odbor starostlivosti o životné prostredie
Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
Č. j. OU-SA-OSZP-2018/001807-22

Šaľa, 27.02.2018

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Šaľa, 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, ako príslušný orgán štátnej
správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.
z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) vydáva podľa § 29 ods. 2
zákona č. 24/2006 Z. z., v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,správny poriadok“), na základe
oznámenia o navrhovanej činnosti ,,EISEN s.r.o. - Zariadenie na zber a zhodnocovanie
odpadov“, ktoré predložil dňa 16.01.2018 navrhovateľ EISEN s.r.o., areál eisen 1493, 927 03
Šaľa, IČO: 36 543 055, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
Navrhovaná činnosť, ktorej účelom je zariadenie na zber, dočasné zhromažďovanie a úprava
druhotných surovín pred prepravou spracovateľovi. Odpady budú zhodnotené recykláciou v
zmysle Katalógu odpadov určeného vyhláškou č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov. Navrhovaná činnosť sa bude realizovať v areáli bývalých uholných skladov, ktoré má
navrhovateľ v prenájme, situovanej na Diakovskej ulici č. 1230/10 Šaľa, v k.ú. Šaľa na parc. č.
2897/2, 2897/58, 2897/59, 2897/60, 2097/61
sa nebude posudzovať
na základe doteraz vykonaného zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z..
Z doručených stanovísk k oznámeniu o navrhovanej činnosti vyplynuli niektoré konkrétne
požiadavky vo vzťahu k oznámeniu, ktoré bude potrebné zohľadniť pri príprave ďalšieho stupňa
dokumentácie stavby v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:
1. Vypustiť odpady kat. č. 20 03 07 – objemné odpady a 20 03 08 – drobné stavebné
odpady, nakoľko zber týchto odpadov má mesto zmluvne zabezpečené v celom množstve
s iným dodávateľom. Zaradiť aj odpady kat. č. 20 01 40 01 – meď, bronz, mosadz; 20 01
40 02 – hliník; 20 01 40 03 olovo; 20 01 40 04 – zinok; 20 01 40 05 – železo a oceľ; 20
01 40 06 – cín; 20 01 40 07 – zmiešané kovy v prípade, ak by ich na zbernom mieste
odovzdávala fyzická osoba
2. Zabezpečiť uzatvorenie zmluvy s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov,
príslušnou treťou osobou, alebo výrobcom príslušného výrobku.
3. Zabezpečiť monitorng so zameraním na výskyt nebezpečných látok používaných v
technológii a realizáciu opatrení na minimalizáciu ich nepriaznivých vplyvov.
4. Zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie
zberných nádob.
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5.

6.

Dodržiavať všetky podmienky pre uvádzanie na trh a používanie nebezpečných
chemických látok a zmesí podľa zákona č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia
chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(chemický zákon) v zení zákona č. 319/2013 Z.z., nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (ES) č, 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií
(REACH) v platnom znení a nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a
balení látok a zmesí v platnom znení,
Dodržiavať zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
Odôvodnenie

Navrhovateľ EISEN s.r.o., areál eisen 1493, 927 03 Šaľa, IČO: 36 543 055 (ďalej len
,,navrhovateľ“) predložil dňa 16.01.2018 Okresnému úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné
prostredie (ďalej len „OÚ Šaľa, OSZP“) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z.
oznámenie o navrhovanej činnosti „EISEN s.r.o. - Zariadenie na zber a zhodnocovanie
odpadov“ (ďalej len „oznámenie“) vypracované podľa Prílohy č. 9 k zákonu č. 24/2006 Z. z..
Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa doručenej na OÚ Šaľa, OSZP dňa 16.01.2018,
OÚ Šaľa, OSZP podľa § 22 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. upustil od požiadavky variantného
riešenia zámeru listom č. OU-SA-OSZP-2018/001804-2 zo dňa 17.01.2018. Predmetná činnosť
je preto posudzovaná v jednom variantnom riešení a v nulovom variante t.j. stave, ktorý by
nastal, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala.
Cieľom navrhovanej činnosti je zber a zhodnocovanie odpadov vo vybudovanom zariadení
spĺňajúci technické a ekologické požiadavky predmetnej prevádzky. Ide o zariadenie na zber,
dočasné zhromažďovanie a úpravu druhotných surovín pred prepravou ku spracovateľovi, kde
budú zhodnotené recykláciou. Zariadenie na zber odpadov je technicky a organizačne
zabezpečené na zhromažďovanie odpadov zo železných a neželezných kovov zbieraných od
podnikateľských subjektov a fyzických osôb. Nakladanie s predmetnými odpadmí sa bude
vykonávať v súlade so všeobecne záväznými právnymi a inými predpismi. Maximálna kapacita
zariadenia sa predpokladá cca 20000 ton/rok dočasne zhromažďovaných odpadov.
Zariadenie na zber a spracovanie kovových odpadov sa nachádza na Diakovskej ulici č. 1230/10
na pozemkoch parc. č. 2897/2, 2897/58, 2897/59, 2897/60, 2097/61 k.ú. Šaľa, v areáli bývalých
uholných skladov. Pozemok je uzavretý po celej dĺžke prefabrikovaným oplotením. Na pozemku
sa nachádza administratívna budova, skladová hala a betónová spevnená plocha je v celom
rozsahu pozemku vyspádovaná a odvodnená do záchytných zberných šácht. Areál je osvetlený
vnútro areálovým osvetlením. Prevádzka bude monitorovaná kamerovým systémom a vybavená
na vstupe certifikovanou váhou. Areál je dopravne veľmi dobre dostupný, napojený na
komunikáciu v rámci mesta Šaľa.
Prevádzka zariadenia na zber a spracovanie odpadov bude zhromažďovať nasledovný odpad
v zmysle Katalógu odpadov:
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Katalógové

