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ROZSAH HODNOTENIA 

 

 

určený podľa § 30 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“) pre 

hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti „Senec – centrum odpadového hospodárstva“. 

 

Navrhovateľ, AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o., Osvetová 24, 821 05 Bratislava 

(ďalej len „navrhovateľ“), predložil dňa 08. 06. 2020 na Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky, sekciu environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, 

odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“), podľa § 22 zákona 

zámer navrhovanej činnosti „Senec – centrum odpadového hospodárstva“ (ďalej len 

„navrhovaná činnosť“) na posúdenie podľa zákona.  

 

Predmetom navrhovanej činnosti je dobudovanie prevádzkovanej skládky odpadov 

o nasledovné činnosti: 

 

a) zariadenie na úpravu komunálnych odpadov; 

b) výstavba kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov; 

c) zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov; 

d) rozšírenie prevádzkovanej 3. etapy skládky odpadov o kapacitu 220 600 m3. 

 

Podľa prílohy č. 8 k zákonu sa navrhovaná činnosť zaraďuje nasledovne: 

 

 9. Infraštruktúra 

 

Pol. 

číslo 

 

Činnosť, objekty a zariadenia 

Prahové hodnoty 

Časť A 

(povinné 

hodnotenie) 

Časť B 

(zisťovacie 

konanie) 

3. Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je 

nebezpečný s kapacitou 

od 250 000 m3 do 250 000 m3 

6. Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem 

zhodnocovania odpadov uvedeného 

v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu 

a spracovanie ostatných odpadov 

-  od 5 000 t/rok 

10. Zhromažďovanie odpadov zo železných 

kovov, z neželezných kovov alebo starých 

vozidiel 

-  Bez limitu 
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11. Zariadenie na zhodnocovanie ostatného 

stavebného odpadu 

Od 100 000 t/rok od 50 000 t/rok 

do 100 000 

t/rok 

 

Prerokovanie rozsahu hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti v zmysle § 30 ods. 1 

zákona sa vykonalo v súlade s § 65 ods. 1 zákona v listinnej podobe a v elektronickej podobe 

(v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 

verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). 

 

Na základe odborného posúdenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti, 

zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov 

verejnej správy, dotknutej obce a dotknutej verejnosti, MŽP SR určuje nasledujúci rozsah 

hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti, ktorého návrh bol prerokovaný v zmysle 

predchádzajúceho odseku: 

 

 

1. VARIANTY  PRE  ĎALŠIE  HODNOTENIE 

 

Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti sa určuje dôkladné 

zhodnotenie nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť 

neuskutočnila) a variantu č. 1 uvedeného v zámere navrhovanej činnosti, resp. 

modifikovaného variantu, ktorý vyplynie na základe nových poznatkov, limitov územia 

a iných zistení. 

 

 

2. ROZSAH  HODNOTENIA  URČENÝCH  VARIANTOV   
 

2.1.  Všeobecné podmienky  

 

2.1.1. Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení činnosti. Vzhľadom na 

povahu a rozsah navrhovanej činnosti a jej lokalizáciu je potrebné, aby správa 

o hodnotení činnosti obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe 

č. 11 zákona, primerane charakteru navrhovanej činnosti.  

2.1.2. Na vypracovanie správy o hodnotení činnosti sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie 

druhého stupňa v študijnom odbore zodpovedajúcom odboru činnosti alebo oblasti 

činnosti uvedenej vo vyhláške č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie. 

2.1.3. Pre hodnotenie navrhovanej činnosti sa nestanovuje časový harmonogram, ani žiadne 

špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti. 

2.1.4. Navrhovateľ doručí na MŽP SR kompletné vyhotovenie správy o hodnotení činnosti 

v počte 2 ks v papierovom vyhotovení, 8 ks (pre dotknutú obec a verejnosť) 

samostatné všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie a 1 správu o hodnotení na 

elektronickom nosiči dát.  

 

2.2.  Špecifické požiadavky 

 

Zo stanovísk doručených k zámeru navrhovanej činnosti vyplynula potreba v správe 

o hodnotení činnosti podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy otázok súvisiacich s 

navrhovanou činnosťou 

 

2.2.1. Vypracovať hlukovú štúdiu, ktorá vyhodnotí vplyv hluku prevádzky a dopravy na 

najbližšiu obytnú zástavbu. 



Strana č. 3 rozsahu hodnotenia č. 3169/2021-1.7/dh zo dňa 26. 01. 2021 

 

2.2.2. Doplniť inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery prevádzky s využitím 

existujúcich, realizovaných vrtov, ktoré boli zabudované ako monitorovacie. Uviesť 

stav v podloží a v okolí skládky odpadu s cieľom zistenia miest prieniku podzemných 

vôd do telesa skládky a rozsahu znečistenia zemín, priesakových a podzemných vôd. 

2.2.3. Doplniť dokumentáciu o informácie o aktuálnom stave kvality podzemnej vody na 

dotknutom území a  porovnať jej stav v zmysle prílohy č. 12 smernice Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky zo dňa 28. januára 2015 č. 1/2015-7. 

2.2.4. Vyhodnotiť vplyv realizovanej a navrhovanej činnosti na predmet ochrany chráneného 

územia – vykonať mapovanie inváznych druhov rastlín, životaschopnosť a morfológiu 

bezstavovcov v areáli skládky a v bezprostrednom území skládky vo vzdialenosti 

100 m von od hranice skládky; porovnať zdravotný stav stromov v závislosti na 

vzdialenosti od telesa skládky. Na základe výsledkov mapovania určiť opatrenia 

a spôsoby na elimináciu negatívnych dopadov. 

