec, 25. 06. 2019                                                    
 

 

 

            

                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                  

,,Zber a výkup odpadov – Récka cesta - zmena“ predložené navrhovateľom SEDO                 

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

 

Zmena navrhovanej činnosti „ Zber a výkup odpadov – Récka cesta - zmena“ 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. 

 

Pre eliminovanie alebo zmiernenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie             

sa určujú tieto podmienky: 

 Dodržať  ustanovenia zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých 

zákonov a ostatné súvisiace predpisy na úseku odpadového hospodárstva - Nakladanie 

s obalmi a odpadmi z obalov musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami štvrtého oddielu 

zákona o odpadoch. 

 Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku 

nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. 

 Rešpektovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES. 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie 

Hurbanova 21, 903 01 Senec  
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 Zaoberať sa  všetkými pripomienkami dotknutej verejnosti k navrhovanej činnosti 

a opodstatnené požiadavky, ktoré majú oporu v zákone, pri povoľovaní činnosti podľa 

osobitných predpisov. 

 Dotknutá verejnosť uvedená v §24 zákona o posudzovaní vplyvov disponuje právami 

definovanými v súlade s § 24 ods. 2 tohto zákona. 

 

ODÔVODNENIE 

 

 

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

22.03.2019 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 ,,Zber a výkup odpadov – Récka cesta- zmena“ 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                     

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-2019/006505-002-Gu zo dňa 27. 03. 2019 zaslal 

predmetné oznámenie o zmene navrhovanej činnosti povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom 

a dotknutej obci a bolo zaslané taktiež rezortným orgánom. 

 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo zverejnené na webovom sídle 

ministerstva na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zber-vykup-odpadov-recka-

cesta-zmena 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/zber-vykup-odpadov-recka-cesta-zmena 

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 

 

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 : 

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zber-vykup-odpadov-recka-cesta-zmena
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zber-vykup-odpadov-recka-cesta-zmena
http://www.minv.sk/?uradna-tabula-20
http://www.minv.sk/?uradna-tabula-20
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zber-vykup-odpadov-recka-cesta-zmena
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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). 

 

Miesto vykonávania navrhovanej činnosti 

 

 Kraj:   Bratislavský 

okres:   Senec 

obec:   Boldog 

umiestnenie pozemkov: mimo zastavané územia obcí 

katastrálne územie: Boldog 

parcelné číslo C-KN:  746/391 a 746/84 (časť o celkovej výmere 1 567 m
2
, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria) 

 

Opis súčasného stavu. 

Súčasná prevádzka navrhovateľa zaoberajúca sa zberom, výkupom a nakladaním s odpadom na 

základe platných rozhodnutí (súhlasov) príslušného orgánu odpadového hospodárstva včítane 

nakladania s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy na území okresu Senec. Navrhovateľ 

má uzavretú zmluvu aj s obcou Boldog. Navrhovateľ ako držiteľ odpadu je odovzdáva odpady 

len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v 

odpadovom hospodárstve (napr. 15 01 01 – Palkov s.r.o., 15 01 04 – TSR SLOVAKIA, s.r.o. a 

ŽP EKO QELET a.s., 16 01 17 - TSR SLOVAKIA, s.r.o. a ŽP EKO QELET a.s., 16 01 18 - 

TSR SLOVAKIA, s.r.o. a ŽP EKO QELET a.s., 16 06 01 – AKU-TRANS spol. s r. o., 20 03 33 

– AKU-TRANS spol. s r. o., 17 04 01 - TSR SLOVAKIA, s.r.o. a SAKER, s.r.o., 17 04 02 - 

TSR SLOVAKIA, s.r.o. a SAKER, s.r.o., 17 04 03 - TSR SLOVAKIA, s.r.o. a SAKER, s.r.o., 

17 04 04 - TSR SLOVAKIA, s.r.o. a SAKER, s.r.o., 17 04 05 – TSR SLOVAKIA, s.r.o. a ŽP 

EKO QELET a.s., 17 05 06 - TSR SLOVAKIA, s.r.o. a SAKER, s.r.o., 17 04 07 - TSR 

SLOVAKIA, s.r.o. a SAKER, s.r.o., 17 04 09 – TSR SLOVAKIA, s.r.o. a ŽP EKO QELET a.s., 

17 04 11 – TSR SLOVAKIA, s.r.o., 19 10 01 - TSR SLOVAKIA, s.r.o. a ŽP EKO QELET a.s., 

19 10 02- TSR SLOVAKIA, s.r.o. a ŽP EKO QELET a.s., 19 12 01 – Palkov s.r.o., 19 12 02 - 

TSR SLOVAKIA, s.r.o. a ŽP EKO QELET a.s., 19 12 03- TSR SLOVAKIA, s.r.o. a ŽP EKO 

QELET a.s., 16 02 11, 16 02 13, 16 02 14, 16 02 15, 16 02 16, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35, 

20 01 36 - všetko ENVIDOM - Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu, 20 01 01 

– Palkov s.r.o. a 20 01 40 – TSR SLOVAKIA, s.r.o., ŽP EKO QELET a.s. a SAKER, s.r.o.). 

Ako držiteľ odpadu správne zaraďuje odpad podľa Katalógu odpadov, zhromažďuje odpady 

vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečuje ich pred znehodnotením, odcudzením alebo 

iným nežiaducim únikom, pričom zhromažďuje oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, 

označuje ich určeným spôsobom a nakladá s nimi podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov v odpadovom hospodárstve. Navrhovateľ vedie a uchováva evidenciu o druhoch a 

množstve odpadov a o nakladaní s nimi a ohlasuje údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej 

správy odpadového hospodárstva a uchováva ohlásené údaje. Predkladá na vyžiadanie 

predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými a pravdivými informáciami 

preukazujúcimi spôsob nakladania s odpadom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia 

písomnej žiadosti (na základe žiadosti predchádzajúceho držiteľa poskytuje aj kópie dokladov). 

Zhromažďovaný odpad skladuje najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo tri roky pred 

jeho zhodnotením. Umožňuje orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup na 

pozemky, do stavieb, priestorov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie 

predkladá dokumentáciu a poskytuje pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým 
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hospodárstvom, prípadne vykonáva opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v 

odpadovom hospodárstve. Na žiadosť orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva alebo 

nimi poverenej osoby bezplatne poskytne informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu 

programu alebo programu predchádzania vzniku odpadu. Navrhovateľ zverejňuje druhy 

zbieraných alebo vykupovaných odpadov vrátane podmienok zberu odpadov alebo výkupu 

odpadov, má označené zariadenie na zber odpadov alebo výkup odpadov. Pri zbere a výkupe 

odpadu od fyzickej osoby zaraďuje odpad odobratý od takejto osoby ako komunálny odpad. 

Zároveň oznamuje obci, na ktorej území sa zber odpadu alebo výkup odpadu uskutočňuje, údaje 

o druhu a množstve vyzbieraného odpadu alebo vykúpeného odpadu. Navrhovateľ vykonáva 

ohlasovaciu povinnosť podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom 

hospodárstve.  

 

Zber elektroodpadu vykonáva len oddelene od ostatných druhov odpadov. 

Areál navrhovanej činnosti je situovaný na oplotenom pozemku so vstupom cez existujúce 

železné uzamykateľné brány. Samotná prevádzka je umiestnená v území, ktoré je využívané na 

podnikateľské zámery, priemysel, služby a obchod a to mimo obytnú zónu. Na celom pozemku 

sú spevnené plochy. Spevnená plocha predstavuje plochu 1 567 m
2
. Na predmetnom pozemku je 

postavená murovaná budova vykurovaná tuhým palivom - drevom., kde sa nachádza kancelária a 

sociálne zariadenia. Uvedená budova je odkanalizovaná do existujúcej žumpy, ktorá je 

vyprádzňovaná niekoľko krát ročne. Ďalej sa tu nachádzajú 2 unimobunky so sociálnym 

zázemím (WC, šatne a sprchy) a pokladňou vykurované elektricky, ktoré sú odkanalizované do 

svojej žumpy, ktorá je vyprádzňovaná niekoľko krát ročne. Ďalej sa tu nachádza sklad pre 

nebezpečné odpady, sklad údržby, miesta uskladnenia odpadov z farebných kovov, sklady pre 

elektroodpad, sklad pre zber batérií do vyhradených nádob a kontajnery na uloženie ostatných 

zbieraných odpadov. Na vstupe do prevádzky je umiestnená digitálna váha pre nákladné vozidlá 

(30 tonová certifikovaná váha typ MOVA - S30T/U18). Ďalej sa tu nachádza váha typ DPP - 

DV1000 (do 1 tony) a váha Transporta - SMS/A 50 (do 50 kg). Na dopravu a manipuláciu v 

prevádzke slúži vysokozdvižný vozík MITSUBISHI FD 35N a požívajú sa aj hydraulické 

nožnice MISTRA - Kajman 450L. Na výkup a prepravu nebezpečných odpadov sú určené 

nákladné automobily Dodge RAM 1500, Ford, Fiat a Volkswagen. Prístup k prevádzke je 

spevneným betónovým vjazdom z miestnej komunikácie, ktorá sa napája na cestu III/1043. 