Názov odpadu

Kategória

12 01 01

piliny a triesky zo železných kovov

O

12 01 02

prach a zlomky zo železných kovov

O

12 01 13

odpady zo zvárania

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

16 01 06

staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a
iné nebezpečné dielce

O

16 01 17

železné kovy

O

16 01 18

neželezné kovy

O

16 01 20

sklo

O

16 02 14

vyradené zariadenia iné ako uvedené v
16 02 09 až 16 02 13

O

16 02 16

časti odstránené z vyradených zariadení, O
iné ako uvedené v 16 02 15

17 01 01

betón

O

17 01 02

tehly

O

17 01 03

škridly a obkladový materiál a keramika O

17 01 07

zmesi betónu, tehál, škridiel,
obkladového materiálu a keramiky iné
ako uvedené v 17 01 06

O

17 02 01

drevo

O

17 02 03

plasty

O

17 04 01

meď, bronz, mosadz

O

číslo
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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 11

káble iné ako uvedené v 17 04 10

O

17 08 02

stavebné materiály na báze sadry iné ako O
uvedené v 17 08 01

17 09 04

zmiešané odpady zo stavieb a demolácií
iné ako uvedené v 17 09 01 17 09 02 a
17 09 03

O

19 01 02

železné materiály odstránené z popola

O

19 10 01

odpad zo železa a z ocele

O

19 12 01

papier a lepenka

O

19 12 02

železné kovy

O

19 12 04

plasty a guma

O

19 12 05

sklo

O

20 01 01

papier a lepenka

O

20 01 02

sklo

O

20 01 38

drevo iné ako uvedené v 20 01 37

O

20 01 39

plasty

O

20 01 40

kovy

O

20 01 40 01

meď, bronz, mosadz

O

20 01 40 02

hliník

O

20 01 40 03

olovo

O

20 01 40 04

zinok

O

20 01 40 05

železo a oceľ

O

20 01 40 06

cín

O
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20 01 40 07

zmiešané kovy

O

20 02 02

zemina a kamenivo

O

20 03 07

objemný odpad

O

20 03 08

drobný stavebný odpad

O

Odpady budú zbierané od fyzických a právnických osôb, následne sa odvážia a uskladnia do
skladového boxu, kontajnera alebo skladovej haly určeného pre daný odpad. Po vytriedení a
spracovaní kovového odpadu kategórie O bude odpad naložený do pristavených železničných
vagónov a prepravený ku konkrétnemu spracovateľovi. Ročné predpokladné množstvo odpadov
je celkom 15000 ton, skladová kapacita 2000 ton v závislosti od skladby a štruktúry
zhromažďovaného odpadu.
V rámci technického vybavenia areálu investor plánuje zariadenie vybaviť nasledovnou
technológiou:
Technické vybavenie:
 Kontajnery na zhromažďovanie podľa potreby
 Skladovacie boxy určené pre daný odpad
 Administratívny a prevádzkový objekt
 Cestná váha
 Sklad odpadov
 Skladová hala
 Železničná vlečka
 Čistenie strojového parku
Stroje a zariadenia v rámci technológie
 Kolesové prekladacie rýpadlá
 Vysokozdvižný vozík
 Mobilné hydraulické kontajnerové nožnice
 Hydraulické nožnice
Navrhovaná činnosť je zaradená do Zoznamu navrhovaných činností podliehajúcich
posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z.
kapitola 9. Infraštruktúra, položka 6. Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania
odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov,
položka č. 10. Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo
starých vozidiel s parametrami pre zisťovacie konanie v časti B – bez limitu.
OÚ Šaľa, OSZP v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. a správnym poriadkom začal dňom
doručenia oznámenia o navrhovanej činnosti navrhovateľom správne konanie vo veci
zisťovacieho konania navrhovanej činnosti, o čom podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z.
upovedomil rezortný orgán, povoľujúce orgány, dotknuté orgány a dotknutú obec.
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OÚ Šaľa, OSZP zverejnil oznámenie o navrhovanej činnosti v zmysle § 23 ods. 1 zákona č.
24/2006
Z.
z.
v
informačnom
systéme
procesov
EIA/SEA
na
adrese:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/eisen-s-r-o-zariadenie-na-zber-zhodnocovanie-odpadov,
zverejnil oznámenie na webovom sídle a na úradnej tabuli Okresného úradu Šaľa a zároveň
