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OU-SC-OSZP-2018/009166-Gu  

Senec, 03.07.2018 
 

 
 

 

            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 „Zvieracie krematórium – Volkan 150“,predloženého navrhovateľom 

Barbora Dobrovodská, Poľná 77, 900 28 Zálesie a 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 „ Zvieracie krematórium – Volkan 150“ uvedená v predloženom 

zámere, ktorej navrhovateľom je Barbora Dobrovodská, Poľná 77, 900 28 Zálesie 

 

 

 

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 ďalšieho stupňa dokumentácie navrhovanej činnosti v ďalšom 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:  

 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 bode 4.2. Údaje o výstupoch str. 32 je uvedené cit. “Požiadavky na takéto zariadenia 

ustanovuje Nariadenie (ES) č. 1774/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 3. Októbra 

2002 v znení 10 pozmeňujúcich predpisov.“ Požiadavky na nízkokapacitné spaľovne 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie 

Hurbanova 21, 903 01 Senec  
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určuje príloha III nariadenia Komisie (EÚ) č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné 

predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov 

neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ 

ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na 

hraniciach podľa tejto smernice (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 142/2011“). 

 

 Pri príprave dokumentácie navrhovanej činnosti v procese konania o povolení činnosti 

podľa osobitných predpisov spopolnenie prepracovať na nakladanie s rezídiuami 

spaľovania (popolom) tak ako ustanovuje príloha III nariadenia (EÚ) č. 142/2011             

a uviesť správne pojmy v zmysle platnej legislatívy na nakladanie s VŽP a tiež 

používať v súčasnosti platnú legislatívu.  

 

 Zariadenie na priame spaľovanie zvierat podlieha schvaľovaniu podľa článku 24 ods. 1 

písm. b) nariadenia (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy 

týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodnených produktov neurčených na 

ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie 

o vedľajších živočíšnych produktoch) a splnenie požiadaviek prílohy III nariadenia 

Komisie (EÚ) č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa 

vedľajších živočíšnych produktov a odvodnených produktov neurčených na ľudskú 

spotrebu a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78 (ES, pokiaľ ide o určité vzorky 

a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa tejto 

smernice. Kompetentným orgánom na schválenie činnosti a vydanie rozhodnutia                    

o schválení pre prevádzkarne na spravovania VŽP a nakladanie s nimi je podľa §6 ods. 

2 písm.i) bod 4 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z.z.“) Štátna veterinárna a potravinová správa 

SR. 

 

 Obec Zálesie požaduje pri umiestnení prevádzky dodržať regulatívy záväznej časti 

Územného plánu obce Zálesie a  žiada predložiť k odsúhlaseniu prevádzkový poriadok, 

ktorý okrem iného musí riešiť nakladanie s uhynutými zvieratami, ich prijímaním                 

od klientov s eventuálnym zabezpečením skladovaním. 

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

na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.  

 

Upozorňujeme navrhovateľa, že sa jedná o uhynuté zvieratá ako VŽP ( vedľajšie živočíšne 

produkty) materiál kategórie 1 a nie odpady a  aby pri príprave dokumentácie navrhovanej 

činnosti v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov požíval aktuálne 

právne predpisy vyhlášky a nariadenia.  Ďalej 

 Mobilné zariadenie je potrebné prevádzkovať a umiestňovať tak, aby negatívne 

neovplyvňovalo kvalitu povrchových a podzemných vôd v zmysle zákona č. 264/2004 

Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov. 

 Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec vydáva záväzné stanovisko 

v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní podľa § 44 ods. 1 písm. d) zákona                

č. 39/2007 Z.z., ak sa bude jednať o trvalé alebo dočasné umiestnenie spaľovne 

v budove alebo na pozemku. 

 K povoleniu posudzovaného technologického celku patriaceho do kategórie  stredného 

zdroja znečisťovania ovzdušia  je potrebný súhlas podľa § 17 ods. 1 zákona                           
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č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (Žiadosť o vydanie súhlasu treba predložiť na príslušný úrad 

v súlade  s §17 ods.2 zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší). Zakategorizovať stredný zdroj 

podľa platnej vyhlášky č. 410/2012 Z.z. 

 

  V ďalšom stupni PD riešiť aj  nakladanie s obalmi v ktorých budú zvieratá prípadne 

prepravované na miesto spaľovania. 