Predmetný pozemok je zabezpečený kamerovým systémom a strážnymi psami. Celý priestor je 

osvetlený svietidlami. V predmetnom území sa nachádza aj studňa na úžitkovú vodu (denný 

odber je cca 1000 l). Pitná voda je zabezpečovaná dovozom ako balená. Areál je napojený na 

elektrickú energiu (ročná spotreba 12 - 13 tisíc kw). Miesta zhromažďovania nebezpečných 

odpadov sú označené identifikačnými listami nebezpečných odpadov. Prevádzka má 

vypracovaný prevádzkový poriadok a plán havarijných opatrení.  

 

Po prevzatí odpadov do zariadenia sú tieto odpady odvážené a podľa svojich vlastností 

roztriedené a uložené na vyhradené miesta. Po zhromaždení sú následne odovzdávané na 

zhodnotenie oprávnenej organizácii na základe zmluvného vzťahu. Odpadový papier a plasty sú 

zbierané a triedené na spevnenej ploche a ukladané do 30 m
3
, 15 - 20 m

3
 veľkokapacitných 

kontajnerov. V rámci prevádzky prebieha taktiež zber elektrozariadení. Elektrozariadenia sú 

zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a 

zariadenia na výrobu, prenos a meranie takého prúdu a poľa, ktoré sú navrhnuté na použitie pri 

hodnote napätia do 1 000 V pre striedavý prúd a do 1 500 V pre jednosmerný prúd.  

Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných, 

priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom 

podobný tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne 

budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad 

z domácností. Elektroodpad (veľké domáce spotrebiče, malé domáce spotrebiče, informačné 

technológie a telekomunikačné zariadenia, spotrebná elektronika a fotovoltaické panely, 
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osvetľovacie zariadenia, svetelné zdroje a hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné 

účely) je zhromažďovaný v uzamykateľnom sklade, ktorý spĺňa požiadavku ochrany proti 

vplyvu atmosférických zrážok. Zároveň je vybavený zariadeniami na zachytávanie 

znečisťujúcich látok, unikajúcich kvapalín a odmasťovacími prostriedkami. Elektroodpad je 

zhromažďovaný vyhradených nádob, pričom sa zabezpečil priestor pre oddelený zber 

jednotlivých skupín elektroodpadov. Elektroodpad je do zariadenia na zber preberaný, 

zhromažďovaný a následne odovzdávaný na zhodnotenie a to v takom časovom intervale, aby 

nedochádzalo k preplneniu zariadenia odpadmi. Zber elektroodpadu je uskutočňovaný na 

základe zmluvy s ENVIDOM - Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu, ktorá pre 

výrobcov elektrozariadení zabezpečuje plnenie povinností súvisiacich s elektroodpadom podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve, resp. prostredníctvom 

autorizovaného zariadenia na spracovanie, ktorému bola Ministerstvom životného prostredia 

Slovenskej republiky udelená autorizácia na spracovanie odpadu elektroodpadu. Žiarivky sú 

zhromažďované v špeciálnych kontajneroch, ktoré sú určené výlučne pre skladovanie a prepravu 

opotrebovaných žiarivkových trubíc a výbojok. Žiarivky sú zhromažďované a následne 

odovzdávané na spracovanie len držiteľovi autorizácie alebo subjektu, ktorý pre spracovateľa 

vykonáva zber predmetných odpadov. Vyzbierané použité batérie a akumulátory do špeciálnych 

kontajnerov pre určených na zber uvedených odpadov, aby nedošlo k poškodeniu obalov a k 

úniku elektrolytu (obsahujú prudko jedovaté soli a zvyšky kyseliny sírovej) sú odovzdávané na 

spracovanie a recykláciu len držiteľovi autorizácie podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov v odpadovom hospodárstve. Celý areál je zabezpečený proti prístupu neoprávnených 

osôb, proti poškodeniu alebo odcudzeniu odpadov. 

 

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal navrhovateľovi  SEDO spol. 

s.r.o. rozhodnutie v rámci zisťovacieho konania pod č. OU-SC-OSZP-2015/006958-Gu, zo dňa 

27. 07. 2015 podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a                      

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s výrokom, že navrhovaná 

činnosť sa nebude posudzovať podľa uvedeného zákona.  

 

V roku 2018 Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal navrhovateľovi 

SEDO spol. s.r.o. rozhodnutie v rámci zisťovacieho konania pod č. OU-SC-OSZP-2018/003794-

Gu, zo dňa 19. 03. 2018 podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s výrokom, že 

navrhovaná zmena činnosti sa nebude posudzovať podľa uvedeného zákona.  

Možnosť rozšírenia sortimentu zbieraných odpadov, resp. ich množstva 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. Súčasné konanie má napraviť aj nesprávne údaje. 

Opis technického a technologického riešenia zmeny navrhovanej činnosti 

 Predmetom tohto oznámenia o zmene navrhovanej činnosti sú odpady uvedené 

v nasledujúcich tabuľkách a ich množstvá.  

 

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 
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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 

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 

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 
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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 

    S ročnou kapacitou 20 000 ton. 

 

kód 

odpa

du 

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 

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 

   S ročnou kapacitou 2 000 ton. 

 

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 

   S ročnou kapacitou 2 000 ton. 

 

kód odpadu názov odpadu 
kategória 

odpadu 

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 

S ročnou kapacitou 500 kusov. 
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V rámci zmeny navrhovanej činnosti sa nenavrhujú žiadne stavebnotechnické úpravy. 

Vplyvy na horninové prostredie, reliéf, nerastné suroviny, geodynamické a geomorfologické 

javy, vodu a pôdu 

Dotknuté parcely sú charakterizované podľa katastra nehnuteľností ako zastavané plochy 

a nádvoria, z čoho vyplýva, že nebude dochádzať k záberu poľnohospodárskej pôdy, lesných 

pozemkov a ani nebude dochádzať k zásahom do ochranného pásma lesa. Ako ani nebude 

dochádzať k ďalším záberom pôdy, resp. k rozširovaniu súčasného areálu prevádzky. Taktiež nie 

sú navrhované ani žiadne stavebno-technické zásahy do existujúcej prevádzky. Celý areál tvoria 

spevnené plochy. Na základe uvedeného možno konštatovať, že nedôjde k priamym zásahom do 

horninového prostredia, reliéfu, k potrebe nerastných surovín, k tvorbe geodynamických a 

geomorfologických javov, resp. k vplyvu na útvary vôd, resp. pôdu. Kontaminácia horninového, 

pôdneho alebo vodného prostredia môže byť daná iba únikom znečisťujúcich látok počas 

havarijných stavov alebo nesprávnou manipuláciou s nimi. V danom prípade sa bude postupovať 

podľa vypracovaného a schváleného havarijného plánu. Navrhovanou činnosťou nebude 

ovplyvnená banská činnosť.  

 

V predmetnom území sa vodné toky alebo vodné plochy nenachádzajú. V predmetnom území sa 

nachádza aj studňa na úžitkovú vodu (denný odber je cca 1000 l). Pitná voda je zabezpečovaná 

dovozom ako balená. Spotreba vody v súvislosti s prevádzkou zmeny navrhovanej činnosti 

zostane na približne rovnakej úrovni ako v súčasnosti. Prevádzkové budovy sú odkanalizované 

do 2 existujúcich žúmp, ktoré sú vyprázdňované niekoľko krát ročne. Produkcia odpadových vôd 

zostane na približne rovnakej úrovni ako v súčasnosti (nenavyšuje sa počet pracovníkov ani sa 

nezväčšujú spevnené a zastavané plochy). 

 

Navrhovaná činnosť nemá byť situovaná do územia s významnou prirodzenou akumuláciou 

povrchových a podzemných vôd, tzn. do územia chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd, 

chránenej vodohospodárskej oblasti. 

Navrhovaná zmena činnosti sa nenachádza v inundačnom území, resp. na pobrežných 

pozemkoch, ale na okraji pásma hygienickej ochrany VD Boldog. 

Navrhovaná činnosť nie je situovaná v ochranných pásmach vodných tokov, pričom nemá byť 

situovaná ani na pobrežných pozemkoch alebo v inundačnom území.  

Podľa NV SR č. 174/2017 Z. z. ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti sa za 

citlivé oblasti sa ustanovili vodné útvary povrchových vôd, ktoré sa nachádzajú na území 

Slovenskej republiky alebo týmto územím pretekajú. Za zraniteľné oblasti sa ustanovili pozemky 

poľnohospodársky využívané územia obcí podľa prílohy č. 1 uvedeného nariadenia, pričom 

dotknutá obec sa v danej prílohe nachádza. 

Počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti nebude potrebné stanovovať mimoriadne a 

dočasné ochranné hygienické pásma. 

Navrhovaná zmena činnosti počas prevádzky nebude mať vplyv na kvantitatívne a kvalitatívne 

charakteristiky povrchových tokov v širšom okolí, resp. na ich trasovanie.  

Navrhovaná zmena činnosti nebude ovplyvňovať pramene, pramenné oblasti, ochranné pásma, 

termálne a minerálne pramene, prírodné liečivé zdroje a vodohospodársky chránené územia a 

počas realizácie nebude mať negatívny vplyv na kvalitatívne a kvantitatívne parametre 

povrchových a podzemných vôd za dodržania prevádzkového poriadku, technickej a pracovnej 

disciplíny a za dôsledného dodržania zásad narábania s prípravkami a látkami škodiacich vodám.  