o tom podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. informoval bezodkladne verejnosť.
V súlade s § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. doručili príslušnému orgánu svoje písomné
stanoviská k predmetnému oznámeniu o navrhovanej činnosti tieto subjekty:
1.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
a) štátna správa ochrany ovzdušia, list č. OU-SA-OSZP-2018/002001-2 doručený dňa
24.01.2018: nemá pripomienky
b) štátna vodná správa, list č. OU-SA-OSZP-2018/002075-2 doručený dňa 29.01.2018:
nemá pripomienky
c) štátna správa ochrany prírody a krajiny, list č. OU-SA-OSZP-2018/001895-2 doručený
dňa 29.01.2018: vo svojom stanovisku uvádza, že na dotknutom území uvedenom
v oznámení o navrhovanej činnosti platí v zmysle § 12 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov prvý stupeň územnej ochrany.
Štátna správa ochrany prírody a krajiny nemá pripomienky a nepožaduje činnosť ďalej
posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z..

2.

Ministerstvo hospodárstva Slovenske republiky, Sekcia stratégie, odbor priemyselného
rozvoja, list č. 11668/2018-4210-07872, doručený dňa 07.02.2018: vo svojom stanovisku
uplatňuje nasledovné odporúčania:
- požaduje, aby v prevádzke boli dodržané všetky podmienky pre uvádzanie na trh a
používanie nebezpečných chemických látok a zmesí podľa zákona č. 67/2010 Z.z. o
podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v zení zákona č. 319/2013 Z.z.,
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č, 1907/2006 o registrácii, hodnotení,
autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) v platnom znení a nariadenia (ES) č.
1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí v platnom znení,
- zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých
vozidiel pri prevádzkovaní činnosti žiadame zabezpečiť dôsledný monitoring so
zameraním na výskyt nebezpečných látok používaných v technológii a realizáciu opatrení
na minimalizáciu ich nepriaznivých vplyvov.
- Ministerstvo hospodárstva SR, ako dotkunutý orgán, odporúča rozhodnúť o jeho
schválení (po zapracovaní pripomienok a odporúčaní) v kontexte so stanoviskami
ostatných účastníkov konania za predpokladu, že sa neobjavia iné relevantné
pripomienky.

3.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia Environmentálneho
hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor odpadového hospodárstva, list č.
5141/2018, doručený dňa 09.02.2018: vo svojom stanovisku uvádza nasledovné:
- navrhovateľa upozorňuje, že pri prevádzke zariadenia na zber odpadov je potrebné
dodržiavať všetky právne predpisy odpadového hospodárstva, a to najmä zákon o
odpadoch a vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
- ďalej navrhovateľa upozorňuje, že ten kto vykonáva zber vyhradeného prúdu odpadu v
zariadení na zber odpadov, je povinný mať uzatvorenú zmluvu s príslušnou organizáciou
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-

zodpovednosti výrobcov, príslušnou treťou osobou, alebo výrobcom príslušného
výrobku.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva
nemá námietky proti realizácii navrhovanej činnosti za podmienky dodržania ustanovení
všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva a
nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4.

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, list č. CZ - 1668/2018, CS - 2847/2018,
doručený dňa 29.01.2018: vo svojom staovisku uvádza, že hodnotený zámer navrhovaný
variant musí byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou mesto Šaľa. Hodnotený
zámer nesmie byť v rozpore so Zmenami a doplnkami č. 1 Územného plánu regiónu
Nitrianskeho kraja, ktoré boli schválené uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia
Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 2015 a ktorých
záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015. K
predloženému zámeru nemá pripomienky. Realizácia zámeru je v súlade s platnou
legislatívou.

5.

