
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 ako príslušný orgán 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"), 
predložilo mestu Senec opravu rozhodnutia autoremedúrou na návrh účastníka, 
rozhodnutia vydaného vzisťovacom konaní pod č. 6917/2017-1,7/hp zo dňa 
25.10.2017 na zmenu navrhovanej činnosti „Skládka odpadov Senec - 3. etapa -
Navýšenie hrádze severozápadného cípu skládky odpadov", predloženého 
navrhovateľom AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o., Osvetová 24, 821 05 
Bratislava. 

Doplnené rozhodnutie o chýbajúce poučenie 
č. 6917/2017-1.7/hp zo dňa 10.11.2017 

pre oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 

„Skládka odpadov Senec - 3. Etapa 
Navýšenie hrádze severozápadného cípu skládky 

odpadov" 

Doplnené rozhodnutie o chýbajúce poučenie bolo mestu Senec doručené na 
zverejnenie dňa 16.11.2017. Podfa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní, dotknutá 
obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste 
obvyklom a na svojom webovom sídle. Do doplneného 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 
Streda 
Piatok 

od 7.30 hod do 14.30 hod 
od 8.30 hod do 16.30 hod 
od 7.30 hod do 13.30 hod 

a to od 20.11.2017 do 04.12.2017 t.j. po dobu 15 dní od zverejnenia informácie 
o jeho doručení. V dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja je možné do 
Rozhodnutia nahliadnuť na webovom sídle príslušného orgánu: 

http://www.minv.sk/7uradna-tabula-20 
a https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/skladka-odpadov-senec-3-etapa-

navvsenie-hradze-severozapadneho-cipu-sk 

Dátum vyvesenia 20.11.2017 
M E S T O J S p H E C 

MESTSsOT UBAD „, . . MieroyéflnáiTi..8 _ odtlače^íjetiatkíi gpflpig O 

dátum zvesenia 04.12.2017 

&1ESTO SHMS 
NÉESTSidTOfiAB 

odttačQ^^ŕî gtk '̂jBBiĵ ig G 

http://www.minv.sk/7uradna-tabula-20
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/skladka-odpadov-senec-3-etapanavvsenie-hradze-severozapadneho-cipu-sk
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/skladka-odpadov-senec-3-etapanavvsenie-hradze-severozapadneho-cipu-sk




9 MINISTERSTVO 
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

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

Mestský úrad Senec 

16 -11- "m-

Váš list číslo/zo djňa Naše číslo 

Podľa rozdeľovníka 

Vybavuje/kontakt 
Ing. Helena Ponecová 

_ 02/5956 23Í0 JA 
4)1 JLtÁÍ/^1 ~"~ I^LO- ff#,.£/&ŕfc>affittecova@enviro.gov.sk 

ô' 

Dátum 
10. 11.2017 

Vec :„Skládka odpadov Senec - 3. etapa - Navŕšenie hrádze severozápadného 
cípu skládky odpadov" - oprava rozhodnutia autoremedúrou na návrh účastníka (list 
č. 53/2017/Hru zo dňa 09. 11. 2017) 

Navrhovateľ, AVE SK odpadové hospodárstvo, s. r. o., Osvetová 24, 
821 05 Bratislava, (IČO: 36 357 065) doručil listom číslo: 53/2017Hru dňa 09. 11. 2017 
Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, odboru posudzovania vplyvov na 
životné prostredie (ďalej len „ MŽP SR") ako správnemu orgánu 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") a súlade s § 3 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „správny poriadok") žiadosť o úpravu - doplnenie Rozhodnutia č. 6917/2017-
1.7/hp zo dňa 25. 10. 2017 na zmenu navrhovanej činnosti: „Skládka odpadov Senec - 3. 
etapa - Navýšenie hrádze severozápadného cípu skládky odpadov", vydaného MŽP SR. 

Nakoľko MŽP SR ako príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní v súčinnosti so 
správnym poriadkom dodržiava pravidlá správneho poriadku, a preto v súlade s § 3 ods. 1, 
ods.2, ods.4 a v súlade s § 47 ods. 4 a ods. 6 správneho poriadku vydáva dnešným dňom 
10. 11. 2017 doplnené rozhodnutie o chýbajúce poučenie pod č. 6917/2017-1.7/hp. 

Pri písomnom vyhotovení rozhodnutia správny orgán pochybil, keď v písomnom 
vyhotovení rozhodnutia opomenul uviesť poučenie, pričom vykonanie opravy sa žiadnym 
spôsobom nedotkne skutkového a právneho stavu uvedeného v rozhodnutí. 

Rozhodnutie Vám v prílohe zasielame. 

S pozdravom 

A. 
■.iV'OTKÉHO PROSTREDIA SR 

nám. Li'dovila Štúra 1 
-■*': 35 B R AT I S L Á V A 

RNDr. Gabriel N i ž ä a n s k ý 
riaditeľ odboru 

Príloha: podľa textu 
Ministerstvo životného prostredia SR [ Námestie Ľudovíta Štúra 35/1 | S12 35 Bratislava | Slovenská republika 

tel . : + « 1 Z 59561111 i e-mail: hel en a. p on econaŕen ulro.gov.sk | www.mlmp.sk 

mailto:affittecova@enviro.gov.sk
http://ulro.gov.sk
http://www.mlmp.sk


Doručí sa: 

1. AVE SK odpadové hospodárstvo, s. r. o., Osvetová 24, 821 05 Bratislava, 
(IČO: 36 357 065) 

2. Mesto Senec, Mestský úrad Scnec, Úrad stratégie a rozvoja mesta, Mierové 
námestie č. 1, 903 01 Senec, (IČO: 00305065) 

3. Ing. Mária Hudáková, A. Dubčeka 1, 903 01 Senec; 

4. Občianske združenie MOJE MESTO Kollárova 5, 903 01 Senec, (IČO : 42265223), 
v zastúpení Jana Turanská, predsedníčka OZ; 

5. Ing. Mária Glončáková, J. Smreka 8, 90301 Senec 

6. Ing. Bohuslav Katrenčík, Dušnica 522/11, 906 38 Rohožník; 

Na vedomie: 

7. MŽP SR, odbor odpadového hospodárstva, Nám. Ľ. Štúra 1,812 35 Bratislava; 
(42181810) 

8. MŽP SR, Odbor integrovanej prevencie, Nám. Ľ. Štúra 1,812 35 Bratislava; 
(42181810) 

9. MŽP SR, Sekcia ochrany prírody biodiverzity a krajiny, Nám. Ľ. Štúra 
1,812 35 Bratislava; (42181810) 

10. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 
903 01 Senec; (IČO: 00151866) 

11. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 
ochrany prírody a krajiny a vybraných zložiek prostredia kraja, TomáŠikova 46, 
832 05 Bratislava; (IČO: 00151866) 

12. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor 
štátnej geologickej správy, TU; (42181810) 

13. Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hurbanova 
21, 903 01 Senec; (IČO: 00151866) 

14. Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia, Hurbanova 21, 903 01 Senec; (IČO: 
00151866) 

15. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava so sídlom v Bratislave, 
Ružinovská 8, 820 09 Bratislava; (IČO: 00607436) 

16. Okresný úrad Senec - Pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec; (IČO: 
00151866) 
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| H | MINISTERSTVO 
WM ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
^ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva 
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 
Námestie Ľudovíta Štúra 1,812 35 Bratislava 

Bratislava: 10. 11.2017 
Číslo: 6917/2017-1.7/hp 

ROZHODNUTIE 

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania 
vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR") 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. ostatnej 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 
(ďalej len „správny poriadok") a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 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 (ďalej len „zákon 
o posudzovaní"), vydáva podľa § 46 a § 47 správneho poriadku a podľa § 29 ods. 11, 13 
a 14 zákona o posudzovaní na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre 
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Skládka odpadov Senec - 3. etapa - NavýŠenie 
hrádze severozápadného cípu skládky odpadov" predložené navrhovateľom AVE SK 
odpadové hospodárstvo, s. r. o., Osvetová 24, 821 05 Bratislava (IČO 36 357 065), toto 
rozhodnutie: 

n e b u d e sa 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 spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania 
o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné rešpektovať nasledovné 
požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré vyplynuli zo stanoviska doručeného 
k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti: 
1. Pri výstavbe a prevádzke skládky nie nebezpečných odpadov dodržiavať všetky platné 

právne predpisy odpadového hospodárstva, a to najmä zákon č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášku MŽP SR č. 371/2015 Z. 
z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona a vyhlášku č. 372/2015 Z. z. 
o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti, najmä ustanovenia v § 3 
Stavebnotechnické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov. 

2. Prevádzkovateľ skládky odpadov predloží SIŽP, Inšpektorátu Bratislava, OIP projekt na 
uzatvorenie a rekultivovanie časti skládky odpadov (severozápadný svah) v ktorom dobe 
aktualizovaný v súčasnosti platný Projekt uzavretia a rekultivácie skládky 
odpadov lokalite Senec (Vypracovaného fy. Kovoprojekt ES, s.r.o.,2007). 

Ministerstvo životného prostredia SR | Námestie Ľudovíta Štúra 35/1 | 812 35 Bratislava | Slovenská republika 
tel.: +421 2 5956 2025 | e-mail: helena.ponecova@enviro.gov.sk | www.minzp.sk 

mailto:helena.ponecova@enviro.gov.sk
http://www.minzp.sk
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3. Prevádzkovateľ skládky odpadov predloží aktualizovaný havarijný plán prevádzky 
skládky odpadov na schválenie SIŽP V Bratislave. 

4. Pri každej ďalšej zmene činnosti, týkajúcej sa skládky odpadov v lokalite Senec -
Červený majer bude dôsledne uplatňovaný postup podľa zákona o posudzovaní. 

Odôvodnenie: 

Navrhovateľ, AVE SK odpadové hospodárstvo, s. r. o., Osvetová 24, 
821 05 Bratislava (IČO 36 357 065), doručil dňa 08. 06. 2017 na MŽP SR podľa § 18 
ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona 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 zákona. 1 

MZP SR ako príslušný 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 ods. § 1 ods. 2 správneho poriadku a ako 
príslušný orgán podľa § 3 k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona, informovalo dotknutú 
obec, dotknuté orgány, povoľujúci orgán a rezortný orgán, že dňom doručenia oznámenia 
o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo 
veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie a vyzvalo na doručenie 
stanoviska v zákonom stanovenej lehote. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo 
zverejnené na webovom sídle MŽP SR, na adrese: 

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/skladka-odpadov-senec-3-etapa-navysenie-
hradze-severozapadneho-cipu-sk 

MŽP SR informovalo všetkých 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 i k spôsobu jeho zistenia, prípadne 
navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy, 
výpisy) na MŽP SR. Táto informácia bola taktiež zverejnená ako súčasť informácie pre 
verejnosť na vyššie uvedenej adrese webového sídla MŽP SR. 

Stručný vopis súčasného stavu: 
Činnosť je lokalizovaná do areálu skládky odpadov Senec, prevádzkovateľ 

spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo, s. r. o., Osvetová 24, 821 05 Bratislava, na 
pozemkoch p. č. 5066/32, 5069/15, 5070/22, ktoré sa nachádzajú severne od zastavaného 
územia mesta Senec, v okrese Senec v Bratislavskom kraji. 

V areáli je v súčasnosti prevádzkovaná skládka odpadov (tzv. 3. etapa), ktorej teleso 
je ohraničené zo západu prístupovými komunikáciami resp. veľkoblokovou ornou pôdou, 
zo severu komunikáciou a lesnými porastmi a z juhovýchodu uzatvoreným telesom 
skládky 1. a 2. etapy resp. ťahom diaľnice Dl a prevádzkou Bioplynovej stanice Senec. 
Vstup do areálu sa nachádza na jeho juhovýchodnej strane. Od najbližšieho obytného domu 
je 3. etapa skládky vzdialená cca 250 m. 

Prevádzkovateľ skládky odpadov má na jej prevádzkovanie vydané integrované 
povolenie pod č.: 550-24828137120081Koz,Sta/374390107/Zl zo dňa 22. 07. 2008, ktoré je 
právoplatné dňom 24. 07. 2008 

Súčasné teleso skládky „Skládka odpadov Senec - 3.etapa" má kapacitu 550 000 m3. 
Navrhovaná Činnosť je podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní zaradená do 

kapitoly 9. Infraštruktúra, položky č. 3. Skládky odpadov na odpad, ktorý nieje nebezpečný 

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/skladka-odpadov-senec-3-etapa-navyseniehradze-severozapadneho-cipu-sk
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/skladka-odpadov-senec-3-etapa-navyseniehradze-severozapadneho-cipu-sk
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s kapacitou od 250 000 m3, a preto je zaradená do časti „A" a podlieha povinnému 
hodnoteniu. 

Popis navrhovanej zmeny 
Predmetom predloženého oznámenia o zmene je identifikovať a posúdiť vplyvy 

navrhovanej stavby „Skládka odpadov Senec - 3. etapa - Navýšenie hrádze 
severozápadného cípu skládky odpadov ". 

Účelom zmeny navrhovanej činnosti je zvýšenie stability a optimalizácia 
využiteľného objemu telesa existujúcej skládky odpadov s názvom prevádzky „Skládka 
odpadov Senec - 3. etapa" v lokalite Senec - Červený Majer prostredníctvom vertikálneho 
navýšenia obvodovej hrádze telesa aktívne prevádzkovanej skládky odpadov na jej 
severozápadnom okraji. 

Súčasné teleso skládky odpadov Senec - 3. etapa má kapacitu 550 000 m3. 
Vybudovaním zemnej hrádze sa v konečnom dôsledku navýši voľný objem jestvujúcej 
skládky odpadov o max. 66 000 m3 a to bez jej plošného rozširovania. 

Navrhované technické riešenie navýšenia hrádze telesa skládky a súvisiacich úprav 
plne rešpektuje platné národné predpisy pre oblasť skládkovania odpadov vrátane aktuálne 
platného znenia vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z. z. a príslušné technické normy, najmä 
STN 83 8102 Skládkovanie odpadov. Navrhovanie skládok odpadov (2004) a STN 83 8104 
Skládkovanie odpadov. Uzavretie a rekultivácia skládok odpadov (2004). 

Navýšenie hrádze telesa skládky sa opiera o najnovšie poznatky geotechnologických 
vlastností skládkových odpadov a využíva moderné geosyntetické materiály. Navrhované je 
riešenie s využitím tzv. mechanickú - stabilizovanej zemnej hrádze (MSEB). 

Vybuduje sa voľne stojaca zemná štruktúra postupným zhutňovaním zemín po 
vrstvách s výstužou geosyntetickými mrežami z polypropylénu (PP) alebo 
vysokohustenéhopolyetylénu (HDPE). Výstuž poskytuje dostatočnú pevnosť a stabilitu aj 
pri strmších svahoch, čo v konečnom dôsledku 
•S znižuje plošný záber opornej hrádze (ponecháva viac priestoru pre ukladanie odpadu), 
S zmenšuje spotrebu zemín využitých do opornej hrádze (znižuje investičné náklady), 
■f výrazne zvyšuje stabilitu celého telesa skládky. 

Realizácia MSEB je navrhovaná nad jestvujúcou severozápadnou obvodovou 
hrádzou kazety. 

Vertikálne navýšenie dotknutého telesa skládky odpadov vychádza z jej jestvujúceho 
stavu: stredná časť západnej hrádze skládky je približne o 7 metrov nižšie ako okrajové 
rohové časti, SV cíp skládky je na kóte 144,050 m n.m., SZ cíp je na kóte 143,24 m n. m. a 
stredná časť hrádze je na kóte 137,20 m n. m. 

Navrhovateľ má záujem v krátkej dobe uzatvoriť a rekultivovať časť skládky 
(severozápadný svah) a preto požiada o aktualizáciu v súčasnosti platného Projektu 
uzavretia a rekultivácie (Kovoprojekt ES, s.r.o.,2007). 

MŽP SR v súlade s § 29 ods. 8 a ods. 9 zákona o posudzovaní upovedomilo rezortný 
orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutú obec, že môžu doručiť príslušnému 
orgánu písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich 
pracovných dní od jeho doručenia a o povinnosti dotknutej obce informovať verejnosť. 