Vplyvy na ovzdušie, miestnu klímu a klimatické zmeny a ich vplyv na zmenu navrhovanej 

činnosti 

Dotknuté územie nespadá do oblastí riadenia kvality ovzdušia.  

Zdrojmi znečistenia ovzdušia počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti bude doprava 

(osobná doprava návštevníkov zberného dvora a zástupcov odberateľov jednotlivých odpadov po 
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miestnych komunikáciách, ceste III/1043 a ich parkovanie v rámci zmeny navrhovanej činnosti). 

Vykurovanie bunkoviska je elektrickou energiou a murovanej budovy drevom.  

Za plošný, resp. bodový zdroj znečisťovania ovzdušia možno považovať samotné manipulačné 

plochy pre nakladanie s odpadmi a miesta zastavenia automobilov v rámci prevádzky. Prístupové 

komunikácie možno považovať zasa za líniové zdroje znečisťovania ovzdušia. Mobilným 

zdrojom znečisťovania ovzdušia budú automobily. 

Z hľadiska znečisťovania ovzdušia možno konštatovať, že dôjde k nepatrnému zvýšeniu 

znečisťujúcich látok v ovzduší a to v dôsledku zvýšenej intenzity dopravy. Navrhovateľ počas 

prevádzky zmeny navrhovanej činnosti bude dodržiavať požiadavky zákona č. 137/2010 Z. z. o 

ochrane ovzdušia v znení zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 

Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov 

a vyhlášky MŽP SR č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia v znení vyhlášky MŽP SR č. 296/2017 

Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia, pričom 

nový stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia nevznikne. Navrhovaná zmena činnosti v 

kumulatívnom a synergickom merítku (existujúce znečistenie ovzdušia, znečistenie ovzdušia z 

realizácie navrhovanej zmeny činnosti a z dopravy súvisiacou s realizáciou zmeny navrhovanej 

činnosti) spĺňa a bude spĺňať požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené všeobecne 

záväznými právnymi predpismi vo veci ochrany ovzdušia. Vzhľadom na uvedené zdroje 

znečisťovania ovzdušia a ich predpokladanú intenzitu je možné konštatovať, že vplyv zmeny 

navrhovanej činnosti počas prevádzky na ovzdušie bude mať lokálny a dlhodobý charakter, 

ktorého významnosť bude malá. 

Vplyvy na hlukovú situáciu a ďalšie fyzikálne a biologické charakteristiky 

Z hľadiska produkcie hluku možno konštatovať, že dôjde k zvýšeniu ekvivantných hladín hluku 

v bezprostrednom okolí zmeny navrhovanej činnosti a to v dôsledku zvýšenej intenzity dopravy 

a z nakladania s odpadmi, čo však nebude mať dosah na najbližšiu obytnú zástavbu (cca 200 m 

vzdušnou čiarou, pričom v rámci tejto vzdialenosti sa nachádzajú viaceré hospodárske 

prevádzky, cesta III/1043 a budovy), ako aj na prevádzku Aquaparku Senec a priľahlú rekreačnú 

zónu.  

Podľa mapy Prognóza radónového rizika (Čížek, P., Smolárová, H., Gluch, A., In: Atlas krajiny 

SR, 2002) patrí dotknuté územie do kategórie radónové riziko z geologického podložia nízke až 

stredné. 

V okolí zmeny navrhovanej činnosti sa nenachádza zástavba, ktorá by ovplyvnila z hľadiska 

svetlotechnických pomerov navrhovanú zmenu činnosti a ani jestvujúca zástavba nebude 

ovplyvnená navrhovanou zmenou činnosti. 

V rámci zmeny navrhovanej činnosti musia byť dodržané podmienky pre osvetlenie pracovných 

miest a osvetlenia pri práci, resp. úrovne denného osvetlenia vnútorných priestorov podľa 

požiadaviek vyhlášky MZ SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie 

pri práci v znení vyhlášky MZ SR č. 206/2011 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o 

požiadavkách na osvetlenie pri práci a príslušných STN.  

V rámci zmeny navrhovanej činnosti sa nebudú nachádzať zdroje tepla a chladu. Zdrojom 

zápachu a tepla bude automobilová doprava a nádoby na odpad. 

Vplyvy na genofond, biodiverzitu, biotu, krajinu, chránené územia a ÚSES 

Navrhovaná zmena činnosti nie je situovaná do navrhovaných a vyhlásených území európskeho 

významu a chránených vtáčích území, ako ani do biotopov národného alebo európskeho 

významu, pričom je umiestnená v území s I. stupňom územnej ochrany podľa zákona č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, kde sa nenachádzajú 

žiadne maloplošné a veľkoplošné chránené územia a chránené stromy, resp. sa tu trvalo 

nevyskytujú chránené druhy rastlín a živočíchov, resp. druhy národného alebo európskeho 

významu. 
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Predmetné územie tvoria spevnené plochy a je bez zelene. Výrub drevín, záber zelených plôch 

a výsadba zelene sa nenavrhuje. 

V predmetnom území nie je evidovaný výskyt chránených druhov rastlín a živočíchov, resp. 

biotopov európskeho ale národného významu. 

Zraniteľnosť živočíšstva je hodnotená prostredníctvom zraniteľnosti biotopov v dotknutom 

území a vzhľadom na narušenie a degradáciu ich životného prostredia. Potenciálne zasiahnutý 

negatívnymi vplyvmi sú všetky druhy živočíchov vyskytujúce sa v dotknutom území. Vplyvom 

prevádzky zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k ovplyvneniu migračných trás vtáctva a ani 

potenciálnemu stretu vtákov s konštrukciami existujúcich stavebných objektov.  

Z hľadiska vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na krajinu a scenériu možno konštatovať, že sa 

nebude meniť.  

Zraniteľnosť faktorov scenérie, pohody a kvality života človeka závisí od náročnosti 

zabezpečovania jeho potrieb, ako bývanie, technická a občianska infraštruktúra, zdravotnícka 

starostlivosť, zamestnanie, kvalita životného prostredia, vzdialenosť od dopravných tepien a 

pod., pričom jeho výpovedná hodnota je veľmi subjektívna a málo výpovedná vzhľadom na 

rôzne druhy pohľadov jednotlivých jedincov alebo skupín odvíjajúca sa od celkového cítenia, 

výchovy, správania a postoju k životu samého seba a okolia. Zraniteľnosťou krajiny je výsledok 

integrovania a kumulácie jednotlivých zložiek krajiny.  

Ekologická stabilita dotknutého územia v prípade realizácie zmeny navrhovanej činnosti zostane 

na rovnakej úrovni ako tomu je v súčasnosti. Z hľadiska prvkov územného systému ekologickej 

stability na lokálnej, regionálnej alebo národnej úrovni, resp. z hľadiska významných 

migračných koridorov živočíchov možno konštatovať, že navrhovaná zmena činnosti rešpektuje 

všetky okolité prvky ÚSES a nezasahuje do nich, pričom sa nachádza mimo migračné koridory 

živočíchov. Z pohľadu ÚSES nedôjde realizáciou zmeny navrhovanej činnosti k zásahom do 

prvkov ÚSES lokálneho, regionálneho, nadregionálneho alebo provincionálneho významu.   

Celkovo možno konštatovať, že realizácia zmeny navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na 

krajinu.   

Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme 

Prevádzka zmeny navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na kultúrne a historické pamiatky 

v záujmovom území, resp. ani na pohľady na ne. Realizácia zmeny navrhovanej činnosti 

významne neovplyvní štruktúru sídla (mesta Senec alebo obce Boldog) a ani jeho architektúru. Z 

pohľadu kultúrnej hodnoty nehmotnej povahy nemá predmetné územie v širších vzťahoch v 

rámci regiónu významné postavenie. Na území zmeny navrhovanej činnosti sa nenachádzajú 

hodnoty, ktoré by boli cieľom záujmu obyvateľov širšieho okolia alebo návštevníkov regiónu. 

Navrhovaná zmena činnosti nebude mať vplyv na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy mesta 

Senec alebo obce Boldog.  

Priamo na lokalite prevádzky zmeny navrhovanej činnosti sa nenachádzajú žiadne objekty alebo 

predmety, ktoré by spadali do podmienok pamiatkovej starostlivosti. Predmetné územie sa 

nachádza mimo pamiatkových území, resp. zón. Kultúrno - historické hodnoty v meste Senec 

alebo v obci Boldog nebudú realizáciou navrhovanej zmeny činnosti ovplyvnené. Navrhovaná 

zmena činnosti sa priamo žiadneho z nich nedotýka a ani neovplyvní pohľady na tieto objekty. 

Navrhovaná zmena činnosti predstavuje činnosť, ktorá je už vykonávaná v predmetnom území. 

Záber nových plôch alebo pôdy sa nenavrhuje. Dotknuté parcely sú charakterizované podľa 

katastra nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria, z čoho vyplýva, že nebude dochádzať k 

záberu poľnohospodárskej pôdy. Navrhovaná zmena činnosti nebude mať vplyv na 

obhospodarovanie okolitých poľnohospodárskych pozemkov. Navrhovaná zmena činnosti 

nebude mať vplyv na existujúcu funkčnú rastlinnú a živočíšnu výrobu v záujmovom území. 