Mesto Šaľa, list č. 01886/OSaKČ/2018/01331, doručený dňa 12.02.2018: vo svojom
stanovisku uvádza nasledovné pripomienky:
- na str. 7 v tabuľke, kde je uvedený zoznam zbieraných odpadov, žiadame vypustiť
odpady kat. č. 20 03 07 – objemné odpady a 20 03 08 – drobné stavebné odpady,
nakoľko zber týchto odpadov má mesto zmluvne zabezpečené v celom množstve s iným
dodávateľom. Tieto odpady žiadame vypustiť aj v tabuľke na str. 19.
- žiadame zvážiť podľa skúseností navrhovateľa zaradiť aj odpady kat. č. 20 01 40 01 –
meď, bronz, mosadz; 20 01 40 02 – hliník; 20 01 40 03 olovo; 20 01 40 04 – zinok; 20 01
40 05 – železo a oceľ; 20 01 40 06 – cín; 20 01 40 07 – zmiešané kovy v prípade, ak by
ich na zbernom mieste odovzdávala fyzická osoba,
- pre ostatné odpady zo skupiny 20 je potrebné pred vydaním rozhodnutia o prevádzkovaní
zariadenia na zber odpadov uzavrieť zmluvu s mestom v zmysle § 81 ods. 13 zákona č.
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Oznámenie o navrhovanej činnosti bolo zverejnené na webovom sídle mesta Šaľa dňa
22.01.2018 a na úradnej tabuli mesta Šaľa od 24.01.2018 do 15.02.2018.

6.

Úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, list č. PPL/A/2018/00388, doručený dňa
12.02.2018 súhlasí s navrhovanou činnosťou a nepožaduje činnosť ďalej posudzovať podľa
zákona č. 24/2006 Z. z..

Ďalšie oslovené orgány Okresný úrad Šaľa, odbor staroslivosti o životné prostredie, štátna
správa v odpadovom hospodárstve, odbor krízového riadenia, Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru Nitra, nedoručili v zákonnej lehote stanoviská príslušnému orgánu, preto
sa podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. považujú za súhlasné.
7.

Dotknutá verejnosť v zmysle § 24 zákona č. 24/2006 Z. z. - Združenie domových
samospráv v zastúpení predsedom Marcelom Slávikom prejavila záujem na navrhovanej
činnosti a prostredníctvom elektronickej schránky ústredného portálu verejnej správy
doručila vyjadrenie zo dňa 23.01.2018 s nasledovnými pripomienkami:
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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.

Vyjadrenie navrhovateľa: Dopravno – kapacitné posúdenie bolo pravdepodobne v procese
povoľovania stavby vypracované, prekonzultované a predložené na schválenie správcovi
dotknutej komunikácie už v minulosti nakoľko stavby sú existujúce. Predmetnú požiadavku
považujeme za neopodstatnenú.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená nakoľko doprava je riešená
existujúcou prístupovou komunikáciou a zriadením prevádzky sa nepredpokladá zvýšenie
dopravnej situácie.
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
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).

Vyjadrenie navrhovateľa: Viď bod 1.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená (Viď bod 1).
3.

Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou, žiadame, aby príslušná
zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minutovej pešej dostupnosti.

Vyjadrenie navrhovateľa: Viď bod 1.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená (Viď bod 1).
4.

Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym
znením príslušnej normy STN 73 6110.

Vyjadrenie navrhovateľa: Viď bod 1.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená (Viď bod 1).
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 zatrávnenýh ihrísk či outdoorových cvičísk.

Vyjadrenie navrhovateľa: Viď bod 1.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená (Viď bod 1).
6.

Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú,
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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, kotré 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/Technike-predpisy-rezortu.ssc
Žiadame rešpektovať Technicko-kvalitatávne 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 prepdisy v
plnom rozsahu.
Vyjadrenie navrhovateľa: Viď bod 1.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená (Viď bod 1).
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/m2 po dobu
prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál
Národnej recyklačnej agentúry SR.

Vyjadrenie navrhovateľa: Povrchové státia sú už vybudované v súlade so zákonom. Uvedenú
požiadavku považujeme za neopodstatnenú a v rozpore so zákonom o vodách, nakoľko
dažďové vody z parkoviska musia byť prvotne odvádzané do odlučovača ropných látok. Až
takto vyčistené vody je možné odviesť do kanalizácie prípadne je možné ich vsakovanie.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená
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.