K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti zaslali stanovisko: 
> Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového 

hospodárstva - rezortný orgán (list č. 33564/2017 zo dňa 03. 08. 2017) 
Požaduje doplniť do oznámenia o zmene zoznam druhov odpadov, ktoré majú byť 
zneškodňované na skládke nie nebezpečných odpadov Červený Majer - lokalita Senec. 
Konštatuje, že rozširovanie kapacít existujúcich skládok odpadov je potrebné posudzovať 
veľmi citlivo na základe reálnych potrieb skládkových kapacít dotknutého regiónu, preto 
navrhovateľa upozorňuje na sprísňovanie právnych predpisov upravujúcich oblasť 
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skládkovania odpadov vo väzbe na záväzky Slovenskej republiky voči EU, predovšetkým 
v oblasti opätovného použitia arecyklácie odpadov, vychádzajúc z cieľov smernice 
2008/98/ES o odpade. 
Upozorňuje, že na skutočnosť, že pri výstavbe a prevádzke skládky nie nebezpečných 
odpadov je potrebné dodržiavať všetky platné právne predpisy odpadového hospodárstva, 
a to najmä zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
vyhlášku MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
a vyhlášku č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti, 
najmä ustanovenia v § 3 Stavebnotechnické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov. 
Odporúča na základe novej neposudzovanej navrhovanej zmeny rozšírenia skládky/zvýšenia 
stability a optimalizácie využiteľného objemu telesa nie nebezpečných odpadov v lokalite 
Senec - Červený Majer ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 

Vyjadrenie navrhovateľa/prevádzkovateľa - zoznam odpadov, ktoré sa budú ukladať na 
skládku odpadov po realizácii zmeny činnosti prostredníctvom výstavby MSEB hrádze je 
uvedený v Oznámení o zmene na str. 8 - 13. (požiadavka splnená) 
Pre opätovné vysvetlenie uvádzame - hrubým písmom sú v tabuľke označené nové druhy 
odpadov (7 nových druhov), ktoré navrhovateľ/prevádzkovateľ nemal doposiaľ povolené 
ukladať na skládke, no z dôvodu nových trendov v priemysle a iných odvetviach, odpady 
v Slovenskej republike reálne vznikajú aje potrebné riešiť možnosti ich zneškodnenia. 
Sprísňovanie právnych predpisov upravujúcich oblasť skládkovania - pri plánovaní 
rozšírenia skládky odpadov sa postupovalo citlivo, pristúpilo sa k variantu, ktorý nebude 
vyžadovať záber nového územia, využijú sa existujúce skládkovacie priestory a realizáciou 
technických opatrení vzniknú nové skládkovacie kapacity za dodržania všetkých 
legislatívnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva a taktiež stavebného zákona. 

> Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor integrovanej prevencie 
- dotknutý orgán (list č. 33439/2017 zo dňa 27. 07. 2017) 

Súhlasí s navrhovanou zmenou činnosti len v prípade ak navrhovateľ AVE SK odpadové 
hospodárstvo, s. r. o., dodrží ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov 
a dočasnom uskladnení kovovej ortuti. Pri realizácii zmeny činnosti bude potrebné 
dodržanie ustanovení zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Vyjadrenie navrhovateľa/prevádzkovateľa - tak ako doposiaľ, aj naďalej bude 
prevádzkovateľ skládky odpadov dodržiavať všetky ustanovenia v oblasti odpadového 
hospodárstva a integrovanej prevencie a kontrole znečisťovania životného prostredia. 

> Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28 B, 974 01 Banská 
Bystrica - dotknutý orgán (list č. ŠOP SR /1238-004/2017 zo dňa 04. 08. 2017): 

Stotožňuje sa s priloženým odborným stanoviskom územne príslušného organizačného 
útvaru ŠOP SR, Správy CHKO Dunajské luhy, pracoviska Bratislava č. CHKODL-BA 265-
001/2017 zo dňa 02. 08. 2017. 
V stanovisku je uvedené nasledovné: 
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Skládka odpadov Senec - 3. etapa - navýšenie 
hrádze severozápadného cípu skládky odpadov sa nepožaduje ďalej posudzovať podľa 
zákona o posudzovaní. 
Požaduje do rozhodnutia, ktoré bude vydané v zisťovacom konaní zahrnúť podmienku do 
aktualizovaného prevádzkového poriadku zaručenia skutočnosti, aby poletavý odpad, 
ukladaný na skládku odpadov bezprostredné neznečisťoval jej okolie, najmä ÚEV 
Martinský les. Dodržiavanie príslušných noriem a právnych predpisov súvisiacich s 
prevádzkou telesa skládky považujeme za samozrejmé. 

> Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Chránenej krajinnej oblasti 
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Dunajské luhy, pracovisko Bratislava, Jeséniová 17D, 831 01 Bratislava, dotknutý 
orgán (list č. CHKODL-BA 265-001/2017 zo dňa 02. 08. 2017) 

Hodnotenie územia z hľadiska ochrany prírody 
V riešenom území platí prvý stupeň ochrany podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o 
ochrane prírody a krajiny. 
Skládka odpadu sa nachádza v bezprostrednom kontakte (hraničí) s územím európskeho 
významu SKUEV0089 Martinský les, ktorý sa nachádza severne od umiestenia plánovanej 
činnosti aje od nej oddelený oplotením. 
Hodnotenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska ochrany prírody 
Predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti obsahu informácie dôležité z hľadiska 
ochrany prírody a krajiny podľa prílohy č. 8a zákona o posudzovaní vplyvov. 
Návrh riešenia a odôvodnenie 
Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nevožaduie pokračovať v procese hodnotenia 
vypracovaním správy o hodnotení. 
Nepredpokladá, že vypracovaním správy o hodnotení budú získané výrazne odlišné, alebo 
inak významné informácie o vplyvoch hodnotenej činnosti na záujmy ochrany prírody 
a krajiny, 
Navrhuje v rámci opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov, aby celkovo skládka bola 
zabezpečená voči prenikaniu (hlavne vyvievaniu) odpadu do svojho bezprostredného okolia 
zvlášť do chráneného územia SKUEV0089 Martinský les. 
V prípade, že to nie je technicky realizovateľné navrhuje, aby bol zabezpečený zber odpadu 
z okolia skládky (prioritne z chráneného územia) pochádzajúceho zjavne zo skládky 
odpadu. 

Vyjadrenie navrhovateľa/prevádzkovateľa k stanovisku MZP SR, Sekcia ochrany prírody, 
biodiverzity a krajiny - Podmienka neznečisťovania bezprostredného okolia, najmä ÚEV 
Martinský les - navrhovateľ/prevádzkovateľ má so správcom Martinského lesa (Pozemkové 
spoločenstvo lesa sv. Martina v Senci) uzatvorenú odplatnú zmluvu na zber úletov, pokiaľ 
k takému niečomu dôjde, úlety budú operatívne odstránené. 
Pre zabezpečenie ochrany životného prostredia, obzvlášť voči vyvievaniu odpadu do 
chráneného územia má prevádzkovateľ zariadenia možnosť využívať ochranné siete proti 
úletom ľahkých zložiek odpadu, V prípade vzniku únikov do okolitého prostredia, budú 
úlety v zmysle vyššie uvedeného návrhu odstránené. 

> Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných 
zdrojov, Odbor štátnej geologickej správy - dotknutý orgán (list č. 32702/2017 zo dňa 
02. 08. 2017) 

Konštatuje, že geologické pomery záujmového územia, inžinierskogeologické vlastnosti hornín, 
problematika podzemných vôd, vrátane informácií o monitorovacom systéme boli spracované 
v dostatočnom rozsahu. 
Uvádza z pohľadu výskytu geodynamických javov, že v priestore navrhovanej činnosti 
a v jej blízkom okolí nie sú zaznamenané svahové deformácie. Nie sú zaznamenané ani iné 
environmentálne záťaže, ako je posudzovaná environmentálna záťaž. 
Konštatuje, že navýšenie hrádze telesa skládky a súvisiace úpravy s využitím tzv. 
mechanicko - stabilizovanej zemnej hrádze (MSEB) je v oznámení o zmene popísané 
podrobne a vychádza z projektu uzavretia a rekultivácie skládky. 
Uvádza, že podľa oznámenia Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v dotknutom 
území je evidovaná skládka odpadov tak, ako je to zobrazené na mapovej prílohe oznámenia 
o zmene, územie spadá do oblasti nízkeho až stredného radónového rizika. 
Pripomína, že vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného 
radónového rizika sa posudzuje podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia. 
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> Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, (list č. BA-0SZP1-
2017/075886/ANJzo dňa 03. 08. 2017) 

Ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej 
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov dal 
k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti súborné stanovisko podľa 
zákonov za jednotlivé zložky ochrany životného prostredia. 
Orgán ochrany prírody kraja 
Konštatuje, navrhovaná zmena činnosti sa má realizovať v území, kde platí prvý stupeň 
ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v 
znení neskorších predpisov. 
K zmene činnosti sa nevyjadruje z dôvodu, že ako orgán ochrany prírody kraja, nie je 
z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny dotknutým orgánom podľa § 3 písm. p) 
zákona o posudzovaní. 
Orgán štátnej vodnej správy kraja 
K zmene činnosti sa nevyjadruje z dôvodu, že ako orgán štátnej vodnej správy „kraja, nie je 
z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny dotknutým orgánom podľa § 3 písm. p) 
zákona o posudzovaní. 
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva kraja 
Pripomína, že v oznámení o zmene navrhovanej činnosti - zväčšovaní kapacity existujúcej 
skládky odpadu a pri ďalšom nakladaní s odpadom je nevyhnutné dodržiavať všetky 
ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva, 
najmä zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s ním 
súvisiacich právnych predpisov. 
Konštatuje, že v súlade s Programom odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na 
roky 2016 až 2020 je rozširovanie kapacít existujúcich skládok odpadov potrebné 
posudzovať veľmi citlivo na základe reálnych potrieb skládkových kapacít dotknutého 
regiónu. 
Orgán prevencie závažných priemyselných havárii 
Ako príslušný orgán podľa ustanovení § 1 odsek 1 písm. b) a § 4 odsek 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 a podľa ustanovení § 23 
odsek 1 písm. c) a § 14 odsek 4 zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných 
priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva k predmetnej 
zmene navrhovanej činnosti nasledovné záväzné stanovisko: Z hľadiska prevencie 
závažných priemyselných havárií súhlasíme s vydaním súhlasného stanoviska bez 
pripomienok. 

> Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania 
vplyvov na životné prostredie, (list č. BA-OSZP1- 2017/075886/ANJ zo 
dňa 03. 08.2017) 
Za svoj územný obvod ( k. ú. Senec ) k navrhovanej zmene činnosti vydal za príslušné 
dotknuté orgány štátnej správy vo svojej pôsobnosti podľa zákona č. 525/2003 Z. z. 
nasledujúce stanovisko: 

Úsek štátnej vodnej správy 
Konštatuje, že navrhovaná investícia je z hľadiska vodohospodárskeho možná, ak budú 
splnené nasledovné podmienky: 
a) Dodržať príslušné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona 

SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). 
b) Skládku odpadov zabezpečiť a prevádzkovať - v zmysle schváleného prevádzkového 

poriadku - tak, aby nedošlo k priesaku priesakových vôd do podzemných vôd. 
c) Monitorovať kvalitu podzemných vôd v okolí skládky odpadov. 
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d) Sledovať kvalitu priesakových vôd zo skládky odpadov v akumulačnej nádrži -
v rozsahu, ktorý stanovuje nariadenie vlády 491/2002 Z. z. ktorým sa ustanovujú 
kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia 
odpadových vôd a osobitných vôd - tab. 9.4. 

e) Výsledky rozborov vzoriek priesakových vôd zo skládky (N.V. 491/2002 Z. z.) 
a monitoringu kvality podzemných vôd v okolí skládky každoročne predkladať orgánu 
štátnej vodnej správy do 31.januára, za uplynulý kalendárny rok. 

f) Zabezpečiť odber (4 x ročne) a rozbory vzoriek v akreditovanom laboratóriu. 
g) Aktualizovať a predložiť SIŽP V Bratislave schválený havarijný plán. 
h) Dodržiavať ochranné pásma jestvujúcich inžinierskych sietí, resp. zohľadnené 

požiadavky ich vlastníkov a prevádzkovateľov. 
Navrhovateľ/prevádzkovateľ akceptuje odporúčania Okresného úradu Senec, ale nakoľko 
navrhovaná činnosť spadá pod zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 
životného prostredia, výsledky rozborov budú, tak ako doposiaľ, predkladané SIŽP, 
Inšpektorátu Bratislava, odboru integrovanej prevencie, tento odbor integruje všetky oblasti 
životného prostredia, vrátane orgánu štátnej vodnej správy. V prípade, že povoľujúci orgán 
bude trvať na predkladaní aj orgánu štátnej vodnej správy, navrhovateľ/prevádzkovateľ sa 
tejto nadštandardnej podmienke však nebude brániť. 

> Okresný úrad Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií', ((list 
č. 2017/010910/DUR zo dňa 15. 08. 2017) 

Konštatuje, že navrhovaná zmena činnosti sa nedotýka záujmov, ktoré chráni ako úrad 
podľa osobitného predpisuj, týkajúceho sa cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
a preto nepožaduje jeho ďalšie hodnotenie podľa zákona o posudzovaní. 

> Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom BRATISLAVA hlavné mesto so 
sídlom v Bratislave, dotknutý orgán (list č. HŽP/13786/2017 zo dňa 26. 07. 2017) 

Konštatuje, že po preskúmaní žiadosti bolo zistené, že oznámenie o zmene (ADONIS Consult, 
s.r.o. Bratislava, 06/2017) rieši zvýšenie hrádze v SZ časti jestvujúcej 3.etapy skládky odpadov 
o dĺžke 220 m, čím sa zvýši kapacita povolenej skládky nie nebezpečných odpadov 550 000 m 
o 66 000 m . Na základe zmeny činnosti aj dôjde k zmene Projektu uzavretia a rekultivácie 
skládky nie nebezpečných odpadov. 
Konštatuje, že nedôjde k zmene jestvujúcich podmienok skládkovania a tým ani zmene vplyvu 
na najbližšiu obytnú zástavbu (2 rodinné domy 250 m, súvislá zástavba cca 3000 m). 
Navrhovaná zmena nepredstavuje ohrozenie verejného zdravia ani podmienok bývania v jej 
okolí. 
Činnosť bude ďalej posúdená podľa zákona č. 355/2007 Z. z. a jeho vykonávacích predpisov. 
Z hľadiska ochrany zdravia netrvá na posudzovaní zmeny činnosti podľa zákona 
č. 24/2006 Z. z. pre činnosť „Skládka odpadov Senec - 3.etapa - Navýšenie hrádze 
severozápadného cípu skládky odpadov" , umiestnenej na k. ú. Senec na pozemkoch parcelné 
čísla 5066, 5069, 5070. 

> Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prírody, 
biodiverzity a krajiny - dotknutý orgán (list č. 7123/2017-6.3 zo dňa 22. 08. 2017) 
požaduje: 

Stotožňuje sa s priloženým odborným stanoviskom ŠOP SR č. ŠOP SR/1238- 0.04/2017 zo 
dňa 04 08 2017, ktoré bolo doručené MŽP SR dňa 10. 08. 2017, čím súhlasí so stanoviskom 
ŠOP SR, Banská Bystrica list č.: ŠOP SR/1238-004/2017 zo dňa 04. 08. 2017 kde sa 
stotožňuje s odborným stanoviskom územne príslušného organizačného útvaru ŠOP SR, Správy 
CHKO Dunajské luhy, pracoviska Bratislava č. CHKODL-BA 265-001/2017Správy CHKO 
Dunajské luhy, pracoviska Bratislava č. CHKODL-BA 265-001/2017. zo dňa 02. 08. 2017. 
Požaduje zaradiť v rámci opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov opatrenie, aby bolo 
teleso skládky zabezpečené voči prenikaniu odpadu do svojho bezprostredného okolia najmä 
do územia európskeho významu Martinský les. 
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Navrhuje v prípade, že to nie je technicky realizovateľné, aby bol zabezpečený zber tohto 
odpadu z okolia skládky (prioritne z dotknutého chráneného územia"), ktorý pochádza zjavne 
zo skládky odpadu. 
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Skládka odpadov Senec - 3. etapa - navýšenie hrádze 
severozápadného cípu skládky odpadov nepožaduje ďalej posudzovať podľa zákona. 
> Dopravný úrad, divízia civilného letectva Bratislava, dotknutý orgán (list 

č. 16012/2017/ROP-002/24854 zo dňa 31. 07. 2017, doručené 07. 08. 2017) 
Konštatuje ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva v zmysle 
ustanovení §28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemá z hľadiska 
záujmov civilného letectva k predmetnej stavbe žiadne požiadavky. 

> Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresné úrad Senec, odbor cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií, dotknutý orgán (list č. OU-SC-OCDPK-2017/01091O/DUR, 
zo dňa 15. 08. 2017, doručené 22. 08. 2017) 

Z hľadiska záujmov, ktoré chráni úrad podľa osobitného predpisu nepredpokladá vznik 
negatívnych vplyvov na životné prostredie. Nepožaduje ďalšie posudzovanie zmeny 
činnosti. 

