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          ROZHODNUTIE 

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ 
 

 

 

 

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán 

štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5  ods. 1  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 spojení s § 53 ods. 1 písm. c)  a § 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“), rozhodol podľa § 29, ods. 2 na základe 

zámeru navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber, výkup a úpravu odpadov - Reca“, 

predloženého navrhovateľom  ŽP EKO QUELET a.s., Československej armády 1694, 036 01 

Martina po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti podľa § 29 

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

predpisov  takto:  

 

 Navrhovaná činnosť „Zariadenie na zber, výkup a úpravu odpadov - Reca“ 

uvedená v predloženom zámere, ktorej navrhovateľom je ŽP EKO QUELET a.s., 

Československej armády 1694, 036 01 Martina 

 

 

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.  

 

Pri príprave dokumentácie stavby k územnému konaniu a v procese konania 

o povolení činnosti podľa osobitných predpisov bude potrebné zohľadniť požiadavky vo 

vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré vyplynuli zo stanovísk doručených k zámeru 

a z opatrení navrhnutých v zámere:  

 

 Navrhovateľa upozorňujeme, že držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe 

oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.  

 

 Podľa § 16 ods. 8 písm. g) zákona o odpadoch upozorňujeme navrhovateľa, že ten, kto 

vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu je povinný monitorovať priestor s 

odbor  starostlivosti o životné prostredie 

úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie 

Hurbanova 21, 903 01 Senec 
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umiestneným kovovým odpadom kamerovým systémom, uchovávať záznam z 

kamerového systému počas 14 dní odo dňa jeho zhotovenia a na vyžiadanie tento záznam 

poskytnúť orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva. 

 

 Navrhovateľa upozorňujeme, že ako zariadenie na zber odpadov nemôže vykonávať zber 

odpadu 16 01 06, teda ani žiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva 

o udelenie súhlasu  na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov kat. č. 16 01 06, 

nakoľko tieto odpady vznikajú v spracovateľskom procese v zariadení na spracovanie 

starých vozidiel a táto činnosť je predmetom autorizácie na spracovanie starých vozidiel 

podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedený druh odpadu vzniká pri 

spracovaní starých vozidiel v autorizovaných spracovateľských zariadeniach a v zmysle § 

65 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch je spracovateľ starých vozidiel povinný zabezpečiť 

úplné spracovanie starého vozidla v lehote do jedného roka od jeho prevzatia na 

spracovanie vrátane zabezpečenia opätovného použitia častí starého vozidla a 

zhodnotenia odpadov zo spracovania starých vozidiel, najmä recyklácie starých vozidiel, 

ako aj zneškodnenia nevyužiteľných zvyškov.  

 Staré vozidlá, ktorým boli odobraté kvapaliny a iné nebezpečné dielce (boli len 

vysušené), zostávajú naďalej starými vozidlami a ich spracovanie podlieha autorizácii 

spracovateľa starých vozidiel, s výnimkou karosérie, ktorú je možné zaradiť ako kovy (16 

01 17, 16 01 18). Nekompletné staré vozidlá je potrebné zaradiť ako odpad kat. č. 16 01 

04. 

 Podľa § 39 ods. 1 zákona o odpadoch upozorňujeme navrhovateľa, že zber elektroodpadu 

možno vykonávať len oddelene od ostatného odpadu. 

 

 Navrhovateľa upozorňujeme, že pri prevádzke zariadenia na zber odpadov je potrebné 

dodržiavať všetky platné právne predpisy odpadového hospodárstva, a to najmä zákon                 

č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 

Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. 

 
 Pri územnom a stavebnom konaní je potrebné zohľadniť požiadavky civilnej ochrany 

obyvateľstva podľa: 

 Zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 

predpisov, 

 Vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-

technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany, 

 Vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie 

technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany. 

  Organizáciu dopravy a to najmä odvoz odpadov nákladnými automobilmi žiadame 

realizovať mimo dopravnej špičky z dôvodu vysokej dopravnej záťaže počas rannej 

a poobednej dopravnej špičky na kruhovej križovatke pri predajni LIDL v Senci na ktorú 

sa cesta III/1043 napája 

 Zaoberať sa  všetkými pripomienkami dotknutej verejnosti k navrhovanej činnosti 

a opodstatnené požiadavky, ktoré majú oporu v zákone, zohľadniť v dokumentácií stavby 

pre územné a stavebné konanie a pri povoľovaní činnosti podľa osobitných predpisov. 
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 Dotknutá verejnosť uvedená v §24 zákona o posudzovaní vplyvov disponuje právami 

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

 Dodržať a realizovať všetky opatrenia navrhnuté v IV časti zámeru – IV.10 Opatrenia                        

na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.  

 

 

O D Ô V O D N E N I E  

 

 Navrhovateľ, ŽP EKO QELET, a.s., Priemyselná 916, 966 01 Hliník nad Hronom 

predložil zámer dňa 04.06.2018 písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Senec, 

odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len Okresný úrad Senec, OSŽP) podľa § 22 

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

doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon  o posudzovaní) 

zámer navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber, výkup a úpravu odpadov - Reca“ (ďalej 

len zámer), ktorý vypracovala Ing. Daniela Gajancová na vykonanie zisťovacieho konania 

podľa zákona o posudzovaní. 

 

Okresný úrad Senec, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom pod           

č. OU-SC-OSZP/2018/010321-002-Gu zo dňa 04.06.2018 začatie správneho konania  podľa                 

§ 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov.  

 

Okresný úrad Senec, OSŽP podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní listom č. OU- 

SC-OSZP-2018/010321-002-Gu zo dňa 04. 06. 2018 zaslal zámer dotknutej obci, rezortnému 

orgánu, povoľujúcemu orgánu   a dotknutým orgánom. Súčasne v zmysle § 23 ods. 1 zverejnil 

zámer, oznámenie o predložení zámeru a informáciu pre verejnosť na webovom sídle 

ministerstva životného prostredia https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-

zber-vykup-upravu-odpadov-reca. 

 

 

Informácia pre verejnosť bola zverejnená aj na stránke príslušného 

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

 

Príslušný orgán informoval 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 a i k spôsobu jeho zistenia, prípadne 

navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) 

na Okresnom úrade Senec, odbore starostlivosti o životné prostredie. Táto informácia bola 

taktiež zverejnená ako súčasť informácie pre verejnosť na vyššie uvedenej adrese webového 

sídla ministerstva a na webovom sídle http://www.minv.sk/?uradna-tabula-20. 

 

Podľa § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní bola verejnosť obcou  informovaná do troch 

pracovných dní  po doručení zámeru navrhovanej činnosti spôsobom v mieste obvyklým                 

odo dňa 13.06.2018   po dobu 21 dní, zároveň bolo verejnosti oznámené kde a kedy možno  

do zámeru navrhovanej činnosti nahliadnuť, a podľa odseku 4 v akej lehote môže verejnosť 

doručiť svoje písomné stanoviská k zámeru príslušnému orgánu. 

 

http://www.minv.sk/?uradna-tabula-20
http://www.minv.sk/?uradna-tabula-20
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Príslušný orgán požiadal správny orgán – Okresný úrad Bratislava, odbor opravných 

prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie o predĺženie lehoty na rozhodnutie. 

Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné 

prostredie podľa § 49 ods. 2 správneho poriadku predĺžil lehotu na rozhodnutie pod č. OU-

BA-OOP3-2018/076129 zo dňa 25.07.2018 do 23. 10.2018. 

 

 

Povaha a rozsah navrhovanej činnosti, význam očakávaných vplyvov, miesto realizácie 

 

Zámer je vypracovaný v jednom variante. OÚ Senec – OSŽP upustil od variantného 

riešenia zámeru navrhovanej činnosti v zmysle § 22 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z.z. listom č.  

OU-SC-OSZP-2018/009907-002-Gu zo dňa 07.05.2018. Predkladaný zámer obsahuje okrem 

nulového variantu tzn. variantu stavu, ktorý by nastal, ak by sa zámer neuskutočnil len jeden 

variant danej činnosti. 