 

 

O D Ô V O D N E N I E  

 

 Navrhovateľ, Barbora Dobrovodská, Poľná 77, 900 28 Zálesie predložil  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 „Zvieracie 

krematórium – Volkan 150“ (ďalej len zámer), ktorý vypracovala Barbora Dobrovodská, 

Poľná 311/77, 900 28 Zálesie na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní. 

 

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

č. OU-SC-OSZP/2018/009166-002-Gu zo dňa 27.04.2018 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-

2018/009166-002-Gu zo dňa 27. 04. 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 prostrediahttps://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zvieracie-krematorium-volkan-

150-2.  

 

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. 

 

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-2018/8369/02 -Gu zo dňa 04.04.2018. Predkladaný zámer obsahuje okrem 

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

variant danej činnosti. 

 

http://www.minv.sk/?uradna-tabula-20
http://www.minv.sk/?uradna-tabula-20
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 Účelom navrhovanej činnosti je prevádzkovanie kremačnej pece, ktorá môže byť 

namontovaná na špeciálny prívesný vozík, a tým sa stáva mobilným, je určená na spaľovanie 

malých domácich uhynutých zvierat, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným 

požiadavkám z hľadiska prevencie nákaz. Jedná sa o typové zariadenie, ktoré dodáva na trh 

investor VOLKAN 150 od výrobcu Waste Spectrum Environmental Limited.  

 

Uvedená navrhovaná činnosť svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zák. č. 24/2006 

Z.z.  zaradená do kapitoly 11. Poľnohospodárska a lesná výroba, Položka č. 5 – Kafilérne 

a veterinárne asanačné ústavy do 10 t/deň  podlieha zisťovaciemu konaniu. 

 

Spaľovanie prebieha postupným zohrievaním celej, čím nastáva postupné odparovanie 

vody, ďalej prípadných organických tukov a nakoniec nastáva rozklad organickej hmoty tiel 

zvierat. Takýmto spôsobom nastáva v prvej fáze splyňovanie organickej hmoty, plynné 

primárne produkty stúpajú, resp. sú odsávané ventilátorom do dopaľovacej komory, do ktorej je 

privádzaný sekundárny spaľovací vzduch a kde je inštalovaný druhý horák a zariadenie                   

na meranie teploty. Z dopaľovacej komory spaliny odchádzajú cez nerezový komín                         

do ovzdušia.  Z konštrukčného hľadiska je vlastné teleso pece na spaľovanie mŕtvych tiel 

zvierat tvorené vnútornou nádobou zo žiaruvzdornej výmurovky, medzivrstvou tepelnej 

izolácie a vonkajším plášťom z nerezového plechu. Uhynuté zviera ( ako VŽP materiál 

kategórie 1) sa plní   do vychladnutej pece cez manipulačný otvor. Po naplnení a uzatvorení 

plniaceho otvoru   sa najskôr pomocným horákom vyhreje dopaľovacia komora (termoreaktor) 

na požadovanú teplotu min. 850˚C (trvanie približne 10 – 15 min., teplota sa nastavuje na 

programátore a môže byť aj vyššia), potom automatická regulácia zapáli hlavný horák, čím sa 

začne proces ohrievania a spaľovania. Spaľovanie trvá podľa veľkosti resp. kapacity pece a 

hmotnosti zviertka asi 4 – 6 hodín a končí sa automaticky odstavením prívodu paliva najskôr 

do hlavného horáka v primárnej komore a po približne 3 hodinách za stáleho chodu ventilátora 

aj do pomocného horáka v dopaľovacej komore. Následne sa pec chladí za chodu vzduchového 

ventilátora asi 6 hodín, po vychladení sa z pece vyberie tuhý zvyšok (sterilný popol), ktorého 

množstvo predstavuje obvykle 2 až 3% hmotnosti vsádzky. Vzhľadom na prevádzkovania 

horáka v dopaľovacej komore v priebehu celého spaľovacieho cyklu by sa nemali vyskytnúť 

žiadne výrazne odlišné nábehové alebo dobehové stavy spojené so zvýšenou tvorbou emisií 

znečisťujúcich látok. Riadiaci program pece zabezpečuje požadovanú teplotu 850˚C v priebehu 

celého spaľovacieho cyklu a určitú dobu aj po jeho skončení (minimálne 3 hodiny). Takýmto 

spôsobom je zabezpečené, že všetky odpadové plyny prejdú dopaľovaním, dokonale sa rozložia 

a odvedú do rozptylového komína. Na dne pece odporúča výrobca trvalo udržovať vrstvu 

popola 70 – 100 mm, ktorý pôsobí ako sorbent uvoľňovaného tuku, čím sa predlžuje čas jeho 

expozície pri vysokej teplote a jeho termický rozklad a súčasne sa zabráni vytekaniu z pece. 