> Mesto Senec - Mestský úrad Senec, Útvar stratégie a rozvoja mesta, dotknutá obec a 
účastník konania (list č. SEN34302/33807-2017/612-bT zo dňa 27. 07. 2017) 

Doručilo vyjadrenie k oznámeniu o zmene, ktoré podpísal pán primátor mesta 
Ing. Karol Kvál, v ktorom: 
Oznámilo, že po preštudovaní dokumentácie doručenej k predmetnému oznámeniu o zmene 
navrhovanej činnosti, ktoré bolo zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky na adrese http://www.minzp.sk/ na stránke 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/skladka-odpadov-senec-3-etapa-nawsenie-
hradze- severozapadneho-cipu-sk konštatuje, že dokumentácia neposkytuje dostatočné 
informácie a podklad pre posúdenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie. 
Na základe uvedenej konštatácie požaduje vypracovanie správy o hodnotení podľa prílohy 
č. 11 k zákonu o posudzovaní s dôrazom na „Hodnotenie predpokladaných vplyvov 
navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia a odhad ich významnosti" 
(predpokladané vplyvy priame, nepriame, sekundárne, kumulatívne, synergické, krátkodobé, 
dočasné, dlhodobé a trvalé, vyvolané počas výstavby a realizácie). 
Požaduje zvláštnu pozornosť venovať kumulatívnym vplyvom. 
Upozorňuje, že zmena navrhovanej činnosti sa nachádza v tesnej blízkosti Martinského lesa, 
ktorý patrí do chráneného územia NÁTURA 2000 (SKUEV0089). Z pohľadu regionálneho 
územného systému ekologickej stability (RUSES) je Martinský les biocentrum regionálneho 
významu. Cieľom súvislej európskej sústavy týchto chránených území je zabezpečiť 
ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich 
živočíchov a ochranu prírodných biotopov. Martinský les je súčasťou prírodného dedičstva, 
významného z hľadiska Európskeho spoločenstva. 
Upozorňuje na tendenciu rýchlejšieho zapĺňania existujúcej skládky odpadov požadujeme 
posúdenie zmeny navrhovanej činnosti štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny § 28 
ods. 6 až 8 a 10 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 
Upozorňuje na petíciu Občanov mesta Senec a Občianskeho združenia Moje mesto, 
adresovanú pánovi primátorovi mesta Senec Ing. Karolovi Královi a MsZ mesta Senec 
k dátumu 05. 05. 2017 „za limitovanie množstva odpadu uloženého na skládke v meste 
Senec v novom územnom pláne", ktorá mala 131 kusov hárkov a bolo na nej 1375 
podpisov. 

http://www.minzp.sk/
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/skladka-odpadov-senec-3-etapa-nawseniehradze
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/skladka-odpadov-senec-3-etapa-nawseniehradze
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Konštatuje, že verejnosť bola informovaná do troch pracovných dní po doručení (doručené 
dňa 20. 07. 2017) oznámenia o zmene navrhovanej činnosti spôsobom v mieste obvyklým 
{úradná tabuľa mesta - zverejnené odo dňa 21. 07. 2017 do dňa 03. 08. 2017 t.j. po dobu 
Wpracovných dní) a na svojom webovom sídle, zároveň bolo verejnosti oznámené kde 
a kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže 
verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. 

> Mesto Senec - Mestský úrad Senec, Útvar stratégie a rozvoja mesta, dotknutá obec 
a účastník konania (list č. SEN35214/33807-2017/612-bT zo dňa 08. 08. 2017) 

Poslalo v prílohe listu stanoviská doručené v zákonom určenej lehote Mestu Senec, ako 
dotknutej obci k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti od : 

S Ing. Márie Hudákovej, A. Dubčeka 1, 903 01 Senec, 
S Občianskeho združenia MOJE MESTO, Kollárova 5, 903 01 Senec, 
S Ing. Marianny Glončákovej, Jána Smreka 8, 903 01 Senec, 
• Ing. Bohuslava Katrenčíka, Dušnica 522/11, 906 38 Rohožník 

♦ Ing. Mária Hudáková, A. Dubčeka 1, 903 01 Senec, doručené stanovisko dňa 
21. 07. 2017, v ktorom sa prihlásila za účastníka konania na základe zákona 
č. 71/1967 Zb. vo veci zmeny navrhovanej činnosti, ktorá podlieha zisťovaciemu 
konaniu. 

V stanovisku píše, že nie je možné vykonať len zisťovacie konanie z dôvodu, že sa jedná 
o objem skládky odpadov s kapacitou len do 250 000 m3 odpadu. 
Upozorňuje na to, že žiadateľ o povolenie podľa osobitných predpisov nesmie postupovať 
„salámovou" metódou. V lokalite „Červený majer-Senec" na skládke odpadov je 
už v kazetách v 1. a 2. etapy spolu uložených cca 320.000m3 odpadov. 
Domnieva sa, že z toho je nepovolených cca 40 000 m odpadov. Ďalšia kazeta odpadov, 
týkajúca sa prevádzky 3. etapy predstavuje objem 550 000 m3 zneškodneného odpadu, 
čo presahuje množstvo odpadu, ktoré ba malo byť posudzované v povinnom hodnotení 
podľa zákona o posudzovaní. Popísané množstvo je spolu 870 000 m3 odpadu. Na základe 
uvedených argumentov účastníčka konania, pani Hudáková, požaduje vykonať povinné 
hodnotenie podľa zákona o posudzovaní pre uvedenú zmenu činnosti. 
Nesúhlasí s rozšírením kapacity skládky. 
Očakáva uzavretie skládky odpadov po naplnení súčasne povoleného množstva 
v integrovanom povolení. 
Konštatuje, že skládka dlhodobo obťažuje zápachom, prachom, zvýšenou premávkou 
ťažkých nákladných áut, zničenými, zablatenými a zaprášenými cestami, hlodavcami, 
produkciou skleníkových plynov, znečistením podzemných vôd, ktoré vykazujú zhoršujúci 
sa trend. Je potenciálny zdrojom rozšírenia požiaru na biotop nadnárodného významu 
„Martinský les" (Nátura 2000), keďže ani minimálna ochranná zóna 50 m od lesa pri stavbe 
skládky nie je dodržaná. 
♦ Občianske združenie MOJE MESTO, Kollárova 5, 903 01 Senec, doručené stanovisko 

zo dňa 21. 07. 2017, v ktorom sa prihlásilo za účastníka konania na základe zákona 
č. 71/1967 Zb., ako zainteresovaná verejnosť vo veci zmeny navrhovanej činnosti, ktorá 
podlieha zisťovaciemu konaniu. 

Konštatuje, že „Skládka odpadov Červený Majer v lokalite Senec" má dlhodobo negatívny 
vplyv na obyvateľov mesta Senec. Jednak negatívny vplyv na životné prostredie a kvalitu 
života v meste a okolí a aj na ekonomiku mesta. 
Ekonomika mesta : Príjem zo skládkového poplatku nieje využívaný v súlade so zákonom o 
odpadoch. Prostriedky neprispeli a nie sú naakumulované v množstve, ktoré by v budúcnosti 
zabezpečilo zmenu od skládkovania odpadu k technológii zabezpečujúcej zhodnotenie 
a využitie odpadu. Naopak prítomnosť skládky nemotivuje vedenie mesta ku krokom v 
súlade s cieľmi nového zákona o odpadoch. V konečnom dôsledku obyvatelia mesta vysoko 
preplatia prítomnosť skládky vo svojom meste v podobe trvalej záťaže životného prostredia, 
strpenia prevádzky skládky, ktorá je zdrojom emisií, imisií, zápachu a množenia sa 



Strana č. 10 rozhodnutia č. 6917/2017-1.7/hp. zo dňa 1L 11. 2017 

hlodavcov a obrovských nákladov na uzatvorenie starej skládky odpadov, ktorá vďaka 
nekompetentnému prístupu k nápravným opatreniam v veci porušenia zákona u 1. a 2. etapy 
skládky štátnych orgánov skončila na pleciach mesta čiže občanov Senca. Každé rozšírenie 
skládky navršuje tieto náklady. 
Životné prostredie : Skládka odpadov je obrovským producentom agresívnych skleníkových 
plynov, ktoré sa voľne vyparujú do ovzdušia z celej plochy skládky vzhľadom na nefunkčné 
respektíve nenamontované spaľovacie zariadenie, ktoré podľa názoru Občianskeho 
združenia skládka odpadov by podľa integrovaného povolenia mala mať nainštalované ale 
doteraz nemá. 
Samotná hustota uloženého odpadu na skládku odpadov svedčí o nízkej alebo dokonca 
o úplne absentujúcej úrovni triedenia odpadu. Na skládku odpadu sa ukladá väčšinou 
triediteľný a zhodnotiteľný odpad. 
Skládka odpadu 3. etapa nemala vykonaný proces posudzovania podľa zákona 
o posudzovaní, ktorý podľa Občianskeho združenia mala povinnosť mať. Podľa 
Občianskeho združenia postup zisťovacieho konania, podľa zákona o posudzovaní nie je 
možné aplikovať a aplikovať ho na stavbu, na ktorej povinné hodnotenie činnosti chýba. 
Z uvedeného dôvodu je potrebné urobiť povinné hodnotenie a až potom sa môže robiť 
zisťovacie konanie na nové časti stavby. 
Upozorňuje, že momentálne prebieha tzv. do kolaudovanie dostavby skládky odpadov, 
na ktoré Občianske združenie dňa 08. 05. 2017 podalo podnet ako na čiernu stavbu. 
Domnieva sa, že nie je možné pristavovať resp. dostavovať už ku skolaudovanej stavbe na 
základe tejto skutočnosti je jestvujúce zisťovacie konanie pokračovaním protizákonného 
stavu. 
Domnieva sa, že ide o chybou na strane 5 oznámenia o zmene, že pôvodný projekt 
rekultivácie skládky z roku 2007 nezohľadňuje súčasný stav telesa skládky odpadov a 
materiály navrhované ako rekultivačné vrstvy telesa v tomto projekte sú vzhľadom na dobu 
spracovania projektu zastarané. 
Súhlasí stým, že prevádzkovateľ je povinný aktualizovať projekt uzatvorenia skládky 
odpadov na základe, ktorého musí naakumulovať dostatok finančných prostriedkov na 
uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov. 
Má otázku, či túto skutočnosť má chápať tak, že od počiatku projekt skládky odpadov 
neodzrkadľoval skutkový stav, alebo či sa stav skládky odpadov zmenil počas jej prevádzky 
tak, že už pôvodný projekt skládky odpadov je neadekvátny. Ako je toto možné? Ako SIŽP, 
Inšpektorát životného prostredia Bratislava kontroluje súlad ? Majú sa občania Senca báť, že 
3. etapa skládky odpadov dopadne podobne ako 1. a 2. etapa a ostane bremeno uzavretia 
a rekultivácie skládky odpadov na pleciach občanov Senca ? 
Upozorňuje, že v oznámení o zmene je nesprávne neuvedený monitorovací vrt HVS č. 3, 
ktorý je súčasťou monitoringu podzemných vôd 3. etapa. 
Upozorňuje, že 3. etapa nemá bezpečne vyriešený odtok dažďovej vody. Pod 1. a 2. etapou 
skládky odpadov voľne vsakujú dažďové vody a aj z etapy 3. Skládky odpadov, ktoré sú tam 
dovedené neperforovanými potrubiami pod etapou 1. a 2. Ich tesnosť nie je možné overiť. 
Množstvo dažďových vôd z etapy 3. je tak veľké, že pri bežnom daždi vytvorí jazero, ktoré 
sa samovoľne zmieša s priesakovou kvapalinou z priesakovej nádrže etapy 1. a 2. 
Retencia tohto priestoru, ohraničeného diaľnicou je úplne nedostatočná. Je nutné zabezpečiť 
odvod dažďovej vody buď do recipientu Čierna voda alebo systémom retenčných nádrží, 
ktoré ju zadržia v danom území. Prevádzkovateľ 3. etapy skládky odpadov sa vôbec 
nezaoberá, tým kde končia dažďové vody z jeho prevádzky a značne sa podieľa na 
súčasnom havarijnom stave povrchových i podzemných vôd, ohrozujúcich životné 
prostredie. Prichádza k viditeľnému úniku skládkovej kvapaliny, zmiešanej s dažďovou 
vodou, ktorá zo skládky voľne odteká smerom k diaľnici. 
Domnieva sa, že dostavba značne zvýši tvorbu dažďových vôd, ktoré súčasný 
prevádzkovateľ necháva len voľne vsakovať na pozemky, ktoré ani nevlastní a nemá 
povolenie majiteľa pozemkov. Tieto vody sa miešajú s priesakovými kvapalinami 
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a spôsobujú ekologickú haváriu. Tento spôsob vysporiadania sa s dažďovými vodami je 
v hrubom rozpore s „Generelom dažďovej kanalizácie mesta Senec". 
Konštatuje, že súčasná 3. etapa nemá skládky odpadov nemá proces posúdenia podľa zákona 
o posudzovaní a jej dostavba sa nachádza v tesnej blízkosti lesa (Martinský les - Nátura 
2000). Vôbec nie je dodržaná ochranná hranica lesa. Na skládka často vznikajú lokálne 
požiare a bezprostredná blízkosť lesa vytvára veľké nebezpečenstvo rozšírenia požiaru aj na 
územia Nátura 2000. 
Konštatuje, že úlety odpadkov končia priamo v „naturovskom" lese. 
Nesúhlasí s rozšírením kapacity skládky odpadov. 
Občania mesta Senec očakávajú skoré uzavretie skládky, ktorá ich dlhodobo obťažuje 
zápachom, prachom, zvýšenou premávkou ťažkých nákladných áut, zničenými, zablatenými 
a zaprášenými cestami, hlodavcami, produkciou skleníkových plynov, znečistením 
podzemných vôd, ktoré vykazujú zhoršujúci sa trend. Prúdenie podzemných vôd 
smerujúcich rovno do rekreačnej oblasti Slnečné jazerá. 
*t* Ing. Marianna Glončáková, Jána Smreka 8, 903 01 Senec, doručené stanovisko zo dňa 

02.08.2017, v ktorom sa prihlásila za účastníka konania na základe zákona 
č. 71/1967 Zb. vo veci zmeny navrhovanej činnosti, ktorá podlieha zisťovaciemu 
konaniu. 

V stanovisku uvádza, že: 
a) V rozpore s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. bolo v roku 2007 upustené od 

posudzovania vplyvov na životné prostredie pre projektovanú 3. etapu skládky odpadov 
Senec pre spoločnosť EKOLO, s. r. o., Fándlyho 3, Senec 903 01, (IČO: 36 662 267) 
s kapacitou 550 000 m3, ktorú má teraz prevádzkovateľ záujem navýšiť. (pôvodný zákon 
o posudzovaní vplyvov sa o uvedenú úvahu nemohol oprieť - uvedené ustanovenie 
nebolo v tom čase v platnosti). 
Namiesto povinného hodnotenia vplyvov podľa zákona sa konalo len stanovisko, že 
zmenu nieje potrebné posudzovať, {viď. Príloha č. f). 

b) Keďže predmetná zmena je v tesnej blízkosti CHUEV 0089 sústavy NÁTURA 2000 
podľa §18 ods. 1 písm. g) by mali byť posudzované jej vplyvy. 

c) Nemá zmysel posudzovať len navýšenie kapacity, keď nepoznáme vplyvy už 
vybudovanej kapacity. Možno už tie sú za hranicou únosnosti. 

d) Kapacita vybudovaná a skolaudovaná v roku 2009 mala postačovať do roku 2024. 
V dokumentoch o evidencii odpadov boli každoročne uvádzané rôzne čísla. V roku 2016 
súčasný prevádzkovateľ skládky odpadov navrhol projekt dobudovania 3. etapy v údolí 
medzi 3. etapou a etapami 1 a 2 skládky odpadov Červený Majer, kde uvádza zas iné 
čísla. V roku 2017 prevádzkovateľ bez stavebného konania navýšil kapacitu 
dobudovaním časti v tesnej blízkosti Martinského lesa. 
Domnieva sa, že momentálne vládne nesúlad v tom aká kapacita bola skolaudovaná 
v roku 2009 a aká je súčasná kapacita skládky odpadov. Je jasné, že pri súčasnom tempe 
zavážania bude vybudovaná kapacita predčasne naplnená, a to aj odpadmi z dosť 
veľkých vzdialeností (minimálne v rokoch 2012-2014 tam vozili; odpad až z Visolají a 
Beluše, z Beluše aj v roku 2015a možno aj neskôr. Ako uvádza samotný prevádzkovateľ 
na str. 43: v roku 2013 bolo na skládke uložených 28 750 ton odpadov z okresu Senec. 
Pýtam sa: odkiaľ bolo navozených zvyšných 30 380 ton odpadov, a prečo skončili v 
Senci a nie na niektorej bližšej skládke?). Prítomnosť skládky odpadov veľmi negatívne 
ovplyvňuje odpadové hospodárstvo mesta Senec. V roku 2016 mesto priamo na skládku 
poslalo takmer 91% odpadov, čím sa ani zďaleka neblíži k cieľom stanoveným v 
Programe odpadového hospodárstva mesta Senec. Je to aj vďaka, tomu, že o odpady sa 
stará výhradne prevádzkovateľ skládky odpadov a to aj pre komodity, na ktoré nemá s 
mestom zmluvy. 

e) V časti „Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky" na roky 2016-2020 
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je uvedené na str. 125. „Budovanie nových skládok odpadov na nebezpečný odpad 
a skládok odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný je nežiaduce a v priamom rozpore 
so záväzkami a cieľmi Slovenskej republiky v oblasti odpadového hospodárstva." „ 
Aj rozširovanie kapacít existujúcich skládok odpadov bude potrebné posudzovať veľmi 
citlivo na základe reálnych potrieb skládkových kapacít dotknutého regiónu." 
Vo vzdialenosti do 30 km od mesta Senec sa nachádzajú 3 skládky odpadov a spaľovňa 
TKO, preto považujem za nepotrebné navršovať kapacitu v tak problematickej oblasti, 
akou Červený Majer pre blízkosť územia európskeho významu nesporne je. 

