
Oznámenie
Mesto Senec zastúpené Primátorom oznamuje verejnosti, že Ministerstvo životného 
prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia 
a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, 
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava (ďalej len „MŽP SR“), ako ústredný 
orgán štátnej správy starostlivosti o ŽP, ako správny a príslušný orgán, zaslalo listom 
číslo: 306/2019-1.7/bj, 33470/2019-inter., 33471/2019 zo dňa 24.06.2019, Mestu 
Senec

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní
pre Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

„Skládka odpadov Senec -  3. etapa -  Navvšenie 
hrádze severozápadného cípu skládky odpadov“
navrhovateľa, AVE SK odpadové hosp. s.r.o., Osvetová 24, 821 05 Bratislava.

Rozhodnutie vydané po vykonaní zisťovacieho konania k oznámeniu o zmene 
navrhovanej činnosti bolo mestu Senec doručené na zverejnenie dňa 08.07.2019.
V súlade s § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o posudzovaní“), do Rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní 
môže verejnosť nahliadnuť na Mestskom úrade v Senci, útvar stratégie a rozvoja 
mesta v pracovnom čase mestského úradu,

Pondelok : od 7.30 hod do 14.30 hod
Streda : od 8.30 hod do 16.30 hod
Piatok : od 7.30 hod do 13.30 hod

a to od 11.07.2019 do 25.07.2019 t.j. po dobu 15 dní od zverejnenia informácie 
o jeho doručení.

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad podľa § 61 správneho poriadku na 
MŽP SR v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením vyhotovenia rozhodnutia 
účastníkovi konania.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní sa za deň doručenia 
rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom 
konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní.

Dátum vyvesenia 10.07.2019
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Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva 
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Bratislava 24. 06. 2019 
Číslo: 306/2019-1.7/bj 

33470/2019 - inter. 
33471/2019

ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na 
životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 
1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti 
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení 
s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodlo podľa § 29 
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho 
konania k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Skládka odpadov Senec -  3. etapa -  
Navýšenie hrádze severozápadného cípu skládky odpadov“, navrhovateľa AVE SK 
odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, 821 05 Bratislava, takto:

Zmena navrhovanej činnosti „Skládka odpadov Senec -  3. etapa -  Navýšenie hrádze 
severozápadného cípu skládky odpadov“, uvedená v predloženom oznámení o zmene 
činnosti

sa nebude 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.

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životne prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na 
životné prostredie určuje nasledovné podmienky na zmiernenie negatívnych vplyvov zmeny 
navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov:
1. Realizovať inžiniersko-geologický prieskum územia ako podklad pre výpočet stability a 

statiky mechanicko - stabilizovanej zemnej hrádze;
2. V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie aktualizovať projekt pre uzatvorenie a 

rekultiváciu skládky;
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3. Presun monitorovacieho referenčného vrtu HSV 2, ktorý bude zasiahnutý výstavbou 
mechanicko - stabilizovanej zemnej hrádze realizovať podľa návrhu a posúdenia odborne 
spôsobilej osoby v oblasti hydrogeológie;

4. Po realizácii zmeny navrhovanej činnosť aktualizovať prevádzkový poriadok skládky a 
technologický reglement so zohľadnením vybudovanej mechanicko - stabilizovanej 
zemnej hrádze, zohľadnením novej kapacity skládky, zohľadnením nového umiestnenia 
monitorovacieho vrtu HSV 2;

5. Skládku zabezpečiť voči prenikaniu (hlavne vyvievaniu) odpadu do svojho 
bezprostredného okolia, zvlášť do chráneného územia SKUEV0089 Martinský les 
a zároveň pravidelne zabezpečiť zber odpadu z okolia skládky (prioritne z chráneného 
územia);

6. Vybudovať pasívne odplynenie časti skládky prostredníctvom osadenia jedného biofiltra 
pre oxidáciu metánu v LFG v mieste potreby.

7. Realizovať rekultiváciu telesa skládky odpadov 1. a 2. etapy prevádzkovateľom v zmysle 
platných právnych predpisov;

8. V prípade potreby zabezpečiť odčerpanie priesakových kvapalín v akumulačných 
nádržiach priesakových kvapalín skládok odpadov 1. a 2. etapy a 3. etapy 
prevádzkovateľom;

9. Pokračovať v dôslednom monitoringu priesakových vôd v zmysle vydaných integrovaných 
povolení jednotlivých skládok odpadov;

10. Pokračovať v pravidelnom monitoringu prítomnosti znečisťujúcich látok v podzemných 
vodách v zmysle vydaných integrovaných povolení a podľa schváleného plánu 
monitoringu pre jednotlivé etapy skládok odpadov;

11. V prípade prekročení limitných hodnôt sledovaných ukazovateľov v podzemných vodách 
realizovať opatrenia na nápravu;

12. Pokračovať v pravidelných kontrolách tesnosti akumulačnej nádrže priesakových kvapalín 
a v prípade potreby zabezpečiť jej vyprázdnenie a odvoz kontaminovaných vôd na 
zmluvnú čistiareň odpadových vôd;

13. Pokračovať v kontrolách tesnosti izolačnej fólie telesa skládky odpadov 3. etapy;
14. V prípade realizácie navrhovanej zmeny činnosti výstavby hrádze na severozápadnom cípe 

skládky odpadov 3. etapy vybudovať kvalitný tesniaci systém dna;
15. Zabezpečiť technické oddelenie odvádzania zrážkových odpadových vôd skládok odpadov 

1. a 2. etapy a 3.etapy, nakoľko majú rozdielnych prevádzkovateľov;
16. Vybudovať uzatvorený systém odvádzania zrážkových vôd z telesa skládky odpadov 3. 

etapy resp. z areálu odpadového hospodárstva, ktorý by vyúsťoval do vsakovacích 
objektov mimo znečistených plôch.

O dôvodnenie:

Navrhovateľ, AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, 821 05 Bratislava
(ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 08. 06. 2017 na Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) 
v súlade s §18 ods. 2 písm. c) a podľa §29 ods. 1 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“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Skládka 
odpadov Senec -  3. etapa -  Navýšenie hrádze severozápadného cípu skládky odpadov“ 
(ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“), vypracované podľa prílohy č. 8a k zákonu.