Nízkokapacitná spaľovacia pec Volkan 150 má certifikát pre spaľovne biologického odpadu 

Volkan 150 je navrhnutý špeciálne na ručné nakladanie. Pri vložení tela zvierat je potrebné 

vybrať si vhodnú výšku, čo zabraňuje poškodeniu spôsobené nárazom a spätný ráz odpadu 

alebo horúcemu popolu. Na zabránenie poškodeniu stroja treba vykonávať pravidelne čistenie 

horákov. Horáky treba pri každom tretom spaľovaní vyčistiť, príp. opotrebované súčiastky 

vymeniť. Výmenu je možné vykonávať, keď je prístroj studený a ventilátory nie sú zapnuté (to 

zabraňuje, aby sa odpad dostal späť do horákov a nevytvoril ďalšie problémy).  

 

Kremačná komora – v nej nastáva proces horenia pomocou malého množstva kyslíka, pričom 

dochádza k splyňovaniu a spaľovaniu zvieraťa za vzniku zmesi plynov s vysokou teplotou. 

Následne v sekundárnej komore, ktorá je integrovaná do štruktúry pece, dochádza k oxidácii 

zmesi plynov prichádzajúcich z kremačnej komory, pri vysokej turbulencii a s pomocou 

termoregulačného horáka, ktorý udržuje plyny pri vysokej teplote. Tento proces umožňuje 

systému dosiahnuť perfektnú oxidáciu spalín, pričom vplyvom vysokej teploty (minimálne 

850˚C po dobu 2 sekúnd) dosiahnutej v sekundárnej komore, zabezpečí úplnú elimináciu dymu 
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a zápachu, pri súčasnom dodržaní národných a európskych emisných noriem. Sekundárne 

spaľovanie bolo navrhnuté a vyrobené tak, že zabezpečuje maximálnu ochranu úniku emisií              

do ovzdušia. Volkan 150 môže byť namontovaná na prívesný vozík, majiteľ ide pre mŕtve 

zviera. Po prevzatí zvieraťa podľa predpísaných hygienických pravidiel naloží do kotla a 

spaľovanie uskutočňuje mimo zastavané územie obce. Plošina vozíka je vytvorená podľa 

predpisov, umývateľná, nepremokavá a chránená pred vonkajšími vplyvmi. Počas spaľovania 

nahromadená teplota, ktorej stupeň je kvôli izolácii minimálny, sa voľne vyparí, zabezpečením 

vhodného pohybu vzduchu 

  

Pracovník vloží zviera do spaľovne a naštartuje priebeh spaľovania. Volkan 150 malokapacitná 

spaľovňa, ktorá spaľuje za hodinu menej ako 50 kg, kvôli nízkej kapacite je ľahko použiteľná.  
 

 

UMIESTNENIE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI  

 

Umiestnenie stavby:   

 

Kraj:             Bratislavský 

okres:             Senec 

obce: Zálesie 

katastrálne územia:    Zálesie 

P.č.                          1200/2 (parcela registra „E“) 

 

 

ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH NA 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 

Pri navrhovanom režime prevádzkovania zariadenia na spaľovanie malých domácich 

uhynutých zvierat nedôjde k významnejším zmenám negatívne ovplyvňujúcim jednotlivé 

zložky životného prostredia. 

 

Vplyvy na obyvateľstvo 

Vzhľadom na charakter činnosti a na podmienku plnenia prísnych bezpečnostných 

a hygienických predpisov riziká sú minimálne. Riziká je možné eliminovať len pracovnou 

disciplínou a dodržiavaním zásady ochrany zdravia pri práci. Z prevádzky navrhovanej činnosti 

nevznikajú odpadové látky takého charakteru a zloženia, aby mohli mať dopad na zdravotný 

stav obyvateľstva. Spaľovaním úhynu namieste sa eliminuje riziko šírenia nákazy a 

choroboplodných zárodkov. Spaľovanie sa bude uskutočňovať mimo zastavané územia obce a 

vo vzdialenosti cca. 700 m od obytnej zóny. Pri prevádzkovaní zariadenia bude nutné 

dodržiavať všetky zákony, vyhlášky, nariadenia a ostatné  správne predpisy na úseku ochrany 

verejného zdravia.  