Vyjadrenie navrhovateľa: 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, 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. Opatrenia z hľadiska ochrany prírody a krajiny sú
uvedené v rámci predmetného zámeru navrhovanej činnosti, ak príslušné orgány ochrany
prírody a krajiny v rámci svojich vyjadrení v rámci zisťovacieho konania pre navrhovanú
činnosť budú žiadať ďalšie opatrenia, ktoré by neboli navrhované, budeme to akceptovať.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatná.
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.
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Vyjadrenie navrhovateľa: Uvedené požiadavky sú bezpredmetné nakoľko neprebieha žiadna
výstavba, prevádzka už je vybudovaná.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je bezpredmetná.
10. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon).
Vyjadrenie navrhovateľa: Ustanovenia vodného zákona budú navrhovateľom vštádiu
povoľovacieho procesu plne rešpektované. Uvedenú podmienku berieme na vedomie a pri
procese navrhovanej činnosti bude navrhovateľ plne rešpektovať ustanovenia všeobecne
záväzných právnych predpisov, nielen zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka sa berie na vedomie, týka sa dodržiavania povinností
vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných predpisov.
11. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku
škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
Vyjadrenie navrhovateľa: Ustanovenia vodného zákona budú navrhovateľom vštádiu
povoľovacieho procesu plne rešpektované. Uvedenú podmienku berieme na vedomie a pri
procese navrhovanej činnosti bude navrhovateľ plne rešpektovať ustanovenia všeobecne
záväzných právnych predpisov, nielen zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka sa berie na vedomie, týka sa dodržiavania povinností
vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných predpisov.
12. 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.
Vyjadrenie navrhovateľa: Uvedená požiadavka je splnená už v samotnom posudzovanom
zámere, nakoľko umiestenie existujúceho areálu v danej lokalite je v súlade so schváleným
funkčným využitím v platnej ÚPN mesta, nachádza sa v priemyselnej zóne mesta. Nejedná sa o
novú výstavbu z toho dôvodu považujeme za bezpredmetné aneopodstatnené požiadavky na
vypracovanie svetlotechnického a dendrologického posudku.
Prevádzkový hluk – Dominantným vonkajším zdrojom hluku v navrhovanej zberni je
nakladanie kovového odpadu do vagónov z voľnej plochy areálu. Predikované imisné hladiny
hluku z procesu vyskladňovania nepresahujú prípustnú hodnotu hluku 50 dB stanovenú pre
prevádzkové zdroje hluku v dennom referenčnom intervale. Prevádzkový hluk z areálu zberne
je v riešenom území výrazne maskovaný vysokým hlukovým pozadím zo železničnej dopravy,
ktorej už prípustná hodnota hluku je o 10 dB vyššia ako prípustná hodnota hluku z
prevádzkových zdrojov. Práca s úpravou vo vnútornom prostredí spracovateľskej haly môže
byť dôvodom prekročenia akčných hodnôt expozície hluku pri práci, ktoré sú stanovené
nariadením vlády SR č. 115/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. Z toho dôvodu sa
doporučuje po spustení prevádzky zberne vykonať objektivizáciu hlukovej záťaže jej
pracovníkov pre účely kategorizácie rizikových prác z titulu hluku.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka sa berie na vedomie.
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13. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
Vyjadrenie navrhovateľa: Stavby sú už existujúce. Predmetnú požiadavku považujeme za
neopodstatnenú.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je bezpredmetná.
14. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného
objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
Vyjadrenie navrhovateľa: Predmetná prevádzka je už existujúca. Charakter lokálneho parku
prístupného pre širokú verejnosť, jeho vlastníctvo a zriadenie nie je predmetom posudzovania
vplyvov na životné prostredie. V okolí prevádzky vpriemyselnej zóne sa nachádzajú pozemky vo
vlastníctve iných právnických osôb a spoločností, ktoré nemajú prečo požadovať a ani nemajú
prečo na svojich pozemkoch mať vybudovaní lokálny park. Uvedená požiadavka je aj
zlegislatívnych dôvodov nerealizovateľná. Predmetné požiadavky považujeme za
neopodstatnené. Náhradná výsadba v prípade výrubu drevín bude realizovaná v súlade s
vydaním rozhodnutím a plne v súlade s príslušným zákonom. Zatrávnené strechy sú v zámere
navrhovanej činnosti neopodstatnené nakoľko stavba už existuje. Predmetné požiadavky
považujeme za neopodstatnené.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je bezpredmetná, nad rámec projektu investora.
15. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný park ako
sadové a parkové úpravy vhodné do priemyselnej zóny a určené okrem
environmentálnych funkcií aj pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou
parku je aj líniová obvodová izolačná zeleň.
Vyjadrenie navrhovateľa: Viď bod 14.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je bezpredmetná
16. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite.
Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
Vyjadrenie navrhovateľa: Viď bod 14.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je bezpredmetná.
17. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu
lokálnej mikroklímy a jej bilancie.
Vyjadrenie navrhovateľa: Viď bod 14.
OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je bezpredmetná.
18. Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie
adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený
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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.

