
Oznámenie 
Mesto Senec zastúpené Primátorom oznamuje verejnosti, že Okresný úrad 

Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Úsek posudzovania vplyvov na 
životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec ako príslušný orgán štátnej správy 
predložil mestu Senec podľa 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") Rozhodnutie vydané v zisťovacom 
konaní č. OU-SC-OSZP-2017/014145-Gu zo dňa 11.12.2017 na základe zámeru 
navrhovanej činnosti „Truck Centrum Senec", predloženého navrhovateľom GEOSET 
- Inžiniering, s.r.o., Námestie SNP 19, 811 01 Bratislava. 

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní 
pre navrhovanú činnosť 

Truck Centrum Senec" u. 

Rozhodnutie vydané po vykonaní zisfovacieho konania o posudzovaní 
navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona o posudzovaní a zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov bolo mestu 
Senec doručené na zverejnenie dňa 04.01.2018. Podľa § 29 ods. 16 zákona 
o posudzovaní, dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť 
spôsobom v mieste obvyklom a na svojom webovom sídle. 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- Utorok : 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 08.01.2018 do 22.01.2018 t.j. po dobu 15 dní od zverejnenia informácie 
o jeho doručení. V dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja je možné do 
Rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní na základe zámeru navrhovanej činnosti 
nahliadnuť na webovom sídle príslušného orgánu: 

http://www.minv.sk/7uradna-tabula-20 
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UKXtSNY 
ÚRAD 
SENEC odbor starostlivosti o životné prostredie 

úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie 
Hurbanova 21, 903 01 Senec 

OU-SC-OSZP-2017/014145-Gu 
Senec, 11.12.2017 

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 „Truck Centrum Senec", predloženého navrhovateľom GEOSET -
Inžiniering, s.r.o., Námestie SNP 19, 811 01 Bratislava 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 „Truck Centrum Senec " uvedená v predloženom zámere, ktorej 
navrhovateľom je GEOSET - Inžiniering, s.r.o., Námestie SNP 19, 811 01 Bratislava 

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: 

> Pri riešení navrhovaných lokalít, je potrebné sa riadiť ustanoveniami § 12 a §17 zákona 
o ochrane pôdy. Ten, kto navrhne nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy 
na stavebný zámer je povinný zabezpečiť uplatnenie zásad ochrany poľnohospodárskej 
pôdy, Špeciálne najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy a viníc. 

> V plnom rozsahu rešpektovať podmienky určené Okresným úradom Senec, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy pre realizáciu predmetnej 
činnosti ( bod č, 7 tohto rozhodnutia). 

> Rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej trasovanie. 
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> Rešpektovať ochranné pásma prislúchajúcich ciest v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 

> Rešpektovať ochranné pásmo diaľnice Dl. 

> Vyjadrenie správcov dotknutých komunikácií. Požiadavky správcov komunikácií žiadame 
zohľadniť a rešpektovať v plnom rozsahu. 

> Rešpektovať pripravenú dopravnú infraštruktúru a jej trasovanie (diaľnica D4 a rýchlostná 
komunikácia Rl). 

> Budovanie parkovacích miest je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými normami STN 
a technickými predpismi. 

> V ďalšom stupni projektovej dokumentácie dodržať podmienky určené Okresným úradom 
Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (bod Č. 13). 

> Zaoberať sa pripomienkami Mestského úradu Senec a zohľadniť v dokumentácii stavby 
(bod č. 1 tohto rozhodnutia) 

> V prípade nevyhnutného výrubu v súvislosti sa navrhovanou činnosťou upozorňujeme, že 
na výrub stromov s obvodom kmeňa meraným vo výške 130 cm nad zemou väčším ako 
40 cm a krovín s výmerou nad 10 m v zastavanom území obce a 20 m2 mimo 
zastavaného územia obce sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu ochrany prírody 
(v pôsobnosti mesta Senec) podľa § 47 ods. 3 zákona. 

> Druhovú skladbu drevín v projekte sadových úprav odporúčame ešte pred územným 
konaním konzultovať so Štátnou ochranou prírody SR, Regionálnym centrom ochrany 
prírody v Bratislave a predložiť spolu so žiadosťou o vydanie súhlasu na výrub drevín ako 
návrh náhradnej výsadby, resp. jej časti. 

> 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. 

> 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. 

> Odporúčame realizovať navrhovanú činnosť vo Variante A. 

Zároveň však upozorňujme na nepresnosť v textovej časti zámeru vkaoitole IV. 12, pretože 
všeobecne záväznými nariadeniami mesta sa nemenia a nedopĺňajú Územno-hospodárske 
zásady. 
Ďalej upozorňujeme na chybné označenie ciest III. triedy na v predloženom zámere. 
Rozhodnutím MDVRR SR o usporiadaní cestnej siete, účinným od 06.05.2015 sa v cestnej sieti 
prečíslovali cesty III. triedy na území SR novými švrocifernými číslami. Rozhodnutie spolu 
s prevodníkom čísiel sú zverejnené na stránke www.ssc.sk. 
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