Vplyvom realizácie zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k vplyvom na lesné hospodárstvo (v 

predmetnom území sa nenachádza les, tzn. že vplyvom realizácie zmeny navrhovanej činnosti 

nedôjde k dočasnému a ani trvalému záberu lesných pozemkov a ani k obmedzeniu hospodárenia 
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na lesných pozemkoch, resp. nedôjde k vplyvom na činnosti vykonávané v ochrannom pásme 

lesa, kde nezasahuje).  

Navrhovaná zmena činnosti nebude mať vplyv na rybné hospodárstvo a poľovníctvo. 

Navrhovanou zmenou činnosti nebudú priamo dotknuté priemyselné prevádzky. Navrhovaná 

zmena činnosti nebude mať negatívny vplyv na priemyselnú výrobu. 

Navrhovaná zmena činnosti nebude brániť rozšíreniu podnikateľských aktivít v širšom okolí.  

Vplyvom realizácie navrhovanej zmeny činnosti dôjde k zabezpečeniu zberu vybraných druhov 

odpadov a ich odovzdaniu oprávneným, zazmluvneným organizáciám, čo prispeje k zlepšovaniu 

životného prostredia formou šetrenia neobnoviteľných zdrojov, ako aj k zníženiu tvorby čiernych 

skládok odpadov.  

Prístup k prevádzke je existujúcim spevneným betónovým vjazdom z miestnej komunikácie, 

ktorá sa napája na cestu III/1043. Uvedené sa nebude meniť. Z hľadiska dopravy dôjde k nárastu 

na cca 200 prejazdov osobných automobilov a 6 prejazdov nákladných automobilov za deň, čo 

predstavuje 1,7 % z nákladnej dopravy a 6,1 % z osobnej dopravy po ceste III/1043, resp. 5,65 % 

z celkovej dopravy po ceste III/1043. Z pohľadu ovplyvnenia plynulosti cestnej premávky sa 

predpokladá, že realizácia zmeny navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na plynulosť cestnej 

premávky na ceste III/1043. 

Vplyvy na využívanie jestvujúcich prvkov technickej infraštruktúry počas prevádzky zmeny 

navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú významné. Vplyvom realizácie zmeny navrhovanej 

činnosti nevzniknú nové ochranné pásma technickej alebo dopravnej infraštruktúry 

v predmetnom území. 

Z hľadiska vplyvu na služby sa predpokladá, že prevádzka zmena navrhovanej činnosti nebude 

mať vplyv na ich rozvoj.   

Navrhovaná zmena činnosti nebude mať vplyv na organizáciu spoločenských podujatí, prvky 

cestovného ruchu a voľnočasové aktivity.  

Vplyvy na obyvateľstvo a jeho zdravie 

Z popisu jednotlivých uvedených vplyvov v predchádzajúcich kapitolách vyplýva, že 

navrhovaná zmena činnosti by počas prevádzky nemala mať závažný negatívny vplyv na 

dotknuté obyvateľstvo a jeho zdravie. 

Počet obyvateľov počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti, ktorí budú ovplyvnení jej 

vplyvmi nemožno jednoznačne stanoviť. 

Prípadným vplyvom zmeny navrhovanej činnosti na dotknuté obyvateľstvo a jeho zdravie sú 

havarijné stavy. V okolí zmeny navrhovanej činnosti sa nenachádza zástavba, ktorá by 

ovplyvnila z hľadiska svetlotechnických pomerov navrhovanú zmenu činnosti a ani jestvujúca 

zástavba nebude ovplyvnená navrhovanou zmenou činnosti. 

Synergické a kumulatívne vplyvy 

Na základe predchádzajúceho hodnotenia na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravia 

obyvateľstva možno konštatovať, že sa nepredpokladá významné negatívne synergické a 

kumulatívne pôsobenie zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia 

a zdravia obyvateľstva, ktoré by malo za následok ich významné zhoršenie stavu v dotknutom 

území.  

 

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-2019/7417/VIM zo dňa 16.04.2019: 

 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 
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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 

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-

27-019/2019 zo dňa 23.04.2019: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 

v Bratislave nemá pripomienky k zmene navrhovanej činnosti. 

 

3. Dopravný úrad, Transport Authority, pod č. 10497/2019/ROP-002/17139 zo dňa 

24.04.2019: 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. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, pod č. OU-BA-OSZP1-2019/056100/ANJ 

zo dňa 24.04.2019: 

Po oboznámení sa s predmetným oznámením o zmene navrhovanej činnosti, Vám zasielame 

podľa § 29 ods. 9 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“) nasledovné stanovisko za orgány ochrany prírody, štátnej vodnej správy, 

štátnej správy odpadového hospodárstva kraja a prevencie závažných priemyselných havárií, 

okresného úradu v sídle kraja v pôsobnosti Okresného úradu Bratislava, uvedené 

v skrátenom znení): 

 

Orgán ochrany prírody kraja 

  Prevádzka zberu a výkupu odpadov sa nachádza v existujúcom areáli bývalého 

Poľnohospodárskeho družstva Senec. Uvedené priestory o celkovej výmere 1 567 m
2
, má 

navrhovateľ prenajaté na základe zmluvy o nájme. Ide o spevnené plochy a s existujúcou 

prevádzkou zberu a výkup odpadov, realizovaných navrhovateľom na základe platných 

rozhodnutí (súhlasov) príslušného orgánu odpadového hospodárstva.  
 

     Z hľadiska ochrany prírody a krajiny sa má činnosť realizovať v území, kde platí prvý 

stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a 

krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia kraja nie je z hľadiska štátnej správy ochrany 

prírody a krajiny dotknutým orgánom podľa § 3 písm. p) zákona o posudzovaní.  

Osobitné predpisy  ako aj ostatné  ustanovenia  zákona  ostávajú  vydaním tohto vyjadrenia 

nedotknuté. 
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Orgán štátnej vodnej správy kraja  

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy 

vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, orgán štátnej vodnej správy kraja  nie je 

z hľadiska ochrany vôd dotknutým orgánom podľa § 3 písm. p) zákona o posudzovaní. 

 

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva kraja 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy 

vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, orgán odpadového hospodárstva,  nie je 

z hľadiska odpadového hospodárstva vo veci „Zber a výkup odpadov – Récka cesta - zmena“ 

dotknutým orgánom podľa § 3 písm. p) zákona o posudzovaní.  

 

Orgán prevencie závažných priemyselných havárií  

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia kraja nie je z hľadiska prevencie závažných 

priemyselných havárií dotknutým orgánom podľa ustanovení § 14 odsek 2 zákona č. 

128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

Záver 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia kraja nie je z hľadiska štátnej správy ochrany 

prírody a krajiny dotknutým orgánom podľa § 3 písm. p) zákona o posudzovaní. Okresný 

úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a 

vybraných zložiek životného prostredia kraja, orgán štátnej vodnej správy kraja nie je z 

hľadiska ochrany vôd a orgán odpadového hospodárstva nie je z hľadiska odpadového 

hospodárstva vo veci „Zber a výkup odpadov – Récka cesta - zmena“ dotknutým orgánom 

podľa § 3 písm. p) zákona o posudzovaní. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o 

životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja 

nie je z hľadiska prevencie závažných priemyselných havárií dotknutým orgánom podľa 

ustanovení § 14 odsek 2 zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných 

havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

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

pod č. HŽP/7837/2019 zo dňa 17.04.2019: Z hľadiska ochrany zdravia netrvám na 

posudzovaní zmeny podľa zákona č. 24/2006 Z.z. pre činnosť „Zber a výkup odpadov- Récka 

cesta -zmena“, p.č. 746/391,84, k.ú. Boldog, okr. Senec. Navrhovaná zmena bude 

lokalizovaná mimo obytnú zástavbu (najbližšia cca 200 m) a nebude mať vplyv na verejné 

zdravie a kvalitu obytnej zástavby. 

 

6. Mesto Senec, pod č. 687-12445/2019/Niž. zo dňa 29.04.2019: Mesto Senec ako dotknutá 

obec v zmysle § 29 ods. 9 zákona, nemá voči navrhovanej činnosti námietky. 

 

7. Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy pozemných komunikácií, pod č. OU-BA-

OCDPK2-2019/055988 zo dňa 06.05.2019: Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií ako príslušný cestný správny orgán ciest I. II. a III. triedy podľa             

§ 3 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších 

predpisov po posúdení predloženej zmeny navrhovanej činnosti k oznámeniu uvádza, že 
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z hľadiska nami sledovaných záujmov, navrhovaná zmena nevyžaduje posudzovanie, 

nakoľko nezasahuje do ciest v kompetencii tunajšieho úradu. 

