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R O Z H O D N U T I E 

 

 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd 

a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len OÚ Trenčín) ako miestne a vecne 

príslušný orgán štátnej správy v zmysle zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o 

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

v súlade s § 12 písm. d)  zákona č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku 

environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon 

o environmentálnej záťaži) 

 

s c h v a ľ u j e 

 

v zmysle § 8 ods. 5 zákona o environmentálnej záťaži Plán prác na odstránenie 

environmentálnej záťaže predložený v súlade s § 8 ods. 1 písm. a) bod 3. zákona 

o environmentálnej záťaži Ministerstvom životného prostredia SR, Sekciou geológie 

a prírodných zdrojov, Bratislava pre environmentálnu záťaž : 

 

Názov environmentálnej záťaže:       NM (013) / Stará Turá – skládka KO Drahý vrch 

(SK/EZ/NM/535) 
Názov a kód katastrálneho územia:   Stará Turá, 858251  

Názov a číselný kód obce:                 Stará Turá, 506524 

Názov a číselný kód okresu:              Nové Mesto nad Váhom, 304 

Názov a číselný kód  kraja:               Trenčiansky, 3  

 

nasledovne: 

 

1. Parcely registra C, na ktorých je situovaná environmentálna záťaž: 17402/1, 17402/2. 

Parcely registra C dotknuté sanáciou: 17402/12, 17406, 17419. 

Parcely registra E, na ktorých je situovaná environmentálna záťaž: 1443, 1526, 1527. 

Parcely registra E dotknuté sanáciou: 1440, 1441, 1442, 1481/3, 1519, 1520, 1521, 1522, 

1524, 1525, 1532/22. 

 

2. Vecné a časové vymedzenie plánovaných geologických prác potrebných na odstránenie 

environmentálnej záťaže: 

   

Harmonogram vypracovania projektu sanácie environmentálnej záťaže a projektu odborného 

geologického dohľadu: 

 

P.č. Názov predmetu Termín plnenia 

Harmonogram projektu sanácie 

1 Obstaranie zhotoviteľa geologickej úlohy II. – IV. Q 2019 

 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 
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2 Vypracovanie projektu geologickej úlohy IV. Q 2019 

3 Schválenie projektu geologickej úlohy IV. Q 2019 

Harmonogram projektu odborného geologického dohľadu 

1 Obstaranie zhotoviteľa OGD II. – IV. Q 2019 

2 Vypracovanie projektu OGD IV. Q 2019 

3 Schvaľovanie projektu OGD IV. Q 2019 

 

Harmonogram realizácie sanácie environmentálnej záťaže a odborného geologického dohľadu: 

 

P.č. Názov predmetu Termín plnenia 

1 Realizácia sanácie 

1a Prípravné práce – zariadenie staveniska, terénne úpravy, 

vybudovanie prístupovej komunikácie, zriadenie dočasných 

plôch na zhromažďovanie odpadu/zeminy a dekontaminačného 

priestoru 

I. Q 2020 

 

 

 

1b Odťaženie priemyselných kalov a kontaminovanej zeminy II. – IV. Q 2020 

1c Preprava odpadov ADR  II. – IV. Q 2020 

1d Zneškodnenie odpadových látok  II. – IV. Q 2020 

1e Úprava priestoru po odťažení a jeho zavezenie neznečistenou 

zeminou 

I. – II. Q 2021 

1f Rekultivačné práce – likvidácia staveniska a konečná úprava 

povrchu terénu 

III. Q 2021 

1g Vzorkovacie, laboratórne a terénne práce II. Q 2020 – III. Q 2021  

1h Geodetické práce II. Q 2020 – III. Q 2021 

2 Vypracovanie záverečnej správy zo sanácie EZ s PAR 

a návrhom posanačného monitoringu 

IV. Q 2021 

3 Schvaľovanie záverečnej správy zo sanácie EZ s PAR 

a návrhom posanačného monitoringu 

IV. Q 2021 

4 Realizácia odborného geologického dohľadu 

4a Vzorkovacie, laboratórne a terénne merania I. Q 2020 - IV. Q 2021 

4b Vypracovanie čiastkových správ o priebehu vykonávania 

geologickej úlohy 

Priebežne 2020, 2021 

5 Vypracovanie záverečnej správy o dosiahnutí cieľov 

geologickej úlohy 

IV. Q 2021 

6 Schvaľovanie záverečnej správy o dosiahnutí cieľov 

geologickej úlohy 

IV. Q 2021 

 

Harmonogram vykonávania posanačného monitoringu: 

 

P.č. Názov predmetu Termín plnenia 

1 Vypracovanie projektu monitorovania geologických faktorov III. Q 2021 

2 Schvaľovanie projektu monitorovania geologických faktorov III. Q 2021 

3 Vzorkovacie, laboratórne práce a terénne merania III. Q 2021 – II. Q 2023 

4 Vypracovanie záverečnej správy posanačného monitoringu III. Q 2023 

5 Schvaľovanie záverečnej správy posanačného monitoringu III. Q 2023 
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Predpokladané finančné náklady na úlohu celkom: predpokladaná hodnota zákazky okrem 

finančných nákladov spojených s odborným geologický dohľadom – 3 348 179,00 € bez DPH. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Dňa 20.05.2019 bola na OÚ Trenčín doručená žiadosť Ministerstva životného prostredia SR, 