•

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 víchríc: 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.

Vyjadrenie navrhovateľa: Viď bod 14.
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Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka sa berie na vedomie, týka sa dodržiavania povinností
vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných predpisov.
19.

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.

Vyjadrenie navrhovateľa: Viď bod 14.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je bezpredmetná.
20. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie
sa 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-vmestach. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad.
Vyjadrenie navrhovateľa: Uvedená požiadavka
posudzovanom zámere sú už existujúce stavby.

je

neopodstatnená,

nakoľko

v

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená, rozpracovanie a popis nakladania
s vodami je riešený v predloženej dokumentácii v rámci zisťovacieho konania.
21. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.
Vyjadrenie navrhovateľa: Oponentský posudok stavby je neopodstatnený, nakoľko v
posudzovanom zámere sú už existujúce stavby.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená, jedná sa o existujúce objekty.
22.

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.

Vyjadrenie navrhovateľa: Geologický a hydrogeologický prieskumu bol v príprave
dokumentácie pravdepodobne vypracovaný v minulosti pred začiatkom výstavby prevádzky.
Stavby sú existujúce z toho dôvodu požiadavku považujeme za neopodstatnenú.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená, problematika je zapracovaná
v predloženom zámere v rámci zisťovacieho konania.
23. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a
odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
Vyjadrenie navrhovateľa: Viď bod 22.
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Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená.
24. 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.
Vyjadrenie navrhovateľa: Predmetnú požiadavku považujeme za neopodstatnenú. Zámer je v
súlade s územným plánom, ako je uvedené v samotnom zámere a nejedná sa o lokalitu, kde sa
nachádzajú obytné zástavby, ale objekty priemyselného charakteru. Prevádzka je už existujúca
v súlade z ÚPN mesta.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená, jedná sa o existujúcu stavbu, ktorá
je v súlade s platným Územným plánom Mesta Šaľa.
25. 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.
Vyjadrenie navrhovateľa: Uvedená požiadavka vyplýva priamo zo zákona, a preto ju
navrhovateľ musí a bude plne akceptovať.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka akceptovaná a zapracovaná do podmienok
rozhodnutia, týka sa dodržiavania povinností vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných
predpisov.
26. 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
Vyjadrenie navrhovateľa: Viď bod 25.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka akceptovaná a zapracovaná do podmienok
rozhodnutia, týka sa dodržiavania povinností vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných
predpisov.
27. 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.
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Vyjadrenie navrhovateľa: Požiadavku na používanie materiálov zo zhodnocovania odpadov
považujeme za málo pravdepodobnú a realizovateľnú v našom zámere, nakoľko stavby sú už
existujúce. Ale samotnou činnosťou spoločnosti prispievame v maximálnej možnej miere
zhodnocovania odpadov.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka sa berie na vedomie.
28. Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR
(http://www.minzp.sk/files/sekcia-environmentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-aobaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom
navrhovaných opatrení.
Vyjadrenie navrhovateľa: Podľa § 9 ods. 1 zákona o odpadoch Program odpadového
hospodárstva Slovenskej republiky vypracúva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky najmä na základe podkladov od okresných úradov aúzemnej samosprávy. Po
posúdení jeho vplyvov na životné prostredie program odpadového hospodárstva schvaľuje
vláda Slovenskej republiky a po jeho schválení ho Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky uverejňuje vo vestníku. Nie sme v hierarchii vypracovávania POH.
Pripomienku považujem za bezpredmetnú.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je bezpredmetná. Zámer v plnom rozsahu rešpektuje
Program odpadového hospodárstva SR.
29. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií
Vyjadrenie navrhovateľa: Vypracovaný manuál krízového riadenia pre prípad krízových
situácii a havárii nie je predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie. Pre
navrhovanú činnosť nepredpokladáme, že je povinné a potrebné mať vypracovaný takýto
manuál. Uvedenú požiadavku budeme akceptovať, ak vypracovanie manuálu krízového
riadenia bude potrebné k prevádzkovaniu navrhovanej činnosti. Plán havárií bude
vypracovaný v prevádzkovom poriadku.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je bezpredmetná, nakoľko sa netýka zisťovacieho
konania. Bude riešená v ďalšom povoľovacom procese.
30. 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.
Vyjadrenie navrhovateľa: Požiadavku na vytvorenie sochy, plastiky, reliéfu, fontány a pod.
považujeme za neopodstatnenú stavby sú už existujúce a požiadavka nemá oporu v zákone.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienka je bezpredmetná.
31. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z. z.
Vyjadrenie navrhovateľa: Stavby sú už existujúce. Predmetné požiadavky považujeme za
neopodstatnené.
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Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienka je neopodstatnená.
32. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie
nevyhnutnosti takéhoto záberu.
Vyjadrenie navrhovateľa: Stavby sú už existujúce. Predmetné požiadavky považujeme za
neopodstatnené.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienka je neopodstatnená.
33. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality
príslušného katastrálneho územia.
Vyjadrenie navrhovateľa: Stavby sú už existujúce. Predmetné požiadavky považujeme za
neopodstatnené.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienka je neopodstatnená.
34.

