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OU-SE-OSZP-2021/000066-012                                                                     V Senici, dňa 5.3.2021 

 Vybavuje: Ing. Petráš, č. tel. 034/6987317 

 

 

 

ROZHODNUTIE 

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ 

 

 

             Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej 

správy podľa § 1 a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny 

orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 

24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodol podľa § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z.  

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov ( ďalej „zákon č. 24/2006 Z.z.“) a § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho 

konania pre navrhovanú činnosť „Zariadenie na zhodnocovanie ostatných odpadov “, 

navrhovateľa BTT s.r.o., Hrušovská 15, 821 07 Bratislava, IČO:35944382 (ďalej len 

„navrhovateľ)  takto: 

           Navrhovaná činnosť ,, Zariadenie na zhodnocovanie ostatných odpadov “ uvedená v 

predloženom zámere, ktorá sa bude realizovať v katastrálnom území obce Moravský Svätý Ján, na 

parc. č. 8885/9, 10,14,15,16,17,18,19,  

 

s a    n e b u d e     p o s u d z o v a ť 

 

podľa zákona č. 24/2006 Z.z. V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z.z. sa 

určujú nasledujúce podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na 

životné prostredie:  

 

 odbor starostlivosti o životné prostredie 

štátna správa posudzovania vplyvov na ŽP 

Vajanského 17,  905 01 Senica 



1. Dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona disponuje právami definovanými v súlade s § 24 
ods. 2 zákona. 

2. V prípade, že pri realizácii a užívaní stavby príde k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami je 
potrebné sa riadiť ustanoveniami § 39 vodného zákona a vyhláškou MŽP SR č. 200/2018 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach 
havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, a urobiť potrebné 
opatrenia, aby znečisťujúce látky nevnikli do povrchových alebo do podzemných vôd alebo 
neohrozili ich kvalitu. 

3. Zariadenie na zhodnocovanie odpadu je možné zriadiť na mieste, ktoré je bezpečne vzdialené 
od povrchových vôd, zdrojov pitnej vody, zdrojov liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a 
ich ochranných pásiem a nachádza sa mimo trvalo zamokrených pozemkov a inundačných 
území. 

4. Počas realizácie stavby a po celú dobu životnosti stavby zabezpečiť preventívne opatrenia tak, 
aby nedochádzalo ku znečisteniu povrchových a podzemných vôd pri manipulácii so 
znečisťujúcimi látkami definovanými podľa prílohy č. 1 k vodnému zákonu (ďalej len 
„znečisťujúcimi látkami"), resp. v zmysle platného vodného zákona. 

5. Odber podzemných vôd z existujúcej studne je možné vykonávať len na základe platného 
povolenia na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd vydaného podľa § 21 ods. 1 písm. 
a) bodu 1 vodného zákona 

6. Nádrž na odpadové vody (žumpa, akumulačná nádrž) musí byť vodotesná, vyberateľná o 
dostatočnej kapacite a navrhnutá tak, aby nemohlo prísť k vniknutiu vôd do nádrží pri zvýšenom 
vodnom stave a vyplaveniu znečisťujúcich látok. 

7. Ku kolaudačnému konaniu musí byť doložená skúška tesnosti nádrže a zabezpečené musí byť 
zneškodňovanie obsahu nádrže oprávnenom osobou v súlade s platnými právnymi predpismi. 

8. Pri nakladaní s odpadovými vodami akumulovanými vo vodotesnej žumpe, tieto musia byť 
zneškodňované odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej 
vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Odvoz 
odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba 
oprávnená podľa osobitného predpisu. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný 
vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal; doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje 

     meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, 
miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz 
odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd, 

9. Vykonávané musia byť pravidelné skúšky tesnosti nádrže a to každých 10 rokov od prvej 
úspešnej skúšky a tiež kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti nádrže a to raz za 10 
rokov. Záznamy budú vedené v prevádzkovom denníku. 

10.Kontroly a skúšky tesnosti musia byť vykonávané iba odborne spôsobilou osobou s certifikátom 
na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie. 

11.Nádrž musí byť zaradená do plánov údržby a opráv a plánov kontroly, na základe ktorých bude 
vykonávaná jej pravidelná údržba, opravy a kontroly. 

12.Navrhovaný spôsob nakladania s odpadovými vodami (odvádzanie odpadových vôd do žumpy) 
je možné vykonávať len do doby vybudovania a uvedenia verejnej kanalizácie v predmetnej 
lokalite do prevádzky. 

13.Zabezpečiť, aby mechanizmy počas výstavby ako aj jej prevádzky boli v technicky bezchybnom 
stave a opatrené záchytnými vaňami na zachytenie prípadných únikov pohonných látok a 
olejov. 

14.Všetky plochy, na ktorých bude dochádzať k manipulácii so znečisťujúcimi látkami musia byť 
navrhnuté a zabezpečené tak, aby bolo vylúčené znečistenie podzemných vôd týmito látkami. 

15.V prípade výrubu drevín sú však touto skutočnosťou dotknuté práva a záujmy chránené 
predpismi o ochrane prírody a krajiny. Vzhľadom k uvedenému je potrebné požiadať príslušný 
orgán ochrany prírody o súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona. Výrub drevín 
doporučujeme realizovať odborne spôsobilou osobou, primeranou mechanizáciou a najmä v 
období vegetačného kľudu v termíne od 01.10. do 31.03.  

16. Plynné emisie zo spaľovacích motorov minimalizovať udržiavaním mechanizmov, vozidiel a    
iných zariadení v dobrom technickom stave a chodu motorov na prázdno. Potenciálnu prašnosť 



počas prevádzky minimalizovať využitím technicky dostupných prostriedkov a opatrení na 
obmedzenie vzniku prašných emisií – odprášenie. Emisie z dopravy minimalizovať optimálnym 
vyťažením dopravných kapacít vozidiel.  

17. Počas celej doby prevádzky dodržiavať povinnosti držiteľa odpadu v zmysle platnej legislatívy. 
Viesť a uchovávať evidenciu o odpadoch prevzatých na zhodnocovanie a ohlasovať 
ustanovené údaje z evidenciu v súlade s platnou legislatívou 

 
 
 
  
 

O D Ô V O D N E N I E 
 

Dňa 21.12.2020 predložila tunajšiemu Okresnému úradu Senica – odboru starostlivosti 
o životné prostredie, spoločnosť BTT s.r.o., Hrušovská 15, 821 07 Bratislava, IČO:35944382  
v písomnej aj elektronickej forme podľa § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 
24/2006 Z. z.  zámer navrhovanej činnosti „Zariadenie na zhodnocovanie ostatných odpadov“,   
vypracovaný v súlade s § 22 ods. 3 a prílohy č. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. na vykonanie 
zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z.z.. Konanie vo veci posudzovania 
predpokladaných vplyvov na životné prostredie sa začalo dňom doručenia zámeru navrhovanej 
činnosti navrhovateľom. 

Príslušný orgán listom č. OU-SE-OSZP-2021/000066-002 zo dňa 5.1.2021 oznámil 
dotknutým orgánom, povoľujúcim orgánom a rezortnému orgánu, že dňom doručenia zámeru 
navrhovanej činnosti začal podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania 
predpokladaných vplyvov na životné prostredie a vyzval na doručenie stanovísk v zákonom 
stanovenej lehote a požiadal dotknutú obec a informovanie verejnosti v tejto veci.  

Zámer navrhovanej činnosti bol zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného 
prostredia SR: 

 https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-zhodnocovanie-ostatnych-odpadov 
OÚ Senica, OSŽP informoval 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 je možné nahliadnuť ( robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na Okresnom úrade 
Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie. Táto informácia bola tiež zverejnená ako súčasť 
informácie pre verejnosť na vyššie uvedenej adrese.  Obec Moravský Svätý Ján sprístupnila 
verejnosti zámer  19.1.2021. 

 
Navrhovaná činnosť sa zaraďuje podľa Prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. nasledovne: 
- Kapitola 9. Infraštruktúra, položka č. 6: Zhodnocovanie ostatných odpadov časť B  

(zisťovacie konanie) od 5000 t/rok  
 

Predmetom navrhovanej činnosti je realizácia zhodnocovania ostatných odpadov v 
zariadení na zhodnocovanie odpadov a následnej výroby kompostov a pestovateľských substrátov 
z dôvodu šetrenia prírodných zdrojov, recyklácie prúdov materiálov a prispievanie k trvalo 
udržateľnému rozvoju a k ochrane životného prostredia cez elimináciu ukladania vznikajúcich 
odpadov na skládky odpadov. Účelom posúdenia vplyvov na životné prostredie je posúdiť 
navrhované technológie zariadenia z hľadiska ich vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia 
a obyvateľstva včítane vplyvov na jeho zdravie, ako aj posúdenie kumulatívnych a synergických 
vplyvov navrhovanej činnosti. 

 
Prevádzka zariadenia na zhodnocovanie odpadov bude umiestnená v objekte bývalého 

areálu spoločnosti STRABAG s.r.o., ktorý slúžil ako závod obaľovne na výrobu asfaltových zmesí. 
Objekt je umiestnený v obci Moravský Svätý Ján, okres Senica, LV č. 1705 – p.č. 8885/9, 
10,14,15,16,17,18,19 k.ú. Moravský Svätý Ján. Druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. 
Navrhovaná činnosť je v súlade s ÚPN Moravský Svätý Ján, v rámci ktorého je dotknuté územie 



navrhnuté ako Lokalita S - územie výroby. Uvažovaným umiestnením navrhovaného zariadenia sú 
jestvujúce priestory, ktoré sú plne vybudované, funkčné, oplotené. Nachádza sa tu spevnená 
plocha, prístrešok, mostová váha ako aj administratívna budova. V objekte sa nachádza vlastný 
zdroj vody (studňa), prívod elektrickej energie a žumpa. 