f) Ako obyvateľka, mesta Senec nemám pocit, že súčasná skládka odpadov je celkom 
v poriadku. Od roku.2013 registrujem sťažnosti spoluobčanov na zápach šíriaci sa 
mestom za určitých meteorologických, podmienok, najmä v lete, vo večerných 
až ranných hodinách. Jednoznačne ide o zápach zo skládky. Domnievam sa, že je to 
prekročením únosnej ročnej kapacity a nízkej úrovne separácie. Žiaľ, prevádzkovateľovi 
nebol v integrovanom povolení stanovený žiaden ročný limit aj keď reálne hrozí 
predčasné naplnenie vybudovaných kapacít. V 4. kvartáli 2015 boli významne 
prekročené hodnoty viacerých ukazovateľov znečistenia podzemnej vody v HSV5, takže 
nemám dôveru v neporušenosť izolácií pod 3. etapou. Podľa, súčasnej legislatívy je 
každé rozšírenie skládky odpadov potenciálnym rizikom, že skončí ako ťarcha pre 
mesto, ako sato udialo s 1. a 2. etapou skládky odpadov. Doteraz v Senci nebola žiadna 
skládka plnohodnotne uzavretá. Aj preto vznikla občianska iniciatíva: „Petícia 
za limitovanie množstva odpadu uloženého na skládku odpadov", ktorá ma za cieľ 
ukončiť skládkovanie za mestom po naplnení už vybudovaných kapacít. Petíciu do 
mája2017, kedy bola odovzdaná na MsU v Senci, podpísalo 1375 občanov. 

g) Nerozumiem ako je možné, že „projekt uzatvorenia a rekultivácie v plnej miere 
nezohľadňuje súčasný tvar telesa skládky" str. 5 Oznámenia o zmene. To len potvrdzuje, 
že prevádzkovateľ si medzičasom, upravil teleso do inej podoby, než bol schválený 
projekt. 

h) Na str. 6 prevádzkovateľ píše, že navýšením kapacity nedôjde k horizontálnemu 
rozširovaniu skládky, čo nesedí z obrazovými návrhmi. Na tých je jasne načrtnuté, 
že odpad sa bude ukladať za súčasný okraj a navrhovaná hrádza bude posunutá 
k Martinskému lesu. Podľa obrázka na str. 5 oznámenia bude hrádza priamo na hranici 
lesa, od ktorého malo byť teleso skládky odpadov vzdialené minimálne 50 m. 

i) Martinský les je už teraz neprimerané zaťažený úletmi zo skládky odpadov, ak sa navýši 
okraj odpad bude rozvievaný ešte intenzívnejšie. Ak bude výška odpadu hneď pri lese 
taká akú navrhuje prevádzkovateľ, reálne zatieni priľahlú časť Martinského lesa. Už 
teraz je územie Martinského lesa ako územia európskeho významu silne fŕagmentované 
a ohrozované bujnejúcou logistikou. Podľa smernice rady Európy č. 92/43/EHS je 
Slovenská republika povinná zabezpečiť ochranu toho to územia. 

j) Mesto Senec je turisticky atraktívne práve pre svoje jazerá. Preto považujem za 
významné uviesť, že podzemné vody prúdia od skládky k Slnečným jazerám. Prípadné 
netesnosti a porušenie izolácií by mohli mať za následok znehodnotenie rekreačnej 
oblasti a teda silne negatívny dopad na ekonomiku mesta. 

k) Poplatok za skládkovanie odpadov v meste Senec je neúčelne využívaný na ťažko 
vysledovateľné aktivity. Nie sú žiadne rozumné investície do Odpadového hospodárstva. 
V roku 2017 sa nenašli peniaze ani na zakúpenie a distribúciu nádob na biologický 
odpad. Občania dostali za povinnosť zabezpečiť si nádobu sami. 

S rozšírením skládky odpadov v lokalite Senec nesúhlasí. 
Žiada: 

I. MŽP SR, aby oslovilo Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky - Štátna ochrana 
prírody Slovenskej republiky - RCOP Bratislava, pod ktorej pôsobnosť patrí 
SKUEV0089, a aby si vyžiadalo stanovisko k investičnému projektu 
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prevádzkovateľa skládky odpadov. 
II. Prehodnotiť vplyv už vybudovanej kapacity skládky odpadov, aby sa identifikovali 

možné riziká pre obyvateľov aj chránené územie európskeho významu. 
III. Zistiť aká kapacita je vlastne vybudovaná, - nezávislým odborným zameraním. 
IV. Obmedziť prevádzkovateľa (napr. na 20 000 ton odpadu ročne) už v priebehu 

posudzovania činnosti, aby nedochádzalo k podliezaniu cien a navážaniu odpadu 
aj so vzdialených lokalít, resp. ľahko recyklovateľného odpadu a tým predčasnému 
naplneniu vybudovanej kapacity skládky odpadov. 

V. Previesť nezávislú kontrolu monitoringu v kontrolných vrtoch, resp. skontrolovať 
nepriepustnosť izolácií úložných plôch skládok odpadu. 

Konštatovala na záver, že navršovanie kapacít pre nezodpovedných, prevádzkovateľov 
je kontraproduktívne pri plnení záväzkov voči EU. Navyše je úplne zbytočné, lebo nebude 
využité účelne a regiónu do budúcnosti nezabezpečí istotu dostatočných kapacít. 
♦ Ing. Bohuslav Katrenčik, D ušnica 522/11, 906 38 Rohoiník, doručené stanovisko 

zo dňa 01. 08. 2017 vo veci zmeny navrhovanej činnosti, ktorá podlieha zisťovaciemu 
konaniu. 

Konštatuje, že uvedené technické riešenie navýšenia obvodovej hrádze výstavbou hrádze 
s premenlivou výškou s max. výškou 7,20 m a priemernou výškou cca 3,60 m, so sklonom 
vnútorného svahu skládky 66° neumožňuje vybudovanie minerálneho tesnenia na svahu 
hrádze podľa Vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom 
uskladnení kovovej ortuti. Vzhľadom k navrhovanej skladbe tesnenia podložia a svahov 
skládky odpadov je navrhovaná skladba tesnenia dna skládky (str. 6 obr. 4 Oznámenia 
a Príloha č. 4 Oznámenia) v rozpore s § 4 Vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z. z. 
V Oznámení sa z týchto dôvodov nikde neuvádza skladba tesniacich vrstiev takto 
navrhovaného nadvýšenia obvodovej hrádze skládky odpadov. Aj keď predmetom 
Oznámenia nieje podľa navrhovateľa rekultivácia takto upraveného telesa skládky, zloženie 
tesniacich, ochranných, drenážnych a rekultivačných vrstiev sa sústreďuje len na skladbu 
rekultiváciu telesa skládky. 

Podľa uvedeného na Obr. 2 Oznámenia je vidno časť vybudovaných skládkovacích plôch, 
ktoré boli vybudované v roku 2016 - 2017 ..načierno" nad rámec výstavby projektu stavby 
overenom v stavebnom konaní stavby „ Skládka odpadov Senec - 3. etapa". Z tohto dôvodu 
v tejto častí nie je ešte uložený odpad tak, ako je uložený po obvode pôvodne vybudovaných 
skládkovacích plôch - viď Príloha č. 2 Senec skládka odpadov - Situácia pre mechanicko-
stabilizovanú zemnú hrádzu, kde je pôvodný rozsah vybudovaných skládkovacích plôch 
vyznačený s uloženým odpadom fialovou čiarou a s označením „okraj odpadu skládky". 
Navrhovaný rozsah riešenia Oznámenia je navrhnutý aj po obvode tejto načierno 
vybudovanej stavby. 
Odporúča uvedenú navrhovanú činnosť buď prehodnotiť a navrhnúť iné technické riešenie v 
súlade s platnými legislatívnymi predpismi alebo uvedené Oznámenie zamietnuť z dôvodu, 
že návrh technického riešenia predmetu Oznámenia je navrhnutý v rozpore splatnou 
Vyhláškou MŽP SR č. 372/2015 Z. z. 
> Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov, 

príslušný orgán (list c. 6917/2017-1.7/hp, zo dňa 24. 08. 2017) 
Podľa § 29, ods. 10 zákona o posudzovaní môže si príslušný orgán vyžiadať k zámeru alebo 
oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti od navrhovateľa doplňujúce informácie na 
objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich zo stanovísk podľa § 29 ods. 9 alebo § 
23 ods. 4, ktoré sú nevyhnutné na rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo jej 
zmena má posudzovať podľa zákona o posudzovaní. 
Príslušný orgán oslovil listom navrhovateľa, AVE SK odpadové hospodárstvo, s. r. o., 
Osvetová 24, 821 05 Bratislava s informáciou, že obdržal počas zisťovacieho konania od 
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viacerých účastníkov posudzovania, občanov, dotknutých orgánov a právnických subjektov 
temer totožné stanoviská, v ktorých sa žiadalo ďalšie posudzovanie predloženého oznámenia 
o zmene a podrobnejšie posúdenie viacerých technických otázok, environmentálnych 
otázok, ekonomických otázok, týkajúcich sa záujmov mesta Senec ako aj otázky ukončenia 
činnosti, ktorej zmena sa práve posudzuje. 
Nakoľko stanoviská smerovali k podstate veci, ktorá je v kompetencii navrhovateľa, 
príslušný orgán požiadal navrhovateľa o vyjadrenie sa k stanoviskám verejnosti, dotknutých 
orgánov a právnických subjektov. 
Navrhovateľ obdržal stanoviská ku ktorým sa mohol vyjadriť do desať dní od ich doručenia. 

> Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov, 
príslušný orgán (list č. 6917/2017-1.7/hp, zo dňa 24. 08. 2017) 

Upovedomilo o podkladoch podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku oznámením, že účastníci 
konania a zúčastnené osoby majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho 
podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné 
nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na MŽP SR, na adrese Námestie Ľudovíta 
Štúra 1, 812 35 Bratislava, v pracovných dňoch v čase od 09:00 do 15:00, v termíne do 7 dní 
od doručenia upovedomenia. 
Upovedomenie bolo adresované na doručenku podľa rozdeľovníka: 
V AVE SK odpadové hospodárstvo, s. r. o., Osvetová 24, 821 05 Bratislava, 

(IČO: 36 357 065); 
J Ing. Mária Hudáková , A. Dubčeka 1, 903 01 Senec; 
• Ing. Bohuslav Katrenčík, Dušnica 522/11, 906 38 ROHOŽNÍK; 
y Občianske združenie MOJE MESTO Kollárova 5, 903 01 Senec, (IČO : 42265223), 

v zastúpení Jana Turanská, predsedníčka OZ; 
■f Ing. Mária Glončáková, Jána Smreka 8, 90301 Senec; 
Upovedomenie bolo adresované na vedomie podľa rozdeľovníka: 
■^ Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, 

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava; 
•^ Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva TU 
y Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 

903 01 Senec 
■f Bratislavský samosprávny kraj, P.O.BOX 106, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 
y Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, Ružinovská 8, 

P.O.BOX 26, 820 09 Bratislava 29 
•/ Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia, Hurbanova 21, 903 01 Senec. 
y Dotknutá obec, Mestsky úrad v Senci. Mierové nám č. 8, 903 01 Senec bola 

informovaná Ing. Glomčákovou a telefonicky zástupcom príslušného orgánu a následne 
sa vyjadrila svoj názor k podkladom rozhodnutia stanoviskom. 

Na upovedomenie o podkladoch reagovali nasledovní účastníci. 
> Mesto Senec - Mestský úrad Senec, Útvar stratégie a rozvoja mesta, dotknutá obec 

aúčastníkkonania (list č. SEN38599/33807-2017/612-bT zo dňa 20. 09. 2017) 
Stanovisko doručilo formou žiadosti k oznámeniu o zmene, podpísanou pánom primátorom 
mesta Ing. Karolom Kválom, v ktorej mesto ako dotknutá obec žiada informáciu ako 
príslušný orgán zapracoval do rozhodnutia jeho požiadavky zo stanoviska k zmene činnosti. 
Opätovne mesto konštatovalo, že zmena navrhovanej činnosti sa nachádza v tesnej blízkosti 
Martinského lesa, ktorý patrí do chráneného územia NÁTURA 2000 (SKUEV0089), ktorý 
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je z pohľadu regionálneho územného systému ekologickej stability (RUSES) biocentrum 
regionálneho významu a z toho dôvodu, ako aj vzhľadom na tendenciu rýchlejšieho 
zapĺňania existujúcej skládky odpadov požaduje posúdenie zmeny navrhovanej činnosti 
štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny. 
Žiadosť je reakcia dotknutej obce na upovedomenie o podkladoch rozhodnutia. 

> Ing. Marianna Glončáková, J. Smreka 8, 90301 Senec, vyjadrenie k podkladom v 
spise, doplňujúce informácie a objasnenie skutkového stavu k zmene navrhovanej 
činnosti (list zo dňa 11. 09. 2017) 

Dňa 06. 09. 2017 ako účastníčka konania využila právo nahliadnuť do spisu pred vydaním 
rozhodnutia. 
Nesúhlasí s informáciami, ktoré navrhovateľ uvádza vo svojom vyjadrení zo dňa 
30. 08. 2017, menuje ich ako nekorektné. 
Zápach: podľa SIŽP neexistuje metodika na meranie emisií zo skládky a preto nie je možné 
objektívne preukázateľne dokázať, že zápach pochádza zo skládky odpadov. Ak 
navrhovateľ spomína kafilériu, ktorá je viac než 10 rokov mimo prevádzky; respektíve 
kanalizáciu, ktorá je zdrojom výrazne iných pachov, uberá to hodnovernosť aj ďalším 
uvedeným tvrdeniam. 
Bioplynová stanica (BS) je potenciálnym zdrojom obdobného zápachu. 
Je presvedčená, že sa jedná sa uzavretú prevádzku, kde je možné riadiť pracovné postupy 
(vyskladnenie a odvoz digestátu), pri ktorých unikajú obdobné pachy. Povestný zápach sa 
šíril mestom aj v dobe niekoľkomesačnej odstávky BS. (Je otázne, či bol z prevádzky 
odstránený digestát). 
V septembri 2016, po zasadnutí komisie životného prostredia v meste Senec, zúčastnila sa 
oficiálne obhliadke na uvedenej skládke odpadov. Cítila tam minimálne 4 rôznych 
zápachov. Pričuchla si aj k odvetraniu telesa skládky odpadov, kde bol zápach identický 
s tým, ktorý „spríjemňuje" večery a rána v meste Senec. 
V Senci málokto pochybuje o zdroji zápachu, preto petíciu podpísalo 1375 občanov. Túto 
informáciu navrhovateľ opomenul. 
Premávka; Navrhovateľ sa elegantne vyhýba vyjadreniu o ničení komunikácií a premávke. 
Aj keď by autá umývali ako píše, jednoznačne je to záťaž pre mestské komunikácie. Väčšina 
áut prechádza mestom. V meste a okolí sú každodenné niekoľko hodinové zápchy ráno aj 
poobede. 
Znečistenie podzemných vôd: Zo 6 meraní, ktoré môžu byť skreslené sezónnymi výkyvmi 
je nemožné určiť akýkoľvek trend. 
Veľmi znepokojujúco dopadlo meranie za 4. kvartál 2015 (príloha 1). Povoľujúci 
a kontrolný orgán (SIŽP) nepátral po príčine. 
Súvisí to s informáciou, že v decembri 2015 dostala výpoveď zodpovedná zamestnankyňa. 
Vzbudzuje to podozrenie, či sú odoberané vzorky skutočne tak, ako majú byť a či nimi nik 
nemanipuluje v snahe skresliť výsledky. 
Nemá vedomosť o tom, že by kontrolný orgán preveril správnosť odberu alebo vykonal 
vlastný referenčný odber. 
Potenciálny zdroj požiaru; malé požiare na skládkach nie sú nič nezvyčajné. Že vždy nie sú 
nahlasované sa dá zistiť vďaka záznamu z kontroly SIŽP v roku 2007, ktorá sa vtedy 
o rozsiahlom požiari dozvedela z masmédií a nie od prevádzkovateľa. Záznamy o požiaroch 
na skládkach svedčia skôr o serióznosti prevádzkovateľa, než o ich reálnom výskyte. Možný 
vznik požiaru je to reálne riziko! 
Ochranná zóna 50 m, ktorú požadoval lesný úrad nieje dodržaná. (Príloha 2). Neviem kde 
prišiel prevádzkovateľ na to, že skládka bola vybudovaná v súlade so stanoviskom 
Obvodného lesného úradu. Treba prísť na „miesto činu" a presvedčiť sa, že les delí od 
skládky len prevádzková komunikácia. Reálna vzdialenosť nieje viac než 10 m. 
Keďže sa jedná o územie zo zoznamu NÁTURA 2000 vzťahuje sa naň SMERNICA 
RADY 92/43/EHS z 21. mája 1992. Podľa odstavcov 2 a 3 článku 6 by som od správcu 
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daného územia očakávala správu s hodnotením vývoja stavu chráneného územia a 
sledovaním negatívnych vplyvov z okolia. Podľa spomínanej smernice by ho mali sledovať. 
Žiaľ, pre slabú ochranu naturových území je Slovenská republika už dlhšiu dobu terčom 
kritiky Bruselu. 
Zber vyviateho odpadu je zabezpečený nedostatočne. Podľa dostupných informácií 2 krát 
v roku. Prvý slabší vietor znečistí priľahlý les. Ak sa zvýši, respektíve priblíži k okraju lesa 
hrana telesa skládky, viac odpadov skončí v korunách stromov. Tam ich ťažko niekto 
pozbiera. Prevádzkovateľ ignoruje potrebu aplikácie v daných podmienkach veľmi 
potrebných ochranných sietí, lebo mu to kontrolný orgán umožňuje. 
Svoju výpovednú hodnotu má aj článok v poslednom čísle mestských novín Senčan 
(https://www.senec.sk/userfiles/download/attachmenťSencan_september2017_web.pdf) 
na str. 18 citujem: „Aj blízky Martinský les je znečistený úletmi zo skládky. Neváhali sme a 
s pomocou pána Matláka, predsedu Pozemkového spoločenstva lesa Sv. Martin, sme sa 
pustili do jeho čistenia. Hoci sme zbierali iba na jeho okraji, v krátkom čase sme naplnili 
desať vriec " pravdepodobne by ste si efekt tejto akcie po odnose 10 vriec ani nevšimli. 
Taká je reálna situácia. 
Ekonomika mesta: v dnešnej dobe má mesto náklady s 1. a 2 etapou, ktorej prevádzkovateľ 
šiel do likvidácie po jej značnom preplnení. Do dnešného dňa nie je uzavretá a mesto je 
sankcionované kontrolným úradom(SIŽP) za znečisťovanie. Kompletná dokumentácia je 
dostupná na SIŽP. Nič nás nechráni pred rovnakým postupom súčasného prevádzkovateľa. 
Čím viac odpadu bude navozeného, tým vyššie náklady budú pre mesto v budúcnosti. 
Navrhovateľ sa stará o všetky odpady mesta Senec okrem textilu a elektroniky. Navrhovateľ 
určuje podmienky triedenia a zabezpečuje jeho zvoz a zneškodňovanie, resp. zhodnotenie. 
Navrhovateľ spoločne MsÚ podávajú občas zmätočné informácie. Na aktuálnej stránke 
mesta nenájdete manuál triedenia odpadu, ktorý tam má byť podľa zákona dostupný. 
Navrhovateľ nemal snahu pripomienkovať VZN o nakladaní s odpadom a tak vznikla 
situácia, že VZN zakazuje, čo navrhovateľ odporúča. Nie raz sa stalo, že občania sa prišli 
pýtať na dôvody neodvážania triedeného odpadu na zasadnutie MsZ. 
Z triedeného odpadu si navrhovateľ vyberá len ten najlepšie zobchodovateľný, zvyšný je pre 
neho výhodné zneškodniť na skládke, lebo to pre neho predstavuje vyššiu mieru zisku. Aj 
preto je miera zhodnotenia v meste Senec len 8,5% (aj z toho množstva tvorí polovicu 
biologický odpad z údržby verejnej zelene). 
Obhajovať sa povinnosťami OZV je čistý alibizmus. Do júla 2016 osveta bola na pleciach 
miest a zberových spoločností. To, že zatiaľ sa problém netýka posudzovanej 3. etapy 
skládky odpadov, nie je dôvod na ignorovanie takéhoto rizika. Keď sa tento scenár 
zopakuje, bude neskoro a občanom nepomôže, že úrady pred niekoľkými rokmi usúdili, že 
sa to nestane. Riziko existuje a záruky neexistujú. 
Ďo kolaudovanie, čierna stavba. Navrhovateľ uvádza na námietky točiace sa okolo jednej 
veci rozdielne verzie skutočnosti a každá vzbudzuje viac otázok, než dáva odpovedí. 
Verzia 1: str. 3 „ z preštudovania dokumentov a obhliadky v teréne bolo zrejmé, že severný 
cíp nebol vybudovaný podľa schválenej projektovej dokumentácie." Ako mohla byť potom 
skolaudovaná stavba. 
Ak nebol postavený tento cíp podľa projektovej dokumentácie, boli ostatné komponenty 
skládky odpadov vybudované podľa projektovej dokumentácie? Prečo nieje súčasťou spisu 
projektová dokumentácia. 
Chýba prehľadné znázornenie, čo bolo projektované, čo bolo postavené a čo bolo 
dobudované. 
Verzia 2: str. 3.: „Dokumentácia schválená v stavebnom konaní hovorila aj o vybudovaní 
severozápadného cípu skládky odpadov, .." Ako potom mohla byť skolaudovaná stavba, 
keď nezodpovedala projektovej dokumentácii? Prečo nie je neaktualizovaný projekt 
uzavretia skládky odpadov ku kolaudácii stavby? 