 

8. Bratislavský samosprávny kraj, pod č. 05763/2019/ZP-2 zo dňa 23.04.2019: Predmetom 

prevádzky zberu a výkupu odpadov sú aj druhy zbieraných a zhodnocovaných odpadov 

s kategóriou odpadu podľa vyhlášky MŽP SR č. 364/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg 

odpadov radené medzi „nebezpečný odpad“. Projektová dokumentácia k zmene navrhovanej 

činnosti nie je vypracovaná, je znázornená iba schematickým obrázkom. V opise technického 

a technologického riešenia zmeny navrhovanej činnosti chýba informácia o nakladaní 

a skladovaní odpadov podľa zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na rozšírenie kapacity, ale najmä zaradenie 

nových druhov nebezpečných odpadov, považujeme zisťovacie konanie za nedostačujúce, 

nakoľko tak ako je uvedené v oznámení o zmene nevylučuje významné negatívne vplyvy na 

životné prostredie. Bratislavský samosprávny kraj po oboznámení sa s predloženou 

dokumentáciou Vám oznamuje, že na základe vyššie uvedených skutočností požaduje ďalšie 

posudzovanie navrhovanej činnosti „Zber a výkup odpadov – Récka cesta – zmena“ podľa 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Stanovisko príslušného orgánu: 

 

 Predmetom zmeny navrhovanej činnosti nie je rozšírenie zberu alebo vykúpu nebezpečných 

odpadov alebo zmena druhov nebezpečných odpadov. 

 Projektovú dokumentáciu pre povoľovanie zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných 

predpisov (súhlasy) nie je v zmysle požiadaviek všeobecne záväzných právnych predpisov 

potrebné spracovať.  

 V rámci zmeny navrhovanej činnosti sa nebude meniť spôsob nakladania a skladovania 

odpadov oproti súčasnosti.  

 

Príslušný orgán na  základe  komplexných  výsledkov zisťovacieho konania, po prihliadnutí 

na kritériá  stanovené  zákonom (§ 29 a príloha č.10 zákona), na doručené stanoviská, 

dospel k záveru,  že  nie  je  predpoklad  priamych alebo nepriamych environmentálnych 

vplyvov činností  takého významu, aby bolo potrebné  ich podrobnejšie analyzovať a 

spracovať  správu     o hodnotení. Navrhovanou  činnosťou nepredpokladajú závažné  

negatívne  vplyvy  na  jednotlivé zložky  životného  prostredia za predpokladu dodržiavania 

všeobecne závažných právnych  predpisov 

 

9. Združenie domových samospráv,  stanovisko doručené zo dňa 01.04.2019 zaručeným 

elektronickým podpisom prostredníctvom elektronickej schránky ústredného portálu 

verejnej správy ( prostredníctvom podania v e-schránke Ministerstva vnútra SR):  

K predstavenému dokumentu máme nasledovné pripomienky: 

 

1. Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj 

celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s 

príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008. 

Z predložených podkladov nie je zrejmý spôsob zapojenia do verejnej cestnej siete. 

2. Žiadame doplniť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a 

metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010  , Metodika 

dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre 

existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť 
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širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej 

súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy 

v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky). 

3. Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná 

zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti. 

4. Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym 

znením príslušnej normy STN 73 6110.  

5. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami 

stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie 

striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.  

6. Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštrujú, 

spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s 

koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie 

pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, 

technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej 

infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým 

pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú 

prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej 

infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na 

webovom sídle Slovenskej správy ciest - www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc. 

Žiadame rešpektovať Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť 9 – Kryty 

chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické podmienky projektovania odvodňovacích 

zariadení na cestných komunikáciách ako aj ostatné spomínané technické predpisy 

v plnom rozsahu. 

7. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené 

vodorovné plochy  požadujeme použitie drenážnej dlažby , ktoré zabezpečia minimálne 

80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m
2
 po dobu 

prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál 

Národnej recyklačnej agentúry SR 

www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf. Tieto materiály spĺňajú technické 

predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok. 

8. Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK 

č.543/2002 Z.z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

9. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene 

v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 

7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie. 

10. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).  

11. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku 

škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Osobitne požadujeme správu 

o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd 

atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav 

vodných útvarov) 

12. Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 

2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 

4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej 

slovenská transpozícia je právne záväzná 

http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/).  

http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc
http://www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf
http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/
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13. Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým 

pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, 

dendrologický posudok a svetlotechnický posudok. 

14. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.  

15. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného 

objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.  

16. Požadujeme, aby sa zámer prispôsobil okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite, 

a to najmä vhodnými vegetačnými úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním 

s vodami na základe výpočtov podľa vodného zákona, realizáciou zelenej infraštruktúry 

podľa § 48 zákona OPK č. 543/2002 Z.z. 

17. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný parčík 

vhodne začlenený do okolitého územia a podľa možnosti voľne prístupný zo všetkých 

smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov 

a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska 

stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne 

začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia. 

18. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. 

Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty. 

19. Sadové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej 

vybavenosti obcí (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-

planovanie/metodicke-usmernenie.oznamenie-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-

vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb) 

20. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu 

lokálnej mikroklímy a jej bilancie.  

21. Na vertikálne plochy žiadame aplikáciu zelených stien (napr. brečtany vhodné na takúto 

aplikáciu) za účelom lepšieho zasadenia stavby do biodiverzity prostredia. 

22. Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie 

adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený 

uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších 

opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. povinný 

zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru. 

 Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej 

stratégie: v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa 

prehrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla 

v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z 

priemyselných procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných 

budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný 

ostrov. Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou 

kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti 

okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 10 %. V 

dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že 

v urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny 

podiel, je prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený  a negatívne poznačený. 

Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice  samotného 

sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane 

fauny  aj flóry v priľahlom povodí. 
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 Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav:  • Zabezpečiť 

zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v 

zastavaných  centrách miest  • Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného 

prehrievania stavieb, napríklad vhodnou  orientáciou stavby k svetovým stranám, 

tepelnú izoláciu, tienením transparentných výplni  otvorov  • Podporovať a 

využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej 

infraštruktúre • Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické 

technológie, materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým 

podmienkam  • Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach 

meniacim sa klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene 

v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do  priľahlej krajiny   

 Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric: Zabezpečiť a 

podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu  

vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran 

 Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha:  Podporovať a zabezpečiť opätovné 

využívanie dažďovej a odpadovej vody   

 Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok:  • Zabezpečiť a 

podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických 

opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu.  Ak opatrenia zelenej 

infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity 

územia diverzifikovaním štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným zastúpením 

vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných 

povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v 

intraviláne obcí • Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre 

zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných 

centrách miest  • Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradi 

23. Alternatívou k bodom 15 až 19 by bolo realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť použité 

aj vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. 

Zatrávnená strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je 

prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu. 

24. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie 

a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 

zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia 

v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná 

problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj 

technické parametre, viac k tejto téme napr.: 

http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-

mestach. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad.   

25. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom. 

26. Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych 

variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č.24/2006 Z.z. 

„objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej 

činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom“. 

27. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. 

Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním 

analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy 

vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie. 

http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach
http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach
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28. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a 

odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb. 

29. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít 

predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj 

všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu 

s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú 

technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti 

a charakteru územia a navrhovaného zámeru. 

30. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z. Zhrnutie povinností 

vyplývajúce zo zákona o odpadoch je napr. tu: 

https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela.  

31. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve 

zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber: 

 komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,  

 kovov označeného červenou farbou 

 papiera označeného modrou farbou 

 skla označeného zelenou farbou 

 plastov označeného žltou farbou 

 bio-odpadu označeného hnedého farbou 

32. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; 

sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech 

a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie. 

33. Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR 

(http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-

obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom 

navrhovaných opatrení. 

34. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií 

35. Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov 

v podobe fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj  nehnuteľné 

umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). 

Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre 

danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo. 

36. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z. 

37. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie 

nevyhnutnosti takéhoto záberu. 

38. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality 

príslušného katastrálneho územia. 

39. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je 

Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné 

konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, 

aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku 

o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje 

práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods.2 zákona 

č.24/2006 môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to 

minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok. 

 

https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela
http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf
http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf
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Vzhľadom na uvedené požadujeme, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené 

a v zmysle §29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru 

„Zber a výkup odpadov - Récka cesta- zmena“ podľa tohto zákona prostredníctvom správy 

o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného 

stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné 

opatrenia; v takomto prípade žiadame naše pripomienky v podmienkach záverečného stanoviska 

akceptovať. 

 

V prípade, že príslušný orgán napriek našej požiadavke vydá rozhodnutie zo zisťovacieho 

konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov zámeru „Zber a výkup odpadov – Récka cesta- 

zmena“ na životné prostredie podľa zákona EIA, žiadame zapracovanie jednotlivých bodov 

nášho vyjadrenia do výroku rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA a zároveň ich 

vyhodnotenie v odôvodnení rozhodnutia podľa §20a písm.a zákona EIA. 

 

Vzhľadom na uvedené žiadame zahrnúť do podmienok rozhodnutia podľa §29 ods.13 

zákona EIA č.24/2006 Z.z. resp. podľa §37 ods.5 zákona EIA v zmysle prílohy k zákonu 

EIA č.12, bod VI.3 a bod VI.6 aj nasledovné podmienky: 

 Budovanie parkovacích miest a komunikácií je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými 

normami STN  technickými predpismi; v maximálnej možnej miere používať materiály 

zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou. 

 Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín 

s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia. 

 Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia sadovníckymi 

úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispejú k zvýšeniu 

ekologickej stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku vhodného pre 

daný typ územia a infiltračnú funkcionalitu. Súčasťou tohto projektu bude aj 

zapracovanie opatrení Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky 

zmeny klímy schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 

(https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/nas-sr-2014.pdf) tak, že budú 

obsahovať mix mitigačných opatrení podľa odporúčaní MŽP SR na jeho stránke 

https://www.protisuchu.sk/#section-features. 

 Aplikovať zelené vegetačné steny (napr. popinavé brečtany určené na takúto aplikáciu) 

na zasadenie stavby do biodiverzity prostredia. 

 Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby 

spĺňala metodiku Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 

(https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-

usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-

1-95-mb).  

 Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby 

spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, 

PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE 

PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-

html/index.html#2). 

 Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby. 

 Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku 

nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. 

https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/nas-sr-2014.pdf
https://www.protisuchu.sk/#section-features
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb
http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2
http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2
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 Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj 

zákona o odpadoch (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-

podnikatela). 

 Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 

2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 

4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej 

slovenská transpozícia je právne záväzná 

(http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/). Osobitne požadujeme 

správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, 

povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné 

prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť 

v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.  

 Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a 

Vodného zákona. 

 Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie 

a ostatných vodných stavieb. 

 Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území. 

 

Zároveň žiadame jednotlivé body nášho vyjadrenia v odôvodnení rozhodnutia vyhodnotiť 

podľa §20a zákona EIA. 

 

Žiadame príslušný orgán aby zvolal ústne pojednávanie za účelom vykonania konzultácie                      

s povoľujúcim orgánom resp. schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom, 

dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, ktorá má možnosť zúčastniť sa konzultácií počas 

celého procesu posudzovania vplyvov podľa §63 zákona EIA č.24/2006 Z.z.. Predmetom 

konzultácie medzi navrhovateľom, obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania 

vrátane verejnosti by malo byť najmä:   

a. doplňujúce informácie o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti, 

b. informácie o možných vplyvoch strategického dokumentu a navrhovanej činnosti                      

na životné prostredie vrátane zdravia,  

c. vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami, 

d. doplnenie alebo upresnenie navrhovaných opatrení, 

e. obsah a rozsah poprojektovej analýzy. 

Žiadame uviesť výsledok konzultácie v odôvodnení vydaného rozhodnutia. 

 

Stanovisko príslušného orgánu: 

 

1. Ide o existujúcu prevádzku, pričom dopravné napojenie zmeny navrhovanej činnosti sa 

nemení oproti súčasnosti, ako ani žiadne iné prvky dopravnej infraštruktúry súvisiace so 

zmenou navrhovanej činnosti. V rámci oznámenia o zmene navrhovanej činnosti bolo 

popísane dopravné napojenie zmeny navrhovanej činnosti (v rámci kapitoly „Vplyvy na 

urbánny komplex a využívanie zeme“ - Prístup k prevádzke je existujúcim spevneným 

betónovým vjazdom z miestnej komunikácie, ktorá sa napája na cestu III/1043 a uvedené sa 

nebude meniť), pričom uvedené je zrejme aj z grafickej časti predmetného oznámenia 

o zmene navrhovanej činnosti. TP s označením 09/2008 a 10/2008 v súčasnosti nie sú 

platné. 

 

2. V rámci zmeny navrhovanej činnosti nie sú navrhované žiadne plochy pre statickú dopravu, 

pričom dopravná obsluha zberu a výkupu odpadov spočíva v tom, že občan, podnikateľský 

subjekt sem dovezie odpad priamo až k predmetnému miestu (kontajneru, určenej ploche), 

https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela
https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela
http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/
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kde ho vyloží po predchádzajúcom vážení a splnení si všetkých ostatných povinností 

vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a odchádza z areálu. V prípade 

väčšieho počtu dopravných prostriedkov pri vstupe do areálu, tak tie čakajú na miestnej 

prístupovej komunikácií, kým im bude povolený vjazd do areálu. Posúdenie zvýšenej 

intenzity dopravy súvisiacej so zmenou navrhovanej činnosti je súčasťou predmetného 

oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. Zmena navrhovanej činnosti ma byť realizovaná 

na území obce a nie v meste. Povolenia zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných 

predpisov (súhlasy) budú vydávane na obdobie omnoho menej ako 20 rokov a teda 

posúdenie vplyvu na dopravy vo výhľade + 20 rokov je irelevantné. 

 

3. Zastávka SAD je v pešej dostupnosti 5 min. cca 450 m od situovania zmeny navrhovanej 

činnosti. 

 

4. Vzhľadom k povahe zmeny navrhovanej činnosti a vzhľadom na dopravnú obsluhu areálu je 

overovanie výpočtu potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením 

príslušnej normy STN 73 6110 irelevantné. 

 

5. V rámci zmeny navrhovanej činnosti sa nenavrhujú žiadne parkovacie miesta. 

 

6. V rámci zmeny navrhovanej činnosti sa nenavrhujú žiadne nové pozemné komunikácie. 

 

7. V rámci zmeny navrhovanej činnosti sa nenavrhujú žiadne nové povrchové státia, ako ani 

ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy. 

  

8. V uvedených ustanoveniach § 3 ods. 3 až ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny v znení neskorších predpisov nie je uvedené, že je potrebné spracovať uvedený 

dokument, pričom uvedené ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších predpisov uvádzajú základné práva a povinnosti pri všeobecnej ochrane 

prírody a krajiny. Zmena navrhovanej činnosti sa nebude dotýkať záujmov ochrany prírody 

a krajiny (nezasahuje do chránených území, nebude mať vplyv na biotopy a druhy 

európskeho a národného významu, resp. chránene druhy a stromy, mokrade a prvky USES. 

 

9. Navrhovanou činnosťou – zmenou  nebude zasahovane do plôch zelene a ani žiadna zeleň 

nebude vysádzaná, pričom nebude zasahované ani do pôdneho prostredia (predmetne 

územie tvorí spevnená a zastavaná plocha).  

 

10. Ide o legislatívnu požiadavku vyplývajúcu zo všeobecne záväzných právnych predpisov a 

teda je povinnosťou navrhovateľa konať v zmysle 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).  

 

11. Ide aj o legislatívne požiadavky vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a 

teda je povinnosťou navrhovateľa konať v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, 

pričom existujúca prevádzka je zabezpečená proti nežiaducemu úniku škodlivých látok                  

do pôdy, podzemných a povrchových vôd, pričom predmetnou zmenou navrhovanej činnosti 

sa uvedené nemení. Z uvedeného vyplýva, že nie povinnosťou navrhovateľa spracovať 

správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových 

vôd atď., spolu s posúdením vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie (stav 

vodných útvarov). 
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12. Zmena navrhovanej činnosti rešpektuje Rámcovú smernicu o vode č. 2000/60/ES 

a predmetne oznámenie o zmene navrhovanej činnosti hodnotí vplyv na životné prostredie 

a jeho zložky. Zmena navrhovanej činnosti nenavrhuje žiadne stavebno-technické činnosti.  

 

13. V rámci oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je definovaná najbližšia existujúca 

obytná, eventuálne iná zástavba s dlhodobým pobytom osôb v okolí zmeny navrhovanej 

činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, plochy zelene a svetelnotechnické pomery, 

pričom vplyv oznámenie o zmene navrhovanej činnosti obsahuje jej posúdenie z hľadiska 

hlukových a svetelnotechnických pomerov, vplyv na ovzdušie a rastliny. 

 

14. Zmena navrhovanej činnosti je výškovo aj funkčne zosúladená s okolitou najbližšou 

zástavbou, pričom zmena navrhovanej činnosti nenavrhuje žiadne stavebno-technické 

činnosti.  

 

15. Zmena navrhovanej činnosti má byť riešená iba na dotknutých parcelách a nie v jej okolí, 

pričom zmena navrhovanej činnosti nenavrhuje žiadne stavebno-technické činnosti.  

 

16. Zmena navrhovanej činnosti nezasahuje do okolitej vegetácie a environmentálnej diverzity 

a ani nebude mať na ne vplyv.  

 

17. Zmena navrhovanej činnosti má byť riešená iba na dotknutých parcelách a nie v jej okolí, 

pričom zmena navrhovanej činnosti nenavrhuje žiadne stavebno-technické činnosti.  

 

18. Náhradná výsadba sa nenavrhuje nakoľko zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k žiadnemu 

výrubu drevín rastúcich mimo les. 

 

19. V rámci zmeny navrhovanej činnosti sa nenavrhujú žiadne sadové a parkové úpravy. 

 

20. V rámci zmeny navrhovanej činnosti sa nenavrhuje žiadny parčík alebo náhradná výsadba. 

 

21. V rámci zmeny navrhovanej činnosti sa nenavrhujú žiadne vertikálne plochy. 

 

22. Zmena navrhovanej činnosti rešpektuje strategický dokument Slovenskej republiky 

„Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený 

uznesením vlády SR č. 148/2014. 