 
Technologické riešenie: 
Príjem odpadov a vstupných surovín 
       Množstvá a druhy odpadov zvážané do zariadenia budú dohodnuté v zmluvách 
(objednávkach) medzi prevádzkovateľom a držiteľmi odpadov. Držiteľ musí vždy predložiť k 
uzavretiu zmluvy klasifikáciu odpadu podľa Katalógu odpadu. 
Prevádzka zariadenia bude zabezpečená vhodnými mechanizmami na nakladanie s danými 
druhmi odpadov – nakladač, traktorbáger, báger. Všetci pracovníci budú pravidelne školení. Pre 
pracovníkov areálu bude k dispozícii administratívna budova so sociálnym zázemím. Po 
umiestnení odpadov v zariadení preberá spoločnosť BTT s.r.o. povinnosti držiteľa odpadu. Ak je 
potrebné, sú vykonané chemické analýzy odpadov, na základe ktorých sa rozhodne o ich ďalšom 
nakladaní s odpadmi. Dovážané odpady budú vážené na mostovej váhe o nosnosti 60 ton.  
       Vedúci prevádzky alebo ním poverená osoba poučí, riadne a preukázateľne oboznámi 
pracovníka v zariadení so systémom nakladania s odpadom, s bezpečnostnými a hygienickými 
zásadami a povinnosťou dodržiavať prevádzkový poriadok, technologický reglement zariadenia a 
zásady bezpečnosti pri práci.  
Popis preberania odpadov a ostatných komponentov 
Odpady a ostatné komponenty potrebné pre technologický proces sa pri preberaní :  
- odvážia na mostovej váhe,  
- odoberie sa vzorka na prípadnú analýzu jeho kvalitatívnych vlastností  
- skontroluje sa analýzu ostatného odpadu, (iba v prípade, že to bude dohodnuté pred dovozom 
odpadu)  
- odpad sa uloží na plochu  
Odpady pred spracovaním a v priebehu spracovania sú evidované vo :  
- vážnej knihe, 
- evidenčnom liste odpadov,  
- karte základky,  
- prevádzkovom denníku zariadenia na zhodnocovanie odpadov  
- ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním  
      Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo náhodnej kontroly odpadu dovezeného na plochu. Ak 
bude dodaný odpad v rozpore s deklarovanými vlastnosťami alebo v inom rozpore s týmto 
prevádzkovým poriadkom, resp. dôjde k preukázateľnému rozporu medzi deklarovaným a 
dodaným druhom odpadu, vyhradzuje si prevádzkovateľ právo na odmietnutie prevzatia 9 z 74 
odpadu a na náhradu nákladov na zjednanie nápravy. Preberanie odpadu musí zodpovedať 
požiadavkám Vyhlášky MŢP SR č. 371/2015 Z.z. § 9 ods.1, 2 a 3.  
     Kompostáreň je zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov z 
komunálneho odpadu, zo záhrad a z údržby zelene a tiež iných organických odpadov z 
potravinárskeho priemyslu. Kompostovanie je prirodzený, riadený, prevažne aeróbny biochemický 
proces, pri ktorom z pôvodných organických látok činnosťou mikroorganizmov a makroorganizmov 
premieňa využiteľný biologický rozložiteľný odpad na kompost. Premena (rozkladný proces) 
organických látok prebieha rovnakým spôsobom ako v pôde. Pri kompostovaní je proces 
technologicky ovládaný s cieľom získať čo najväčšie množstvo humusu - kompostu v čo 
najkratšom čase. Kompostovanie je súhrn mikrobiologických procesov, pričom sa rozkladajú 
organické látky na základné látky. Prestavbovými postupmi sa behom rozkladu vytvárajú 
vysokomolekulárne väzby. Zúčastňujú sa na tom dva druhy mikroorganizmov. V dobre 
prevzdušnených zónach sú to aeróbne baktérie, v zónach s malou výmenou vzduchu to sú 
anaeróbne organizmy. Voľný kyslík v organických zlúčeninách sa pri aeróbnom rozklade väčšinou 
spáli na oxid uhličitý (CO2) a časť sa zabuduje do tela mikroogranizmov. V počiatočných fázach je 
dôležitý aeróbny proces, nakoľko anaeróbne procesy nevedú k úplnému odbúravaniu. Pri 
dozrievaní kompostu je však pre tvorbu kvalitného humusu vhodné striedanie aeróbnych a 
anaeróbnych fáz. V procese kompostovania rozlišujeme 3 štádiá:  



1. fáza zahrievacia kompost je preočkovaný (napr. prídavkom čistiarenských kalov), prudký nárast 
aeróbnych procesov  
2. fáza termofilná nárast teploty, až 60 – 70 °C, 2 týždne  
3. fáza dozrievacia dozrievanie kompostu 3-6 mesiacov  
      Pri aeróbnom priebehu sú rôzne živiny; ako bielkovinové zlúčeniny (proteíny) a ich 
aminokyseliny, mastné kyseliny (lipidy) a uhľohydráty; relatívne ľahko prístupné mikroorganizmom 
a môžu sa rýchlo odbúrať. To sa deje počas uvoľňovania energie (vo forme tepla) a vedie cez 
rôzne medzistupne k hlavným konečným produktom – CO2 a voda. Celulóza, lignín a minerálne 
látky slúžia v prvom rade na tvorbu humusu. Sú priamo zabudované do humusu. Proteíny, 
aminokyseliny a dusík sa naproti tomu musia premeniť. Z odbúravania ľahko dostupných látok a 
humusu sa môže znovu vytvoriť dusík, ktorý môžu rastliny priamo využiť. Pri zodpovedajúcom 
obsahu vzduchu, vlhkosti a živín sa mikroorganizmy rozmnožujú a biochemicky premieňajú živiny. 
Energia, ktorú použijú mikroorganizmy na látkovú výmenu, sa uvoľňuje vo forme tepla, ktoré 
podporuje rozklad. Organický materiál je zlým vodičom tepla, takže dochádza k jeho hromadeniu 
(samootepľovanie). Vyššie teploty (55 - 70°C) sú vhodné na hygienizáciu. Dohľad na priebeh 
rozkladu pomáha rýchlo spoznať možné poruchy procesu mineralizácie. 
        Z hľadiska vytvorenia priaznivých podmienok kompostovania a ohľadom na klimatické 
podmienky oblasti sa vytvárajú základky trojuholníkového tvaru pri výške 2,5 – 3,5 m. Jedná sa 
klasický spôsob kompostovania, pričom základky predstavujú pozdĺžne základky s optimálnymi 
rozmermi: výška 3,5 m a šírka 8 m. Takýto objem a množstvo odpadov sú 10 z 74 nevyhnutné na 
udržanie uvoľneného rozkladného tepla, ktoré je potrebné pre masový rozvoj mikroorganizmov. 
Odpady sa tým chránia aj pred príliš rýchlym vysychaním. Pri vytváraní väčších základok sa 
sťažuje prísun vzduchu, čo je hlavným problémom kompostovania na základkach. Pre zlepšenie 
prístupu kyslíka zo vzduchu sa musí kompostovací materiál v určitých časových intervaloch 
prevracať, prekopávať. Priebeh kompostovania je ovplyvnený vlhkosťou, teplotou, prístupom 
kyslíka, pomerom uhlíka k dusíku v spracúvaných odpadoch, štruktúrou spracúvaného materiálu i 
hodnotou pH. Zrnitosť kompostovaného materiálu úzko súvisí s vplyvom vlhkosti, dostatočným 
prístupom kyslíka a dostatočnou plochou pre osídlenie mikroorganizmami. Rozdrvením sa zmení 
štruktúra kompostovaného materiálu a dosiahne sa určitá homogenizácia. Pri dostatočnom 
prístupe kyslíka sa rozdrvený materiál rýchlejšie rozkladá. Zrnitosť však nesmie byť veľmi jemná, 
lebo tým sa zhoršia podmienky pre prístup kyslíka.  
Homogenita surovín – prekopávky.  
Počas kompostovania bude základka dva krát prevzdušnená (prekopaná). Prvá prekopávka 
nasleduje ihneď po dokončení navážania surovín do základky. Cieľom 1. prekopávky je 
premiešanie surovín v základke tak, aby táto mala vo všetkých častiach rovnakú vlhkosť i zloženie 
(homogénnosť), čím sú vytvorené podmienky na začatie fermentácie. Fermentácia, čiže 
usmernený humusotvorný aeróbny proces, ktorý sa uskutočňuje za dostatočného prístupu 
vzduchu a pri ktorom dochádza k prudkému rozvoju mikroorganizmov sprevádzaného vzostupom 
teplôt v základke.  
         Teplota základky musí dosiahnuť minimálnu teplotu 55 °C po dobu 21 dní. Po tomto období 
teplota postupne klesá. Prvá fáza fermentácie trvá 4 – 6 týždňov, po ich uplynutí je možné ukončiť 
2. prekopávku. Teplota základky je dôležitým ukazovateľom správneho priebehu fermentácie, 
preto sa musí pravidelne sledovať a zapisovať. Druhá prekopávka sa vykonáva obdobným 
spôsobom ako prvá. Vykonaním druhej prekopávky sa prevzdušnením základky vytvoria 
podmienky pre ďalšie rozmnožovanie mikroorganizmov, ktoré podporujú pokračovanie 
humifikačných procesov. Rozklad organickej hmoty a syntéza nových organických zlúčením sa 
ukončuje – výrobok dozrieva. Po dozretí dostávame hotový kompost, ktorý je hrudkovitej štruktúry, 
hnedej až čiernej farby a vyznačuje sa vôňou dobrej záhradnej zeminy. V prípade nedostatočnosti 
prekopávok sa uskutoční tretia. O každej základke je vedená evidencia. 
      Minimálna evidencia musí obsahovať: 

 údaje o základke  

 výsledky rozboru surovín, vstupná kontrola  

 množstvo použitých surovín (dodržanie receptúry a veľkosti základky)  

 výsledky výstupnej kontroly o akosti kompostov a sledovaných látok - ťažkých kovov.      
 



            Vzorkovanie kompostov Vzorka sa odoberá po posúdení štruktúry (drobkovitá), farby 
(tmavohnedá, až čierna) a prípadného výskytu nerozpojiteľných častíc špirálovým vzorkovačom s 
uhlom stúpania špirály 15° (STN pripúšťa aj lopatu, rýľ, alebo vhodnú nádobu). Zo základok 
hotových 11 z 74 kompostov pred expedíciou odoberú čiastkové vzorky z 30 miest, po odstránení 
20 cm vrchnej vrstvy, rovnomerne rozmiestnených po celej základke. Jednotlivé čiastkové vzorky 
sa vysypú na čistú suchú podložku, pokiaľ je to možné chránenú pred slnkom a dažďom, 
premiešajú sa, podrtia sa na častice o priemere menšom ako 5 cm a znova sa premiešajú. Takto 
získaná hrubá vzorka s hmotnosťou asi 30 kg sa kvartáciou1 zmenší na priemernú vzorku o 
objeme asi 3 litre. Táto sa uchováva v suchom, čistom a dobre uzavretom sáčku alebo vo fľaši z 
plastických hmôt alebo skla. Vzorka sa označí štítkom.  
Na štítku sa vyznačí:  
- označenie zakladky z ktorej sa vzorka odobrala (príp. názov suroviny) 
- dátum odobratia vzorky - názov prevádzky s uvedením názvu spoločnosti  
-  požadované analýzy  
Takáto vzorka je pripravená na analýzu.  
 
Komponenty pre výrobu kompostu  
Zdroj organických surovín:  

 biologicky rozložiteľný odpad, napr. k. č. 20 02 01 (tráva, lístie, posekané konáre...),  

 zvierací trus, moč a hnoj  

 odpad z výroby celulózy a papiera, napr. odpadová kôra a drevo, odpad z vápennej usadeniny  

 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd  

 iné  
Ďalšie potenciálne komponenty použité pri výrobe kompostov:  
Zloženie vstupných komponentov – percentuálne zloženie odpadov:  

 tráva, lístie, posekané konáre, kuchynský odpad... 15 %  

 zvierací trus, moč a hnoj 20 %  

 odpadová kôra a drevo 5 %  

 odpad z vápennej usadeniny, kal z výroby celulózy 25 %  

 vyhnité kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd 35 % (čistiarenské kaly z aeróbneho 
čistenia sa pridávajú na zaočkovanie bioopadov, čo znamená urýchlený nástup biologických 
rozkladných procesov – tzv. štartovacia fáza)  
 
Pomocné materiály  

 dostatok kyslíka, vzduch,  

 NPK živiny  

 piesok, zemina  

 voda  
 

Výroba pestovateľského substrátu - VITALIT  
V zariadení bude vyrábať je pestovateľský substrát s obchodným názvom VITALIT, ktorý bude 
spĺňať kritéria na úseku hnojív (certifikát č. 1388 – príloha č. 3) a Vyhlášky č. 577/2005 Z.z. ktorou 
sa ustanovujú typy hnojív, zloženie, balenie a označovanie hnojív, analytické skúšania hnojív, 
rizikové prvky, ich limitné hodnoty pre hnojivá, prípustné odchýlky a limitné hodnoty pre 
hospodárske hnojivá. Jednotlivé komponenty budú v určitom pomere podľa schválenej receptúry 
UKSUPom premiešané a uložené do základok na vopred určené miesto.  Vstupnými surovinami v 
procese zhodnocovania sú ostatné odpady a suroviny ako zemina, rašelina príp. piesok, kaly z 
ČOV a slama. Kaly z ČOV musia byť stabilizované, preschnuté, s obsahom sušiny min. 40%. 
Zvyšné komponenty musia byť bez akýchkoľvek nebezpečných prísad s obsahom vlhkosti max. 
40%.  