 

Vplyvy na horninové prostredie a reliéf 

Vzhľadom na malé a nevýznamné zariadenie nebude mať zariadenie vplyv na horninové 

prostredie, reliéf. 

 

Vplyvy na klimatické pomery 

Navrhovaná činnosť sa prakticky neprejaví na zmene miestnej mikroklímy. 

 

Vplyvy na ovzdušie 

Nízkokapacitná spaľovacia pec Volkan 150 má certifikát pre spaľovne biologického odpadu 

a spĺňa požiadavky na spaľovne a spoločné spaľovne, pre ktoré neplatí Smernica 76/2000/ES 
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o spaľovaní odpadov. Volkan 150 malokapacitná spaľovňa odpadu spĺňa všetky normy EÚ na 

vypúšťanie spalín. Výsledky emisných meraní preukázali ,že emisné znečistenie vybranými 

znečisťujúcimi látkami bolo veľmi nízke a dosahovali len zlomky povolených emisných 

limitov, preto sa nepredpokladá závažný negatívny vplyv z hľadiska znečistenia ovzdušia 

týmito látkami. Sekundárne spaľovanie bolo navrhnuté a vyrobené tak, že zabezpečuje 

maximálnu ochranu úniku emisií do ovzdušia. V zmysle platnej legislatívy na ochranu 

ovzdušia pri uvedení nového zdroja znečistenia ovzdušia do prevádzky musia byť vykonané 

merania emisií na výstupe, ktoré by mali potvrdiť uvedené predpoklady. 

 

Vplyvy na vodné pomery 

Samotný proces kremácie zvierat nekladie žiadne nároky na potrebu vody a ani nemá žiadny 

vplyv na akékoľvek znečisťovanie podzemných a povrchových vôd. Odpadová voda vzniká len 

pri čistení a dezinfekcii kremačnej pece, ktorá bude likvidovaná v zmysle platných právnych 

predpisov. Vplyvy na povrchové a na podzemné vody hodnotíme ako bezvýznamné. 

 

Vplyvy na pôdu 

Realizácia a prevádzkovanie navrhovanej činnosti si nevyžiada záber poľnohospodárskej ani 

lesnej pôdy, z toho dôvodu vplyvy budú taktiež bezvýznamné. Kontaminácia pôdy sa 

nepredpokladá, počas prevádzky predstavuje takéto ovplyvnenie iba riziko, a to pri náhodných 

havarijných situáciách. 

 

Vplyvy na krajinu 

Navrhovaná činnosť priamo nezasahuje žiadny z prvkov ÚSES, tzn. nenaruší funkčnosť 

žiadneho prvku ÚSES ani iných biologicky hodnotných území. 

 

Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme 

Žiadne iné vplyvy na urbánny komplex a využívanie územia nám nie sú známe. 

 

Sociálne a ekonomické dôsledky a súvislosti 

Zvieracie krematórium je jednou z možností, ako zabezpečiť „likvidáciu“ a pochovanie malého 

domáceho miláčika. Kremačné zariadenie bude mať pozitívny vplyv na zlepšenie ekologických 

podmienok pri riešení problému, čo s uhynutým domácim miláčikom. Z hľadiska ekologického 

sa zamedzí vytváranie nelegálnych hrobov, ktoré sa vyskytujú hlavne v parkoch a na miestach, 

kde môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie.  

 

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky 

Na priamo dotknutej lokalite, a ani v jej bezprostrednej blízkosti sa nenachádzajú žiadne 

pamiatky kultúrnej alebo historickej hodnoty, ktoré by boli cieľom záujmu obyvateľov 

blízkeho okolo alebo návštevníkov dotknutého regiónu. 

 

Vplyvy na archeologické náleziská 

V priamo dotknutej lokalite nie sú známe žiadne archeologické nálezy, ktorých by sa mohla 

realizácia navrhovanej činnosti dotknúť a nie je ani predpoklad ich výskytu. 

 

Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality 

Priamo v dotknutom území sa nenachádzajú žiadne významné geologické lokality, ani známe 

paleontologické náleziská, ktorých by sa realizácia navrhovanej činnosti mohla dotknúť. 