2.2.5. Vyhodnotiť vplyv terénnych úprav na vzhľad prostredia a vyhodnotiť ich vplyv na 

odtokové pomery daného územia. 

2.2.6. Vyhodnotiť vplyv realizovanej a navrhovanej činnosti na zdravie obyvateľov podľa 

vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 233/2014 Z. z. 

o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie, odborne spôsobilou osobou 

podľa § 16 ods. 1 zákona č. 355/2007 z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

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

2.2.7. Vyhodnotiť súlad navrhovanej činnosti so strategickými dokumentami Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky Programom odpadového hospodárstva 

Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020 a Programom predchádzania vzniku odpadu 

na roky 2019-2025 a cieľmi EU v oblasti prípravy na opätovné využitie a recykláciu 

komunálneho odpadu a posúdenie kapacít skládky odpadov v danom regióne. 

2.2.8. Porovnať použitú technológiu na úpravu odpadov s požiadavkami Vykonávacieho 

rozhodnutia komisie (EÚ) 2018/1147 z 10. 08. 2018, ktorým sa podľa smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2010/75EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných 

technikách (BAT) pri spracovaní odpadu. 

2.2.9. Vypracovať rozptylovú štúdiu v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia 

v znení neskorších predpisov. 

2.2.10. Doplniť dokumentáciu o aktuálne výsledky kontrolných meraní skládkových plynov 

realizovanej navrhovanej činnosti.  

2.2.11. Vyhodnotiť súlad navrhovanej činnosti s platným  územným plánom mesta Senec a  so 

strategickým dokumentom „Územný plán mesta Senec – koncept“. 

2.2.12. Doplniť dokumentáciu o podrobný popis procesu inertizácie 3D frakcie a spôsobu 

stabilizácie 3D frakcie a jemnej frakcie pred uložením na skládku odpadov. 

2.2.13. Doplniť údaje o zachytávaní, úprave a využití skládkového plynu z predmetnej 

skládky. 

2.2.14. Doplniť dokumentáciu o alternatívny časový horizont životnosti skládky odpadov 

(naplnenia), ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala. 

2.2.15. Zdôvodniť potrebu navýšenia kapacity skládky odpadov v súvislosti s opatreniami  

smerujúcimi k odklonu skládkovania odpadov. 

2.2.16. Doplniť dokumentáciu o existujúce výsledky environmentálnych kontrol tak, aby bolo 

zrejmé akým spôsobom navrhovateľ zabezpečí do budúcnosti plnenie podmienok 

povolenia a aké opatrenia budú potrebné prijať aby neprichádzalo k porušovaniu 

povolenia. 

2.2.17. V bode X. správy o hodnotení činnosti okrem zhrnutia zámeru navrhovanej činnosti a 

jej vplyvov na životné prostredie sa vyjadriť ku všetkým pripomienkam doručeným 

k zámeru navrhovanej činnosti, návrhu rozsahu hodnotenia a k určenému 

rozsahu hodnotenia (od orgánov štátnej správy a samosprávy ako aj účastníkov 

konania) a v prehľadnej forme vyhodnotiť splnenie všetkých požiadaviek a 
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odporúčaní zo stanovísk doručených k zámeru navrhovanej činnosti, prípadne k 

určenému rozsahu hodnotenia, resp. odôvodniť ich nesplnenie. 
 

 

3.  UPOZORNENIE  

 

Podľa § 30 ods. 6 zákona je platnosť rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti 3 roky 

od jeho určenia, ak sa v harmonograme neurčí inak. 

 

Podľa § 30 ods. 7 zákona je navrhovateľ povinný v spolupráci s dotknutou obcou 

bezodkladne informovať verejnosť spôsobom v mieste obvyklým o určenom rozsahu 

hodnotenia navrhovanej činnosti.  

 

Podľa § 30 ods. 8 zákona môže verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, 

dotknutý orgán a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej 

činnosti do 10 pracovných dní od jeho zverejnenia podľa § 30 ods. 7 zákona príslušnému 

orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.  

 

   S pozdravom 

 

 

 

 

Ing. Roman Skorka  

riaditeľ odboru 
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Rozdeľovník 

Doručuje sa: (elektronicky) 

1. Mesto Senec, Mestsky úrad v Senci. Mierové nám č. 8, 903 01 Senec; 

2. AVE SK odpadové hospodárstvo, s. r. o., Osvetová 24, 821 05 Bratislava; 

3. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, 

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava; 

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

Senec; 

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

903 01 Senec; 

6. Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia, Hurbanova 21, 903 01 Senec; 

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

8. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

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

05 Bratislava; 

9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava so sídlom v Bratislave, Ružinovská 

8, 820 09 Bratislava, IČO: 00 607 436; 

10. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica; 

11. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového 

hospodárstva, TU; 

12. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor integrovanej prevencie, 

TU; 

13. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody, 

biodiverzity a krajiny TU; 

14. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných 

zdrojov, odbor štátnej geologickej správy, TU; 

15. Občianske združenie moje mesto, Kollárova 5, 903 01 Senec; 

16. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P. O. BOX 218, 851 02 Bratislava; 

17. Ing. David Tengeri, Dúhova 44, 903 01 Senec; 

Doručuje sa: (poštou) 

18. Martin Hybský, Námestie 1. mája 68/39, 903 01 Senec; 

19. Mária Hudáková, A. Dubčekoa 1, 903 01 Senec; 

20. JUDr. Daniel Gajdoš, Strážnicka 2,811 08 Bratislava; 

21. Ing. Marianna Glončáková, J. Smreka 8, 903 01 Senec. 

 