Jednotlivé komponenty sú strojnou technikou premiešané a uložené do základok. Z 
technologického hľadiska sa jedná o jednoduchý proces, bez potreby termickej fázy. Počas 
zhodnocovania bude základka dva krát prevzdušnená (prekopaná). Výsledným produktom 
zhodnocovania je produkt – pestovateľský substrát VITALIT. Tento produkt je materiál pevného 



skupenstva, hnedej až čiernej farby, bez zápachu. Výrobok je vhodný na rekultiváciu území, do 
záhrad, parkov, sadov na priamu výsadbu bežných a okrasných rastlín, ktorým vytvára priaznivé 
rastové podmienky. Nie je určený pre citlivé a stredne citlivé rastliny a vyrába sa voľne ložený.  
 
 
Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov:  
 
- Súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. c) v zmysle zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch na činnosť 

prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov 
- Súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 3 v zmysle zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch na 

vydanie prevádzkového poriadku zariadenia 
 
Vyjadrenia o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice 
Vzhľadom k charakteru a umiestneniu navrhovanej činnosti nie je predpoklad, že by realizácia 
navrhovanej činnosti vyvolala vplyvy presahujúce štátne hranice. 
 
         Stanoviská predložené podľa § 23 ods. 4 zákona V zákone stanovenom termíne § 23 ods. 4 
zákona o posudzovaní doručili písomné stanoviská tieto subjekty:  
 
1. Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. j.: OU-SE-OSZP-

2021/002388-002 zo dňa 20.1.2021): štátna správa odpadového hospodárstva: - uvádza, 
že predmetom navrhovanej činnosti je zhodnocovanie ostatných odpadov v zariadení na 
zhodnocovanie odpadov s následnou výrobou kompostu a pestovateľských substrátov. 
Prevádzka zariadenia bude umiestnená na pozemkoch parc. č. 8885/9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 
19 v k. ú. Moravský Svätý Ján, v objekte bývalého areálu obaľovane bitúmenových zmesí, 
ktorý je situovaný mimo zastavané územie obce. Jestvujúce priestory sú plne funkčné a 
vyhovujúce pre navrhovanú činnosť. Areál pozostáva zo spevnenej plochy, obslužnej 
komunikácie, oplotenia s uzamykateľnou bránou, prístrešku, mostovej váhy, administratívnej 
budovy, studne, žumpy, vodárne, akumulačnej nádrže a prívodu elektrickej energie. Spevnená 
plocha s rozmermi 135 x 80 m je z asfaltového betónu hrúbky 50 mm a jej koniec je lemovaný 
tzv. betónovými kójami, ktoré tvoria štyri oddelené celky s rozmermi 35 x 40 m. Plocha je 
vyspádovaná do betónovej akumulačnej nádrže s objemom 130 m3 . Plocha bude využívaná v 
dvoch sektoroch: sektor 1 - dovoz, skladovanie a premiešavanie ostatných odpadov a 
vstupných surovín a sektor 2 – umiestnenie premiešaných zakládok resp. hotových výrobkov. 
Obslužná komunikácia je vedená po obvode celého areálu v šírke cca 6 m. Oplotenie je po 
celom obvode a pozostáva z betónových a kovových stĺpikov a pletiva. Prístrešok s plochou 
202 m2 je kovovej konštrukcie a bude využívaný na parkovanie mechanizmov a strojov 
zariadenia. Váha je mostová s nosnosťou do 60 ton. Administratívna budova s plochou 138 
m2 pozostáva zo sústavy kontajnerov umiestnených na betónových podvaloch. V zariadení 
budú používané mechanizmy – nakladač, traktobáger, báger. V zariadení budú vykonávané 
nasledovné činnosti zhodnocovania: R3 – recyklácia alebo spätné získavanie organických 
látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických 
transformačných procesov) R13 – skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 
až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku). Kapacita zaradenia je 30 
000 t spracovaných odpadov /rok. Vstupnými komponentmi budú: 15 % biologicky rozložiteľné 
odpady (tráva, lístie, konáre, kuchynský odpad) 20% zvierací trus, moč a hnoj 5% odpadová 
kôra, drevo 25% odpad z vápennej usadeniny, kal z výroby celulózy 35% stabilizované kaly z 
čistiarní komunálnych vôd. Ako pomocné materiály budú využívané: kyslík, vzduch, NPK 
živina, piesok, zemina a voda. Výstupom zo zariadenia na zhodnocovanie odpadov bude 
kompost a pestovateľský substrát VITALIT. Činnosťou zariadenia budú vznikať odpady, ktoré 
tvoria vyseparovanú, nezhodnotiteľnú zložku odpadov vstupujúcich do procesu kompostovania 
a odpady z bežnej prevádzky a údržby zariadenia. Realizácia činnosti zhodnocovania 
ostatných odpadov svojim navrhovaným riešením a umiestnením predstavuje z hľadiska 
odpadového hospodárstva zdroj len málo významných nepriaznivých vplyvov na životné 
prostredie. Na predchádzanie, zmiernenie, minimalizáciu alebo kompenzáciu očakávaných 



vplyvov činnosti na životné prostredie sú navrhované opatrenia, ktoré rešpektujú platnú 
legislatívu odpadového hospodárstva. Realizáciou predmetnej činnosti bude súčasne 
dosiahnutý priaznivý vplyv v oblasti zhodnotenia biologicky rozložiteľných odpadov. Okresný 
úrad Senica – odbor starostlivosti o životné prostredie má k predkladanému zámeru 
„Zariadenie na zhodnocovanie ostatných odpadov“ tieto pripomienky: 1. neuvádza sa zdroj 
odpadov (okres, región, iné územie). Zhodnotiť potrebu navrhovanej činnosti v predmetnom 
území vzhľadom na to, že v územnej pôsobnosti Okresného úradu Senica navrhovateľ už 
prevádzkuje zariadenie na zhodnocovanie odpadov (kompostáreň v k. ú. Cerová), do ktorého 
sú dovážané aj odpady z územia mimo Slovenskej republiky. 2. neuvádza sa nakladanie s 
vodami z akumulačnej nádrže.  

 
       Stanovisko navrhovateľa: 
       1. Predpokladaný zdroj odpadov bude pochádzať od držiteľov odpadu z Bratislavského 

a Trnavského kraja. Dovoz odpadov, ktoré budú zazmluvnené navrhovateľom môžu byť pri 2 
prevádzkach efektívnejšie prerozdelené. V závislosti od aktuálneho množstva odpadov na 
jednotlivých prevádzkach, ako aj štádia procesu jednotlivých základoch (množstva 
vyrobeného, príp. len uskladneného materiálu/odpadu) bude zodpovedná osoba manažovať 
príjem odpadov. Od novej prevádzky navrhovateľ očakáva, že zazmluvnený odpad bude 
rýchlejšie spracovaný, nakoľko vzniknú vyššie skladovacie aj výrobné kapacity v regióne. 

       2. Vody z akumulačnej nádrže budú recirkulované na zavlažovanie základok, na udržanie 
potrebného stupňa vlhkosti v nich. V prípade veľkého množstva budú vody odvážané na ČOV 
(napr. ČOV Senica). 

 
Stanovisko príslušného orgánu: 
Dotknutý orgán neuviedol také nedostatky v hodnotení, ktoré by bránili realizácii zámeru pri 
akceptácii navrhovaných podmienok a opatrení. K potrebe posudzovania navrhovanej činnosti 
podľa zákona sa nevyjadril, príslušný orgán tak má za to, že nepožaduje ďalšie posudzovanie 
činnosti podľa zákona. 

 
2. Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. j.: OU-SE-OSZP-

2021/002386-002 zo dňa 18.1.2021): štátna vodná správa - uvádza, Predmetom navrhovanej 
činnosti je realizácia zhodnocovania ostatných odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov 
a následnej výroby kompostov a pestovateľských substrátov. Prevádzka zariadenia na 
zhodnocovanie odpadov bude umiestnená v objekte bývalého areálu spoločnosti STRABAG s. 
r. o., ktorý slúžil ako závod obaľovne na výrobu asfaltových zmesí. Navrhovaná činnosť je v 
súlade s ÚPN Moravský Svätý Ján, v rámci ktorého je dotknuté územie navrhnuté ako Lokalita 
S - územie výroby. Uvažovaným umiestnením navrhovaného zariadenia sú jestvujúce priestory, 
ktoré sú plne vybudované, funkčné, oplotené. Nachádza sa tu: 

    Spevnená plocha 
    Jedná sa o spevnenú betónovo-asfaltovú plochu o rozmeroch 135 x 80 m. Tvorí ju asfaltový 

betón o hr. 50 mm a zhutnené štrkové lôžko. Koniec plochy je lemovaný tzv. betónovými kójami, 
ktoré tvoria 4 oddelené celky. Časť plochy s kójami predstavuje plochu o rozlohe 35 x 50 m. 
Plocha je vyspádovaná do záchytného žľabu a následne do akumulačnej nádrže. Plocha ako 
celok bude využívaná v 2 sektoroch. Sektor 1 bude slúžiť na dovoz, skladovanie a 
premiešavanie ostatných odpadov a vstupných surovín a sektor 2 na umiestnenie 
premiešaných zakladok ihlanovitého tvaru resp. hotový výrobok. Obslužná komunikácia k 
ploche vedie po obvode areálu v šírke cca 6 m. 

    Akumulačná nádrž 
    Jedná sa o betónovú akumulačnú nádrž o celkovom objeme 130 m3. 
    Oplotenie 
    Oplotenie a uzamknutie areálu je zabezpečené okolo celého objektu a pozostáva z betónových 
     alebo oceľových stĺpov a výplne zo strojového pletiva. 
     Žumpa 
     Odvod splaškových odpadových vôd je do žumpy o kapacite 10 m3, ktorá je umiestnená v 

blízkosti administratívnej budovy. 



     Elektrina 
     NN prípojka je privedená od trafostanice, ktorá sa nachádza mimo areálu, slúži iba na       

napájanie areálu. Areálové osvetlenie pozostávajúce z podzemného NN vedenia a 9 ks 
stožiarových svietidiel, ktoré sú umiestnené pri oplotení areálu na západnej a južnej strane. 

     Vodáreň 
     Jedná sa o drobnú stavbu obdĺžnikového tvaru, ktorá je založená na betónových pásoch vr. 

izolácie proti zemnej vlhkosti. Obvodové steny murované z keramických tehál tzv. CDM hr. do 
300 mm. Strop a zároveň strešnú konštrukciu tvoria drevené trámy, na ktorých je uložený 
pozinkovaný trapézový plech. Vybudovaná na p. č. 8885/15 k. ú. Moravský Svätý Ján, výmera 
11 m2. 

    Studňa 
     Studňa je umiestnená na p. č. 8885/9 k. ú. Moravský Svätý Ján. Jedná sa o vŕtanú studňu s 

hĺbkou 36 m, vystrojená oceľovou pažnicou DN 324x8mm, využívanou od roku 2009. 
     Prístrešok 
    Jedná sa o stavbu obdĺžnikového tvaru- prístrešok s kovovou konštrukciou, ktorá je tvorená s 
    oceľovým stĺpmi s dvojrúrovým prierezom (založené do železobetónových pätiek), na ktorých je 

osadená priehradová oceľová konštrukcia sedlového tvaru, na ktorej je krytina vlnitý 
pozinkovaný plech. Podlaha je betónová. Prístrešok je umiestený je na p. č. 8885 k. ú. 
Moravský Svätý Ján. Rozloha prístrešku je 202 m2. Prístrešok bude využitý na parkovanie 
mechanizmov a strojov. 