 

Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy 

Ako už z uvedeného vypláva, v dotknutej lokalite sa nenachádzajú žiadne kultúrne hodnoty 

hmotnej či nehmotnej povahy. Navrhovaná činnosť súčasne svojím charakterom vylučuje 

vplyv na miestne zvyklosti a tradície. 
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Hodnotenie zdravotných rizík 

Z titulu prevádzkovania malokapacitnej spaľovne odpadu nevzniknú žiadne zdravotné riziká vo 

vzťahu k obyvateľom. Zamestnanec bude vyškolený na prácu so zariadením. Pri plnom 

rešpektovaní podmienok bezpečnosti práce, ochrany zdravia pri práci a starostlivosť o zdravé 

pracovné podmienky nebude mať prevádzka významný negatívny vplyv na ľudí. Prevádzkou 

navrhovanej činnosti nebudú vznikať odpadové látky takého charakteru a zloženia, aby mohli 

mať vplyv na zdravotný stav obyvateľstva.  

 

Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia  (napr. 

chránené vtáčie územia, územia európskeho územia, súvislá európska sústava  

chránených území NATURA 2000, národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené 

vodohospodárske oblasti) 

 

Vzhľadom na súčasný stav životného prostredia v dotknutom území, funkciu a charakter 

navrhovanej činnosti, kvalitu a kvantitu biotickej zložky bezprostredného okolia a na základne 

možných identifikovateľných a predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné 

prostredia možno konštatovať, že navrhovaná činnosť nebude mať vplyv buď samostatne alebo 

v kombinácii s inou činnosťou na územie patriace do súvislej európskej sústavy chránených 

území alebo na územie európskeho významu.  

 

PREDPOKLADANÉ VPLYVY PRESAHUJÚCE ŠTÁTNE HRANICE 

 

Vplyvy presahujúce štátne hranice sa nepredpokladajú ani počas výstavby ani počas prevádzky. 

 

 

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 obrany Slovenskej republiky, pod č. ASM-50-1126/2018 zo dňa 15.5.2018: 

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

v riešenom území nemá zvláštne územné požiadavky. 

 
2. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, pod č. 2018/1510-264 zo 

dňa 17.05.2018: Vydáva nasledovné stanovisko: Ako povoľujúci orgán, nemáme 

pripomienky  a požadujeme doplnenie predloženého zámeru činnosti priameho spaľovania 

vedľajších živočíšnych produktov (VŽP) bez prvotného spracovania. 

 V zámere žiadame uviesť správne pojmy v zmysle platnej legislatívy na nakladanie 

s VŽP a tiež používať v súčasnosti platnú legislatívu. 

 V bode 4.2. Údaje o výstupoch str. 32 je uvedené cit. „Požiadavky na takéto zariadenia 

ustanovuje Nariadenie (ES) č. 1774/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 3. Októbra 

2002 v znení 10 pozmeňujúcich predpisov.“ Požiadavky na nízkokapacitné spaľovne 

určuje príloha III nariadenia Komisie (EÚ) č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné 

predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov 

neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ 

ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na 

hraniciach podľa tejto smernice (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 142/2011“). 
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 Na str. 33 spopolnenie prepracovať na nakladanie s rezídiuami spaľovania (popolom) 

tak ako ustanovuje príloha III nariadenia (EÚ) č. 142/2011 a nie podľa už neplatnej 

vyhlášky 283/2011 Z.z. 

Zariadenie na priame spaľovanie VŽP bez prvotného spracovania podlieha 

schvaľovaniu podľa článku 24 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1069/2009, ktorým sa 

ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov 

a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie 

(ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) a musí spĺňa 

požiadavky určené prílohou III nariadenia Komisie (EÚ) č. 142/2011. 

ŠVPS SR nežiada, aby navrhovanú činnosť priameho spaľovania vedľajších živočíšnych 

produktov bez prvotného spracovania do hmotnosti 50 kg za hodinu v zariadení VOLKAN 

150, bola posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie požiadavky Štátnej 

veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky zahrnul  do tohto rozhodnutia, 

ktoré bude potrebné akceptovať v ďalších stupňoch povolenia. Navrhovateľ pri príprave 

dokumentácie navrhovanej činnosti v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných 

predpisov bude musieť  spopolnenie prepracovať na nakladanie s rezídiuami spaľovania 

(popolom), tak ako ustanovuje príloha III nariadenia (EÚ) č. 142/2011  a uviesť správne 

pojmy v zmysle platnej legislatívy na nakladanie s VŽP a tiež používať v súčasnosti platnú 

legislatívu. 