Sekcie geológie a prírodných zdrojov Bratislava, ako ministerstva v zmysle uznesenia vlády SR 

č. 93/2018 z 21.02.2018 určeného podľa § 5 ods. 7 zákona o environmentálnej záťaži na 

vykonanie povinností povinnej osoby, o schválenie návrhu plánu prác na odstránenie 

environmentálnej záťaže NM (013) / Stará Turá – skládka KO Drahý vrch (SK/EZ/NM/535). OÚ 

Trenčín ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 12 písm. d) oznámil začatie 

konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a § 14 

ods. 5 zákona o environmentálnej záťaži verejnou vyhláškou č. OU-TN-OSZP2-2019/020561-

002 zo 17.06.2019 a súčasne nariadil ústne pojednávanie na deň 05.08.2019. Verejnou vyhláškou 

bolo začatie konania oznámené podľa § 14 ods. 13 zákona o environmentálnej záťaži z dôvodu 

veľkého počtu vlastníkov nehnuteľností, ktorí sú účastníkmi konania a súčasne z dôvodu 

neznámych vlastníkov nehnuteľností, na ktorých sa nachádza environmentálna záťaž. OÚ 

Trenčín požiadal Mesto Stará Turá o vyvesenie tohto oznámenia na úradnej tabuli a o prípadné 

zverejnenie iným v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní. Súčasne podľa § 14 ods. 5 

zákona o environmentálnej záťaži upovedomil o začatí konania združenia s právnou 

subjektivitou, ktoré na základe písomnej žiadosti majú právo byť účastníkmi konania a vyzval 

ich na prihlásenie sa za účastníka konania. Oznámenie bolo zverejnené po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli OÚ Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie a na jeho webovom sídle. 

Doručené bolo všetkým účastníkom konania. K predloženému návrhu plánu prác boli dňa 13.08. 

a 14.08.2019 správnemu orgánu doručené súhlasné stanoviská OÚ Nové Mesto nad Váhom, 

odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-NM-OSZP-2019/010190-2 a OU-NM-OSZP-

2019/010224-2 ako dotknutého orgánu v zmysle § 14 ods. 6 zákona o environmentálnej záťaži. 

Ku dňu ústneho konania o schválení návrhu plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže 

sa neprihlásilo za účastníka konania žiadne združenie s právnou subjektivitou.    

 

OÚ Trenčín na základe ústneho konania a po vyhodnotení predložených dokladov a vyjadrení 

všetkých zúčastnených konštatuje, že Ministerstvo životného prostredia SR, určené na vykonanie 

povinností povinnej osoby, predložilo návrh plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže 

vypracovaný v zmysle § 8 ods. 3 zákona o environmentálnej záťaži, v súlade so Štátnym 

programom sanácie environmentálnych záťaží a Vodným plánom Slovenska. Návrh plánu prác 

obsahuje cieľ projektu sanácie, t. j. odstránenie environmentálnej záťaže znížením 

a obmedzením znečistenia na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce 

využitie územia a špecifikuje postupy vedúce k tomuto cieľu. Súčasne stanovuje cieľ projektu 

odborného geologického dohľadu v etape sanácie a po sanácii, t. j. kontrolu vykonávania sanácie 

a sledovanie vývoja znečistenia ako kontrolu účinnosti realizovaných sanačných prác. 

 

Na základe vyššie uvedeného OÚ Trenčín rozhodol o schválení Plánu prác na odstránenie 

environmentálne záťaže NM (013) / Stará Turá – skládka KO Drahý vrch (SK/EZ/NM/535) tak, 

ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
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P o u č e n i e 

 

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možno 

odvolať do 15 dní od doručenia rozhodnutia podaním odvolania na Okresný úrad Trenčín, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Rozhodnutie možno 

preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Ing. Jana Hurajová 

                                                                                                 vedúca odboru  

                                                        

 

 

 

Toto rozhodnutie sa účastníkom konania oznamuje podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku a § 14 

ods. 13 zákona o environmentálnej záťaži verejnou vyhláškou a musí byť zverejnené na úradnej 

tabuli Mesta Stará Turá a na úradnej tabuli a webovom sídle OÚ Trenčín, odboru starostlivosti 

o životné prostredie http://www.minv.sk/?odbor-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-72  po dobu 

15 dní. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia. 

 

 

 

 

Vyvesené dňa:                                                                    Pečiatka, podpis: 

 

 

Zvesené dňa:                                                                       Pečiatka, podpis: 

 

 

 

 

 

 

Doručuje sa: 

Účastníci konania: 

1. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Nám. Ľ. 

Štúra 1, 812 35 Bratislava  

2. Mesto Stará Turá, SNP 266/1, 916 01 Stará Turá 

3. Vlastníci pozemkov dotknutých sanáciou a neznámi účastníci konania – doručuje sa 

verejnou vyhláškou 
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