    Váha 
    Váha je postavená na p. č. 8885/16 k. ú. Moravský Svätý Ján. Jedná sa o mostovú váhu o dĺžke 

16 m a nosnosti 60 ton. 
    Administratívna budova 
     Budova umiestnená na p. č. 8885/14 k. ú. Moravský Svätý Ján, o výmere 138 m2. Jedná sa o 

súbor kontajnerov (unimobunky), ktoré sú uložené na betónových podvaloch. Všetky inžinierske 
siete sú zabezpečené. 

             Pre pitné účely bude pre zamestnancov zabezpečená voda v galónoch alebo minerálka. 
Kancelárie a sociálne zázemie pre zamestnancov je umiestnené v unimobunke. Počas 
prevádzky budú používané rôzne druhy olejov a pohonných hmôt pre potreby strojov a 
mechanizmov. Servis všetkých nákladných vozidiel, strojov a zariadení je realizovaný mimo 
prevádzku u externého dodávateľa. 

    Prevádza areálu na zhodnocovanie odpadov bude produkovať nasledovné odpadové vody: 
    • splaškové vody zo sociálneho zázemia pre obsluhu areálu (vody zaústené do žumpy) 
    • dažďové vody zo spevnenej plochy budú zvedené do akumulačnej nádrže o objeme 130 m3 
    • dažďové vody z komunikácii v záujmovej časti budú odvedené do okolitého terénu. 
    • dažďové vody z povrchového odtoku zo striech budú odvádzané separátne pomocou 

dažďových zvodov priamo na terén, nakoľko nie je predpoklad ich kontaminácie škodlivými 
látkami. Technologické vody sa budú používať spätne, tzn. budú sa používať na kropenie 
základok, v prípade potreby aj kropenie manipulačných plôch a prístupových komunikácií. V 
prípade nadbytku vôd, budú odovzdané na zazmluvnenú ČOV. 

               Po preštudovaní predloženého zámeru Vám z hľadiska ochrany vôd zasielame 
nasledovné stanovisko: 

    Predpokladaná navrhovaná činnosť je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná a možno ju 
uskutočniť a užívať za týchto podmienok: 

     • V prípade, že pri realizácii a užívaní stavby príde k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami je 
potrebné sa riadiť ustanoveniami § 39 vodného zákona a vyhláškou MŽP SR č. 200/2018 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach 
havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, a urobiť potrebné 
opatrenia, aby znečisťujúce látky nevnikli do povrchových alebo do podzemných vôd alebo 
neohrozili ich kvalitu. 

     • Zariadenie na zhodnocovanie odpadu je možné zriadiť na mieste, ktoré je bezpečne vzdialené 
od povrchových vôd, zdrojov pitnej vody, zdrojov liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a 
ich ochranných pásiem a nachádza sa mimo trvalo zamokrených pozemkov a inundačných 
území. 



     • Počas realizácie stavby a po celú dobu životnosti stavby zabezpečiť preventívne opatrenia 
tak, aby nedochádzalo ku znečisteniu povrchových a podzemných vôd pri manipulácii so 
znečisťujúcimi látkami definovanými podľa prílohy č. 1 k vodnému zákonu (ďalej len 
„znečisťujúcimi látkami"), resp. v zmysle platného vodného zákona. 

     • Odber podzemných vôd z existujúcej studne je možné vykonávať len na základe platného 
povolenia na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd vydaného podľa § 21 ods. 1 písm. 
a) bodu 1 vodného zákona 

    • Nádrž na odpadové vody (žumpa, akumulačná nádrž) musí byť vodotesná, vyberateľná o 
dostatočnej kapacite a navrhnutá tak, aby nemohlo prísť k vniknutiu vôd do nádrží pri zvýšenom 
vodnom stave a vyplaveniu znečisťujúcich látok. 

    • Ku kolaudačnému konaniu musí byť doložená skúška tesnosti nádrže a zabezpečené musí byť 
zneškodňovanie obsahu nádrže oprávnenom osobou v súlade s platnými právnymi predpismi. 

    • Pri nakladaní s odpadovými vodami akumulovanými vo vodotesnej žumpe, tieto musia byť 
zneškodňované odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej 
vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Odvoz 
odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba 
oprávnená podľa osobitného predpisu. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný 
vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal; doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje 

     meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, 
miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz 
odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd, 

    • Vykonávané musia byť pravidelné skúšky tesnosti nádrže a to každých 10 rokov od prvej 
úspešnej skúšky a tiež kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti nádrže a to raz za 10 
rokov. Záznamy budú vedené v prevádzkovom denníku. 

    • Kontroly a skúšky tesnosti musia byť vykonávané iba odborne spôsobilou osobou s 
certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie. 

    • Nádrž musí byť zaradená do plánov údržby a opráv a plánov kontroly, na základe ktorých bude 
vykonávaná jej pravidelná údržba, opravy a kontroly. 

    • Navrhovaný spôsob nakladania s odpadovými vodami (odvádzanie odpadových vôd do 
žumpy) je možné vykonávať len do doby vybudovania a uvedenia verejnej kanalizácie v 
predmetnej lokalite do prevádzky. 

    • Zabezpečiť, aby mechanizmy počas výstavby ako aj jej prevádzky boli v technicky 
bezchybnom stave a opatrené záchytnými vaňami na zachytenie prípadných únikov pohonných 
látok a olejov. 

    • Všetky plochy, na ktorých bude dochádzať k manipulácii so znečisťujúcimi látkami musia byť 
navrhnuté a zabezpečené tak, aby bolo vylúčené znečistenie podzemných vôd týmito látkami. 

              Z hľadiska štátnej vodnej správy nemáme zásadné pripomienky a nepožadujeme 
posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov za predpokladu, že nami vyššie 
uvedené podmienky budú rešpektované 

 
3. Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. j.: OU-SE-OSZP-

2021/002307-02 zo dňa 25.1.2021): ochrana prírody a krajiny vydáva v zmysle § 9 ods. 2 
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon“) toto stanovisko: 

     1. Územie, ktoré je dotknuté realizáciou predmetného zámeru je lokalizované na pozemkoch C-
KN C-KN 8885/9, 10,14,15,16,17,18,19, kde platí prvý stupeň ochrany (všeobecná ochrana) v 
rozsahu ustanovení § 12 zákona. Navrhovaná prevádzka je situovaná v objekte bývalého 
areálu spoločnosti STRABAG s.r.o., ktorý slúžil ako závod obaľovne na výrobu asfaltových 
zmesí. Uvažovaným umiestnením navrhovaného zariadenia sú jestvujúce priestory, ktoré sú 
plne vybudované, funkčné, oplotené. Nachádza sa tu spevnená plocha, prístrešok, mostová 
váha ako aj administratívna budova. V objekte sa nachádza vlastný zdroj vody (studňa), prívod 
elektrickej energie a žumpa.  

     2. Predložený zámer nepredstavuje činnosť, ktorou by boli dotknuté záujmy ochrany prírody a 
krajiny vzhľadom k tomu, že je lokalizovaná v existujúcej prevádzke a v súlade s územným 



plánom obce Moravský Svätý Ján v rámci ktorého je dotknuté územie navrhnuté ako Lokalita S 
- územie výroby.  

     3. Územie navrhovanej činnosti zasahuje do Chráneného vtáčieho územia Záhorské 
Pomoravie. V blízkosti prevádzky nie je evidované žiadne ochranné pásmo hniezd chránených 
druhov vtákov. V okolí sa nenachádza ani zimovisko, alebo nocovisko chránených druhov 
vtákov. Navrhovaná činnosť sa bude realizovať v existujúcej prevádzke takže nepríde k novému 
záberu poľnohospodárskeho, alebo lesného pôdneho fondu. Navrhovaná činnosť nezasahuje 
do odbor starostlivosti o životné prostredie štátna správa ochrany prírody a krajiny Vajanského 
17, 905 01 Senica -2- územného systému ekologickej stability. Vzhľadom na uvedené 
skutočnosti nie je predpokladaný významnejší vplyv na predmety ochrany CHVU Záhorské 
Pomoravie.  

    4. V prípade výrubu drevín sú však touto skutočnosťou dotknuté práva a záujmy chránené 
predpismi o ochrane prírody a krajiny. Vzhľadom k uvedenému je potrebné požiadať príslušný 
orgán ochrany prírody o súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona. Výrub drevín 
doporučujeme realizovať odborne spôsobilou osobou, primeranou mechanizáciou a najmä v 
období vegetačného kľudu v termíne od 01.10. do 31.03.  

    5. Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nemá pripomienky k navrhovanej činnosti. 
 
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici pre územný obvod okresov 

Senica a Skalica (list č. j.: RÚVZ/2021/709/PPL zo dňa 21.1.2021) uvádza, že predmetom 
predloženého zámeru je zhodnocovanie ostatných odpadov na spevnenej ploche o rozmeroch 
135 x 80 m. Produktom zhodnocovania ostatných odpadov bude kompost a pestovateľské 
substráty. Po preštudovaní predloženého zámeru vydáva toto stanovisko: súhlasí s realizáciou 
zámeru „ Zariadenie na zhodnocovanie odpadov –Moravský Svätý Ján “ (objekt bývalého areálu 
firmy STRABAG s.r.o.) a nemá k zámeru zásadné pripomienky.  

 
 
5. Ministerstvo životného prostredia, sekcia environmentálneho hospodárstva 

a integrovanej prevencie ( list č. 5965/2021-1.8 2673/2021 zo dňa 14.1.2021) uvádza, že 
účelom navrhovanej činnosti je zhodnocovanie ostatných odpadov za účelom výroby 
kompostov a pestovateľských substrátov v katastrálnom území Moravský Svätý Ján, na 
parcelách č. 8885/9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19 na druhu pozemku zastavané plochy a 
nádvoria. Kapacita zariadenia na zhodnocovanie odpadov je navrhovaná na 30 000 t/rok. 

                  K predloženému zámeru navrhovanej činnosti požadujeme doplniť nasledovné údaje:  
       - predpokladaný zdroj odpadov, ktoré budú vstupovať do zariadenia na zhodnocovanie 

ostatných odpadov  
       - materiálovú bilanciu zariadenia na zhodnocovanie ostatných odpadov, pričom je potrebné 

bližšie špecifikovať množstvá výstupov (kompostu, pestovateľského substrátu), ktoré vzniknú 
po činnosti zhodnotenia R3  

       - opis spôsobu uskladnenia hotových produktov (kompostu, pestovateľského substrátu), ktoré 
vzniknú po činnosti zhodnotenia R3  

       - na s. 8 zámeru o navrhovanej činnosti sa uvádza: „Ak je potrebné, sú vykonané chemické 
analýzy odpadov, na základe ktorých sa rozhodne o ich ďalšom nakladaní s odpadmi.“ V 
súvislosti s uvedenou požiadavkou je potrebné bližšie špecifikovať, čo sa rozumie pod 
pojmom „ak je potrebné“, resp. v akom prípade nastane potreba vykonania analýzy odpadov. 

       - na s. 9 a s. 11 zámeru o navrhovanej činnosti sa uvádza, že v rámci zahrievacej fázy 
kompostu nastáva preočkovanie kompostu napr. prídavkom čistiarenských kalov, ktoré 
spôsobia nástup biologických rozkladných procesov. Žiadame doplniť informáciu o 
predpokladanom zdroji/pôvode použitých čistiarenských kalov. Zároveň požadujeme doplniť 
informáciu o pôvode ostatných komponentov/odpadov použitých na výrobu 
kompostu/pestovateľského substrátu. 

       - na s. 13 zámeru o navrhovanej činnosti sa uvádza, že výsledný produkt sa vyrába voľne 
ložený. K uvedenému je potrebné doplniť údaj o miestach uskladnenia výsledného produktu v 
rámci areálu.  



       - na s. 15 zámeru o navrhovanej činnosti sa uvádza ako povoľujúci orgán SIŽP, IŽP 
Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, zároveň sú však ako druhy 
požadovaných povolení navrhovanej činnosti uvádzané povolenia podľa zákona č. 79/2015 Z. 
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Uvedený nesúlad je potrebné zharmonizovať.  