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.

Vyjadrenie navrhovateľa: Uvedená požiadavka vyplýva priamo zo zákona, a preto ju
navrhovateľ musí a bude plne akceptovať.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Opodstatnené požiadavky, ktoré sú predmetom tohto zisťovacieho
konania boli zobraté na vedomie a zapracované do podmienok rozhodnutia.
Z dôvodu objasnenia pripomienok Združenia domových samospráv (ďalej len ,,Združenie“),
OÚ Šaľa, OSZP vyzval navrhovateľa v zmysle § 29 ods. 10 zákona č. 24/2006 Z. z., aby
v stanovej lehote zaslal doplňujúce informácie k vzneseným pripomienkam a zároveň prerušil
konanie vo veci vydania rozhodnutia v zisťovacom konaní rozhodnutím č. OU-SA-OSZP2018/001807-6-Sta. zo dňa 23.01.2018. Navrhovateľ prostredníctvom elektronickej schránky
ústredného portálu verejnej správy doručil doplňujúce informácie dňa 31.01.2018. Vyjadrenia
navrhovateľa k jednotlivým pripomienkam sú uvedené priamo pod týmito pripomienkami.
OÚ Šaľa, OSZP listom č. OU-SA-OSZP-2018/001807-17 zo dňa 14.02.2018 oboznámil
účastníkov konania s podkladmi pre vydanie rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku
a stanovil lehotu na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia do 5 dní odo dňa doručenia tohto
listu. Posledný deň na doručenie stanovísk k podkladom pre vydanie rozhodnutia bol 20. február
2018. V určenej lehote dňa 20.02.2018 požiadalo Združenie prostredníctvom elektronickej
schránky ústredného portálu verejnej správy o zaslanie naskenovaných kópií vyjadrení
dotknutých orgánov k navrhovanej činnosti a zároveň požiadalo aj o predĺženie lehoty na
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vyjadrenie sa o 5 dní odo dňa poskytnutia požadovanej informácie. Naskenované stanoviská
a vyjadrenia dotknutých orgánov boli Združeniu zaslané do elektronickej schránky dňa
21.02.2018 a zároveň bolo Združenie informované, že OÚ Šaľa, OSZP lehotu na vyjadrenie
k podkladom rozhodnutia predlžovať nebude, nakoľko účastníkom konania bola poskytnutá
dostatočne dlhá lehota na uplatnenie si svojich záujmov. Účastníkovi konania Združeniu nič
nebránilo včas nazerať do spisu počas konania, robiť si z neho výpisy, odpisy resp. požiadať
o kópie.
Dňa 22.02.2018 sa verejnosť – Združenie domových samospráv, vyjadrila emailom
k podkladom pred vydaním rozhodnutia nasledovne, citujem: „Čo sa týka pripomienok dotknutej
verejnosti, navrhovateľ sa s nimi v danom predprojektovom stupni vysporiadal nedostatočne,
navrhované environmentálne opatrenia je potrebné podrobnejšie spracovať v ďalších stupňoch
projektovej dokumentácie pre územné a stavebné povolenie. Vzhľadom na uvedené navrhujeme
vydať rozhodnutie o ďalšom neposudzovaní; žiadame zahrnúť do podmienok rozhodnutia podľa
§29 ods.13 zákona EIA resp. §20a a §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.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je bezpredmetná. Parkovacie miesta a komunikácie
sú existujúce stavby.
 Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou
korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienka bola rozpracovaná v rámci pripomienkovania
predloženého zámeru (viď bod 16. pripomienok Združenia domových samospráv).
 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 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-sr2014.pdf).
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je bezpredmetná. Realizácia lokálneho parčíka je
nad rámec projektu investora a pre daný typ činností sa javí ako nelogická.
 Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienka bola rozpracovaná v rámci pripomienkovania
predloženého zámeru (viď bod 9. pripomienok Združenia domových samospráv).
 Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných
látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
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Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je bezpredmetná. Vyplýva priamo zo zákona č.
364/2004 Z. z. o vodách.
 V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané do
verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou, vsakovacím
vrtom) do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači ropných látok.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Odvádzanie dažďových vôd bolo rozpracované v bode 23.
pripomienok Združenia.
 Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj
zákona o odpadoch (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela).
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je bezpredmetná. Zámer v plnom rozsahu rešpektuje
Program odpadového hospodárstva SR.
 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 akutálny 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.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienka je bezpredmetná.
 Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie
a ostatných vodných stavieb.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienka bola rozpracovaná v rámci pripomienkovania
predloženého zámeru (viď bod 23. pripomienok Združenia domových samospráv)
 Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienka je bezpredmetná, realizácia zámeru nenaruší
existujúce odtokové pomery v území.