 

Uvedená nová činnosť je v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie  a o zmene  a doplnení  niektorých zákonov podľa prílohy č. 8 zaradená 

pod bod č. 9 Infraštruktúra nasledovne: 

 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), 

 
Umiestnenie navrhovanej činnosti  

Kraj: Bratislavský 

Okres: Senec 

Obec: Reca 

Katastrálne územie: Reca 

Parcela číslo: 1257/34 

 

Stručný opis technického a technologického riešenia              

  

Areál v  prenájme navrhovateľa, umiestnený  na časti parcely číslo  1257/34 v k.ú. obce Reca, 

pozostáva v súčasnej dobe zo spevnenej plochy vyloženej betónovými panelmi                                 

a z unimobunky. Celý areál je zabezpečený oplotením a uzamykateľnou bránou. Ide  o areál    

s výmerou  2200 m2   nachádzajúci sa mimo obytnú zónu v piemyselno-skladovacom areáli 

obce. 

Navrhované riešenie 

Navrhovateľ   bude   na   predmetnej   lokalite   prevádzkovať   výkup,   zber   a triedenie 

ostatných odpadov, úpravu kovových odpadov, zber starých vozidiel a zber elektroodpadov. 

V zariadení sa bude nachádzať administratívna budova - unimobunka,  mostová váha,  plochy  

na zhromažďovanie kovového odpadu, sklad farebných kovov, plochy na zhromažďovanie 

ostatných odpadov, plocha na kontajnerový zber starých vozidiel a plocha na zber 

elektroodpadov. 

Odpady doporučené na úpravu v zariadení činnosťou R12 
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Odpady  zaraďujeme  v zmysle  vyhlášky  MŽP  SR  č. 365/2015  Z.z., ktorou  sa ustanovuje 

Katalóg odpadov nasledovne: 

Tab.1 

 

Kód odpadu Názov odpadu Kateg. 
02 0110 Odpadové kovy O 

16 0117 Železné kovy O 

17 04 05 Železo a oceľ O 

1704 07 Zmiešané kovy O 

19 1001 Odpad zo železa a z ocele O 

19 12 02 Železné kovy O 

20 0140 Kovy O 

20 0140 05 

 

 

05 

Železo a oceľ O 

 

Kapacita zariadenia bude  4500 ton upravovaných ostatných odpadov ročne. 

 

 

Zariadenie na zhromažďovanie nebezpečných odpadov 

Zariadenie  bude slúžiť  na  dočasné  zhromažďovanie  nebezpečných  odpadov vznikajúcich  

činnosťou  navrhovateľa,  ktoré  budú  roztriedené  podľa  druhu a dočasne  skladované                          

v nepriepustných  obaloch určených  na tento  účel tak, aby  nedochádzalo  k ich  zmiešavaniu                 

s inými  druhmi  odpadov.  Technológia triedenia a  ukladania týchto  druhov odpadov  bude 

vykonávaná  ručne ako aj vlastnou  nakladacou  technikou.  Po  naplnení  kapacity  zariadenia  

budú ďalej odpady  odvážané  do  spracovateľských  zariadení  zmluvných  spoločností.                       

To znamená,  že  v zariadení  sa  bude  vykonávať  len  dočasné  zhromažďovanie a nebude sa 

iným spôsobom nakladať s odpadom. 

 

Odpady zhromažďované v zariadení vznikajúce činnosťou navrhovateľa 

Odpady  zaraďujeme  v zmysle  vyhlášky  MŽP  SR  č. 365/2015  Z.z., ktorou  sa ustanovuje 

Katalóg odpadov nasledovne: 

Tab.2 

 

Kód odpadu Názov odpadu Kateg. 

 

15 02 02 

Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie 

a ochranné odevy – nešpecifikovaných, handry na 

čistenie, ochranné odevy 

 

N 

17 04 09 Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými 

látkami 

N 

20 0121 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N 

 

Kapacita zariadenia  bude  0,5  tony  nebezpečných  odpadov  ročne.  Množstvo odpadov je  

odhadované  iba na základe  predpokladaného  rozsahu činnosti a bude  upresňované  a  
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podrobne  špecifikované  podľa  skutočného  stavu, na základe vedenia evidencie  a hlásení v 

zmysle platnej  legislatívy v odpadovom hospodárstve. 

Zariadenie na zber a dočasné zhromažďovanie starých vozidiel 

Zber starých vozidiel sa bude vykonávať do veľkoobjemových certifikovaných kontajnerov s 

dvojitým dnom v zmysle § 22 ods. 9 vyhlášky MŽP SR č. 373/2015  Z.z„  Tým  je   splnená   

podmienka   skladovania   na nepriepustnej ploche, vyspádovanej  tak,  aby  úniky  škodlivín  

stekali  do  zbernej  nádrže s dostatočnou  kapacitou  a  neboli ohrozené  podzemné vody ani 

minimálnym únikom škodlivej  látky do životného  prostredia. Po naplnení kapacity sú staré 

vozidlá  odvážané  do vlastného  autorizovaného  spracovateľského  zariadenia. Ukladanie 

odpadov je vykonávané vlastnou  nakladacou technikou. 

 

Odpady doporučené na zber a zhromažďovanie v zariadení 

Odpady  zaraďujeme  v zmysle  vyhlášky  MŽP  SR  č. 365/2015  Z.z., ktorou  sa ustanovuje 

Katalóg odpadov nasledovne: 

Tab.3 

 

Kód odpadu Názov odpadu Kateg. 

16 0104 Staré vozidlá N 

16 0106 Staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné 

nebezpečné dielce 

O 

 

Staré  vozidla  kategórie  „ostatný  odpad“  bude  navrhovateľ  prijímať  iba  od 

autorizovaných spracovateľských zariadení. 

Pre prípad havarijného  nepredvídateľného  úniku nebezpečných  látok bude v priestore 

zariadenia vytvorené  miesto s funkčnou  havarijnou  súpravou,  ktorá obsahuje nádobu so 

savým materiálom (handry,rohože, perlit), lopatu,metlu a gumené   rukavice.   Takto   

vzniknutý   odpad   bude   dočasne   uložený   do nepriepustných  kovových  alebo  

plastových  nádob  určených  na  tento  účel a zabezpečený proti úniku škodlivých látok do 

životného prostredia a  dočasne zhromažďovaný  v sklade  nebezpečných  odpadov,  aby  

nedochádzalo  k jeho k zmiešavaniu  s inými druhmi odpadov. 

Kapacita zariadenia je 1000 ton starých vozidiel ročne. Množstvo odpadov je odhadované iba 

na základe predpokladaného rozsahu činnosti a bude upresňované a podrobne špecifikované 

podľa skutočného stavu, na základe vedenia evidencie a hlásení v zmysle platnej legislatívy                   

v odpadovom hospodárstve. 

Staré vozidlá je navrhovateľ povinný odovzdať spracovateľovi, ktorému bola udelená 

autorizácia na spracovanie starých vozidiel. Navrhovateľ je autorizovaným spracovateľom 

starých vozidiel so spracovateľským závodom v Hliníku nad Hronom. 
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Zariadenie na zber a dočasné zhromažďovanie  elektroodpadov 

Odpady doporučené na zber a zhromažďovanie v zariadení 

Odpady  zaraďujeme  v zmysle  vyhlášky  MŽP  SR  č. 365/2015  Z.z., ktorou  sa ustanovuje 

Katalóg odpadov nasledovne: 

Tab. 4 

 

Katal.č. Názov Kateg. 

16 02 11 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované 

uhľovodíky, HCFC, H FC 

N 

16 02 14 Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 

13 

O 

20 01 23 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované 

uhľovodíky 

N 

20 0136 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako 

uvedené v 20 0121,20 0123 a 20 0135 

O 

 

Kapacita zariadenia bude 50 ton elektroodpadov ročne. Množstvo odpadov je odhadované iba 

na základe predpokladaného rozsahu činnosti a bude upresňované a podrobne špecifikované 

podľa skutočného stavu, na základe vedenia evidencie a hlásení v zmysle platnej legislatívy v 

odpadovom hospodárstve. 