        - na s. 52 zámeru o navrhovanej činnosti je v tabuľkovej forme uvedený zoznam druhov 
odpadov, ktoré môžu vzniknúť prevádzkou zariadenia. Medzi uvedenými druhmi sú aj odpady 
19 05 01 (nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov), 19 05 02 
(nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného pôvodu) a 19 05 03 (kompost 
nevyhovujúcej kvality) – k uvedeným druhom odpadov požadujeme doplniť informáciu o 
spôsobe zabezpečenia ďalšieho nakladania s odpadmi.  

       - predložený zámer navrhovanej činnosti neobsahuje porovnanie s najlepšími dostupnými 
technológiami podľa § 29a písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne neobsahuje porovnanie so 
závermi o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní odpadu - uvedenú časť je 
potrebné dopracovať.  

 
                   Vzhľadom na vyššie uvedené za odbor odpadového hospodárstva a integrovanej 

prevencie žiadame, aby boli požadované údaje vysvetlené, odstránené, resp. doplnené. 
   
      Stanovisko navrhovateľa zo dňa 1.2.2021 – doplnenie zámeru 
 

1) Doplniť predpokladaný zdroj odpadov, ktoré budú vstupovať do zariadenia na 
zhodnocovanie odpadov  

Predpokladaný zdroj odpadov bude pochádzať od držiteľov odpadu z Bratislavského 
a Trnavského kraja. 

2) Doplniť materiálovú bilanciu zariadenia na zhodnocovanie ostatných odpadov pričom je 
potrebné bližšie špecifikovať množstvá výstupov (kompostu, pestovateľského substrátu), ktoré 
vzniknú po činnosti zhodnotenie R3  

Aby sme dosiahli u zrelého kompostu požadovaný pomer C/N (okolo 25-30/1), je potrebné 
optimalizovať pomer C/N v čerstvom komposte v rozmedzí 30-35/1. Pomer C/N sa 
optimalizuje pri zostavovaní surovinovej skladby. Pri výrobe sa počíta s cca 30 % -
ným úbytkom materiálu z celkového dodaného množstva surovín. Ďalej sú odpočítané tekuté 
suroviny. Tieto položky t.j. úbytok a tekuté odpady tvoria spolu 45-50 % z pôvodnej hmotnosti 
dodaného materiálu. Pri skladovaní kalov pred vstupom do procesu výroby Vitalitu, možno 
očakávať ich úbytok v závislosti od poveternostných podmienok (teplo, vlhko) a obsahu 
vlhkosti v odpade až do 40 % z celkového dodaného množstva. Pri výrobe sa následne počíta 
s cca 35 – 40 % úbytkom materiálu z celkového dodaného množstva surovín.  

3) Opis spôsobu uskladnenia hotových produktov (kompostu, pestovateľského substrátu), 
ktoré vzniknú po činnosti zhodnotenia R3. 

Spevnená plocha (str. 6 zámeru) 

Jedná sa o spevnenú betónovo - asfaltovú plochu o rozmeroch 135 x 80 m. Tvorí ju  - 
asfaltový betón o hr. 50 mm a zhutnené štrkové lôžko. Koniec plochy je lemovaný tzv. 
betónovými kójami, ktoré tvoria 4 oddelené celky. 

Časť plochy s kójami predstavuje plochu o rozlohe 35 x 50 m. Plocha je vyspádovaná do 
záchytného žľabu a následne do akumulačnej nádrže. Plocha ako celok bude využívaná v 2 
sektoroch. Sektor 1 bude slúžiť na dovoz, skladovanie a premiešavanie ostatných odpadov 
a vstupných surovín a sektor 2 na umiestnenie premiešaných základok ihlanovitého tvaru 
resp. hotový výrobok. Obslužná komunikácia k ploche vedie po obvode areálu v šírke cca 6m. 



Spôsob uskladnenia produktov – voľne ložené na spevnenej ploche. 

4) na s. 8 zámeru o navrhovanej činnosti sa uvádza: „Ak je potrebné, sú vykonané chemické 
analýzy odpadov, na základe ktorých sa rozhodne o ich ďalšom nakladaní s odpadmi.“ V 
súvislosti s uvedenou požiadavkou je potrebné bližšie špecifikovať, čo sa rozumie pod pojmom 
„ak je potrebné“, resp. v akom prípade nastane potreba vykonania analýzy odpadov.  

Množstvá a druhy odpadov zvážaného do zariadenia budú dohodnuté v zmluvách 
(objednávkach) medzi prevádzkovateľom a držiteľmi odpadov. Držiteľ musí vždy predložiť k 
uzavretiu zmluvy klasifikáciu odpadu podľa Katalógu odpadu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje 
právo náhodnej kontroly odpadu dovezeného na plochu. Ak bude dodaný odpad v rozpore s 
deklarovanými vlastnosťami alebo v inom rozpore s prevádzkovým poriadkom zariadenia, 
resp. dôjde k preukázateľnému rozporu medzi deklarovaným a dodaným druhom odpadu, 
vyhradzuje si prevádzkovateľ právo na odmietnutie prevzatia odpadu a na náhradu nákladov 
na zjednanie nápravy. Preberanie odpadu musí zodpovedať požiadavkám Vyhlášky MŽP SR 
č. 371/2015 Z.z. § 9 ods.1, 2 a 3. 

Postup je v súlade s postupom určeným vo Vyhláške a to konkrétne :  

§ 9 ods. 2 písm. d) Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorý hovorí nasledovné : 

Pri dodávke odpadu do zariadenia na nakladanie s odpadmi sa: 

podľa potreby zabezpečia kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu a skúšky a analýzy 
odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení 
odpadu; vzorky sa uchovávajú najmenej jeden mesiac, 

5) na s. 9 a s. 11 zámeru o navrhovanej činnosti sa uvádza, že v rámci zahrievacej fázy 
kompostu nastáva preočkovanie kompostu napr. prídavkom čistiarenských kalov, ktoré 
spôsobia nástup biologických rozkladných procesov. Žiadame doplniť informáciu o 
predpokladanom zdroji/pôvode použitých čistiarenských kalov. Zároveň požadujeme doplniť 
informáciu o pôvode ostatných komponentov/odpadov použitých na výrobu 
kompostu/pestovateľského substrátu.  

Predpokladaný zdroj odpadov bude pochádzať od držiteľov odpadu z Bratislavského 
a Trnavského kraja. 

6) na s. 13 zámeru o navrhovanej činnosti sa uvádza, že výsledný produkt sa vyrába voľne 
ložený. K uvedenému je potrebné doplniť údaj o miestach uskladnenia výsledného produktu v 
rámci areálu.  

Odpoveď č. 3. 

7)  na s. 15 zámeru o navrhovanej činnosti sa uvádza ako povoľujúci orgán SIŽP, IŽP 
Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, zároveň sú však ako druhy 
požadovaných povolení navrhovanej činnosti uvádzané povolenia podľa zákona č. 79/2015 Z. 
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Uvedený nesúlad je potrebné zharmonizovať.  

- súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov, 
zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné 
druhy kvapalných odpadov vydaný v súlade s § 3 ods. 3 písm. c) bod 2 zákona NR SR č. 
39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 

- súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a 
zariadenia na zhodnocovanie odpadov, vydaný v súlade s § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona 



NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

8) na s. 52 zámeru o navrhovanej činnosti je v tabuľkovej forme uvedený zoznam druhov 
odpadov, ktoré môžu vzniknúť prevádzkou zariadenia. Medzi uvedenými druhmi sú aj odpady 
19 05 01 (nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov), 19 05 02 
(nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného pôvodu) a 19 05 03 (kompost 
nevyhovujúcej kvality) – k uvedeným druhom odpadov požadujeme doplniť informáciu o 
spôsobe zabezpečenia ďalšieho nakladania s odpadmi. 

Zneškodnenie alebo zhodnotenie týchto vzniknutých odpadov počas prevádzky areálu bude 
vykonané v súlade s právnymi predpismi a zmluvne zabezpečeným partnerom. 
Predpokladáme, že odpady budú zneškodňované skládkovaním. Konkrétneho partnera pre 
prevádzku Moravský Svätý Ján v tomto štádiu povoľovacieho procesu spoločnosť nemá 
určeného. 

9.) predložený zámer navrhovanej činnosti neobsahuje porovnanie s najlepšími dostupnými 
technológiami podľa § 29a písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne neobsahuje porovnanie so 
závermi o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní odpadu - uvedenú časť je 
potrebné dopracovať. 

Predložený „Zámer“ je vypracovaný v súlade s Prílohou 9) zákona o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a obsahuje všetky povinné kapitoly a prílohy. § 29a zákona EIA určuje 
povinnosti pre príslušný orgán vrámci posudzovania vplyvov nie navrhovateľa.  

    Stanovisko tunajšieho správneho orgánu: 
    Doplnený zámer bol opätovne zaslaný na MŽP SR Bratislava. Dňa 11.2.2021 bol doručený list 

z MŽP SR Bratislava v ktorom sa uvádza, že odpovede na ich otázky považujú v súčasnej 
dobe za dostatočne zodpovedané.  Akceptuje sa. 

 

6. Trnavský samosprávny kraj, odbor územného plánovania a životného prostredia ( list č.  
08404/2021/OÚPŽP-2 zo dňa 27.1.2021 ) uvádza nasledovne: Navrhovateľ, spoločnosť BTT 
s.r.o. chce prevádzkovať zariadenie na zhodnocovanie ostatných odpadov (biologicky 
rozložiteľný odpad) a následne z tohto materiálu vyrábať kompost a pestovateľské substráty. 
Plánuje na tento účel využiť areál, ktorý slúžil donedávna na výrobu asfaltových zmesí. Ide teda 
o plne vybudovaný areál, ktorý je pre túto činnosť vhodný. Využitím tohto areálu bude realizácia 
zámeru aj v súlade s územným plánom obce, keďže predmetné územie je určené ako lokalita S 
– územie výroby. Vzhľadom na skutočnosť, že cieľom je čistý kompost a pestovateľský substrát, 
personál robí kontrolu vstupných surovín (biologicky rozložiteľné zložky z komunálneho odpadu, 
zo záhrad, z údržby zelene a podobne). V prípade potreby je možné vykonať aj chemickú 
analýzu vstupných surovín.  

     K predloženému zámeru nemá pripomienky a nepožaduje jeho ďalšie posudzovanie podľa 
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, keďže navrhovaná 
prevádzka bude umiestnená v lokalite vhodnej pre tento účel a jej realizácia nebude mať 
negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľstva v danej lokalite. Využitie biologicky 
rozložiteľných zložiek odpadu a teda zníženie množstva odpadu končiaceho na skládkach 
hodnotíme pozitívne.  