 

3. Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia, pod č. OU-SC-OKR-2018/3797-33 zo dňa 

04.05.2018: Z hľadiska záujmov civilnej ochrany obyvateľstva k predmetnej stavbe 

nemáme pripomienky.  Zároveň si dovoľujeme upozorniť investora, že pri územnom 

a stavebnom konaní je potrebné zohľadniť požiadavky 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 zabezpečenie technických 

a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany. 

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

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
Pripomienky sú zohľadnené týmto rozhodnutím. 

 
4. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy 

odpadového hospodárstva, pod č. OU-SC-OSZP-2018/009897RA-SEA zo dňa 07.05.2018: 

z hľadiska odpadového hospodárstva k predloženému zámeru navrhovanej činnosti 

„Zvieracie krematórium – Volkan 150“, v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie nemá pripomienky a predložený zámer nepožaduje 

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

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

 

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

2018/001064-2 zo dňa 17.05.2018:  z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik 

negatívnych vplyvov na životné prostredie. 
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6. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, sekcia 

pôdohospodárstva, odbor živočíšnej výroby, pod č. 12566/2018: 23.05.2018:  

 Zariadenie na priame spaľovanie zvierat podlieha schvaľovaniu podľa článku 24 

ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné 

predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodnených produktov 

neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 

(nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) a splnenie požiadaviek prílohy III 

nariadenia Komisie (EÚ) č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy 

týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodnených produktov neurčených 

na ľudskú spotrebu a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78(ES, pokiaľ ide 

o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na 

hraniciach podľa tejto smernice. Kompetentným orgánom na schválenie činnosti 

a vydanie rozhodnutia o schválení pre prevádzkarne na spravovania VŽP 

a nakladanie s nimi je podľa §6 ods. 2 písm.i) bod 4 zákona č. 39/2007 Z.z. 

o veterinárnej starostlivosti v zneí neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 

39/2007 Z.z.“) Štátna veterinárna a potravinová správa SR. 

 

 Navrhovaná činnosť priameho spaľovania vedľajších živočíšnych produktov bez 

prvotného spracovania, s rýchlosťou spaľovania maximálne 50 kg za hodinu 

v zariadení VOLKAN 150 (malokapacitná spaľovňa), by nemala byť 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 zmien. 

 

Pripomienky sú zapracované do tohto rozhodnutia. 

 

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

OSZP-2018/9809/VIM zo dňa 04.05.2018:  

 

 Z hľadiska ochrany prírody: 

 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. 

 

 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.  

 

8. Obec Zálesie, pod č. 519/2018 zo dňa 8.6.2018: Obec Zálesie požaduje pri umiestnení 

prevádzky dodržať regulatívy záväznej časti Územného plánu obce Zálesie Žiadame 

predložiť k odsúhlaseniu prevádzkový poriadok, ktorý okrem iného musí riešiť nakladanie 

s uhynutými zvieratami, ich prijímaním od klientov s eventuálnym zabezpečením 

skladovaním.  

 

Okresný úrad Senec, obor starostlivosti o životné prostredie listom                                          

č. OU/SC/OSZP/2018/009166 upovedomenie- Gu zo dňa 06.06.2018 podľa § 33 ods. 2 
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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  v súlade s § 23 ods. 1 správneho poriadku 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. 

 

 

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.  Výstavba a 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 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. 
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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 
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Príloha  - Rozdeľovník: 

 

Rozhodnutie č. OU-SC-OSZP- 2018/009166 - Gu sa doručuje:    

 

Doručuje sa: 

1. Barbora Dobrovodská, Poľná 311/77, 900 28 Zálesie 

 

Na vedomie: 

2. Obec Zálesie, Trojičné námestie č. 1, 900 28 Zálesie 

3. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, Botanická č. 17, 842 13 

Bratislava 

4. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičová 12, 

812 66 Bratislava 

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

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

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

26, 820 09 Bratislava 29 
8. Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Tomášikova 46, 

832 05 Bratislava 

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

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

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

11. Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hurbanova 21, 903 

01 Senec 

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

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

14. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava 

15. Obec Zálesie, Trojičné námestie č. 1, 900 28 Zálesie 

16. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 2, 902 01 

Pezinok 

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

18. Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, ref. pôdohospodárstva, 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

19. Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec, Svätoplukova 50, 903 01 Senec 

 

 