Elektroodpad je  navrhovateľ povinný  odovzdať  spracovateľovi  ktorému  bola udelená  

autorizácia  na  spracovanie  odpadu  z elektrických  a elektronických zariadení. 

Zber elektroodpadov  sa bude vykonávať do oddelených boxov umiestnených na  spevnenej   

betónovej  ploche  v  areáli  zariadenia  triedením  na  skupiny v zmysle  vyhlášky  MŽP  SR  

č.  373/2015  Z.z.  tak, aby  nedochádzalo   k ich vzájomnému zmiešavaniu ani k zmiešavaniu 

s inými druhmi odpadov. 

Zariadenie na výkup ostatných odpadov 

Zariadenie bude slúžiť na výkup, triedenie a dočasné zhromažďovanie ostatných odpadov 

(oceľový šrot, farebné kovy, papier). Odpady  budú po prijatí roztriedené a dočasne 

zhromažďované v areáli a vo veľkoobjemových kontajneroch. Technológia triedenia a 

ukladania týchto druhov odpadov sa vykonáva vlastnou nakladacou technikou. Po naplnení 

kapacity zariadenia budú odpady odvážané do spracovateľských zariadení zmluvných 

spoločností. 

Okamžitá kapacita zariadenia  bude 2000 ton ostatných odpadov.  Množstvo odpadov je  

odhadované  iba na základe predpokladaného  rozsahu činnosti a bude  upresňované                            

a  podrobne  špecifikované  podľa  skutočného  stavu, na základe vedenia evidencie a hlásení                 

v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve. 

Výkup     kovových     odpadov     bude     navrhovateľ     vykonávať     v súlade                                

s ustanoveniami  § 14 a  § 16  ods.  4, 6, 7, 8 zákona  NR  SR  č.  79/2015  Z.z. o odpadoch a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov. Navrhovateľ je povinný v zmysle § 81ods. 13 



8 
 

zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. mať uzatvorenú zmluvu na činnosť nakladania s komunálnymi 

odpadmi s obcou Reca. 

V zariadení  bude  taktiež  vykonávaná   rozmerová  úprava  oceľového  šrotu. Rozmerová  

úprava  je  vykonávaná  s  cieľom  zmenšiť  objem  na jednotlivých kusoch oceľového šrotu, 

ktorého veľkosti  presahujú stanovené rozmery. Táto úprava sa vykonáva  pre efektívnejšie 

využívanie dopravných  prostriedkov  na prepravu odpadov.  Úprava sa vykonáva  pomocou  

plynového  rozpaľovacieho horáka,  prípadne  hydraulickými  nožnicami.  Nadrozmerné  časti  

oceľového šrotu sa upravia  na požadovanú dĺžku za  účelom zvýšenia efektivity logistiky a 

zníženia    ekonomických    nákladov    na    prepravu    odpadov    k ďalšiemu zhodnoteniu. 

Odpady doporučené na zber a zhromažďovanie v zariadení 

Odpady  zaraďujeme  v zmysle  vyhlášky  MŽP  SR  č. 365/2015  Z.z., ktorou  sa ustanovuje 

Katalóg odpadov nasledovne: 

Tab.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kód odpadu Názov odpadu Kateg. 

02 0110 Odpadové kovy O 

12 0101 Piliny a triesky zo železných kovov O 

12 0102 Prach a zlomky zo železných   kovov O 

12 0103 Piliny a triesky z neželezných kovov O 

12 0104 Prach a zlomky z neželezných kovov O 

12 0113 Odpady zo zvárania O 

15 0101 Obaly z papiera a lepenky O 

15 0104 Obaly z kovu O 

16 0117 Železné kovy O 

16 0118 Neželezné kovy 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 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 

19 10 01 Odpad zo železa a ocele O 

19 1002 Odpad z neželezných kovov O 

19 12 01 Papier a lepenka O 

19 12 02 Železné kovy O 

19 12 03 Neželezné kovy O 

20 0101 Papier a lepenka O 

20 0104 Obaly z kovu O 

20 0140 Kovy O 

20 0140 01 Meď,bronz,mosadz O 

20 014002 Hliník O 

20 014003 Olovo O 

20 014004 Zinok O 

20 014005 Železo a oceľ O 

20 014006 Cín O 

20 014007 Zmiešané kovy O 
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ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH                  

NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 

Záber pôdy 

Pri posúdení zariadenia nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy, lebo činnosť sa bude 

realizovať na existujúcich manipulačných plochách v existujúcom priemyselnom areáli obce. 

Nároky na zastavané územie 

Realizáciou   navrhovanej   činnosti  dochádza   k využitiu   plôch,   ktoré   sú   v prenájme  

navrhovateľa.  Nedochádza  k budovaniu  stavebných  objektov, ani k iným stavebným 

úpravám. 

Voda 

Pitná  voda,  sociálne  zariadenie  a voda   pre  hygienu  budú  zabezpečené  v dovozom   

balenej  vody. V prípade  požiaru  budú  použité  hasiace  prístroje rozmiestnené  podľa  

požiarnych  poplachových  smerníc.  Technológia  zberu, triedenia ani úpravy odpadov 

nevyžaduje technologickú vodu. 

Ostatné surovinové a energetické zdroje 

Pre zabezpečenie prevádzky v areáli je potrebná elektrická energia. V areáli je vybudovaná  

prípojka pre tento zdroj energie. 

Dopravná  infraštruktúra 

Realizáciou navrhovaného riešenia nebude zmenená dopravná infraštruktúra obce Reca, budú 

sa využívať existujúce miestne komunikácie. Príjazdová cesta do   navrhovaného    areálu   je   

vybudovaná.    Dopravná   zaťaženosť   bude predstavovať   cca   5  nákladných   automobilov   

denne   a cca   20   osobných automobilov  týždenne. Zariadenie  sa nachádza    na  okraji  

obce  v priemyselno-skladovacom areáli. 

Odpady 

Vzhľadom   na  skutočnosť, že  sa  jedná   o posúdenie  činnosti  zariadenia  na existujúcej 

ploche v existujúcom priemyselnom areáli, nepredpokladá sa vznik stavebných odpadov. 

Nároky na pracovné sily 

Vytvorením zariadenia na zber, výkup a úpravu odpadov vznikne požiadavka na vytvorenie 

troch nových pracovných miest. Zamestnanci budú odborne zaškolení. 

Údaje o výstupoch 

Voda 

Činnosť  v zariadení   nebude   mať  vplyv   na   povrchový  vodný  tok  ani   na podzemné   

vody.   Technologické   odpadové   vody   z prevádzky   zariadenia nevznikajú.    Nakoľko    

sa    jedná     len    o    činnosti    zberu    a dočasného zhromažďovania odpadov, nebude mať 

činnosť vplyv na akékoľvek znečistenie vodného   toku.   Prevádzka   neovplyvní   

hydrologické   ani   hydrogeologické pomery  záujmového  územia.  V priamom  okolí  

dotknutej  lokality  nepreteká žiaden  vodný  tok, ktorý by  bol  navrhovanou  činnosťou  
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ohrozený, keďže sa jedná   o činnosť  zberu, výkupu  a  úpravy  odpadov  v zmysle  

legislatívy  SR v odpadovom hospodárstve.  Rieka Čierna Voda  preteká od dotknutej lokality 

vzdialená  cca  2  km.  Počas  prevádzky  je  potrebné  rešpektovať  ustanovenia zákona  NR 

SR č. 409/2014 Z.z., ktorým sa mení a  dopĺňa zákon  č. 364/2004  o vodách a o zmene 

zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 

Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších. 

Ovzdušie 

Zariadenie  bude vyvolávať  určitý  stupeň  prašnosti  najmä  pri  manipulácii so železným  

šrotom  a pri  dopravnej   premávke. Navrhovaná   prevádzka  však neovplyvní znečistenie 

ovzdušia nad prípustnú mieru, a tým ani zdravotný stav obyvateľstva  obce  Reca  ani širšieho  

okolia, pretože prevádzka sa nachádza mimo obytnú zónu v priemyselno-skladovacom areáli 

obce. 