  
 
8. Dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona  

Združenie domových samospráv, P. O. Box 218, 851 02 Bratislava ( list zo dňa 11.1.2021) 



 

K predstavenému zámeru „ZARIADENIE NA ZHODNOCOVANIE OSTATNÝCH ODPADOV“ 
predkladáme nasledovné stanovisko: 
1.       Podľa §17 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. „(1) Každý je povinný, predovšetkým 

opatreniami priamo pri zdroji, prechádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného 
prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti na životné prostredie. (2) Každý, 
kto využíva územia alebo prírodné zdroje, projektuje, vykonáva alebo odstraňuje stavby, je 
povinný také činnosti vykonávať len po zhodnotení ich vplyvov na životné prostredie a zaťaženie 
územia, a to v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitnými predpismi. (3) Každý, kto 
hodlá zaviesť do výroby, obehu alebo spotreby technológie, výrobky a látky, alebo kto ich hodlá 
dovážať, je povinný zabezpečiť, aby spĺňali podmienky ochrany životného prostredia a aby v 

prípadoch ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi boli posúdené z hľadiska ich 
možných vplyvov na životné prostredie.“ 

Žiadame   navrhovateľa,   aby  zhodnotil vplyv predmetného zámeru a to z hľadiska 
nasledovných ustanovení osobitných zákonov: 
a)       Žiadame podrobne rozpracovať a vyhodnotiť v textovej aj grafickej časti dopravné 
napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v 
súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008, TP 10/2008. 
Žiadame vyhodnotiť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a 
metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010  , Metodika 
dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce 
križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy 
vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z 
koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od 
uvedenia stavby do prevádzky). Žiadame tak preukázať, že nie je potreba realizovať vynútené 
investície a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku dynamickej 
dopravy. 
b)      Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením 
príslušnej normy STN 73 6110. Žiadame tak preukázať, že nie je potreba realizovať vynútené 
investície a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku statickej 
dopravy. 
c)       Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná 
zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti a preukázať tak 
znižovanie zaťaženia územia dopravou vytvorením predpokladov na využívanie hromadnej 
dopravy. 
d)     Vyhodnotiť dostatočnosť opatrení v zmysle spracovaného dokumentu ochrany prírody podľa 
§3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. 
e)      Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v 
súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 
Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie tak, aby sa preukázala ochrana 
krajinných zložiek v zmysle zákona OPK č.543/2002 Z.z.; preukázať ochranu existujúcej zelene, 
a to počas výstavby a aj prevádzky stavby. 
f)        Vizualizácia klimatických zmien na Slovensku v čiarovom kóde: vedci analyzovali dáta za 
roky 1908 až 2018 a výsledky spracovali do tohto grafu; každý pásik predstavuje jeden rok a jeho 
farba a intenzita udáva charakter tohto roka. Modrý znamená ochladenie a červený znamená 
oteplenie od dlhodobého priemeru; výraznosť farby zase naznačuje veľkosť tejto odchýlky. (viac 
info: https://showyourstripes.info/) 

  
Z odborného výskumu think-thanku OBC TransEuropa vyplynulo, že Na Slovensku bola 
priemerná ročná teplota v období od 2009 do 2018 o 2,51 stupňa Celzia vyššia ako v roku 1960. 
Z grafického znázornenia je vidno, že práve Slovensko je regiónom, ktoré sa v rámci Európy 
otepľuje najviac a teda je aj najviac postihnuté dôsledkami klimatickej krízy. 
Think-thank OBC TransEuropa vyvracia argument, že otepľovanie sa týka predovšetkým miest, 
nakoľko otepľovanie je rovnako rýchle v mestách ako na vidieku. Slovensko je typické svojimi 

https://showyourstripes.info/


lesmi; avšak ani ich existencia nedokáže kompenzovať klimatické zmeny. Zdá sa, že vplyv je 
presne opačný, že klimatické zmeny ohrozujú lesy oveľa viacej ako sme si doteraz pripúšťali 
a celospoločenské snahy o ochrany lesov majú ďalekosiahlejšie súvislosti ako sa doteraz 
predpokladalo a pripúšťalo. 
 
Z uvedeného zároveň vyplýva, že aplikácia mitigačných a adaptačných opatrení je záležitosťou 
týkajúca sa skutočne všetkých a je potrebné, aby každý jeden zámer obsahoval výrazné 
adaptačné a mitigačné opatrenia. Je potrebné tak urobiť aj vo vzťahu záväzkov Slovenska 
zabezpečiť uhlíkovú neutralitu do roku 2050, čo je aktivita, s ktorou treba začať ihneď. 

Žiadame preto vyhodnotiť umiestnenie zámeru z hľadiska tepelnej mapy spracovanej satelitným 
snímkovaním (infračervené snímkovanie voľne k dispozícii zo satelitu LANDSAT-
8: https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-landsat-archives-landsat-8-oli-
operational-land-imager-and?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects) a 
porovnať s mapou vodných útvarov (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise-wfd-
spatial-1), mapami sucha (http://www.shmu.sk/sk/?page=2166) ako aj s mapami zrážok a teploty 
vzduchu (http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_mesacnemapy); na základe ich 
vyhodnotenia navrhnúť vhodné adaptačné a mitigačné opatrenia podľa strategického dokumentu 
Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny 
klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 do nasledujúcich stupňov projektovej 
dokumentácie projektu. 
g)      Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode 
č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 
Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská 
transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/). 
Za týmto účelom žiadame vyhodnotiť primárne posúdenie vplyvov na vody príslušnými 
metodikami CIS pre aplikáciu Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES 
(http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm) 
a tak preukázať, že v dôsledku realizácie zámeru nemôže byť zhoršená kvalita vôd a vodných 
útvarov; rovnako žiadame preukázať, že realizáciou zámeru sa nenaruší prirodzení vodná 
bilancia ani prirodzené odtokové pomery v území. 
h)     Dokumentáciu pre primárne posúdenie vplyvov na vody podľa §16a Vodného zákona 
v ďalšej projekčnej fáze žiadame spracovať metodikou 
(http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository/downloadDocument?docume
ntId=441). 
i)       Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom 
osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický 
posudok a svetlotechnický posudok a vyhodnotiť vplyv jednotlivých emisií a imisií na tieto oblasti 
s dlhodobým pobytom osôb a preukázať, že nebudú vystavený nadmernému zaťaženiu. Žiadame 
Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou. 
j)       Osobitne žiadame vyhodnotiť a analyzovať čistotu ovzdušia a vplyv zámeru na neho; v tejto 
súvislosti osobitne analyzovať vplyv pevných častíc PM 10, PM 2,5. Vplyv PM10 častíc na ľudské 
zdravie je pritom už dlhodobo považované za jedno z najpodstatnejších kritérií a parametrov 
emisných štúdií s vplyvom napríklad na alergické ochorenia, ktoré majú v súčasnosti stúpajúcu 
tendenciu. Okrem vyššej úmrtnosti zlá kvalita ovzdušia spôsobuje aj pokles našej schopnosti 
sústrediť sa, pracovať či častejšie absencie v práci a škole. Zvýšeným koncentráciám drobných 
prachových častíc PM2,5 je na Slovensku vystavená pätina obyvateľov, čo je omnoho viac ako 
13-percentný priemer v Európe. Problém máme aj s prízemným ozónom. Výsledkom je 
minimálne 3800 predčasných úmrtí, strata produktivity a HDP. Zámer sa musí zaoberať 
zlepšením podmienok kvality ovzdušia. 
k)      Žiadame overiť statiku stavby nezávislým oponentským posudkom a preukázať, že statika 
nie je v dôsledku podhodnotenia nebezpečná resp. v dôsledku nadmerného naddimenzovania 
príliš nezaťažuje územia a zložky životného prostredia. 
l)       Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych 
variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č.24/2006 Z.z. „objasniť 
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a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane 
ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom“. 
m)    Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme 
spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych 
vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného 
posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie. 
n)      Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej 
kanalizácie a ostatných vodných stavieb a tak preukázať, že nedôjde k preťaženiu kanalizačnej 
siete a teda k zvýšeniu rizika záplav ako aj to, že kanalizácia bude účinná a spĺňať parametre 
podľa zákona o kanalizáciách č.442/2002 Z.z. 
o)      Požadujeme skontrolovať hydraulický výpočet prietokových množstiev vodných stavieb 
majúci charakter dynamického výpočtu konštrukcie vodných stavieb, ktorý má vplyv napr. na 
určenie správneho profilu vodných stavieb (nielen veľkosť, ale aj tvar napríklad potrubí), pričom 
vypočítava priebeh prietoku vôd vo vodných stavbách počas relevantného času. Z 
environmentálneho hľadiska má tento výpočet vplyv na nasledovné: 
- preukázanie, že stavba je správnym spôsobom pripojená a zásobovaná vodou 
- preukázanie, že stavba je napojená na funkčnú a ekologickú kanalizáciu splaškových vôd 
- zabezpečene plynulého odtoku dažďových vôd v čase a prevencia náporových či povodňových 

vĺn s prípadným použitím vhodného technického riešenia tzv. odtokových bŕzd 
- zabezpečenie primeranej hydraulickej sily v ORL a tak overenie jej účinnosti v celom priebehu 

času 
- prípadné prehodnotenie veľkosti vodných stavieb (napr. veľkosť potrubia a retenčnej nádrže), 

kde sa dá dosiahnuť ich objemové zníženie a tak aj menší nápor na záber pôdy či menšie 
nároky na vstupoch do výroby týchto vodných stavieb. 

Tieto výpočty majú byť súčasťou DSP podľa §45 ods.2 písm.c Stavebného zákona. 
p)    Požadujeme výpočet energetickej efektivity v zmysle vyhlášok č.35/2020 Z.z., č.324/2016 
Z.z. a 364/2012 Z.z., ktorým sa vykonávajú zákony o energetickej hospodárnosti a certifikácii 
budov č.318/2019 Z.z., 300/2012 Z.z. a č.555/2005 Z.z. Súčasťou DSP majú byť nasledovné 
výpočty ako súčasť projektového energetického hodnotenia podľa §45 ods.2 písm. c Stavebného 
zákona: 
 - tepelnotechnický návrh a posúdenie stavebných konštrukcií budovy (základné údaje, 

posúdenie  tepelnotechnických vlastností a hodnotenie podľa EN STN) 
  - energetické posúdenie technického systému budovy a stanovenie potreby tepla  a energie pre 

jednotlivé odberné miesta a energetické nosiče 
 -  posúdenie globálneho ukazovateľa výpočtom potreby dodanej energie, primárnej  energie 

a emisií CO2. 
   - minimálnych tepelnoizolačných vlastností výpočtom (max. hodnota U) 
   - určenie minimálnej teploty vnútorného povrchu 
   - vypočítanie priemernej výmeny vzduchu 
  Tieto výpočty majú byť súčasťou DSP ako projektové energetické hodnotenie podľa §45   ods.2 

písm. c Stavebného zákona. 
q)     Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít 
predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky 
predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je 
dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale 
rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia 
a navrhovaného zámeru a to z hľadiska kumulácie a súbežného pôsobenia. Žiadame tak 
preukázať, že nedôjde k nadmernému zaťaženiu územia v rozpore s územným plánom. 
r)        Žiadame preukázať spôsob plnenia povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch 
č.79/2015 Z.z. a uviesť navrhované opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR 
(https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela). Žiadame 
zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR 
(http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-
a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení 
a preukázať tak plnenie záväzných zákonných povinností na úseku odpadového hospodárstva. 
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s)     Žiadame preukázať dôsledne ochranu poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona o ochrane 
poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych 
pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu. Žiadame overiť, že predložený 
zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia. 
t)    Priemerný Slovák potrebuje pre svoj život 536 metrov štvorcových zemského povrchu; 
priemerný Brit 430, Fín až 2 459 metrov štvorcových (Eurostat za rok 2015, Land footprint, údaje 
nezahŕňajú poľnohospodárstvo). Človek postupne premieňa povrch, prispôsobuje ho svojim 
potrebám. Inštitút Alternatives Economiques s využitím údajov Eurostatu vypočítal, že rozloha 
týchto umelých, človekom pretvorených oblastí, v rokoch 2009-2015 narástla v každej krajine 
Európskej únie – napriek hospodárskej kríze a v mnohých prípadoch (Grécko, Maďarsko, 
Estónsko) aj napriek poklesu obyvateľov.  Štatistika zahŕňa len človekom významne pretvorené 
oblasti, ako mestá, komunikácie, športoviská či zalievané záhrady. Človek však využíva aj ďalšie 
oblasti pre získavanie zdrojov: na poľnohospodársku výrobu, priemysel a pod. Na Slovensku bol 
tento nárast druhý najväčší v EÚ – rozloha človekom pretvorených oblastí sa medzi 2009 – 2014 
zvýšila o 14,9 percenta. Je možné preto dôvodne sa domnievať o neplnení povinnosti podľa §11 
zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. nezaťažovať územie nad únosnú mieru. Žiadame 
preto preukázať na úrovni obce/mesta, okresu, regiónu a štátu, že nie je možné projekt 
zrealizovať bez ďalšieho záberu prírodných plôch napríklad revitalizáciou a obnovou 
nevyužívaných priemyselných areálov, brownfieldov a podobne.  