https://www.senec.sk/userfiles/download/attachmen�Sencan_september2017_web.pdf
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Verzia 3: str. 6 „navrhovateľ pristúpil k vybudovaniu skládkovacích plôch po zistení, že 
v telese skládky odpadov sa nenachádza tesniaci systém" Opakuje otázku ako mohla byť 
skolaudovaná nedokonalá skládka odpadov? 
Keď chýba tesniaci systém, tak je oprávnené budovať skládkovacie plochy? To je v súlade 
s akou dokumentáciou? Akými zákonmi? 
Nech už by bola pravdivá ktorákoľvek z verzií, v dobe kolaudácie skutočnosť 
nezodpovedala projektovej dokumentácii a skládka preto nemala byť skolaudovaná. 
Tieto pochybnosti a nejasnosti môže prevádzkovateľ počas dostavby vyjasniť. 
Konštatuje, že k väčšine tejto dokumentácie nemá prístup, z dôvodu obchodného tajomstva. 
Pre tieto nejasnosti by malo byť v záujme všetkých účastníkov konania, aby sa uskutočnil 
proces posudzovania v súlade s projektovou dokumentáciou a so skutočným vyhotovením 
diela. 
Jasne sa majú pomenovať riziká aj vplyvy realizovanej prevádzky. 
Domnieva sa, že ide o rozpor s § 18 ods.l pism. a) zákona č. 24/2006 Z. z. 
Vyslovuje úvahu, že ak je vydané stanovisko v rozpore so zákonom, ako je platné 
rozhodnutie potrebné na všetky ďalšie úkony ? 
Predpokladaná doba prevádzky: čas, na ktorý má slúžiť schválená prevádzka nie je len 
orientačný, má mať aj určitú záväznosť. Inak je vnímané, že problém je posunutý o 10 až 15 
rokov. 
Prevádzkovateľ si má nastaviť ekonomiku aj s ohľadom na dobu investície. 
Nezodpovedným vypĺňaním evidenčných listov skládky odpadov sám prevádzkovateľ 
spochybnil vybudovanú kapacitu, (dostupné na SIŽP). 
Zas sa prevádzkovateľ prekrúca napísané. Nik nepísal o tom, že skládka má byť len 
mestskou. 
Vníma, že už nie je možné, aby každá obec mala vlastnú skládku. Namieta voči vozeniu 
odpadu zo vzdialených regiónov. Nieje celkom korektné tvrdiť, že z bratislavského regiónu 
sa vozia odpady len v období odstávky spaľovne. 
Dôkazy sú pre štátnu správu dostupné v prevádzkovom denníku prevádzky, ku ktorému ako 
občan nemám prístup. 
Blízke spustenie separačnej linky? To nám sľubujú od roku 2009 
http://old.senec.sk/dovvnloads/sencan_2009/sencan_12.pdf 
POH SR a navršovanie kapacít skládok. V stanovisku MZP SR, Odboru odpadového 
hospodárstva bol zmienený zoznam odpadov povolených ukladať na skládku v Senci. 
Je nevyhnutné prehodnotiť všetky položky v ňom, aby sa neumožňovalo ukladanie ľahko 
spracovateľného odpadu. Vo vyjadrení navrhovateľa sa udávajú nadnesené vzdialenosti. 
Pri zadaní do maps. google sú vzdialenosti kratšie. 
Uvažovať s potrebnou kapacitou 60 000 ton ročne je tiež zavádzajúce, lebo pri dodržiavaní 
hierarchie odpadového hospodárstva (OH) a dosahovaní cieľov stanovených programami 
OH, nie je taká kapacita potrebná. Aj spaľovni by mali byť uvoľnené kapacity po 
dôslednejšom triedení v regióne. 
Pomenováva však hlavný problém v dosahovaní lepšieho menežmentu odpadu-skládkovanie 
je stále najlacnejšie a najjednoduchšie riešenie. Asi aj preto primátor mesta Senec nemá 
potrebu motivovať občanov. Niektoré kroky MsÚ by mohli byť klasifikované skôr ako 
demotivácia. 
Citlivý postup pri navrhovaní rozširovania skládky odpadov nespočíva len v obmedzení 
záberu pôdy, ale aj citlivosťou prostredia v ktorom je skládka umiestnená. Prevádzkovateľ 
by mal pochopiť, že susedstvo územia Nátura 2000 je tiež vážnou prekážkou navršovania 
kapacít skládky odpadov. 
Nedôjde k rozšíreniu skládky odpadov? Vo výkresovej časti je jasne posunutá línia odpadu 
smerom k lesu. 
Dodržiavanie platnej legislatívy : Asi by bolo naivné myslieť si, že prevádzkovateľ 
dobrovoľne sám napíše, že nejakú legislatívu nedodržiava. Žiaľ, moje skúsenosti sú iné. 
Napríklad : 

http://old.senec.sk/dovvnloads/sencan_2009/sencan_12.pdf
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Prevádzkovateľ v súčinnosti s MsÚ Senec postupovali tak, že presunuli povinnosť 
zabezpečiť si nádobu na biologický odpad na občanov. 
viď. http://old.senec.sk/index.php7doc_idK2771 
Nakladá s odpadmi pre ktoré nemá s mestom uzavreté zmluvy (nebezpečné odpady a BRKO 
z domácností) zaslali mi zmluvu na základe ktorej odoberá BRKO zo zberného dvora. 
(Príloha 3) 
Zamestnanci prevádzkovateľa zmiešali vytriedené odpady (príloha 4) 
Nedôvera v povoľovací a kontrolný orgán: Zial, SIZP po konaniach v ktorých bola 
účastníkom minulý rok nemám najmenší dôvod jej dôverovať. 
Pri kontrole zameranej na porušenie zákona, SIZP kontrolovala len dokumentáciu. 
Neodpustila si v tejto súvislosti ani skúmanie, či účastníčka konania mala oprávnenie 
zbierať odpady za účelom triedenia. Záver bol taký, že skutok sa nestal. 
Účastníčka žiadala o poučenie ako mám postupovať, aby mohla konať - zbierať triedený 
odpad v území, do dnešného dňa nemám odbornú odpoveď. 
SIŽP predĺžila platnosť neplatného dokumentu. (?) 
SIŽP v odvolacom konaní pre prevádzku Arguss vylúčila zo spisu fotky dokazujúce nesúlad 
s uvádzanými faktami, ale sami neboli skontrolovať skutkový stav. 
SIŽP zamietla ústne konanie na mieste, lebo prevádzkovateľ si to neželal. 
Márne účastníčka žiadala o zmenu inšpektora. To je len malá vzorka toho ako sa postupuje 
v prípade prevádzok v Senci. 
Chránení sú prevádzkovatelia a občania majú byť len tiché obete. 
Všetky tvrdenia účastníčky sú preskúmateľné na SIŽP, a vie ich doložiť archivovanou 
dokumentáciou. Vôbec ju neprekvapilo, že SIŽP sa k navrhovanej zmene činnosti do 
06. 09. 2017 nevyjadrila. 
Ústavné práva: Dovolí si pripomenúť Ústavu SR, či. 20 ods.3: Vlastníctvo zaväzuje. 
Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných alebo v rozpore so všeobecnými záujmami 
chránenými zákonom. Výkon vlastníckeho práva nesmie poškodzovať ľudské zdravie, 
prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom. 
Ústava SR či. 44 ods.l Každý má právo na priaznivé životné prostredie a ods.2 Každý je 
povinný chrániť a zvelaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo, ods.3 Nikto nesmie 
nadmieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné 
zdroje a kultúrne pamiatky čí. 45 Každý má právo na včasné a úplné informácie o stave 
životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu. 
Považuje za nevyhnutné napraviť omyl z roku 2007 a posúdiť vplyvy už vybudovanej 
3. etapy aj jej prípadného rozšírenia navrhovanou zmenou. Senčania majú právo na 
informácie o vplyve tejto prevádzky na ich životné prostredie. 

> AVÉ SK odpadové hospodárstvo, s. r. o., Osvetová 24, 82105Bratislava, 
(IČO: 36 357 065), (list č. 46/2017/Hru, zo dňa 16. 07. 2017) 
V prílohe listu doručil pripomienky k jednotlivým stanoviskám verejnosti, dotknutých 

orgánov, právnických subjektov (vrátane ich 3 príloh). 
V pripomienkach boli informácie na objasnenie vyjadrení a požiadaviek vyplývajúcich zo 
stanovísk podľa § 29 odseku 9 zákona o posudzovaní, ktoré sú nevyhnutné na rozhodnutie 
o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena ^kladka odpadov Senec ~ 3. etapa -
Navýšenie hrádze severozápadného cípu skládky odpadov" má posudzovať podľa 
uvedeného zákona. 
Pripomienky vypracovali: Ing. Marcela Hrubá, RNDr. Peter Krasnec PhD., spoločnosť 
MBA, GEOSOFTING, spol. s r.o., spracovateľ oznámenia o zmene činnosti a zodpovedný 
riešiteľ spoločnosť ADONIS CONSULT, s. r. o., zastúpená RNDr. Vladimírom Kočvarom. 

Reakcia na informácie k stanovisku od účastníka konania - Ing. Mária Hudáková, A. 
Dubčeka 1, 903 01 Senec, list zo dňa 21. 07. 2017. 
Navrhovateľ na tvrdenie, že nie je možné vykonať len zisťovacie konanie k navrhovanej 
zmene činnosti odpovedá: 

http://old.senec.sk/index.php7doc_idK2771
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Pred spracovaním oznámenia o zmene sa uskutočnila konzultácia navrhovateľa, 
spracovateľa a príslušného orgánu - MŽP SR v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie. 
Výsledkom bolo, že navrhovateľ mal povolenú prevádzku skládky odpadov, a preto mal 
dôvod vypracovať Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní. 
Navrhovateľ na tvrdenie o Zápachu konštatuje, že - nie je preukázateľne dokázané, že 
zápach pochádza zo skládky odpadov, v katastri mesta Senec sa nachádzajú viaceré 
potenciálne zdroje zápachu (bioplynová stanica, kafiléria, mestská kanalizácia...). Doposiaľ 
nebolo pri žiadnej kontrole vykonanej v prevádzke Skládka odpadov Senec - 3.etapa 
preukázané šírenie zápachu práve zo skládky odpadov. Skládka je pravidelne prekrývaná 
zeminou, je hutnená a prevádzkovaná podľa platnej legislatívy. 
Navrhovateľ na tvrdenie o Prachu - konštatuje, že - pri žiadnej kontrole neboli preukázané 
nadmerné úniky prachu do okolia skládky odpadov. 
Premávka nákladných áut, zničené a zablatené cesty - kolesá automobilov sú pred 
odchodom zo skládky opláchnuté v oplachovej vani zapustenej vo vnútroareálovej 
komunikácii. Zároveň je komunikácia vedúca zo skládky postavená tak, aby hlavné 
nečistoty zostali na skládke ešte predtým, ako automobil prejde oplachovou vaňou. 
Navrhovateľ/prevádzkovateľ na tvrdenie o Hlodavcoch konštatuje, že - pravidelne 
vykonáva deratizáciu v areáli skládky odpadov, čo vie preukázateľne dokázať (potvrdenia, 
faktúry). Doposiaľ neobdržal sťažnosť obyvateľov na prevádzku skládky odpadov na výskyt 
hlodavcov, hmyzu a pod. 
Navrhovateľ/prevádzkovateľ na tvrdenie o Produkcii skleníkových plynov uvádza, že -
pravidelne je vykonáva prostredníctvom odborne spôsobilej osoby monitoring plynov, 
vznikajúcich zo skládky odpadov, doposiaľ neboli namerané také hodnoty metánu (v zmysle 
STN 83 8108 Skládkovanie odpadov. Skládkový plyn), ktoré by vyžadovali vybudovanie 
osobitného zariadenia na jeho spracovanie, alebo na spálenie tohto plynu. 
Raz ročne odovzdáva správu z merania plynov na príslušné inštitúcie. 
Navrhovateľ/prevádzkovateľ na tvrdenie o Znečistení podzemných vôd uvádza, že -
pravidelne vykonáva prostredníctvom odborne spôsobilej osoby monitoring podzemných 
vôd z monitorovacích vrtov nad a pod skládkou v súlade so smerom prúdenia podzemných 
vôd. Raz ročne prevádzkovateľ skládky odpadov odovzdáva správu z merania príslušným 
inštitúciám. Nie je preukázaný zvyšujúci sa trend znečisťovania podzemných vôd 
čo preukazujeme aj tabuľkou v prílohe č. 1 tohto vyjadrenia - hodnoty sú uvedené 
za obdobie od 1. štvrťroka 2016 do obdobia 2. štvrťroka 2017. 
V zmysle rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia o udelení nápravných 
opatrení č. 7922-41799/37/2016/Mem zo dňa 10. 02. 2017 má navrhovateľ/prevádzkovateľ 
povinnosť nahlasovať na dozorný orgán stav keď sú v podzemných vodách namerané také 
koncentrácie znečistenia, ktoré sa považujú za medznú koncentráciu, ktorá vyžaduje 
asanačný zásah, ak je preukázané riziko migrácie znečistenia do okolia a možnosť 
poškodenia ďalších zložiek životného prostredia (prekročenie limitu „B" v zmysle prílohy 
č. 1 tohto vyjadrenia). V zmysle správy z monitoringu od odborne spôsobilej osoby došlo za 
preukázané obdobie k takejto situácii len jedenkrát (4.Q 2016 - hodnota NEL vo 
vrte HSV 2). Podľa odborne spôsobilej osoby znečistenie nepochádzalo zo skládky odpadov 
navrhovateľa a nebolo potrebné vykonať zásah, nebolo preukázané riziko migrácie, nakoľko 
v tomto prípade išlo o referenčný vrt, ktorý je v smere prúdenia podzemných vôd 
umiestnený nad telesom skládky odpadov a znečistením zo skládky odpadov ovplyvnený 
nemôže byť (zdokladované aj v správe z monitoringu za rok 2016). Od ostatného zistenia sa 
hodnoty NEL v referenčnom vrte držia v hodnotách nevyžadujúcich sanačné opatrenia 
(sú v limitoch „A" podľa prílohy č. 1 tohto vyjadrenia). Stav ukazovateľa v HSV 2 v 4.Q 
2016 bol samozrejme nahlásený na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, listom 
č. 7/2017 zo dňa 31. 01. 2017. Následne navrhovateľ/prevádzkovateľ pristúpil k výraznému 
zníženiu hladiny priesakovej kvapaliny prostredníctvom odvozu niekoľkých cisterien do 
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oprávneného zariadenia na nakladanie s takýmto druhom odpadu, Slovenská inšpekcia 
životného prostredia bola o všetkom informovaná prostredníctvom ďalších listov od 
navrhovateľa/prevádzkovateľa. 
Navrhovateľ/prevádzkovateľ na tvrdenie o Potenciálnom zdroji rozšírenia požiaru skládky 
odpadov na smer Martinského lesa - uvádza, že - požiare sa na skládke odpadov žiadne 
nevyskytovali za posledné roky. 
K otázke Ochrannej zóny 50 m od hranice lesa — uvádza, že -stavba skládky odpadov 
bola vybudovaná podľa právoplatného stavebného povolenia vydaného SIŽP, inšpektorátom 
Bratislava č. 550-24828/37/2008/Koz,Sta/373200107 zo dňa 22. 07. 2008 a v súlade so 
stanoviskom Obvodného lesného úradu v Bratislave č. 07/541/l-Ba5 zo dňa 27. 09. 2007, 
ktorým bolo povolené využitie územia v ochrannom pásme lesa vo vzdialenosti do 50 m od 
okraja lesných pozemkov. Stanovisko prikladáme v prílohe č. 2 tohto vyjadrenia. 