Zdroje hluku 

Po vytvorení činnosti prevádzky zariadenia sa očakáva mierne zvýšenie hladiny hluku, najmä   

pri  dopravnej   premávky   nákladných   automobilov.  Z hlukovej štúdie vyplynulo, že na 

hranici pozemku a vo vzdialenosti 2m od fasády najbližších obytných objektov – rodinných 

domov v obci Reca – budú predpokladané ekvivalentné hladiny hluku z technologických 

činností pri úprave kovov a ich transportu v areáli dosahovať hodnoty 43,4 -26,2 dB. 

Prípustná hladina hluku podľa vyhlášky MZ SR  č. 549/2007 Z.z. pre dennú dobu (kedy bude 

predmetné zariadenie v prevádzke) je 50 dB. Z uvedeného vyplýva, že nie je predpoklad 

negatívneho ovplyvňovania verejného zdravia a obytného prostredia činnosťou „Zariadenie 

na zber, výkup a úpravu odpadov – Reca“,   

Odpady 

Zoznam zberaných a dočasne zhromažďovaných  odpadov je uvedený v kap. II., v bode 8. Ich 

množstvo je  odhadované  na základe predpokladaného  rozsahu činnosti  a  bude  

upresňované  a  podrobne  špecifikované  podľa  skutočného stavu, na  základe  vedenia  

evidencie  a hlásení  v zmysle  platnej  legislatívy v odpadovom hospodárstve. Odpady 

vzniknuté  počas prevádzky navrhovanej činnosti  (aj  komunálne  odpady)  budú  

zhodnocované  a  zneškodňované   na základe zmluvného vzťahu medzi pôvodcom odpadu a 

firmou oprávnenou  na nakladanie   s príslušným   druhom   odpadu.   Pôvodcovi   odpadu   

vyplývajú povinnosti z platnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva - zákon NR SR 

č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlášky  MŽP SR 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti  a  

ohlasovacej  povinnosti  a 371/2015  Z.z., ktorou  sa  vykonávajú niektoré  ustanovenia  

zákona  o  odpadoch.  Zdržovanie  odpadov  na  lokalite bude minimálne, odpady budú 

priebežne odvážané k ďalšiemu spracovaniu. 

Údaje  o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti  na chránené územia 

Navrhovaná činnosť vzhľadom  na situovanie zariadenia a jeho vzdialenosti od významných  

prírodných  prvkov  nemá  vplyv  na  chránené  územia. Chránené územia prírody v zmysle 

zákona,   navrhované  územia európskeho významu  a navrhované  chránené  vtáčie  územia  

sú  mimo  dosahu  aktivít  spojených  s realizáciou  popisovanej  činnosti.   Hodnotená  

činnosť nebude  vykonávaná  v chránenom území a  ani nezasahuje do chránených území. 
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Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice  

 Pri výstavbe a prevádzkovaní navrhovanej činnosti nie je reálny predpoklad vzniku 

vplyvov, ktoré presiahnu štátnu hranicu Slovenskej republiky. 
 

Stanoviská predložené podľa § 23 ods. 4 zákona 

V zákone stanovenom termíne § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní doručili písomné stanoviská 

tieto subjekty: (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení): 

 

1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového 

hospodárstva: pod č. 6960/2018-1.8., 33440/2018 zo dňa 03.07.2018:  

Z hľadiska pôsobnosti odboru odpadového hospodárstva Vám predkladáme nasledovné: 

 

 Navrhovateľa upozorňujeme, že držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady 

len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.  

 

 Podľa § 16 ods. 8 písm. g) zákona o odpadoch upozorňujeme navrhovateľa, že 

ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu je povinný monitorovať 

priestor s umiestneným kovovým odpadom kamerovým systémom, uchovávať 

záznam z kamerového systému počas 14 dní odo dňa jeho zhotovenia a na 

vyžiadanie tento záznam poskytnúť orgánom štátnej správy odpadového 

hospodárstva. 

 

 Navrhovateľa upozorňujeme, že ako zariadenie na zber odpadov nemôže 

vykonávať zber odpadu 16 01 06, teda ani žiadať príslušný orgán štátnej 

správy odpadového hospodárstva o udelenie súhlasu  na prevádzkovanie 

zariadenia na zber odpadov kat. č. 16 01 06, nakoľko tieto odpady vznikajú v 

spracovateľskom procese v zariadení na spracovanie starých vozidiel a táto 

činnosť je predmetom autorizácie na spracovanie starých vozidiel podľa § 89 

ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedený druh odpadu 

vzniká pri spracovaní starých vozidiel v autorizovaných spracovateľských 

zariadeniach a v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch je spracovateľ 

starých vozidiel povinný zabezpečiť úplné spracovanie starého vozidla v lehote 

do jedného roka od jeho prevzatia na spracovanie vrátane zabezpečenia 

opätovného použitia častí starého vozidla a zhodnotenia odpadov zo 

spracovania starých vozidiel, najmä recyklácie starých vozidiel, ako aj 

zneškodnenia nevyužiteľných zvyškov.  

Staré vozidlá, ktorým boli odobraté kvapaliny a iné nebezpečné dielce (boli len 

vysušené), zostávajú naďalej starými vozidlami a ich spracovanie podlieha 

autorizácii spracovateľa starých vozidiel, s výnimkou karosérie, ktorú je 

možné zaradiť ako kovy (16 01 17, 16 01 18). Nekompletné staré vozidlá je 

potrebné zaradiť ako odpad kat. č. 16 01 04. 

 

 Podľa § 39 ods. 1 zákona o odpadoch upozorňujeme navrhovateľa, že zber 

elektroodpadu možno vykonávať len oddelene od ostatného odpadu. 
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 Navrhovateľa upozorňujeme, že pri prevádzke zariadenia na zber odpadov je 

potrebné dodržiavať všetky platné právne predpisy odpadového hospodárstva, 

a to najmä zákon č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášku Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. 

 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového 

hospodárstva  nemá námietky proti realizácii navrhovanej činnosti a nepožadujeme, aby 

bol zámer posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

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

za predpokladu doplnenia vyššie uvedených pripomienok v rozsahu hodnotenia. 

 

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, určiť rozsah hodnotenia a spracovať  správu  o hodnotení. Pripomienky sú 

zapracované do tohto rozhodnutia. Staré  vozidla  kategórie  „ostatný  odpad“  bude  

navrhovateľ  prijímať  iba  od autorizovaných spracovateľských zariadení. 

 

2. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, pod č. ASM-50-1482/2018 zo dňa 19.6.2018: 

Ministerstvo obrany SR /Agentúra správy majetku Bratislava nemá pripomienky, lebo 

v riešenom území nemá zvláštne územné požiadavky. Z hľadiska zákona č. 24/2006 Z.z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie nemáme pripomienky. 

 

3. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, pod č. KRHZ-BA-

OPP-4-049/2018 zo dňa 14.06.2018:  z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá 

vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie. 

 

4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, pod č. ORHZ – PK2-

2018/00142/-2 zo dňa 15.06.2018: z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik 

negatívnych vplyvov na životné prostredie. 

 
5. Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia: pod č. OU-SC-OKR-2018/3797-136 zo 

dňa 09.07.2018: Z hľadiska záujmov civilnej ochrany obyvateľstva k územnému konania 

predmetnej stavby nemáme pripomienky. Zároveň si dovoľujeme upozorniť investora, že 

pri územnom a stavebnom konaní je potrebné zohľadniť požiadavky civilnej ochrany 

obyvateľstva podľa: 

 Zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 

predpisov, 

 Vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-

technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany, 

 Vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie 

technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany. 

V prípade, že nepríde v projektovej dokumentácii k podstatným zmenám, netrváme na 

posudzovaní podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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Pripomienky sú zapracované do tohto rozhodnutia. 

 
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, pod č. 

HŽP/6769/2018 zo dňa 18.06.2018: Z hľadiska ochrany zdravia trvám na posudzovaní 

zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z.z. pre činnosť „Zariadenie na zber výkup a úpravu 

odpadov - Reca“, p.č. 1257/34, k.ú. Reca, okr. Senec.  Areál je vo vzdialenosti cca 200 m 

od najbližšej obytnej zástavby. Manipulácia s kovovým odpadom a jeho úprava pílením 

bude zdrojom hluku, ktorý nie je v zámere zhodnotený a môže ovplyvňovať obytnú 

zástavbu v okolí. 
 