Podľa §29 ods.3 zákona EIA č.24/2006 Z.z. „Ak sa rozhoduje o tom, či sa navrhovaná činnosť 
alebo jej zmena bude posudzovať podľa tohto zákona, primerane sa použijú kritériá pre 
zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10, pričom príslušný orgán prihliada aj na stanoviská 
podľa § 23 ods 4.“ Ak sa nepreukáže súlad zámeru s environmentálnymi záujmami podľa 
osobitných zákonov v rozsahu ako sme uviedli v bode a) až p) v tejto časti nášho 
stanoviska,  požadujeme, aby sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru „ZARIADENIE 
NA ZHODNOCOVANIE OSTATNÝCH ODPADOV“ prostredníctvom správy o hodnotení, 
verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré 
navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia; v takomto 
prípade žiadame v rozsahu hodnotenia uviesť aj povinnosť vyhodnotiť body a) až r) tejto časti 
nášho vyjadrenia a súčasne naše požiadavky uvedené v časti 2) a v časti 3) tohto vyjadrenia 
uviesť v záväzných podmienkach záverečného stanoviska. 

V prípade, že príslušný orgán vydá rozhodnutie zo zisťovacieho konania o ďalšom 
neposudzovaní vplyvov zámeru „ZARIADENIE NA ZHODNOCOVANIE OSTATNÝCH 
ODPADOV“ na životné prostredie podľa zákona EIA, žiadame zapracovanie podmienok 
uvedených v časti 2) a v časti 3) tohto stanoviska do záväzných podmienok rozhodnutia podľa 
§29 ods.13 zákona EIA a zároveň ich vyhodnotiť v odôvodnení rozhodnutia podľa §20a písm.a 
zákona EIA. 

  
2.       Podľa §18 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb.: „Každý, kto svojou činnosťou 
znečisťuje alebo poškodzuje životné prostredie alebo kto využíva prírodné zdroje, je povinný na 
vlastné náklady zabezpečovať sledovanie tohto pôsobenia a poznať jeho možné dôsledky.“; 
podľa §27 ods.1 zákona o životnom prostredí: „Každý, kto poškodzovaním životného prostredia 
alebo iným protiprávnym konaním spôsobil ekologickú ujmu, je povinný obnoviť prirodzené 
funkcie narušeného ekosystému alebo jeho časti. Ak to nie je možné alebo z vážnych dôvodov 
účelné, je povinný ekologickú ujmu nahradiť iným spôsobom (náhradné plnenie); ak to nie je 
možné, je povinný nahradiť túto ujmu v peniazoch. Súbeh týchto náhrad sa nevylučuje. Spôsob 
výpočtu ekologickej ujmy a ďalšie podrobnosti ustanoví osobitný predpis.“. Podľa §8 zákona 
o životnom prostredí „Ochrana životného prostredia zahŕňa činnosti, ktorými sa predchádza 
znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia alebo sa toto znečisťovanie alebo 
poškodzovanie obmedzuje a odstraňuje. Zahŕňa ochranu jeho jednotlivých zložiek, alebo 
konkrétnych ekosystémov a ich vzájomných väzieb, ale aj ochranu životného prostredia ako 
celku.“ Podľa §10 zákona o životnom prostredí „Ekologická ujma je strata alebo oslabenie 
prirodzených funkcií ekosystémov vznikajúca poškodením ich zložiek alebo narušením 



vnútorných väzieb a procesov v dôsledku ľudskej činnosti“ 
Žiadame, aby navrhovateľ obnovil prirodzenú biodiverzitu dotknutého územia, čo najviac obnovil 
prirodzené funkcie narušeného ekosystému, čo najviac ochránil životné prostredie a 
kompenzoval tak ekologickú ujmu v dôsledku navrhovaného zámeru nasledovnými opatreniami: 

                     i.Navrhnúť opatrenia zlepšujúce kvalitu ovzdušia a znižujúce koncentráciu pevných 
častíc PM10, PM2,5 ako aj koncentráciu benzénu, NO2 a CO; v tomto smere počas prevádzky 
vykonávať efektívne monitorovanie a v navrhnutých opatreniach robiť korekcie na základe 
aktuálnych výsledkov monitoringu ovzdušia. Žiadame konkretizovať tieto zlepšujúce opatrenia. 
                   ii.Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných 
odpadov; žiadame uviesť aké recykláty a ako sa v zámere použijú. Požadujeme používanie 
recyklátov najmenej v rozsahu stavebných inertných odpadov do základov a terénnych úprav 
stavby; zmesy recyklátov živičných materiálov zmiešaných s recyklovanými plastami; plastové 
recykláty napr. na retenčnú dlažbu alebo tepelnú či zvukovú izoláciu. 
                  iii.Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod 
objektami stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie 
striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk. V prípade 
nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné 
plochy  požadujeme použitie drenážnej dlažby , ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel 
priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15 min. 
dažďa a znížia tepelné napätie v danom 
území (www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf). 
                 iv.Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s 
veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia. 
                   v.Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje 
tak, aby spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, 
PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V 
EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2). Nakladanie s vodami, 
zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je 
komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú 
právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej 
dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí 
však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme 
napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach. 
Vo všeobecnosti požadujeme realizáciu tzv. dažďových záhrad. 
                 vi.Požadujeme, aby sa zámer prispôsobil okolitej vegetácii a environmentálnej 
diverzite; a to najmä vhodnými vegetačnými úpravami nezastavaných plôch, správnym 
nakladaním s vodami na základe výpočtov podľa Vodného zákona, realizáciou zelenej 
infrašturktúry podľa §48 zákona OPK č.543/2002 Z.z. Táto zelená infraštruktúra by mala mať 
formu lokálneho parčíka, ktorý bude vhodne začlenený do okolitého územia a podľa 
prevádzkových možnosti voľne prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií 
bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová 
obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových 
a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia. Sadové 
a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej 
vybavenosti obcí (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-
planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-
vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb) a podľa tejto metodiky spracovať dokumentáciu pre územné aj 
stavebné konanie. 
                vii.Na horizontálne plochy (najmä strechy) žiadame aplikáciu zelených strešných krytín, 
ktoré plnia funkciu extenzívnej vegetačnej strechy. 
              viii.Na vertikálne plochy (napr. steny) žiadame aplikáciu zelených stien (napr. brečtany 
vhodné na takúto aplikáciu) za účelom lepšieho zasadenia stavby do biodiverzity prostredia. 
                 ix.Na povrchy cestných komunikácií požadujeme použitie vodopriepustných asfaltov 
a betónov s prímesov recyklovaných plastov. 
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                   x.Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve 
zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber: komunálneho zmesového odpadu 
označeného čiernou farbou, kovov označeného červenou farbou, papiera označeného modrou 
farbou, skla označeného zelenou farbou, plastov označeného žltou farbou a bio-odpadu 
označeného hnedého farbou 
Preukázať prijatie opatrení garantujúcich zlepšenie reálnej recyklácie smerujúcej k „zero waste“ 
konceptu; tieto opatrenia žiadame špecifikovať a počas prevádzky monitorovať a zlepšovať. 
                 xi.Žiadame vypracovať projekt dekonštrukcie projektu po jeho dožití a preukázať 
možnosť zhodnotenie a recyklácie jeho jednotlivých súčastí. 

  
3.       Podľa čl.55 ods.1 Ústavy SR „Hospodárstvo Slovenskej republiky sa zakladá na princípoch 
sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky.“; čo je jedna z definícií trvalo udržateľného 
rozvoja: súčasný ekonomický rast súbežne s rastom sociálnych a ekologických aspektov 
podnikania. Podľa §6 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. „Trvalo udržateľný rozvoj 
spoločnosti je taký rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť 
uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva 
prirodzené funkcie ekosystémov.“ Trvalo udržateľný rozvoj podľa čl.1 zákona č.43/2006 Z.z. 
(Aarhuský dohovor) je „život každého človeka, príslušníka tejto i budúcich generácií, v životnom 
prostredí, ktoré je primerané pre zachovanie zdravia a dosiahnutie blahobytu.“. 
 
Podľa §1 Stavebného zákona „(1) Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši 
priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná 
a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-
historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo 
udržateľného rozvoja. (2) Územné plánovanie vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých 
činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie 
ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie 
prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.“ Územné 
rozhodnutie je zavŕšením procesu územného plánovania, kedy sa vydáva individuálny správny 
akt, ktorý umiestňuje daný projekt do územia; v zmysle citovaného ustanovenia zákona to musí 
byť v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja. 
 
Keďže predmetom daného konania je umožnenie ekonomického rastu; musí byť súbežne 
sprevádzané nielen kompenzáciou a prevenciou (viď časť 2) tohto vyjadrenia) ale aj ekologický 
rast resp. environmentálny zisk; t.j. vplyvy na životné prostredie musia nielen environmentálnu 
ujmu kompenzovať, ale urobiť aj niečo navyše, poskytnúť environmentálnu pridanú hodnotu 
projektu. Z takýchto opatrení požadujeme realizáciu nasledovných opatrení: 

                xii.Navrhovateľ vysadí v obci Moravský Svätý Ján 30ks vzrastlých drevín a to na 
verejných priestranstvách v obývaných častiach obce po dohode s orgánom ochrany prírody v 
zmysle Dokumentu starostlivosti o dreviny. 
              xiii.Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov 
v podobe fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj  nehnuteľné umelecké 
dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa 
dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu 
a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo. 
              xiv.Vytvoriť podmienky pre kompostovanie rozložiteľného odpadu a vybudovať domácu 
kompostáreň slúžiacu pre potreby zužitkovania rozložiteľného odpadu vznikajúceho pri 
prevádzke zámeru. 

  
Podmienky uvedené v bodoch xiii) až xvi) tejto časti nášho vyjadrenia žiadame uviesť 
v rozhodnutí ako záväzné podmienky záverečného stanoviska resp. rozhodnutia zo zisťovacieho 
konania ako opatrenia environmentálneho zisku. 