 

23. V rámci zmeny navrhovanej činnosti sa nenavrhuje žiadna náhradná výsadba nakoľko 

zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k žiadnemu výrubu drevín rastúcich mimo les, ako ani 

parčík, pričom zmena navrhovanej činnosti má byť riešená iba na dotknutých parcelách a 

nie v jej okolí. Zmena navrhovanej činnosti nenavrhuje žiadne stavebno-technické činnosti 

a ani realizáciu zatrávnenej strechy a stromoradie obkolesujúce pozemok.  

 

24. Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v zmysle požiadaviek zákona č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a 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 prípade nakladania s vodami.  

 

25. Vzhľadom na povahu zmeny navrhovanej činnosti a skutočnosť, že sa nenavrhujú žiadne 

stavebno-technické aktivity, je uvedená požiadavka irelevantná.  
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26.  Pri zmenách navrhovaných činnosti sa v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa ich 

variantné riešenie podľa zákona nevyžaduje. 

 

27. Zmena navrhovanej činnosti bola v oznámení o zmene navrhovanej činnosti vyhodnotená vo 

vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Spracovanie geologického 

a hydrogeologického prieskumu je vzhľadom na skutočnosť, že sa nenavrhujú žiadne 

stavebno-technické zásahy do horninového a vodného prostredia irelevantné. 

 

 

28. Doloženie hydraulického výpočtu prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej 

kanalizácie a ostatných vodných stavieb je irelevantné, nakoľko sa uvedené typy stavieb 

nenavrhujú v rámci oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, ako ani žiadne stavebno-

technické zásahy. 

 

29. Obec Boldog nemá spracovaný územný plán, pričom zmena navrhovanej činnosti je v súlade 

s Územným plánom regiónu – Bratislavský samosprávny kraj a jeho Zmenami a doplnkami 

č. 1. 

 

30. Ide o legislatívnu požiadavku vyplývajúcu zo všeobecne záväzných právnych predpisov                   

a teda je povinnosťou navrhovateľa konať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch                    

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

31. Zber a výkup odpadov má byť riešený v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a 

v dostatočnom množstve budú zabezpečené zberné nádoby a miesta pre zbierané 

a vykupované odpady.  

 

32. Používanie materiálov zo zhodnocovaných odpadov je pre danú investíciu nie je možné, 

nakoľko sa jedná už o existujúci areál.  

33. Zmena navrhovanej činnosti je v súlade s Programom odpadového hospodárstva SR. 

 

34. Povinnosťou pri samotnej realizácii stavby zhotoviteľom, je zabezpečiť bezpečnosť a 

ochranu zamestnancov, ako aj ochranu životného prostredia, čo bude predmetom 

prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných poriadkov vypracovaných podľa príslušných 

predpisov. 

 

35. Charakter predmetnej stavby nevytvára vhodné prostredie pre umiestnenie umeleckého 

diela. V prípade, ak by príslušný samosprávny orgán alebo iná organizácia mal záujem 

o umiestnení umeleckého diela, príp. prvku obdobného charakteru navrhovateľ v rámci 

svojich možností v areáli umožní umiestnenie spomínaného prvku po posúdení jeho 

vhodnosti a účelnosti voči celkovému areálu. 

 

36. Zmenou navrhovanej činnosti nedochádza k trvalému alebo dočasnému záberu 

poľnohospodárskej pôdy. 

 

37. Zmenou navrhovanej činnosti nedochádza k trvalému alebo dočasnému záberu 

poľnohospodárskej pôdy. 

 

38. Zmena navrhovanej činnosti nemá byť situovaná na ornej pôde. 
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Zároveň žiadame jednotlivé body nášho vyjadrenia v odôvodnení rozhodnutia vyhodnotiť 

podľa §20a zákona EIA. 

 

 V rámci zmeny navrhovanej činnosti sa nenavrhujú žiadne nové parkovacie miesta a 

komunikácie. 

 V rámci zmeny navrhovanej činnosti sa nenavrhujú žiadne nové parkovacie miesta. 

 V rámci zmeny navrhovanej činnosti sa nenavrhujú žiadne sadovnícke úpravy, ako ani iné 

stavebno-technické činnosti (predmetne územie tvoria spevnené plochy). 

 V rámci zmeny navrhovanej činnosti sa nenavrhujú žiadne stavebno-technické činnosti. 

 V rámci povoľovania zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov sa nebudú 

spracovávať žiadne projektové dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. 

 V rámci povoľovania zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov sa nebudú 

spracovávať žiadne projektové dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. 

 V rámci zmeny navrhovanej činnosti sa nenavrhujú žiadne stavebno-technické činnosti, 

pričom ochrana existujúcej zelene bude zabezpečená. 

 Ide aj o legislatívne požiadavky vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a 

teda je povinnosťou navrhovateľa konať v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, 

pričom existujúca prevádzka je zabezpečená proti nežiaducemu úniku škodlivých látok                  

do pôdy, podzemných a povrchových vôd, pričom predmetnou zmenou navrhovanej činnosti 

sa uvedené nemení. 

 Zmena navrhovanej činnosti je v súlade s Programom odpadového hospodárstva SR. 

 Zmena navrhovanej činnosti rešpektuje Rámcovú smernicu o vode č. 2000/60/ES a 

predmetne oznámenie o zmene navrhovanej činnosti hodnotí vplyv na životné prostredie a 

jeho zložky. Zmena navrhovanej činnosti nenavrhuje žiadne stavebno-technické činnosti.  

 V rámci povoľovania zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov sa nebude 

preukazovať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a Vodného 

zákona. 

 Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa nenarušia existujúce odtokové pomery v území. 

 

Príslušný orgán na  základe  komplexných  výsledkov zisťovacieho konania, po prihliadnutí na 

kritériá  stanovené  zákonom (§ 29 a príloha č.10 zákona), na doručené stanoviská, dospel                    

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

činností  takého významu, aby bolo potrebné  ich podrobnejšie analyzovať a spracovať  správu     

o hodnotení. Navrhovanou  činnosťou nepredpokladajú závažné  negatívne  vplyvy  na  

jednotlivé zložky  životného  prostredia za predpokladu dodržiavania všeobecne závažných 

právnych  predpisov. Okresný  úrad Senec, odbor  starostlivosti  životné  prostredie  nemohol 

vyhovieť  návrhom, aby sa rozhodlo o posudzovaní navrhovanej činnosti. Požiadavky, ktoré boli 

uplatnené v rámci zisťovacieho sa bude musieť navrhovateľ zaoberať a opodstatnené 

pripomienky, ktoré majú oporu v zákone zohľadniť pri povoľovaní činnosti podľa osobitných 

predpisov. 

 

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie sa zaoberal z vecného hľadiska 

všetkými pripomienkami a návrhmi dotknutej verejnosti uvedenej v bode 9 tohto rozhodnutia 

(ďalej len „dotknutá verejnosť“). Pripomienkami dotknutej verejnosti sa v procese konania o 

povolení činnosti podľa osobitných predpisov) bude kvalifikovane zaoberať povoľujúci orgán. 

Opodstatnené pripomienky dotknutej verejnosti, majúce oporu v zákone, bude potrebné 

zohľadniť pri povoľovaní činnosti podľa osobitných predpisov, v ktorom má dotknutá verejnosť 

postavenie účastníka konania. Dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona o posudzovaní 

disponuje právami definovanými  v súlade s § 24 ods. 2 tohto zákona. 
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Písomné  stanoviská od subjektov, ktoré ich nedoručili v termíne podľa § 29 ods. 9 zákona, 

sa považujú za súhlasné.            

 

 

Okresný úrad Senec, obor starostlivosti o životné prostredie listom                                            

č. OU/SC/OSZP/2019/004922 upovedomenie- Gu zo dňa 02.04.2019 ( aj upovedomenie 2  zo 

dňa 02.05.2019) podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku oznámil, 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 od 09:00 do 14:00.  Okresný úrad Senec, odbor 

starostlivosti o životné prostredie pre oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia  určil, že do spisu 

bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na Okresnom úrade Senec, odbore 

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

 

Združenie domových samospráv sa ako účastník správneho konania na základe listu 

Okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-SC-OSZP-2019/006505 

upovedomenie-Gu, zo dňa 09. 05. 2019, ktorý mu bol doručený dňa 17. 05. 2019, a ktorým 

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 33 ods. 2 správneho 

poriadku oznámil účastníkom správneho konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia 

mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, 

obrátilo na Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie prostredníctvom 

podania v e-schránke Ministerstva vnútra SR -   dátum doručenia 20.05.2019 s požiadavkou: 

 

 

Týmto žiadam  o podklady predmetného konania za účelom vyjadrenia sa podľa §33 ods. 2 

Správneho poriadku a to elektronicky do elektronickej schránky nášho združenia. V zmysle čl. 4 

Aarhuského dohovoru žiadame o doručenie elektronickej kópie všetkých podkladoch, ktoré sú 

v predmetnom konaní informáciou o životnom prostredí a to do elektronickej schránky nášho 

združenia ako aj ich zverejnenie na enviroportáli na stránke predmetného zámeru. 