Príslušný orgán  zaslal navrhovateľovi výzvu na doplňujúce informácie listom č. OU-SC-

OSZP-2018/010321-03 zo dňa 09.06.2018 v zmysle § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní  

na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich zo stanovísk Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva a dotknutej verejnosti spolu s kópiami predmetných stanovísk.  

Navrhovateľ predložil dňa 15.08.2018 hlukovú štúdiu, ktorú príslušný orgán následne 

zaslal Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na vyjadrenie. 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto zaslal svoje 

vyjadrenie pod č. HŽP/10277/2018 zo dňa 30.08.2018: Dňa 27.8.2018 bola na tunajší 

úrad predložená hluková štúdia č. 435/2018 (Inžinierske služby, s.r.o., Martin, 08/2018). 

Z nej vyplynulo, že na hranici pozemku a vo vzdialenosti 2m od fasády najbližších 

obytných objektov – rodinných domov v obci Reca – budú predpokladané ekvivalentné 

hladiny hluku z technologických činností pri úprave kovov a ich transportu v areáli 

dosahovať hodnoty 43,4 -26,2 dB. Prípustná hladina hluku podľa vyhlášky MZ SR                 

č. 549/2007 Z.z. pre dennú dobu (kedy bude predmetné zariadenie v prevádzke) je 50 dB. 

Z uvedeného vyplýva, že nie je predpoklad negatívneho ovplyvňovania verejného zdravia 

a obytného prostredia činnosťou „Zariadenie na zber, výkup a úpravu odpadov – Reca“, 

preto orgán verejného zdravotníctva netrvá na hodnotení uvedeného zámeru podľa 

zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. 

 
7.  Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,  pod č. OU-SC-

OCDPK-2018/011633/VAR zo dňa 19.06.2018:  Po preštudovaní žiadosti Okresný úrad 

Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny 

orgán pre cesty II. a III. triedy v zmysle § 3 ods. (1) písm. c) a ods. (5) písm. a) zákona č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 

k uvedenému zámeru nasledujúce pripomienky.  

Organizáciu dopravy a to najmä odvoz odpadov nákladnými automobilmi žiadame 

realizovať mimo dopravnej špičky z dôvodu vysokej dopravnej záťaže počas rannej 

a poobednej dopravnej špičky na kruhovej križovatke pri predajni LIDL v Senci na ktorú 

sa cesta III/1043 napája 

Z hľadiska našich záujmov nepožadujeme posudzovať predložený zámer podľa zákona               

č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších 

predpisov. 

 

Pripomienky sú zahrnuté do tohto rozhodnutia. 

 

8. Okresný úrad Senec, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, pod č. OU-SC-

OSZP- 2018/11514/VIM zo dňa 13.06.2018:  

Z hľadiska ochrany prírody: 
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  Na predmetné územie sa vzťahuje 1. stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona                 

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“). Realizácia stavby 

neprinesie zásah do chránených území alebo do ich ochranných pásiem, je umiestnená 

mimo biocentier, genofondových plôch a prvkov významných pre územný systém 

ekologickej stability. 

 

 Podľa predloženého zámeru sa jedná o činnosť, ktorá bude realizovaná na pozemku 

definovanom ako  „orná pôda“, nevyžiada si výrub drevín v súlade s §47 ods. 3 zákona 

a preto nie je predpokladaný vplyv na faunu a flóru daného územia. 

 

Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nemáme k predloženému zámeru  

pripomienky, ani osobitné požiadavky na podrobnejšie  posúdenie vplyvov 

navrhovanej činnosti v Správe o hodnotení podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  

 

Dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona o posudzovaní: 

9. Združenie domových samospráv zo dňa 11.06.2018: 

 

K predstavenému dokumentu „Zariadenie na zber, výkup a úpravu odpadov - Reca“ 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 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, rekonštruujú, 

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 
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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/).  

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 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. 

17. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej 

lokalite. Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty. 

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

lokálnej mikroklímy a jej bilancie.  

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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19. 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. 

 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 

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

použité aj vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce 
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pozemok. Zatrávnená strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a 

zároveň je prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na 

termoreguláciu objektu. 

21. 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.   

22. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom. 

23. 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“. 

24. 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. 

25. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a 

odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb. 

26. 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. 

27. 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.  

28. 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 

 

29. 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. 

30. 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. 

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

32. 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. 

33. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 

Z.z. 

34. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie 

nevyhnutnosti takéhoto záberu. 

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

príslušného katastrálneho územia. 

36. 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. 

 

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 „Zariadenie na zber, výkup a úpravu odpadov - Reca“ 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 „Nová Tehelňa Senec“ 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 



19 
 

(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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 

Stanovisko príslušného orgánu: 

body č. 9.1, 9.2, 9.3  - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce.  Realizáciou 

navrhovaného riešenia nebude zmenená dopravná infraštruktúra obce Reca, budú sa využívať 

existujúce miestne komunikácie. Príjazdová cesta do   navrhovaného    areálu   je   

vybudovaná.    Dopravná   zaťaženosť   bude predstavovať   cca     nákladných   automobilov   

denne   a cca   20   osobných automobilov  týždenne.  Posúdením prevádzky  s ohľadom  na 

súčasný  stav sa významne   neovplyvní  život  obyvateľov  k.ú.  obce, pretože  zariadenie  sa 

nachádza  mimo  obytné  územie  na  okraji  obce  v priemyselno-skladovacom areáli. 

Čo sa týka overenia obsluhy územia verejnou hromadnou dopravou a lokalizácie zástavky 

hromadnej dopravy, tak k tejto pripomienke je možné uviesť, že ako vyplýva z povahy 

posudzovanej činnosti – viď predložený zámer, toto overenie nie je pre lokalitu potrebné 

realizovať.  

body č. 9. 4, 9.5, 9.6, 9.7 - Vzhľadom na uvažovaný zámer investora nie je potrebné v  areáli 

budovať parkovacie plochy ani státia pre „zákazníkov a návštevníkov“, nakoľko v rámci 

posudzovanej činnosti bude dochádzať k zberu a dočasnému uskladneniu komunálnych 

odpadov a pri zbere komunálnych odpadov budú dovážané odpady len „vyskladňované“ 

(dočasne uložené pred ich odvozom oprávnenými organizáciami na následné zhodnotenie 

https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/nas-sr-2014.pdf
https://www.protisuchu.sk/#section-features
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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resp. zneškodnenie – v zmysle aktuálne platnej legislatívy na úseku odpadového 

hospodárstva) – teda v rámci prevádzky nebude dôvod ani potreba budovania parkovacích 

miest.  

bod č.9.8 - Zámer, po formálnej aj obsahovej  stránke dostatočný (ako aj pomerne presne 

popisuje navrhované činnosti) na to, aby bolo možné objektívne zhodnotiť predpokladané 

vplyvy na životné prostredie  kladené legislatívou v oblasti ochrany prírody a krajiny, 

odpadového hospodárstva a zdravia obyvateľstva, ako aj pre vyhodnotenie súladu 

navrhovanej činností v rámci existujúcej prevádzky s ochranou zelene v súlade s príslušnými 

normami ochrany prírody, práce s pôdou, rastliny a ich výsadby  a trávnikov a ich zakladaní. 

V rámci navrhovanej činnosti nedôjde k výrubu drevín a krovín. 

bod č. 9.9 - K výrubu alebo k opilovaniu drevín a krov v rámci navrhovanej činnosti nedôjde. 