OÚ Šaľa, OSZP sa vysporiadal s predmetnými pripomienkami a svoje vyjadrenie uviedol
priamo pod týmito pripomienkami.
Ostatní účastníci konania sa v stanovenej lehote k podkladom pre vydanie rozhodnutia
nevyjadrili.
Dôvody prečo sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.:
OÚ Šaľa, OSZP v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy
a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta jej vykonávania, významu očakávaných vplyvov na
životné prostredie, vrátane zdravia obyvateľstva a súčasného stavu životného prostredia v
dotknutom území.
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Stanoviská doručené od oslovených orgánov nepoukázali na zhoršenie kvality zložiek
životného prostredia a zdravia obyvateľstva. Sledované územie sa nachádza v prvom stupni
ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov.
OÚ Šaľa, OSZP na základe pripomienok dotknutých orgánov, dotknutej obce a verejnosti
k predloženému zámeru konštatuje, že pripomienky k predloženému oznámeniu neboli negatívne
a zo strany dotknutých orgánov ani nevyplynula požiadavka na ďalšie posudzovanie.
Opodstatnené požiadavky a pripomienky OÚ Šaľa, OSZP akceptoval a zapracoval ich do
podmienok tohto rozhodnutia a budú predmetom ďalších konaní podľa osobitných predpisov.
Po vyhodnotení pripomienok Združenia a vyjadrení navrhovateľa k predmetným
pripomienkam dospel OÚ Šaľa, OSZP k záveru, že väčšina vznesených pripomienok je
bezpredmetná a neopodstatnená, nakoľko nesúvisia s umiestnením a charakterom navrhovanej
činnosti. Na základe uvedeného tunajší úrad dospel k záveru, že posudzovanie navrhovanej
činnosti z dôvodov uvedených v stanovisku dotknutej verejnosti nie je opodstatnené, a preto
nemohol vyhovieť jej žiadosti, aby sa rozhodlo o posudzovaní navrhovanej činnosti podľa
zákona č. 24/2006 Z. z..
Po vyhodnotení pripomienok Združenia, ktoré boli zaslané k podkladom rozhodnutia podľa §
33 ods. 2 správneho poriadku dospel OÚ Šaľa, OSZP k záveru, že väčšina pripomienok je
bezpredmetná a už boli rozpracované v rámci pripomienok predložených k oznámeniu
o navrhovanej činnosti.
Príslušný orgán vzhľadom na uvedené výsledky, závery zisťovacieho konania a doručené
stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z., ako aj na základe kritérií pre zisťovacie
konanie podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona, rozhodol tak,
ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v oznámení,
je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu
s vplyvom uvedeným v oznámení a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení
činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie:
Podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v
zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má
zriadené, a na úradnej tabuli obce.
Poučenie
Účastníci konania vrátane verejnosti v súlade s § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. majú
právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná
2/1, 927 01 Šaľa.
Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa zmeny navrhovanej
činnosti v súlade s § 29 ods. 12 zákona č. 24/2006 Z. z. podať návrh na začatie povoľovacieho
konania k zmene navrhovanej činnosti.
Verejnosť podľa § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. má právo podať odvolanie proti
rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia
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sa pri podaní takého odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného
v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z.. Verejnosť podaním odvolania
zároveň prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z.
Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných
prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Miroslava D a n i š o v á
vedúca odboru
Doručuje sa:
1. EISEN s.r.o., areál eisen 1493, 927 03 Šaľa
2. Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
Na vedomie:
Rezortný orgán:
3. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35
Bratislava
4. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212
Povoľujúci orgán:
5. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
Dotknuté orgány:
6. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
7. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
-úsek štátnej vodnej správy
-úsek ochrany prírody a krajiny
-úsek odpadového hospodárstva
-úsek ochrany ovzdušia
8. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska č. 64, 949 01 Nitra
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra
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