 

Žiadame príslušný orgán aby zvolal ústne pojednávanie za účelom vykonania konzultácie s 

povoľujúcim orgánom resp. schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom, 

dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, ktorá má možnosť zúčastniť sa konzultácií počas 

celého procesu posudzovania vplyvov podľa §63 zákona EIA č.24/2006 Z.z.. Predmetom 

konzultácie medzi navrhovateľom, obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania 

vrátane verejnosti by malo byť najmä:   

a. doplňujúce informácie o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti, 

b. informácie o možných vplyvoch strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na 

životné prostredie vrátane zdravia,  

c. vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami, 

d. doplnenie alebo upresnenie navrhovaných opatrení, 

e. obsah a rozsah poprojektovej analýzy. 

Žiadame uviesť výsledok konzultácie v odôvodnení vydaného rozhodnutia. 

 

 

Stanovisko príslušného orgánu: 

 

V podaní žiadate v zmysle čl. 4 Aarshurského dohovoru  o doručenie elektronickej kópie 

podkladov rozhodnutia ako súčasť informácie o životnom prostredí, ako aj ich zverejnenie na 

webovom sídle „príslušného orgánu“ www.enviroportal.sk. 

„Príslušný orgán“, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 správneho poriadku a ako príslušný 

orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 56 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

http://www.enviroportal.sk/
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životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o posudzovaní“), Vás listom č OU-SC-OSZP-2019/6505 upovedomenie-Gu, zo dňa 

09. 05. 2019 informoval o tom, že podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku, účastníci konania 

a zúčastnené osoby majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom 

i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu k  navrhovanej činnosti 

„navrhovaná činnosť“ Vám bolo umožnené nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na 

„príslušnom orgáne“, na adrese  Hurbanova 21, 903 01 Senec v pracovných dňoch v čase od 

09:00 do 14:00. Lehota na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia bola stanovená na 7 dní odo 

dňa doručenia predmetného upovedomenia. 

 

V zmysle ustanovenia § 33 ods. 2 správneho poriadku správny orgán je povinný dať účastníkovi 

konania možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho 

zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, pričom uvedené ustanovenie neupravuje zákonnú 

povinnosť správneho orgánu oboznámiť s podkladmi rozhodnutia účastníka konania, či 

z vlastnej iniciatívy vyhotovovať kópiu administratívneho spisu a zasielať ho účastníkovi konania 

na vyjadrenie.  

V zmysle § 23 správneho poriadku právo nazerať do spisov je procesným prejavom práva 

dotknutej osoby na prístup k informáciám v správnom konaní, a to k informáciám, ktoré by mal 

spis – vzhľadom na svoj účel – obsahovať. Je teda na účastníkoch konania, aby využili svoje 

právo nahliadnuť do spisu a oboznámili sa s podkladmi, prípadne požiadali pri nahliadnutí do 

spisu o kópiu tohto spisu.  

Z uvedeného vyplýva, že správny orgán nie je povinný na základe žiadosti účastníkovi konania 

v zmysle správneho poriadku zaslať mu ním požadované podklady pre rozhodnutie a nedôjde tým 

k popretiu základných zásad správneho konania, ako je zásada aktívnej súčinnosti účastníkov 

konania a zásada materiálnej pravdy. K porušeniu práv účastníka konania by došlo zo strany 

správneho orgánu iba v prípade, ak by správny orgán neumožnil účastníkovi konania nahliadnuť 

do spisu, alebo ak by vydal vo veci meritórne rozhodnutie bez toho, aby účastníci konania a 

zúčastnené osoby boli informovaní o ukončení dokazovania a o možnosti vyjadriť sa                            

k zhromaždeným podkladom. 

 

Ustanovenie § 23 správneho poriadku nevykonáva ustanovenia Aarhuského dohovoru. Cieľom 

tohto ustanovenia je zabezpečiť oprávneným subjektom výkon práva oboznamovať sa 

s podkladmi pre rozhodnutie prostredníctvom nahliadania do spisu.  

Cieľom Aarhuského dohovoru je predovšetkým umožniť za podmienok stanovených 

vnútroštátnym právom výkon práva na prístup a šírenie informácií o životnom prostredí a nie 

sprístupňovanie administratívnych spisov vedených v konkrétnych správnych konaniach. 

 

Vašu požiadavku na zaslanie spisového materiálu elektronickou formou považujeme za 

neoprávnenú. „Príslušný orgán“ má za to, že neposkytnutím podkladov obstaraných v rámci 

správneho konania vo forme vyhotovenia a zaslania ich kópie, resp. spisového materiálu 

elektronickou formou, nie je odoprené účastníkovi konania právo vyjadriť sa k podkladom 

rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku. 

Taktiež požiadavku na zverejnenie podkladov rozhodnutia na webovom sídle „príslušného 

orgánu“ www.enviroportal.sk považuje „príslušný orgán“ za neopodstatnenú, nakoľko zo 

zákona o posudzovaní nevyplýva príslušnému orgánu takáto povinnosť, pričom uvedené 

nevyplýva ani z iného osobitného predpisu, ktorým je predmetné správne konanie dotknuté.  

 

V súvislosti s Vašou žiadosťou o konzultácie „príslušný orgán“ uvádza nasledovné: 

V podaní taktiež žiadate, aby „príslušný orgán“ zvolal ústne pojednávanie za účelom vykonania 

konzultácií podľa § 63 zákona o posudzovaní.  

 

http://www.enviroportal.sk/
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Pod pojmom „konzultácia“  je potrebné rozumieť všetky úkony, ktoré sa v celom procese  

zisťovacieho konania navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní vykonávajú. Jedná sa 

najmä o nasledovné úkony:  

- zaslanie zámeru podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní povoľujúcemu orgánu, 

rezortnému orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci, zverejnenie zámeru navrhovanej 

činnosti na webovom sídle ministerstva, 

- zverejnenie zámeru navrhovanej činnosti dotknutou obcou podľa § 23 ods. 3 zákona 

o posudzovaní na úradnej tabuli obce, 

- informovanie verejnosti na webovom sídle príslušného orgánu podľa § 24 ods. 1 zákona 

o posudzovaní, 

- vyžiadanie doplňujúcich informácií zo strany príslušného orgánu od navrhovateľa na 

objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov a 

dotknutej verejnosti v súlade s § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní, 

- zverejnenie rozhodnutia v súlade s 29 ods. 15 zákona o posudzovaní. 

 

V rámci konzultácií podľa § 24 ods. 3 zákona o posudzovaní: „Verejnosť prejaví záujem na 

navrhovanej činnosti alebo jej zmene a na konaní o jej povolení podaním 

a) odôvodneného písomného stanoviska k zámeru podľa § 23 ods. 4, 

b) odôvodnených pripomienok k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny 

podľa § 30 ods. 8, 

c) odôvodneného písomného stanoviska k správe o hodnotení činnosti podľa § 35 ods. 2, 

d) odôvodneného písomného stanoviska k oznámeniu o zmene podľa § 29 ods. 9. 

 

Pod pojmom konzultácia rozumieme aj: 

- nariadenie ústneho pojednávania v súlade s § 21 správneho poriadku, 

- nazeranie do spisov v súlade § 23 správneho poriadku, 

- mať možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia, k spôsobu jeho zistenia, prípadne 

navrhnúť jeho doplnenie v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku. 
 
 

„Príslušný orgán“ uvádza, že konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní sú vykonávané, 

v súlade s § 64 zákona o posudzovaní, ako ústne pojednávanie podľa § 21 správneho poriadku.  

Podľa § 21 správneho poriadku správny orgán nariadi ústne pojednávanie,  ak to vyžaduje 

povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon.  

„Príslušný orgán“ v zisťovacom konaní nebude nariaďovať ústne pojednávane podľa § 21 

správneho poriadku, nakoľko to nevyžaduje povaha veci. „Príslušný orgán“ má za to, že 

podklady zhromaždené v rámci vykonaného dokazovania, ku ktorým ste sa mohli v rámci vyššie 

uvedeného upovedomenia vyjadriť v súlade s ustanoveniami § 33 ods. 2 správneho poriadku, sú 

dostatočné na rozhodnutie vo veci.  

 

V tejto súvislosti zároveň „príslušný orgán“ uvádza, že v konaní bolo verejnosti umožnené zaslať 

odôvodnené písomné stanovisko podľa § 24 ods. 3 zákona o posudzovaní. „Príslušný orgán“ 

zároveň uvádza, že zámer navrhovanej činnosti, boli v súlade s jednotlivými ustanoveniami 

zákona o posudzovaní zverejnené a verejnosti dostupné na webovom sídle ministerstva a zároveň 

boli dostupné prostredníctvom zverejnenia dotknutou obcou  v súlade s jednotlivými 

ustanoveniami zákona o posudzovaní. 
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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.  

 

 

 

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 
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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-2019/006505-Gu sa doručuje: 

 

 

Doručuje sa: 

 

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

2. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava 

 

 

Na vedomie: 

 

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

Senec 

4. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho 

hodnotenia a odpadového hospodárstva, Nám. Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava 

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

Senec 

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

7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, Ružinovská 8, 

P.O.BOX  26, 820 09 Bratislava 29 

8. Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Tomášikova 

46, 832 05 Bratislava 

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. Obec Boldog, Obecný úrad Boldog, 925 26 Boldog 

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

Bratislava 

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

Pezinok 

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

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

19. Mesto Senec, Mierove nám. č. 8, 903 01 Senec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