V rámci navrhovanej činnosti sa neuvažuje so žiadnymi zásadnými úpravami zelene, nakoľko 

sa táto v riešenom areáli aktuálne ani nenachádza.  

bod č. 9.10,9. 11,9. 12 – podmienka rozhodnutia 

bod č. 9.13 - najbližšia obytná zástavba sa od miesta prevádzky nachádza vo vzdialenosti cca 

200 m od obytného domu. Hluková štúdia bola vypracovaná a posúdená Regionálny úradom 

verejného zdravotníctva Bratislava. Na predmetnom pozemku (areáli) kde sú navrhované 

uvedené činnosti sa v súčasnosti nenachádzajú žiadne dreviny,  preto nie je potrebné 

spracovať  dendrologický posudok. K výrubu drevín ani krov nedôjde. Zariadenie je 

umiestnené v extraviláne obce dostatočne ďaleko od najbližšej domovej zástavby na kraji 

obce, bude ohradené plotom, ktorý čiastočne zabraňuje prenikaniu hluku a vibrácií. 

bod č. 9.14 – jedná sa o  zberový dvor a z tohto dôvodu tento bod správny orgán vyhodnotil 

ako neopodstatnený 

bod č. 9.15, 9.16  - v navrhovanom existujúcom areáli,  nie je možné vybudovať lokálny 

parčík, ktorý by bol prístupný širokej verejnosti z dôvodu že sa jedná o existujúci uzavretý 

areál, ktorý bude verejnosti bežne neprístupný (bude otvorený len v prevádzkových hodinách 

a osoby, ktoré do neho budú prinášať odpady, budú môcť vstupovať do tohto zariadenia len 

za prítomnosti jeho obsluhy – zaškolených pracovníkov – tak ako je tomu doposiaľ). 

Budovanie parčíkov a iných oddychových zón v riešenej lokalite by nebolo v súlade s ÚPN 

obce Reca. 

bod č. 9.17, 9.18– K výrubu alebo k opilovaniu drevín a krov v rámci navrhovanej činnosti 

nedôjde. 

bod č. 9.19 – Navrhovaná činnosť bude realizovaná v súlade s platnými legislatívnymi 

predpismi. 

bod č. 9.20 - Táto pripomienka sa javí ako neopodstatnená, nakoľko sa jedná o existujúci 

areál a nie o novú výstavu alebo rekonštrukciu areálu resp. stavebných objektov v ňom 

obsiahnutých. V rámci navrhovanej činnosti sa neplánujú budovať žiadne nové stavby, na 

ktoré by bolo možné realizovať zatrávnené strechy.  

bod č. 9.21 –navrhovaná činnosť bude realizovaná v súlade s platnými legislatívnymi 

predpismi. 

bod č. 9.22 - nie je potrebne vypracovávať statický posudok. 

bod č.9. 23 – príslušný orgán upustil od variantného riešenia 

bod č. 9.24 - Predpokladané vplyvy na horninové prostredie a podzemnú vodu boli 

primerane požiadavkám na zámer pre zisťovacie konanie definované v príslušných 

kapitolách. Technologické odpadové vody z prevádzky zariadenia nevznikajú. Nakoľko sa 
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jedná len o dočasné skladovanie odpadov na vyhradenej ploche. Prevádzka neovplyvní 

hydrologické ani hydrogeologické pomery záujmového územia.  

bod č. 9.25 – navrhovaná činnosť nepojednáva o výstavbe ORL 

bod č. 9.26 - Preverenie dodržiavania regulatívov zadefinovaných v rámci príslušnej územno-

plánovacej dokumentácie je v kompetencii jej obstarávateľa, resp. príslušného stavebného 

úradu v rámci povoľovania navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov a príslušné 

posúdenie obsahuje aj samotný zámer navrhovanej činnosti v zmysle požiadaviek zákona.  

bod č. 9.27, 9.28 – navrhovaná činnosť bude realizovaná v súlade s platnými legislatívnymi 

predpismi. 

bod č. 9.29 - Spôsob nakladania s odpadmi je presne popísaný a špecifikovaný v predloženom 

zámere (viď vyššie uvedené odôvodnenia). Odpadové hospodárstvo ako aj nakladanie 

s odpadmi bude plne v súlade s požiadavkami kladnými aktuálne platnou legislatívou. 

Používanie materiálov zo zhodnocovaných odpadov je pre danú investíciu možné, avšak len 

v prípadoch, ktoré to budú umožňovať a to z dôvodu, že na niektoré objekty a zariadenia 

v rámci navrhovanej akcie budú kladené bezpečnostné, stavebné, technické a technologické 

podmienky a nároky, ktoré sa z využitím materiálov zo zhodnocovaných odpadov nedajú 

použiť. 

bod č. 9.30 - Činnosti obsiahnuté v predkladanom zámere budú v plnej miere rešpektovať 

POH SR, čo investor deklaruje aj predkladanom zámere. Realizáciou uvedených činností 

investor súčasne prispeje k plneniu cieľov zberu, recyklácie a následného 

zhodnocovania komunálnych odpadov a to v súlade s aktuálne prijatými koncepčnými 

dokumentmi na úseku odpadového hospodárstva na území Slovenskej republiky resp. POH 

SR, POH Bratislavského kraja a pod. 

bod č. 9.31 - Manuál krízového riadenia pre prípad krízových  situácií a havárií nie je 

predmetom  posudzovania vplyvov na životné prostredie. Uvedenú požiadavku je možné 

akceptovať, ak vypracovanie manuálu krízového riadenia bude potrebné k prevádzkovaniu 

navrhovaného areálu a činností v ňom vykonávajúcich. Takéto typy dokumentácie budú 

súčasťou dokumentácií v ďalších stupňoch povoľovacích procesov, nakoľko tieto prevádzkové 

dokumenty sú potrebné až k povoleniami konkrétnych povoľovacích procesov. 

bod . 9.32 - Táto pripomienka sa javí ako neopodstatnená. 

bod č. 9.33 – k záberu poľnohospodárskej pôdy nedôjde. Výstavbou navrhovanej činnosti 

bude rešpektovaný zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z. z. v plnej miere. 

bod č. 34 - nakoľko nedôjde k záberu poľnohospodársky ani lesohospodársky využívanej  

pôdy, uvedená pripomienka je neopodstatnená. 

bod č. 35 - navrhovaná činnosť nepojednáva o výstavbe stavby. Prevádzka zariadenia bude 

zriadená v existujúcich prenajatých priestoroch na plochách, ktoré sú definované ako 

zastavané plochy a nádvoria, v priemyselnom areáli obce. 

 

Bod č. 35 – postavenie účastníka konania Vám vyplýva v zmysle správneho poriadku. 

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 
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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. 

 

 

Príslušný orgán  zaslal navrhovateľovi výzvu na doplňujúce informácie listom č. OU-SC-

OSZP-2018/010321-03 zo dňa 09.06.2018 v zmysle § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní na 

objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich zo stanovísk Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva a dotknutej verejnosti. spolu s kópiami predmetných stanovísk.  

 

 

Navrhovateľ dňa 27.07.2018 predložil objasnenie k pripomienkam RÚVZ Bratislava a 

ZDS v procese EIA pre Zariadenie na zber, výkup a úpravu odpadov – Reca 

 

Na základe Vašej výzvy Vám zasielame doplňujúce informácie našej spoločnosti k 

pripomienkam RÚVZ Bratislava a ZDS v procese EIA pre zámer Zariadenie na zber, výkup a 

úpravu odpadov – Reca. 

 

1) Pripomienka RÚVZ Bratislava: 

 

ŽP EKO QELET a.s. akceptuje požiadavku - posúdenie vplyvu hluku na najbližšiu obytnú 

zástavbu. Prikladáme objednávku u odbornej firmy a potvrdenie objednávky. Po vypracovaní 

posúdenia, bude tento dokument zaslaný na OÚ OSŽP Senec a RÚVZ Bratislava. 

 

2) Pripomienky ZDS: 

 

VYJADRENIE V PROCESE EIA K ZÁMERU „ZARIADENIE NA ZBER, VÝKUP A 

ÚPRAVU ODPADOV - RECA“ 

 

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.  

 

Textová aj grafická časť a jej rozsah spracovaný na strane 19 zámeru navrhovanej 

činnosti je v súlade s predloženým typom dokumentácie. Uvedená požiadavka 

nespadá do predmetu posudzovania vplyvov na životné prostredie, nakoľko 

technické normy nie sú verejne prístupné a ich kópie sú spoplatnené. 

 

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 
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zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do 

prevádzky). 