Reakcia na informácie k stanovisku od účastníka konania - Občianske združenie MOJE 
MESTO (OZ), Kollárova 5, 903 01 Senec, (IČO: 42265223), v zastúpení pani Jany 
Turanskej, predsedníčky OZ, list zo dňa 21. 07. 2017; 

Navrhovateľ/prevádzkovateľ na tvrdenie o nezdravej Ekonomike mesta v súvislosti s 
prevádzkou starej skládky odpadov 1. a 2. etapy výstavby - konštatuje, že na prevádzku 
starej skládky odpadov 1. a 2. etapy výstavby nemá žiaden dosah a uvedené činnosti nie sú 
predmetom zisťovacieho konania. 
Ostatné pripomienky (emisie, zápach, hlodavce...) zo stanoviska OZ sú zodpovedané vo 
vyjadrení k stanovisku Ing. Márii Hudákovej. 
Navrhovateľ/prevádzkovateľ na tvrdenie o „Agresívnych" skládkových plynoch - na 
skládke odpadov sa nevyskytujú agresívne plyny ako popisuje OZ Moje mesto. Jediné, čo sa 
na skládke odpadov vyskytuje sú štandardné skládkové plyny („Produkcia skleníkových 
plynov"), ktoré popisuje aj STN 83 8108 Skládkovanie odpadov. Skládkový plyn. 
Skládkové plyny sú pravidelne monitorované v zmysle platného integrovaného povolenia. 
Vyjadrenie odborne spôsobilej osoby, ktorá tento monitoring vykonáva je nasledované -
„Podľa získaných výsledkov (podľa STN 83 8108) nie je potrebné navrhovať modifikáciu 
odplyňovací systém". 

Navrhovateľ/prevádzkovateľ však plánuje v rámci žiadosti o vydanie povolenia na 
uzatvorenie a rekultiváciu časti skládky odpadov, ktorá je popísaná v Oznámení o zmene 
navrhovanej činnosti „Skládka odpadov Senec - 3. etapa - Navýšenie hrádze 
severozápadného cípu skládky" požiadať aj o povolenie z vlastnej iniciatívy vybudovať 
a schváliť prevádzku zariadenia na čistenie plynu prostredníctvom oxidácie metánu. 

Navrhovateľ/prevádzkovateľ na tvrdenie o Mustote" uloženého odpadu v súvislosti 
s nakladaním s odpadom a jeho nízkym stupňom triedenia je si vedomý, že podľa 
evidenčných listov odpadu, ktoré sú pravidelne predkladané SIŽP je zrejmé, že skládka 
odpadov neslúži na ukladanie triedeného odpadu, ale na ukladanie nevytriediteľných zložiek 
odpadu a ďalších odpadov, pre ktoré ešte v súčasnej dobe v SR nie sú dostupné iné 
zariadenia na spracovanie. 
Triedený zber je pre navrhovateľa zdrojom príjmov a preto by nemalo zmysel bezdôvodne 
ukladať odpady „vyťažené" z triedeného zberu trvalo na skládku odpadov. V prípade, že 
k takejto činnosti dôjde, je to výhradne len v prípade, ak ide o znehodnotený triedený zber, 
alebo o odpad, pre ktorý neexistuje vhodnejšie zariadenie na jeho spracovanie, prípadne ho 
oprávnená osoba (priamy recyklátor) odmietne prevziať pre nadmerné znečistenie. 

Navrhovateľ/prevádzkovateľ na tvrdenie o tom, že Skládka 3. etapa nemá EIA, ktoré 
svojho času bola povinná mať, a preto zisťovacie konanie nie je možné aplikovať - uvádza, 
že - postup zisťovacieho konania bol vykonaný po konzultáciách s príslušným orgánom -
MŽP SR podľa zákona o posudzovaní. 
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Navrhovateľ/prevádzkovateľ na tvrdenie o tom, že Dokolaudovanie dostavby skládky 
skládky odpadov 3. etapa, na ktorú OZ podalo dňa 08. 05. 2017 podnet, ako na Čiernu 
stavbu - uvádza, že - navrhovateľ/prevádzkovateľ má vydané integrované povolenie 
rozhodnutím č. 550-24828/37/2008/Koz,Sta/374390107 zo dňa 22.07.2008, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňom 24.07.2008 a schválenú projektovú dokumentáciu 
v stavebnom konaní vypracovanú spoločnosťou KOVOPROJEKT EKOLOGICKÉ 
STAVBY, spol. s. r. o., Vietnamská 22, 821 04 Bratislava,( IČO: 30775591) zák. č.:SC-
08/2007, s dátumom vypracovania august 2007. Prevádzkovateľ zaslal listom Č. 
42/2016/Hru zo dňa 29. 10. 2016 oznámenie o stave severného cípu v prevádzke „Skládka 
odpadov Senec - 3. etapa". Z preštudovania dokumentov a obhliadky v teréne bolo zrejmé, 
že severný cíp nebol vybudovaný podľa schválenej projektovej dokumentácie. 
Prevádzkovateľ po rokovaní s inšpekciou, oznámil dobudovanie 3. etapy skládky odpadov 
hore spomínaním listom. Následne bol severný cíp dobudovaný a skolaudovaný 
právoplatným rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia č. 4186-
18374/37/2017/Sob/374390107/Kr zo dňa 15.6.2017. Podnet na čiernu stavbu bol prešetrený 
a výsledok kontroly bol zdokumentovaný Správou z environmentálnej kontroly č. č. 
15/2017/Sob, v ktorej sa konštatuje, že nedošlo k porušeniu zákona ani podmienky 
integrovaného povolenia. Stavba bola dobudovaná a skolaudovaná v zmysle platnej 
legislatívy. 

Navrhovateľ/prevádzkovateľ na tvrdenie o tom, že Pôvodný projekt rekultivácie z roku 
2007 nezohľadňuje súčasný stav skládky odpadov - uvádza, že - áno, nezohľadňuje, 
nakoľko projektová dokumentácia schválená v stavebnom konaní hovorila aj o vybudovaní 
severozápadného cípu skládky odpadov. Tento cíp sa však nikdy nevybudoval z dôvodu, že 
v tejto oblasti sa nachádzali lesné pozemky a nedošlo k ich vyňatiu z LPF. Pôdorys skládky 
odpadovbol zmenšený o tento severozápadný cíp. Projektová dokumentácia schválená 
v stavebnom konaní však zahŕňala aj vybudovanie skládky odpadov v jej severozápadnej 
časti, nakoľko bola predkladaná na schválenie pred realizáciou stavby. Pre tento fakt je 
nutné aktualizovať projekt pre uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov, aby sa zohľadnil 
súčasný stav telesa skládky odpadov (súčasný stav je potrebné chápať ako stav bez 
vybudovania severozápadného cípu skládky) a mohlo sa postupne pristúpiť etapovito 
k uzatváraniu a rekultivácii jednotlivých časti skládky odpadov. 

Navrhovateľ/prevádzkovateľ na tvrdenie o tom, že je Nesprávne uvedený vrt HSV3 -
uvádza, že - odporúča si dôkladne preštudovať Oznámenie o zmene a informácie okolo 
monitorovacích vrtov. Vrt HSV 3 je v oznámení o zmene len okrajovo spomenutý, pre 
vykreslenie celkovej situácie monitoringu v celom areáli skládky odpadov „Červený majer" 
(1.-3. etapa). 

Navrhovateľ/prevádzkovateľ na tvrdenie o tom, že - 3. etapa nemá bezpečne vyriešený 
odtok dažďovej vody - uvádza, že - je dlhodobo známe (prebiehajúce kontroly od 
Slovenskej inšpekcie životného prostredia), že nádrž na priesakové kvapaliny z 1. a 2. etapy 
skládky odpadov v prevádzke mesta Senec je v nevyhovujúcom stave, poddimenzovaná 
a nie je vodotesná. Preto sa priesaková voda, ktorú už nedokáže pojať nádrž na priesakové 
kvapaliny, vylieva na okolité pozemky, ktoré sú vo vlastníctve navrhovateľa a znehodnocuje 
ich. 
Priesakovej kvapaliny je tak veľa, že si „našla cestu" práve k miestu zasakovania dažďovej 
vody zachytenej z celého areálu skládky ( 1 . - 3 . etapa). Na margo tohto problému prebehli 
kontroly od Slovenskej inšpekcie životného prostredia v prevádzke 1. a 2. etapy skládky 
odpadov u správcu skládky - mesta Senec a v prevádzke 3. etapy skládky odpadov 
u navrhovateľa/prevádzkovateľa. 
Kontrola na prevádzke skládky odpadov 3. etapa bola ukončená Správou z environmentálnej 
kontroly č. 15/2017/Sob, v ktorej je konštatované, že prevádzkovateľ neporušil zákon ani 
podmienku integrovaného povolenia. 
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Napriek tomu navrhovateľ/prevádzkovateľ mal snahu pomôcť sanovať územie zaplavené 
priesakovou kvapalinou z 1. a 2. etapy skládky odpadov a urobil zemnú hrádzku slúžiacu 
proti ďalšiemu šíreniu kontaminovanej vody na širšiu plochu územia a na vlastné náklady 
sanoval vlastné pozemky poškodené týmto znečistením. Pri pracovnom jednaní Mesta Senec 
so Slovenskou inšpekciou životného prostredia, ktorého sa zúčastnil aj navrhovateľ, 
navrhovateľ vyjadril ochotu dopomôcť mestu Senec pri kontrole stavu jednotlivých potrubí 
zberajúcich priesakovú kvapalinu a dažďovú vodu. V krátkej dobe budú kontroly týchto 
potrubí vykonané. 

Navrhovateľ/prevádzkovateľ na tvrdenie o tom, že - Dostavba zvýši tvorbu dažďových vôd 
- uvádza, že - dostavba nezvýši tvorbu dažďových vôd, nakoľko sa teleso pôdorysne 
nerozšíri. Súčasná 3. etapa nemá EIA - 3. etapa výstavby bola zahrnutá v územnom 
rozhodnutí Obvodného úradu životného prostredia Senec č. Výst./951/94-Ka zo dňa 
5.8.1994 a na plánovanú činnosť bolo vydané stanovisko Ministerstva životného prostredia 
SR, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie k rozšíreniu skládky odpadov, 
III.etapa- vyjadrenie k posudzovaniu vplyvov naZP - č. 510/07 3.4 zo dňa 20.4.2007. 

Navrhovateľ/prevádzkovateľ na tvrdenie o tom, že - Nie je dodržaná ochranná hranica lesa 
- stanovisko navrhovateľa k tejto pripomienke je uvedené v bode 2 časti „Ochranná zóna 50 
m od hranice lesa „ tohto vyjadrenia. 
Navrhovateľ/prevádzkovateľ na tvrdenie o tom, že -Na skládke často vznikajú lokálne 
požiare - na skládke odpadov sa nevyskytli za posledné roky žiadne požiare. 
Úlety v „naturovskom" lese - navrhovateľ/prevádzkovateľ má so správcom Martinského 
lesa (Pozemkové spoločenstvo lesa sv. Martina v Senci) uzatvorenú odplatnú zmluvu na 
zber úletov, pokiaľ k takému niečomu dôjde, úlety sú v zmysle zmluvy odstránené. 

Reakcia na informácie k stanovisku od účastníka konania - Ing. Mária Glončáková, Jána 
Smreka 8, 903 01 Senec, list zo dňa 02. 08. 2017; 
a) Rozpor s § 18 ods. 1 písme a) zákona č. 24/2006 Z.z. - Stavba bola legálne vybudovaná 

v zmysle právoplatného územného rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia 
Senec č. Výst./951/94-Ka zo dňa 5.8.1994, právoplatného stavebného povolenia 
vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, inšpektorát Bratislava č. 550-
24828/37/2008/Koz,Sta/373200107 zo dňa 22.7.2008 a v súlade so stanoviskom 
Ministerstva životného prostredia odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie 
k rozšíreniu skládky odpadov, III.etapa - vyjadrenie k posudzovaniu vplyvov na ŽP - č. 
510/07 3.4 zo dňa 20.4.2007. 

b) Blízkosť NÁTURA - K navrhovanej činnosti sa vyjadrili aj orgány v oblasti ochrany 
prírody a krajiny a orgány v štátnej ochrane prírody, nikto z nich nevzniesol námietky, 
ktoré by smerovali k vyjadreniu nesúhlasu s dobudovaním MSEB hrádze. 

c) Nezmyslené posudzovať len navyšenie stavby (nie vybudovanú stavbu) - Stavba bola 
v období jej vybudovania právoplatne zrealizovaná a skoluadovaná, tak ako uvádzame 
v písmene a) tohto bodu. 

d) Rok 2024 - bol predpokladaným rokom naplnenia všetkých plánovaných etáp v zmysle 
územného rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia Senec č. Výst./951/94-Ka 
zo dňa 05. 08. 1994. V integrovanom povolení nieje exaktne uvedený rok 2024 ako rok 
ukončenia III. etapy. Popis vypĺňania evidenčného listu skládky odpadov jasne 
nedeklaruje, čo je myslené „rokom skončenia prevádzky", v popise vypĺňania 
Evidenčného listu skládky odpadov je k tejto položke uvedené, že sa uvádza 
predpokladaný rok skončenia prevádzky bez ďalšieho detailnejšieho vysvetlenia. 
Tvrdenia, že prevádzkovateľ v roku 2017 navýšil kapacitu dobudovaním telesa v tesnej 
blízkosti Martinského lesa bez stavebného povolenia sú bližšie objasnené v bode č. 3 
v časti „Dokolaudovanie stavby" tohto vyjadrenia. 
Kapacita severného cípu bola zahrnutá v kapacite, ktorá bola skolaudovaná v roku 2009. 
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Skládka odpadov Senec - 3.etapa nie je oficiálne len skládkou mestskou, zvážajú sa na 
ňu aj odpady z okolitých regiónov, predovšetkým z Bratislavského okresu pri odstávke 
spaľovne v Bratislave. 
Mesto Senec podľa tvrdenia Ing. Glončákovei 91% odpadov v roku 2016 uložilo na 
skládku odpadov - vzhľadom na to, že navrhovateľ/prevádzkovateľ „nerieši" všetky 
odpady vyprodukované mestom Senec, nevie sa k tomuto tvrdeniu vyjadriť. 
Navrhovateľ/prevádzkovateľ v blízkom období bude spúšťať dotrieďovaciu linku, 
ktorou sa ešte viac zvýši triedenie materiálu z mesta Senec a okolitých obcí, aby sa 
naplnila litera nového zákona o odpadoch a rozšírenej zodpovednosti výrobcov. 

e) Budovanie nových skládok odpadov i e nežiadúce - v prípade navrhovanej činnosti nejde 
o budovanie novej skládky odpadov ale o efektívne využite priestoru už existujúcej 
skládky odpadov vydvihnutím jej hrádze a získaním novej kapacity bez záberu ďalšieho 
územia. V okrese Senec je „Skládka odpadov Senec - 3.etapa" prevádzkovaná ako 
jediná skládka odpadov. Vo vzdialenosti 25 km sa nachádza skládka odpadov Dubová, 
ktorá nemá dostatočné kapacity na prijatie odpadu, ktorý sa ukladá na skládke odpadov 
v Senci. Následne v širšom okolí sa nachádza skládka odpadov FCC Trnava, ktorá je 
vzdialená vyše 30km, skládka FCC Zohor, vzdialená cca 50km a skládka Čukarská Páka 
rovnako vzdialená cca 30km, no na túto skládku môžu ukladať odpad len obce 
v združení Horného Žitného ostrova (takže Senec a okolie nie). Okrem toho je v 
Bratislave spaľovňa OLO, no cenovo je daná spaľovňa cca 4 násobne drahšia ako 
skládka odpadov a nevie poňať všetkých cca 60 tisíc ton ak by sa skládka odpadov 
v Senci zatvorila. Podľa dostupných informácií, ak by sa odpad zo skládky Senec 
„rozložil" do okolitých skládok a spaľovne, stále by ostávalo cca 40 tisíc ton odpadov, 
ktoré je potrebné zneškodniť. 