 

Všetky relevantné vplyvy dopravy boli posúdené a objektívne zhodnotené v rámci 

predloženého zámeru. Uvedená požiadavka nespadá do predmetu posudzovania 

vplyvov na životné prostredie, nakoľko technické normy nie sú verejne prístupné a 

ich kópie sú spoplatnené. 
 

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

príslušná zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej 

dostupnosti. 

 

Uvedená požiadavka nespadá do predmetu posudzovania vplyvov na životné 

prostredie. Z uvedeného dôvodu hodnotíme pripomienku ako nerelevantnú. 
 

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

znením príslušnej normy STN 73 6110.  

 

Uvedená pripomienka je nerelevantná, vzhľadom k tomu, že navrhovaná činnosť 

nepojednáva o vytvorení parkovacích plôch. 
 

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.  

 

Uvedená pripomienka je nerelevantná, vzhľadom k tomu, že navrhovaná činnosť 

nepojednáva o vytvorení parkovacích miest, plôch ani garáží. 
 

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

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

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. 

Vytvorenie navrhovanej činnosti bude realizované v súlade s platnými legislatívnymi 

predpismi. 
 

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

vodorovné plochy  požadujeme použitie drenážnej dlažby , ktoré zabezpečia 

http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc
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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. 

 

Uvedená pripomienka je nerelevantná, vzhľadom k tomu, že navrhovaná činnosť 

nepojednáva o vytvorení parkovacích plôch ani plochých striech. 
 

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. 

 

Všetky relevantné vplyvy zasahujúce do ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov boli 

posúdené a objektívne zhodnotené v rámci predloženého zámeru. 
 

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. 

 

Uvedená pripomienka je nerelevantná, vzhľadom k tomu, že navrhovaná činnosť 

nepojednáva o výstavbe, prenajatá plocha je pripravená na navrhovanú činnosť. 

Prevádzka zariadenia bude rešpektovať všetky platné normy a predpisy. 
 

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

Navrhovaná činnosť bude realizovaná v súlade s platnými legislatívnymi predpismi. 
 

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) 

Navrhovaná činnosť bude realizovaná v súlade s platnými legislatívnymi predpismi. 
 

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/).  

Navrhovaná činnosť bude realizovaná v súlade s platnými legislatívnymi predpismi. 
 

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. 

Všetky relevantné vplyvy hluku a emisií na najbližšiu obytnú zástavbu boli posúdené 

a objektívne zhodnotené v rámci predloženého zámeru. 
 

14. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.  

Uvedená pripomienka je nerelevantná, vzhľadom k tomu, že navrhovaná činnosť 

nepojednáva o výstavbe. 

http://www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf
http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/
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15. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného 

stavebného objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.  

Uvedená pripomienka je nerelevantná, vzhľadom k tomu, že navrhovaná činnosť 

nepojednáva o výstavbe. Prevádzka zariadenia bude zriadená v existujúcich 

prenajatých priestoroch a bude rešpektovať všetky platné normy a predpisy. 

Realizácia požiadavky nie je v kompetencii navrhovateľa, nakoľko sa prevádzka 

bude nachádzať v prenajatých priestoroch v priemyselnej zóne obce. 
 

16. 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. 

 

Uvedená pripomienka je nerelevantná, vzhľadom k tomu, že navrhovaná činnosť 

nepojednáva o výstavbe. Prevádzka zariadenia bude zriadená v existujúcich 

prenajatých priestoroch a bude rešpektovať všetky platné normy a predpisy. 

Realizácia požiadavky nie je v kompetencii navrhovateľa, nakoľko sa prevádzka 

bude nachádzať v prenajatých priestoroch v priemyselnej zóne obce. 
 

17. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej 

lokalite. Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty. 

 

Uvedená pripomienka je nerelevantná, vzhľadom k tomu, že navrhovaná činnosť 

nepojednáva o výstavbe. Prevádzka zariadenia bude zriadená v existujúcich 

prenajatých priestoroch a bude rešpektovať všetky platné normy a predpisy. 

Realizácia požiadavky nie je v kompetencii navrhovateľa, nakoľko sa prevádzka 

bude nachádzať v prenajatých priestoroch v priemyselnej zóne obce. 
 

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

lokálnej mikroklímy a jej bilancie.  

 

Uvedená pripomienka je nerelevantná, vzhľadom k tomu, že navrhovaná činnosť 

nepojednáva o výstavbe. Prevádzka zariadenia bude zriadená v existujúcich 

prenajatých priestoroch a bude rešpektovať všetky platné normy a predpisy. 

Realizácia požiadavky nie je v kompetencii navrhovateľa, nakoľko sa prevádzka 

bude nachádzať v prenajatých priestoroch v priemyselnej zóne obce. 
 

19. 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 

https://maps.google.com/?q=45+a+63&entry=gmail&source=g
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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 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 

 

Všetky relevantné vplyvy zasahujúce do ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov boli 

posúdené a objektívne zhodnotené v rámci predloženého zámeru. Navrhovaná 

činnosť bude realizovaná v súlade s platnými legislatívnymi predpismi. 
 

20. 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. 

 

Uvedená pripomienka je nerelevantná, vzhľadom k tomu, že navrhovaná činnosť 

nepojednáva o výstavbe. Prevádzka zariadenia bude zriadená v existujúcich 

prenajatých priestoroch a bude rešpektovať všetky platné normy a predpisy. 

Realizácia požiadavky nie je v kompetencii navrhovateľa, nakoľko sa prevádzka 

bude nachádzať v prenajatých priestoroch v priemyselnej zóne obce. 
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21. 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 

 

Navrhovaná činnosť bude realizovaná v súlade s platnými legislatívnymi predpismi. 
 

22. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom. 

 

Uvedená pripomienka je nerelevantná, vzhľadom k tomu, že navrhovaná činnosť 

nepojednáva o výstavbe stavby, ktorej statiku by bolo potrebné overovať. Prevádzka 

zariadenia bude zriadená v existujúcich prenajatých priestoroch a bude rešpektovať 

všetky platné normy a predpisy. 

 

23. 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“. 

 

Uvedená pripomienka je nerelevantná, vzhľadom k tomu, že navrhovateľovi bolo 

umožnené upustenie od variantného riešenia, pretože nie je k dispozícii iná lokalita.  

Prevádzka zariadenia bude zriadená v existujúcich prenajatých priestoroch v 

priemyselnom areáli obce a bude rešpektovať všetky platné normy a predpisy. 

 

24. 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. 

 

Všetky relevantné vplyvy vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou boli posúdené 

a objektívne zhodnotené v rámci predloženého zámeru, a to na základe dostatočných 

a aktuálnych informácii a v primeranom rozsahu.  
 

25. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a 

odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb. 

 

Uvedená pripomienka je nerelevantná, vzhľadom k tomu, že navrhovaná činnosť 

nepojednáva o výstavbe kanalizácie, ani ORL, ani iného vodného diela. 
 

26. 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 

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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sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej 

vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru. 

 

Navrhovaná činnosť je v súlade s využívaním priemyselnej lokality v zmysle 

územného plánu obce. 
 

27. 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.  

 

Navrhovaná činnosť bude realizovaná v súlade s platnými legislatívnymi predpismi. 

 

28. 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 

 

Navrhovaná činnosť bude realizovaná v súlade s platnými legislatívnymi predpismi. 
 

29. 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. 

 

Navrhovateľ na všetkých svojich prevádzkach postupuje v súlade s platnými 

legislatívnymi predpismi s dôrazom na environmentálny aspekt. 
 

30. 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. 

 

Uvedená požiadavka nespadá do predmetu posudzovania vplyvov na životné 

prostredie pre dokument zámeru. 
 

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

 

Uvedená požiadavka nespadá do predmetu posudzovania vplyvov na životné 

prostredie pre dokument zámeru. 

 

32. 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. 

 

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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Uvedená pripomienka je nerelevantná, vzhľadom k tomu, že navrhovaná činnosť 

nepojednáva o výstavbe. Prevádzka zariadenia bude zriadená v existujúcich 

prenajatých priestoroch a bude rešpektovať všetky platné normy a predpisy. 

Realizácia požiadavky nie je v kompetencii navrhovateľa, nakoľko sa prevádzka 

bude nachádzať v prenajatých priestoroch v priemyselnej zóne obce. 
 

33. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 

Z.z. 

 

Uvedená pripomienka je nerelevantná, vzhľadom k tomu, že navrhovaná činnosť 

nepojednáva o výstavbe stavby. Prevádzka zariadenia bude zriadená v existujúcich 

prenajatých priestoroch na plochách, ktoré sú definované ako zastavané plochy a 

nádvoria. 

 

34. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie 

nevyhnutnosti takéhoto záberu. 

 

Uvedená pripomienka je nerelevantná, vzhľadom k tomu, že navrhovaná činnosť 

nepojednáva o výstavbe stavby. Prevádzka zariadenia bude zriadená v existujúcich 

prenajatých priestoroch na plochách, ktoré sú definované ako zastavané plochy a 

nádvoria. 
 

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

príslušného katastrálneho územia. 

 

Uvedená pripomienka je nerelevantná, vzhľadom k tomu, že navrhovaná činnosť 

nepojednáva o výstavbe stavby. Prevádzka zariadenia bude zriadená v existujúcich 

prenajatých priestoroch na plochách, ktoré sú definované ako zastavané plochy a 

nádvoria, v priemyselnom areáli obce. 
 

36. 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. 

Ako navrhovateľ predloženého zámeru požadujeme, aby ZDS preukázalo, akým 

spôsobom sú dotknuté jeho práva na priaznivé životné prostredie v priemyselnej 

lokalite obce. 
 

 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 „Zariadenie na zber, výkup a úpravu odpadov - Reca“ 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. 
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 V prípade, že príslušný orgán napriek našej požiadavke vydá rozhodnutie zo zisťovacieho 

konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov zámeru „Zariadenie na zber, výkup a úpravu 

odpadov - Reca“ 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. 

 

Podľa ustálenej rozhodovacej praxe musia tí, čo o sebe tvrdia, že ich práva a záujmy môžu 

byť dotknuté, aj uviesť akým spôsobom sú tieto práva a záujmy dotknuté. Dotknutá 

verejnosť zastúpená p. Slávikom svojim neodborným postojom a bezpredmetnými 

pripomienkami neustále obmedzuje záujmy navrhovateľa a bráni tak navrhovateľovi 

uplatniť vo svojej či už existujúcej alebo plánovanej prevádzke potrebné legislatívne 

náležitosti na dosiahnutie súladu so zákonmi a vyhláškami platnými na území SR a EU.  

 

Navrhovateľ sa nebráni konštruktívnym podmienkam a deklaruje dôsledné a striktné 

plnenie a rešpektovanie všetkých zákonom stanovených požiadaviek. Avšak opätovne 

upozorňujeme na nedostatočné preštudovanie a pochopenie predloženej dokumentácie, 

nakoľko sa nejedná o žiadne budúce stavebné činnosti. Prevádzka zariadenia bude 

zriadená v existujúcej priemyselnej zóne v prenajatých priestoroch a bude rešpektovať 

všetky platné normy a predpisy. Realizácia požiadaviek p. Slávika nie je v kompetencii 

navrhovateľa, nakoľko sa prevádzka bude nachádzať v prenajatých priestoroch                       

v priemyselnej zóne obce. Rovnako opätovne poukazujeme na skutočnosť, že p. Slávik 

odmieta preukázať oprávnenosť svojho konania vo vzťahu k ZDS. 

 

 

Okresný úrad Senec, obor starostlivosti o životné prostredie listom                                            

č. OU/SC/OSZP/2018/010321 upovedomenie- Gu zo dňa 11.09.2018 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-

2018/010321 upovedomenie-Gu, zo dňa 11. 09. 2018, ktorý mu bol doručený dňa                  

17. 09. 2018, 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 

17.09.2018 s požiadavkou o poskytnutie kópie rozhodujúcich vecných podkladov rozhodnutia 

prostredníctvom e-mailu a o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k podkladom podľa § 33 ods. 

2 správneho poriadku.  

 

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-SC-OSZP-

2018/010321-upovedomenie-Gu, zo dňa 11. 09. 2018 podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku v 

oznámilo, že účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním 
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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 v pracovných dňoch. 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 Hurbanova 21, 903 01 Senec. Združenie domových samospráv napriek 

vyššie uvedenému, v lehote stanovenej Okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o 

životné prostredie do spisu na Okresnom úrade Senec, Odbore starostlivosti o životné 

prostredie nenahliadlo. 

 

Na základe upovedomenia zaslali nasledovné subjekty svoje stanoviská: 

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, pod č. ORHZ – PK2-

2018/002353-2 zo dňa 24.09.2018: z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik 

negatívnych vplyvov na životné prostredie. 

 

 

Záver 
 

 

 

Okresný úrad Senec, OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť               

z  hľadiska povahy a  rozsahu navrhovanej činnosti, miesta jej vykonávania, najmä jeho 

únosného zaťaženia, ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu 

očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, zváženia všetkých jej 

negatívnych aj pozitívnych vplyvov, pričom primerane použil  kritériá pre rozhodovanie 

podľa prílohy  č. 10 zákona o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III. Smernice 2011/92/EÚ 

o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie), 

možnosti realizácie  opatrení  navrhnutých v zámere na odstránenie a zmiernenie 

nepriaznivých dopadov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov 

a úrovne spracovania zámeru. Zobral do úvahy skutočnosť, že navrhovaná činnosť nezasahuje 

do chránených území európskeho významu Natura 2000.  Prevádzka navrhovanej činnosti má 

lokálny charakter a nebude mať žiadny vplyv, ktorý by presiahol štátne hranice. 
 

Okresný úrad Senec, OSŽP prostredie pri svojom rozhodovaní prihliadal aj na 

stanoviská podľa § 23 ods. 4 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. Akceptoval opodstatnené požiadavky, pripomienky 

a odporúčania, ktoré boli zahrnuté  do podmienok rozhodnutia.  V zmysle § 23 ods. 4 zákona 

o posudzovaní, ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje 

za súhlasné. 

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 

navrhovanej činnosti sa nepredpokladá závažný negatívny vplyv na jednotlivé zložky 

životného prostredia a zdravie obyvateľstva. Riziká v zámere sa teda pohybujú v spoločensky 

prijateľnej miere a je možné im predchádzať opatreniami na zmiernenie nepriaznivých 
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vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedenými v kap. IV.10 zámeru,  

opatreniami a dodržaním podmienok, ktoré vyplynuli zo stanovísk subjektov konania  

k 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 zámeru, stanovísk 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 zámeru 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.  

 

 

P o u č e n i e  

 

 

 

 Účastníci konania vrátane verejnosti v súlade s § 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 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 Senec, odbor 

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

Vo vzťahu k verejnosti 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 za deň doručenia rozhodnutia sa považuje pätnásty deň zverejnenia tohto 

rozhodnutia na webovom sídle (http://www.minv.sk/?uradna-tabula-20). 

Ak toto rozhodnutie nadobudne po vyčerpaní prípustných riadnych opravných 

prostriedkov právoplatnosť, je preskúmateľné súdom. 

 

 

Príloha: 

Rozdeľovník 

 

 

 

 

      Ing. Beáta Adameová 

                     vedúca odboru 

 

 

 

 



33 
 

Rozdeľovník: 

 

Doručuje sa: 

 

1. ŽP EKO QELET a.s., Československej armády 1694, 036 01 Martin 

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

 

Na vedomie 

3. Obec Reca, Reca 24, 925 26 Reca 

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

Senec 

5. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho 

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

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

Senec 

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

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

P.O.BOX  26, 820 09 Bratislava 29 
9. Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

10. Okresný úrad Senec, odbor KR, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

11. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a krajiny a vybraných zložiek prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 

Bratislava 

12. Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hurbanova 21, 

903 01 Senec 

13. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

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

15. Obec Reca, Reca 24, 925 26 Reca 

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

07 Bratislava 

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

Pezinok 

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

 

 
 
 

 