ť) Sťažnosti občanov na zápach - navrhovateľ sa vyjadril k tejto pripomienke v bode č. 2 
časti „Zápach" tohto vyjadrenia. Na túto tému bolo viacero stretnutí s občanmi, ktorí boli 
zároveň pozvaní na skládku odpadov, no ani jeden z nich sa na zápach (keď boli na 
telese skládky počas pravidelnej prevádzky) nesťažoval. 
Nízka úroveň separácie - navrhovateľ sa vyjadril k tejto pripomienke v bode č. 3 časti 
„Hustota uloženého odpadu" tohto vyjadrenia. Naviac, separovaný zber je plne 
v kompetencii Organizácie zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV"), ktorá má 
s mestom Senec uzatvorenú zmluvu. Navrhovateľ/prevádzkovateľ je len partnerom na 
vývoz separovaného zberu na základe zmluvy mesta a OZV. Bohužiaľ v súčasnosti 
mesto Senec ukončilo zmluvný vzťah s OZV nakoľko tá si neplnila svoje finančné ani 
edukačné povinnosti. 
Nedôvera v neporušenosť izolácií pod skládkou odpadov - navrhovateľ/prevádzkovateľ 
3. etapy vykonáva dvakrát ročne monitoring tesnenia (izolácie) pod skládkou odpadov 
a retenčnou nádržou prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, doposiaľ nebolo ani raz 
preukázané porušenie tohto tesnenia. Správy sú predkladané raz ročne na Slovenskú 
inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát Bratislava, odbor integrovanej prevencie. 
Obava, že nedôjde k uzatvoreniu skládky odpadov - navrhovateľ zároveň prevádzkuje 
3.etapu a doposiaľ neboli preukázané žiadne významné problémy pri jej prevádzkovaní, 
skládka odpadov podlieha aj vďaka „občianskej iniciatíve" pravidelným kontrolám 
rôznych orgánov štátnej správy, pri ktorých neboli doposiaľ preukázané žiadne 
porušenia legislatívnych predpisov, ktoré by smerovali k poškodzovaniu životného 
prostredia. 

g) Projekt uzatvorenie a rekultivácie skládky v plnej miere nezohľadňuje súčasný tvar 
telesa skládky odpadov - toto tvrdenie je vysvetlené v bode č. 3 časti „Pôvodný projekt 
rekultivácie z roku 2007 nezohľadňuje súčasný stav skládky" tohto vyjadrenia. 

h) Navýšením kapacity nedôjde k horizontálnemu rozširovaniu skládky odpadov - toto 
tvrdenie je pravdivé, jediné k čomu dôjde, je vybudovanie MSEB v mieste súčasnej 
hrádze skládky odpadov, nová MSEB hrádza bude však širšia oproti pôvodnej hrádzi, 
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cca o 3-4 metre smerom von zo skládky odpadov. Plocha pre samotné ukladanie odpadu 
však nebude horizontálne rozšírená, 

i) Zaťaženie Martinského lesa úletmi a zatienením - navrhovateľ/prevádzkovateľ má so 
správcom Martinského lesa (Pozemkové spoločenstvo lesa sv. Martina v Senci) 
uzatvorenú odplatnú zmluvu na zber úletov, pokiaľ k takému niečomu dôjde. Čo sa týka 
zatienenia Martinského lesa - lesné pozemky susediace s pozemkom, na ktorom bude 
vybudovaná MSEB hrádza nepatria pod parcelné číslo 5065 (Martinský les). Ide síce 
o lesné pozemky, no sú vo vlastníctve navrhovateľa a nepatria medzi územie európskeho 
významu NÁTURA 2000. Zoznam susedných lesných pozemkov je uvedený 
v prehľadnej tabuľke: 

LVC 3i76.lt u Senec 
parcelt 
5066/17 
5070/11 
5070/26 

druh pozemku 
lesný pozemok 
lesný pozemok 
lesný pozemok 

vlastnfk pozemku 
A VE SK odpadové hospodárstvo 
AVE SK odpadové hospodárstvo 
A VE SK odpadové hospodárstvo 

správca pozemku 
Pozemkové spoločenstvo lesa sv. Martina v Senci 
Pozemkové spoločenstvo lesa sv. Martina v Senci 
Pozemkové spoločenstvo lesa sv. Martina v Senci 

j) Prúdenie spodných vôd od skládky odpadov k Slnečným jazerám - prevádzkovateľ 
vykonáva pravidelný monitoring podzemných vôd, kontrolu tesnosti fólie pod skládkou 
a v akumulačnej nádrži, nie sú preukázané žiadne úniky kontaminácie do podzemných 
vôd. 

k) Neúčelné využívanie poplatku v meste Senec - obsah tohto bodu sa nijakým spôsobom 
nedotýka navrhovateľa a ani navrhovanej činnosti, navrhovateľ sa k nemu nebude 
vyjadrovať. 

Reakcia na informácie k stanovisku od účastníka konania Ing. Bohuslava Katrenčíka, 
Dušnica 522/1], 906 38 Rohožník, list zo dňa 01. 08. 2017/ 

Navrhovateľ/prevádzkovateľ na tvrdenie že vri navrhovanom technickom riešení 
stavby, predstavujúcom navŕšenie výstavby obvodovej hrádze so sklonom vnútorného 
svahu skládky odpadov 66° neumožní vybudovanie minerálneho tesnenia na svahu hrádze 
podľa vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z z. o skládkovani odpadov a dočasnom uskladnení 
kovovej ortuti predložil vysvetlenie písomnou formou, tzn. prílohu č. 3 k listu 
č. 46/2017/Hru zo dňa 16. 07. 2017, ktorý reprezentuje vyjadrenie k pripomienkam 
oznámenia o zmene. Jedná sa o samostatné odborné vyjadrenie projektovej firmy: 
GEOSOFTING, spol. s r.o., Solivarská 28, 080 05 Prešov - Solivar. V stanovisku 
upozorňuje, že svetová odborná literatúra ako aj základne manuály US EPA navrhujú 
nasledujú spôsob budovania minerálneho tesnenia pre skládky: Pri sklone svahov do 1 : 2,5 
sa odporúča budovať jednotlivé tesniace vrstvy rovnobežne (paralelne) so sklonom svahu. 

Pri strmších svahoch je potom odporúčané budovať jednotlivé minerálne vrstvy 
horizontálne, pričom aj termín horizontálne treba chápať s minimálnym 1 - 2 % vonkajším 
sklonom vrstvy. Výsledná hrúbka takto umelo uloženého minerálneho tesnenia musí v 
smere kolmom na sklon svahu zodpovedať legislatívou požadovanej hrúbke, zvyčajne sa ale 
z konštrukčných dôvodov buduje širšia a v konečnom štádiu sa zrezaním svahu prispôsobí 
do výsledného sklonu. 

Projektová organizácia poukazuje na technicko-kvalitatívne podmienok (TKP), 
ktoré stanovujú jednotlivé všeobecné pravidlá v zmluvnom vzťahu objednávateľa a 
zhotoviteľa v procese obstarania a zhotovenia diela, najmä v oblastiach riadenia a kontroly 
kvality prác a materiálov, projektovej dokumentácie (PD), spôsobu vykonávania a rozsahu 
skúšobníctva, rozsahu vyhotovenia a predkladania dokumentácie kvality. 

Budovanie násypov a oporných hrádzi rieši podrobnejšie napr. dokumentácia 
„Technieko-kvalitatívne podmienky - časť 2: Zemné práce" (MDVRR - XI.2010, účinnosť 

http://3i76.lt
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od: 01. 01. 2011), kde sa v kapitole 3.4.4 Násypy uvádza, že návrh zemného násypového 
telesa pre cesty sa rieši v súlade s STN EN 1997-1. Posúdenie návrhu zemného telesa 
sa urobí: • výpočtom; • prijatím normatívnych opatrení; • zaťažovacími skúškami 
a skúškami na skúšobných poliach; • metódou kontrolné merania na sledovanie správania 
sa násypového telesa počas stavby a v čase prevádzky aj odborným odhadom. 

V predloženom oznámení o zmene činnosti sa na strane 7 uvádza, že navrhované 
riešenie vertikálneho rozšírenia mechanicko - stabilizovanej zemnej hrádze bude v ďalšom 
stupni projektovej prípravy podrobené stabilitnej analýze hrádzového systému, ktorá 
definitívne určí prierezové pomery MSEB hrádze. 

Navrhovateľ/prevádzkovateľ upozorňuje na to, že každý projekt stavby je autorským 
riešením zodpovedného projektanta a jeho know-how. Ako taký podlieha autorským 
právam a z tohto dôvodu v popise návrhu výstavby nie sú riešené všetky technické detaily 
realizácie. Riešenie navrhované v oznámení o zmene je výsledkom predchádzajúcej Štúdie 
uskutočniteľnosti (Feasibility Study), ktoré bude ďalej rozpracovaný do projektovej podoby 
pre realizáciu. 

Riešenie uvedené v oznámení o zmene na s 6 v prvom odseku predstavuje 
najkritickejší variant s maximálnou výškou a sklonom navrhovanej MSEB hrádze. 

Pripomína, že citovaná max, výška 7,2 m predstavuje kolmú výšku koruny MSEB 
hrádze oproti aktuálnemu terénu v osi navrhovanej hrádze pri nivelete hrádze na kóte 144,0 
m n. m. 

Ako je z obr. 4 na strane 6 oznámenia o zmene zrejme, ďalší variant počíta aj 
s niveietou koruny hrádze na výške 142,0 m n. m. a max. kolmou výškou osi hrádze už 
len 6,14 m. 

Vzhľadom na to, že strana do vnútra skládkovacieho telesa MSEB hrádze bude 
nadväzovať na jestvujúcu korunu obvodovej hrádze skládky odpadov, bude skutočná výška 
svahu s minerálnym tesnením cca o 1/3 menšia (cca len 2,5 až 4,5 m). Navrhovaná dĺžka 
MSEB hrádze je cca 220 m, ale vzhľadom na morfológiu terénu bude výška svahu 
s minerálnym tesnením viac ako 3,0 m len na polovici (cca 111m) tejto dĺžky. 

Podotýka, že sypané hrádze do výška koruny 3,0 m so sklonom svahov 1:1 nie sú 
v stavebnej praxi ničím neobvyklým. 

V rámci štúdie uskutočniteľnosti boli rozpracované aj varianty so sklonom 
vnútorného svahu MSEB hrádze s minerálnym tesnením 1 : 1,5 a 1 : 2 (zúžením koruny 
MSEB hrádze), pričom vonkajší svah MSEB hrádze bude skoro kolmý a bude tvorený buď 
gabionovými košmi alebo v krajne nepriaznivom prípade aj železobetónovou opornou 
stenou, prípadne až znížením výšky koruny MSEB hrádze. 

Výsledný tvar projektovanej MSEB hrádze bude kompromisom medzi 
požadovaným stupňom stability celého skládkového telesa v danom reze, nárastom 
objemu a prínosom zväčšenej kapacity úložného priestoru skládky a vyvolaných 
ekonomických nákladov na takto vybudovaný priestor. 
Zloženie (skladba) tesniacich vrstiev na nadvyšovanom svahu obvodovej hrádze je 
v oznámení o zmene popísaná nasledovne: „Po zhutnení bude vnútorný svah hrádze 
izolovaný proti priesakom klasickým spodným tesnením skládok : na zhutnený ílový 
podklad sa polozia tesniace bentonitové rohože, následne tesniaca fólia, následne 
syntetický geodrén s ochrannou geotextíliou (GCL + GM + GDN + GTX) s ukotvením v 
korune hrádze-" 
Navrhované riešenie je v súlade s požiadavkami v § 4 a § 5 vyhlášky MZP SR 
č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti ktorá uvádza, že 
ak podložie skládky odpadov a jej bočné steny netvorí geologická bariéra, táto sa doplní 
umelou minerálnou tesniacou vrstvou. Umelo doplnená minerálna tesniaca vrstva musí mať 
hrúbku najmenej 0,5 m s koeficientom filtrácie pre skládky odpadov na odpad, ktorý nieje 
nebezpečný kf 1,0 x 10 m/s. Geologická bariéra alebo umelo doplnená minerálna tesniaca 
vrstva skládky odpadov sa doplní najmenej jednou vrstvou fólie z vysoko hustotného 
polyetylénu (HDPE) s hrúbkou 1,5 mm pre skládky odpadov na odpad, ktorý nie je 
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nebezpečný, alebo inou umelou tesniacou vrstvou s porovnateľnými vlastnosťami, ako má 
fólia z vysokohustotného polyetylénu (HDPE) požadovanej hrúbky. Umelo doplnená 
minerálna tesniaca vrstva musí mať také vlastnosti, aby vplyvom skládkovania 
nedochádzalo k žiadnym nepriaznivým zmenám podložia a aby bola schopná prispôsobovať 
sa deformácii podložia; ukladá sa v dvoch vrstvách po 0,25 m. Medzi plastovú fóliu a 
drenážnu vrstvu sa s cieľom ochrániť plastovú fóliu pred jej mechanickým porušením ukladá 
ochranná vrstva najmenej 0,2 m hrubá; tvorí ju piesok alebo štrk s veľkosťou zrna do 
priemeru 8 mm. Ako ochrannú vrstvu možno použiť aj rôzne typy vhodných geotextílií. 
Drenážna vrstva na svahoch sa môže nahradiť umelou drenážnou vrstvou, ktorá má rovnaké 
hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 16/32 mm s hrúbkou 0,5 m. 

Navrhované riešenie tesnenia bočného svahu MSEB hrádze ie teda v súlade 
s požiadavkami tejto vyhlášky, keďže vnútorný svah MSEB hrádze bude tvorený umelo 
doplnenou minerálnou tesniacou vrstvou o minimálnej hrúbke 0,5 m (a viac podľa sklonu 
svahu) s požadovaným výsledným koeficientom filtrácie (primárne tesnenie). 

Ako prídavná tesniaca vrstva sa nad rámec požiadaviek vyhlášky použijú 
bentonitové tesniace rohože. Tretiu tesniacu bariéru bude tvoriť 2,5 mm drsná fólia 
(HDPE), ktorá bude opäť nad rámec požiadaviek hrubšie dimenzovaná ako je požiadavka 
vyhlášky (1,5 mm). Na tieto tri tesniace bariéry bude položená ochranná geotextília, 
následne umelá drenážna vrstva a opäť ochranná geotextília pred prvým uloženým 
odpadom. Z tohto textu vyplýva, že skladba vrstiev je v súlade s požiadavkami uvedenými 
vo vyhláške a vysoko prekračuje minimálne požadované štandardy pre skládky nie 
nebezpečného odpadu. 

Súčasný legislatívny predpis nezakazuje navrhované riešenie a navrhované riešenie 
ie technicky realizovateľné. 

Navrhovateľ/prevádzkovateľ voči tvrdeniu, že skládkovacie plochy sú vybudované 
„mimozákonne" vyslovil protest (viď strana 21 tohto rozhodnutia). 
V tejto časti skládky odpadov sa po jej skolaudovaní (v júli 2017) postupne začal ukladať 
odpad. Línia označená ako „okraj odpadu skládky", fialovou čiarou, je v prílohe č. 2 
oznámenia vyznačená len z dôvodu, že výkres bol vypracovaný ešte pred skolaudovaním 
severného cípu skládky a odpad sa v tom čase za uvedenú líniu neukladal. 

Ministerstvo posúdilo Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Skládka odpadov 
Senec - 3. etapa - Navýšenie hrádze severozápadného cípu skládky odpadov". 

Súčasné teleso skládky „Skládka odpadov Senec - 3.etapa" má kapacitu 550 000 m3. 
Vybudovaním zemnej hrádze v zmysle navrhovanej zmeny činnosti sa kapacita telesa 
skládky navýši o max. 66 000 m3 bez jej plošného rozširovania. 

Z hľadiska všeobecne platných právnych predpisov príslušný orgán zdôrazňuje nasledovné 
skutočnosti: 
A. Príslušný orgán z hľadiska zákona o posudzovaní MŽP SR vydal v roku 2008 

stanovisko, v ktorom bolo konštatované, že pre výstavbu skládky odpadov bolo vydané 
rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. výs. 951/94-Ka zo dňa 15. 08. 1994 
na pozemkoch parcelné č.: 5069/3; 5066/2; 5066/3; 5066/4 a 5070/1. S ohľadom 
na skutočnosť, že rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané pred účinnosťou zákona 
č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov (účinnosť zákona bola od 01. 11. 1994) 
nemohol byť retroaktívne vykonaný proces posudzovania vplyvov na životné prostredie 
a zdravie ľudí podľa uvedeného zákona. 

B. Po preskúmaní mapových podkladov a histórie lokalizácie prevádzky skládky 
odpadov „Červený majer - Senec" aj vo svetle súčasných povolení a aj na základe 
určitých vyjadrení zo dňa 28. 09. 2016 na zasadnutí komisie životného prostredia, kde sa 
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rokovalo o rozšírení či dobudovaní skládky odpadov Senec, ale aj na základe 
integrovaného povolenia č.: 7339-7616/37/2016/Sob/374390107/Z3, vydaného 
SIŽP Inšpektorátu životného prostredia Bratislava zo dňa 02. 05. 2016, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť 09. 12. 2016, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 
č. 550-24828/37/2008/Koz,Sta/373200107 zo dňa 22.07.2008, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 24. 07. 2008 v platnom znení (ďalej len „integrované povolenie"), 
ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Skládka odpadov Senec - 3. etapa" 
prevádzkovateľa, AVE SK odpadové hospodárstvo, s. r. o., Osvetová 24, 
821 05 Bratislava, (IČO: 36 357 065) príslušný orgán odsúhlasil postup podľa § 18 
ods. 1 písm. c) z dôvodu predmetu zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov 
navrhovanej činnosti alebo zmeny navrhovanej činnosti, uvedenej v prílohe č. 8 časti A, 
ktorá nie je zmenou podľa odseku 1 písm. d) a môže mať významný nepriaznivý vplyv 
na životné prostredie, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v 
štádiu realizácie. 

C. Povoľovací orgán Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného 
prostredia Bratislava^ Jeséniova 17> 831 01 Bratislava na list MŽP SR o oznámení 
zmeny činnosti „Skládka odpadov Senec - 3. etapa - Navýšenie hrádze 
severozápadného cípu skládky odpadov" č. 6917/2017-1.7/hp zo dňa 13. 07. 2017 
nedoručil písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko povoľujúceho orgánu 
podľa zákona o posudzovaní považuje za súhlasné. 

Vplav zmeny na životné prostredie. 
Navrhovaná hrádza je voľne stojacou zemnou štruktúrou, jej výstavba tak nebude 

zasahovať do lokálneho horninového prostredia. 
V areáli skládky odpadov je evidovaná environmentálna záťaž SK/EZ/SC/1515 

skládka komunálneho odpadu SC (009) / Senec - Červený majer. Navrhovaná zmena 
činnosti neovplyvní túto lokalitu, keďže výstavba opornej hrádze do nej priamo nezasahuje 
a nezasahuje ani do pozemkov okolitého Martinského lesa. 

Geomorfologické pomery budú ovplyvnené predĺžením svahu telesa skládky so 
súčasným zmiernením jeho sklonu, čím sa vytvorí súvislejší tvar telesa skládky. Pôjde však 
o málo významný vplyv, nakoľko navrhované navýšenie časti obvodovej hrádze skládky 
plne rešpektuje kótu stropu skládky stanovenú v Projekte uzavretia a rekultivácie skládky 
(2007) a je prispôsobené súčasnej korune hrádze tak, aby boli JZ a SZ roh kazety súvislé 
prepojené. 

Navýšením obvodovej hrádze telesa skládky odpadov nedôjde k novým záberom 
pôdy - navýšenie hrádze bude vykonané vertikálne na parcelách skládky odpadov 
a neprekročí hranicu jestvujúceho oplotenia. 

Realizáciou zemnej hrádze s vonkajším protieróznym krytom sa zvýši stabilita telesa 
skládky, čím sa zníži možnosť erózie telesa skládky resp. možnosť priameho znečistenia 
okolitých plôch odpadom. Zároveň sa zníži spotreba zemín potrebných do opornej hrádze. 
Výstavbou hrádze sa tiež znemožní prísun vody z prívalových dažďov z blízkeho lesa do 
areálu. 

Z hľadiska ovzdušia je samotná skládka odpadov malým zdrojom znečisťovania 
ovzdušia v zmysle zákona č. 137/20 lOZ.z. a vyhlášky MŽP SRč.410/2012 Z.z. 

Odvádzanie odpadových vôd z telesa skládky sa realizáciou zmeny činnosti nebude 
meniť. 

Realizácia obvodovej hrádze nebude mať počas svojej výstavby ani prevádzky 
priamy vplyv na povrchové vody v dotknutej lokalite. Nepriamo bude hrádza zabraňovať 
vniknutiu prívalových vôd na skládku. 

V blízkom okolí areálu skládky odpadov sa nenachádzajú žiadne zdroje pitnej ani 
úžitkovej vody ani žiadne pramene, ktoré by mohli byť navrhovanou zmenou činnosti 
ovplyvnené. 

Pre minimalizáciu rizika havárie resp. úniku znečisťujúcich látok do podzemných 
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vôd má teleso prevádzkovanej skládky odpadov prijaté viaceré technické opatrenia (tesniaci 
a drenážny systém a pod.)- Samotný vnútorný svah navrhovanej obvodovej hrádze bude po 
jej zhutnení izolovaný proti priesakom kvalitným tesniacim systémom. 

Navrhovaná zmena činnosti nebude zdrojom nových nepriaznivých vplyvov na 
vzácne a ohrozené druhy rastúce v blízkom Martinskom lese oproti súčasnému stavu. Do 
pozemkov Martinského lesa priamo nezasahuje. 

Hodnotená zmena činnosti mierne negatívne ovplyvní lokálny krajinný obraz 
navýšením ukladania odpadov na teleso skládky. Zmenu krajinnej siluety vyvolá tiež 
predĺženie svahu telesa skládky a zmiernenie jeho sklonu, i keď je plne rešpektovaná kóta 
stropu skládky stanovená v jej Projekte uzatvorenia a rekultivácie. Výstavbou zemnej hrádze 
sa tak vytvorí esteticky súvislejší tvar telesa skládky. 

Keďže skládkovanie odpadov nie je v území novou činnosťou a areál skládky 
odpadov sa nachádza mimo zastavaného územia mesta, vplyvy na krajinnú scenériu 
hodnotíme ako málo významné. 

Hodnotená zmena činnosti priamo nezasahuje ani sa nedotýka žiadneho prvku 
územného systému ekologickej stability. Zvýšením objemu skládkovaného odpadu nebudú 
ovplyvnené ani blízke lokality (biocentrum Martinský les). 

Areál skládky odpadov je situovaný mimo zastavané územie mesta Senec vo 
vzdialenosti cca 1,8 km od okraja zastavaného územia. V susedstve areálu skládky vo 
vzdušnej vzdialenosti cca 250 m od jej 3.etapy sa však nachádzajú dva rodinné domy. 

Zmena navrhovanej činnosti je plánovaná v katastrálnom území mesta Senec, mimo 
zastavaného územia mesta v areáli existujúcej skládky odpadov. Hodnotená činnosť je 
v súlade s územným plánom a s funkciou daného územia. 

Navrhovaná zmena činnosti neohrozí zdravie miestneho obyvateľstva, k prekročeniu 
hygienických limitov vplyvom tejto zmeny nedôjde. 

Realizácia navrhovanej zmeny činnosti nebude prispievať k zvýšeniu znečistenia 
okolitého vonkajšieho ovzdušia. 

Nepriaznivé vplyvy hodnotenej činnosti na obyvateľstvo súvisia v prevažnej miere 
s rizikom havárie, prípadne požiaru v areáli skládky odpadov. Pre zamedzenie takejto 
udalosti sú už v súčasnosti zrealizované účinné technické a technologické opatrenia, ktoré 
minimalizujú riziko ich vzniku udalosti na minimum. Navrhovaná zmena činnosti tieto 
opatrenia plne rešpektuje. 

Odvádzanie nekontaminovaných zrážkových vôd z areálu prevádzky „Skládka 
odpadov Senec - 3.etapa" (prevádzkovateľom je spoločnosť AVE SK odpadové 
hospodárstvo s.r.o.) bolo pri realizácii stavby napojené na existujúci objekt odvádzania 
zrážkových nekontaminovaných vôd „Regionálnej skládky komunálneho odpadu" mesta 
Senec (resp. „Skládka odpadov 1. a 2. etapa" v správe mesta Senec). Tento stav je možné 
zdokladovať kolaudačným rozhodnutím stavby „ Skládka odpadov Senec - 3. etapa " č. 8904-
33815/372009/koz/373200107/KR zo dňa 20.10.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
22. 10. 2009 a taktiež projektovou dokumentáciou schválenou v kolaudačnom konaní. 

Stav tejto akumulačnej nádrže je dlhodobo v nevyhovujúcom stave, v poslednej dobe 
sa však vplyvom zrážkovej činnosti zhoršil - v areáli odpadového hospodárstva bol 
súčasnosti identifikovaný problém úniku kontaminovanej vody z podzemnej retenčnej 
nádrže priesakovych vôd z telesa skládky 1. a 2. etapy, akumulačná nádrž sa začala postupne 
vylievať. 

Situácia prerástla až do takého stavu, že vyliate priesakové kvapaliny z 
nevyhovujúcej akumulačnej nádrže priesakovych kvapalín „skládky komunálneho odpadu 1. 
a 2. etapy" v správe mesta Senec smerovali až k miestu vyústenia nekontaminovaných 
zachytených zrážkových vôd z oboch skládok a priesakové kvapaliny sa v tomto mieste 
zmiešavajú so zachytenými zrážkovými vodami z celého areálu. 

Tento stav spôsobil znečistenie pozemkov spoločnosti AVE SK odpadové 
hospodárstvo s.r.o. a zároveň spôsobil kontamináciu zachytených nekontaminovaných 
zrážkových vôd z oboch skládok odpadov. 
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Povinnosť rekultivácie uzatvorenej skládky odpadov 1. a 2. etapa má mesto Senec, 
nakoľko spoločnosť, ktorý túto skládku prevádzkovala v minulosti, bola zlikvidovaná. 
Vzhľadom na snahu trvalo udržateľného stavu odpadového hospodárstva seneckého regiónu 
a snahu vykonávať všetky podnikateľské aktivity v súlade s ochranou životného prostredia 
spoločnosť ponúkla v roku 2016 mestu Senec nasledovný projekt: 
• z oboch skládok odpadov vytvoriť jedno teleso s budúcim zaskládkovaním priestoru 

medzi skládkami odpadom zo seneckého regiónu, 
• vybudovať novú zabezpečenú veľkokapacitnú akumulačnú nádrž na priesakové 

kvapaliny pre vody z oboch skládok, 
• vybudovať veľkokapacitný akumulačný objekt na zachytávanie nekontaminovaných 

zrážkových vôd z celého areálu, 
• vypracovať projekt rekultivácie a uzatvorenia novovytvoreného celistvého telesa, čím by 

mesto Senec ušetrilo nemalé finančné prostriedky. 
Všetky finančné náklady na vyššie popísané stavebné úpravy úzko súvisiace aj so 

zlepšením stavu prevádzky „Regionálna skládka komunálneho odpadu" mesta Senec by 
znášala spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., s tým, že na rekultiváciu by sa 
využila aj účelová finančná rezerva mesta Senec viazaná na rekultiváciu a následnú 
starostlivosť. Všetky ostatné aktivity (nová akumulačná nádrž, akumulačný objekt 
zrážkových vôd, vytvorenie nového podložia v medzipriestore medzi skládkami, napojenie 
potrubí, kontroly potrubí, úprava telesa skládky do potrebného stavu...) by financovala 
spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 

Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia 
Predmetná skládka odpadov je situovaná v území, ktoré je podľa zákona NR SR 

č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny zaradené do 1 .stupňa ochrany prírody a krajiny. 
Navrhovaná zmena činnosti priamo nezasahuje do žiadneho vyhláseného ani 

navrhovaného chráneného územia, ani do ich ochranných pásiem. 
Hodnotená zmena činnosti priamo nezasahuje do území siete chránených území 

NÁTURA 2000 ani do žiadnych Ramsarských lokalít. 
Zmena činnosti sa nedotýka ani vodohospodársky chránených území a pásiem 

hygienickej ochrany vôd (zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách). 
Navrhovaná zmena činnosti nebude zdrojom nových vplyvov na územie európskeho 

významu Martinský les nachádzajúce sa v dotyku s areálom oproti súčasnému stavu. 
Kumulatívne a synergické vplyvy nad rámec povolených limitov zmena činnosti mať 
nebude. 

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že hodnotená zmena činnosti nebude zdrojom 
významných nepriaznivých vplyvov na životné prostredie dotknutého územia. 
Identifikované boli viaceré pozitívne vplyvy ako zvýšenie stability telesa skládky, 
zjednotenie tvaru telesa skládky a zvýšenie ochrany okolitého prostredia pred 
kontamináciou. 

Navýšením množstva skládkovaného odpadu sa však predĺži životnosť danej skládky 
odpadov, čím sa predĺži pôsobenie jej negatívnych (i pozitívnych) vplyvov na okolie 
a zabezpečí sa kontinualita fungovania odpadového hospodárstva Seneckého regiónu. 

Pre minimalizáciu rizika znečistenia životného prostredia boli prijaté potrebné 
technické opatrenia (vybudovanie tesniaceho systému skládky, odvádzanie priesakových 
vôd, kropenie povrchu telesa skládky a i.), teleso skládky je prevádzkované v súlade 
s príslušnými normami a právnymi predpismi. 

Pri posudzovaní navrhovanej zmeny z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné 
prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní použilo 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky aj Kritériá pre zisťovacie konanie 
podľa § 29, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní, ktorá je transpozíciou prílohy 
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č. III. Smernice 2011/92/EU o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných 
projektov na životné prostredie. 

Z dôvodu navrhovanej zmeny Činnosti nebude dochádzať k významným negatívnym 
vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo. Krajina a prírodné hodnoty jednotlivých 
zložiek životného prostredia ostanú zachované. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa 
§ 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) na Ministerstve 
životného prostredia Slovenskej republiky. 

Verejnosť má podľa § 24 zákona o posudzovaní právo podať odvolanie proti tomuto 
rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia 
rozhodnutia sa pri podaní takéhoto odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia 
rozhodnutia vydaného vzisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15. Verejnosť podaním 
odvolania môže prejaviť záujem na navrhovanej činnosti a na konaní ojej povolení. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny 
súdny poriadok po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

RNDr. Gabriel Nižňanský 
riaditeľ odboru 

Rozdeľovník 
Doručí sa: 
1. AVE SK odpadové hospodárstvo, s. r. o., Osvetová 24, 821 05 Bratislava, 

(IČO: 36 357 065) 
2. Mesto Senec, Mestský úrad Senec, Úrad stratégie a rozvoja mesta, Mierové 

námestie č. 1, 903 01 Senec, (IČO: 00305065) 
3. Ing. Mária Hudáková, A. Dubčeka 1, 903 01 Senec; 
4. Občianske združenie MOJE MESTO Kollárova 5, 903 01 Senec, (IČO : 42265223), 

v zastúpení Jana Turanská, predsedníčka OZ; 

5. Ing. Mária Glončáková, J. Smreka 8,90301 Senec 
6. Ing. Bohuslav Katrenčík, Dušnica 522/11, 906 38 Rohožník; 
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7. MŽP SR, odbor odpadového hospodárstva, Nám. Ľ. Štúra 1,812 35 Bratislava; 
(42181810) 

8. MŽP SR, Odbor integrovanej prevencie, Nám. Ľ. Štúra 1,812 35 Bratislava; 
(42181810) 

v v 

9. MZP SR, Sekcia ochrany prírody biodiverzity a krajiny, Nám. Ľ. Štúra 
1,812 35 Bratislava; (42181810) 

10. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 
903 01 Senec; (IČO: 00151866) 

11. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 
ochrany prírody a krajiny a vybraných zložiek prostredia kraja, Tomášikova 46, 
832 05 Bratislava; (IČO: 00151866) 

12. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor 
štátnej geologickej správy, TU; (42181810) 

13. Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hurbanova 
21,903 01 Senec; (IČO: 00151866) 

14. Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia, Hurbanova 21, 903 01 Senec; 
(IČO: 00151866) 

15. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava so sídlom v Bratislave, 
Ružinovská 8, 820 09 Bratislava; (IČO: 00607436) 

16. Okresný úrad Senec - Pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec; 
(IČO: 00151866) 