  



4.       Podľa článku 45 Ústavy SR „Každý má právo na včasné a úplné informácie o stave 
životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu.“ 
 
Podľa §3 ods.6 Správneho poriadku „Správne orgány sú povinné na úradnej tabuli správneho 
orgánu, na svojom webovom sídle, ak ho majú zriadené alebo aj iným vhodným spôsobom 
zrozumiteľne a včas informovať verejnosť o začatí, uskutočňovaní a o skončení konania vo 
veciach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti alebo o ktorých to ustanovuje osobitný zákon. 
Pritom sú povinné ochraňovať práva a právom chránené záujmy účastníkov konania a iných 
osôb. Úradná tabuľa správneho orgánu musí byť nepretržite prístupná verejnosti.“ 

 
Podľa čl 4 ods.1 písm.b bod ii. zákona č.43/2006 Z.z. (Aarhuský dohovor) „Každá Strana 
zabezpečí, že orgány verejnej moci v rozsahu tohto článku a v rámci vnútroštátnych právnych 
predpisov sprístupnia verejnosti na základe žiadosti informácie o životnom prostredí; ak sa tak 
požaduje a vyplýva to z ustanovenia písmena b), aj kópie aktuálnej dokumentácie obsahujúcej 
alebo pozostávajúcej z týchto informácií: bez toho, aby musel byť preukázaný záujem; v 
požadovanej forme s výnimkou, ii) informácia je už verejne dostupná v inej forme.“ 
 
Podľa §24 ods.1 písm.i zákona EIA č.24/2006 Z.z. „Príslušný orgán informuje bezodkladne 
verejnosť na svojom webovom sídle, prípadne aj na svojej úradnej tabuli o iných informáciách 
dôležitých na vydanie záverečného stanoviska alebo povolenia.“. Podľa §32 Správneho poriadku 
a §29 ods.10 zákona EIA sú takýmito informáciami zverejňovanými podľa §24 ods.1 písm.i 
zákona EIA aj podklady rozhodnutia a doplňujúca informácia, ktoré žiadame zverejniť na webovej 
stránke www.enviroportál.sk/eia/sk na podstránke predmetného zámeru; o tejto skutočnosti úrad 
oboznámi účastníkov konania a dá im možnosť vyjadriť sa k nim pred vydaním rozhodnutia podľa 
§33 ods.2 Správneho poriadku. Žiadame dodržať uvedený procesný postup. 

  
Upozornenie pre navrhovateľa: Na predložení uvedených podkladov rozhodnutia trváme; na 
základe našich skúsenosti však vieme, že úrad si neplní svoje zákonné povinnosti dôsledne a tak 
sme nútení využívať opravné prostriedky (odvolania). Ak sa chce navrhovateľ vyhnúť prípadným 
komplikáciám, odporúčame aby proaktívne zaslal podklady nášmu združeniu, resp. si rezervoval 
konzultáciu s našim združením a zabezpečil tak svoju konštruktívnu súčinnosť. 

  

5.       Podľa dôvodovej správy novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
č.314/2014 Z.z. platnej od 1.1.2015 „Podľa Komisie sú hlavným nedostatkom platného zákona č. 
24/2006  Z. z. v znení neskorších predpisov dôsledky nedostatočného prepojenia procesu 
posudzovania vplyvov navrhovaných činností s následnými povoľovacími procedúrami, pretože 
sa tak vytvára priestor pre nerešpektovanie výsledkov procesu posudzovania vplyvov, ktorým tak 
nemôže garantovať ani plné zabezpečenie práv dotknutej verejnosti už účastnej na tomto konaní, 
resp. majúcej záujem o výsledok rozhodovania v záležitostiach životného prostredia. Otvára sa 
tak problematika implementácie v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky časti tých 
požiadaviek Aarhuského dohovoru (Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na 
rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia zo dňa 
25. júna 1998), ktoré smernica EIA implementuje (články č. 6, 7 a 9).“. Podľa čl.6 ods.4 
Aarhuského dohovoru č.43/2006 Z.z. má verejnosť právo efektívne presadzovať svoje práva 
a záujmy pričom štátne orgány majú povinnosť realizáciu tohto práva efektívne 
zabezpečiť. Žiadame v odôvodnení rozhodnutia uviesť akým konkrétnym spôsobom bolo 
uvedené ustanovenie naplnené v predmetnom konaní a to vo vzťahu k právu na dobrú správu 
vecí verejných podľa čl.41 Charty základných práv EÚ najmä vo vzťahu k realizácii práva na 
informácie o životnom prostredí podľa čl.4 Aarhuského dohovoru a možnosti efektívne reálne 
ovplyvniť výsledok zámeru podľa čl.6 Aarhuského dohovoru a ktoré záväzné podmienky 
rozhodnutia sú materiálno-právnym prejavom naplnenia prístupu verejnosti k spravodlivosti 
v oblasti prístupu k spravodlivosti v otázkach životného prostredia pre nasledovné konania. 

http://www.enviroportál.sk/eia/sk


 
Podľa §63 zákona EIA č.24/2006 Z.z. „Príslušný orgán pri posudzovaní vplyvov strategických 
dokumentov alebo navrhovaných činností alebo ich zmien zabezpečí vykonanie konzultácií s 
povoľujúcim orgánom alebo schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom, 
dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, ktorá má možnosť zúčastniť sa konzultácií počas 
celého procesu posudzovania vplyvov. (2) Obsahom konzultácií medzi navrhovateľom, 
obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania vrátane verejnosti môžu byť najmä 
a) doplňujúce informácie o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti, b) informácie o 
možných vplyvoch strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane 
zdravia, c) vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami, d)doplnenie alebo upresnenie 
navrhovaných opatrení, e) obsah a rozsah poprojektovej analýzy. (3) Príslušný orgán uvedie 
výsledky konzultácií v odôvodnení rozhodnutia zo zisťovacieho konania podľa § 7 a 29 a v 
záverečnom stanovisku podľa § 14 a 37.“; v dôsledku §64 zákona EIA sa konzultáciu vykoná na 
zvolanom ústnom pojednávaní podľa §21 Správneho poriadku, ktorú má príslušný úrad 
povinnosť zvolať, ak si verejnosť uplatní svoje právo na konzultáciu podľa §63 ods.1 zákona EIA, 
posledná veta. 
Žiadame príslušný orgán aby zvolal ústne pojednávanie za účelom vykonania konzultácie s 
povoľujúcim orgánom resp. schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom, 
dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, ktorá má možnosť zúčastniť sa konzultácií počas 
celého procesu posudzovania vplyvov podľa §63 zákona EIA č.24/2006 Z.z.. Predmetom 
konzultácie medzi navrhovateľom, obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania 
vrátane verejnosti by malo byť najmä:   
a)      doplňujúce informácie o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti, 
b)     informácie o možných vplyvoch strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné 
prostredie vrátane zdravia, 
c)      vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami, 
d)     doplnenie alebo upresnenie navrhovaných opatrení, 
e)     obsah a rozsah poprojektovej analýzy. 
Žiadame uviesť výsledok konzultácie v odôvodnení vydaného rozhodnutia. 

  
Upozornenie pre navrhovateľa: Na vykonanie konzutácií máme právo nielen v dôsledku 
ustanovenia §63 zákona EIA ale aj v dôsledku správnej aplikácie smerníc 2011/92/EU 
a 2014/52/EU; účelom konzultácie je okrem iného nájsť zhodu v požiadavkách verejnosti 
a následnou realizáciou projektu ale aj oboznámiť verejnosť so všetkými informáciami týkajúcimi 
sa projektu. Máme znalosť, že úrady nepostupujú správne a konzultácie nerealizujú; odporúčame 
preto navrhovateľovi trvať na dodržiavaní zákona, prípadne si rezervovať termín konzultácie 
tu: https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-samosprav/widget?lang=sk. 
  
• Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí.  • S podkladmi 
rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim 
podľa §33 ods.2 Správneho poriadku vyjadríme.  • Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti 
žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do elektronickej schránky nášho 
združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme 
nezasielať.  •  Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou 
elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk. 

     

Stanovisko navrhovateľa k pripomienkam Združenia  domových  samospráv (list zo dňa 

1.2.2021)  

 
Žiadame navrhovateľa, aby zhodnotil vplyv predmetného zámeru a to z hľadiska nasledovných 
ustanovení osobitných zákonov: 
 
1a) Žiadame podrobne rozpracovať a vyhodnotiť v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, 
ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s 
príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008. Žiadame 

https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-samosprav/widget?lang=sk
http://slovensko.sk/
http://slovensko.sk/


vyhodnotiť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami 
(STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika dopravno-
kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky 
ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z 
vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných 
materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby 
do prevádzky). Žiadame tak preukázať, že nie je potreba realizovať vynútené investície a 
zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku dynamickej dopravy. 
 
Cestné dopravné napojenie na areál zabezpečujú miestne komunikácie (regionálna cesta č. I/2 
Malacky - Kúty). Prístupová komunikácia bude z existujúcej miestnej komunikácie cez vstupnú 
bránu šírky 8 m. V areáli bude využitá existujúca areálová komunikácia. 
 
b. Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením 
príslušnej normy STN 73 6110. Žiadame tak preukázať, že nie je potreba realizovať vynútené 
investície a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku statickej 
dopravy. 
 
Činnosť bude realizovaná v uzavretom existujúcom objekte s vybudovanou kapacitou 
parkovacích miest. 

 
c. Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná 
zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti a preukázať tak 
znižovanie zaťaženia územia dopravou vytvorením predpokladov na využívanie hromadnej 
dopravy. 
 
Dovoz odpadov nie je možné realizovať hromadnou dopravou a preto dostupnosť hromadnej 
dopravy za účelom znižovania zaťaženia územia považujeme za irelevantnú.  
 
d. Vyhodnotiť dostatočnosť opatrení v zmysle spracovaného dokumentu ochrany prírody podľa 
§3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. 
 
Prijaté opatrenia sa nachádzajú na str. 64 a 65 zámeru. 
 
e. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v 
súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 
Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie tak, aby sa preukázala ochrana 
krajinných zložiek v zmysle zákona OPK č.543/2002 Z.z.; preukázať ochranu existujúcej zelene, 
a to počas výstavby a aj prevádzky stavby. 
Prevádzka je v súlade s UPD obce, zároveň je situovaná v existujúcom objekte. Výstavba 
nebude realizovaná. 
 
f. Žiadame preto vyhodnotiť umiestnenie zámeru z hľadiska tepelnej mapy spracovanej 
satelitným snímkovaním (infračervené snímkovanie voľne k dispozícii zo satelitu LANDSAT-8: 
https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-landsatarchives-landsat-8-oli-
operational-land-imager-and?qt-science_center_objects=0#qtscience_center_objects) a porovnať 
s mapou vodných útvarov (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise-wfd-spatial-1), 
mapami sucha (http://www.shmu.sk/sk/?page=2166) ako aj s mapami zrážok a teploty vzduchu 
(http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_mesacnemapy); na základe ich vyhodnotenia 
navrhnúť vhodné adaptačné a mitigačné opatrenia podľa strategického dokumentu Slovenskej 
republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" 
schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 do nasledujúcich stupňov projektovej dokumentácie 
projektu. 
 
Ďalšie stupne PD nebudú realizované. 



 
g.Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; 
najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice 
o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne 
záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementaciasmernic-eu/). Za týmto účelom žiadame 
vyhodnotiť primárne posúdenie vplyvov na vody príslušnými metodikami CIS pre aplikáciu 
Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES 
(http://ec.europa.eu/environment/water/waterframework/facts_figures/guidance_docs_en.htm) a 
tak preukázať, že v dôsledku realizácie zámeru nemôže byť zhoršená kvalita vôd a vodných 
útvarov; rovnako žiadame preukázať, že realizáciou zámeru sa nenaruší prirodzení vodná 
bilancia ani prirodzené odtokové pomery v území. 

Vyhodnotenie vplyvov na vody sa nachádza v kapitole 3.Údaje o predpokladaných priamych a 
nepriamych vplyvoch na životné prostredie predloženého zámeru. 

 
h. Dokumentáciu pre primárne posúdenie vplyvov na vody podľa §16a Vodného zákona v ďalšej 
projekčnej fáze žiadame spracovať metodikou  
(http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository/downloadDocum 
ent?documentId=441). 
Projekčná fáza nebude realizovaná. 

 
i. Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb 
v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a 
svetlotechnický posudok a vyhodnotiť vplyv jednotlivých emisií a imisií na tieto oblasti s 
dlhodobým pobytom osôb a preukázať, že nebudú vystavený nadmernému zaťaženiu. Žiadame 
Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou. 
 
Prevádzka sa nachádza vo vzdialenosti cca 3,2 km od centra obce. Nie je predpoklad, že počas 
prevádzky areálu bude zvýšená hlučnosť vo väzbe k najbližšiemu okoliu. 
 
j. Osobitne žiadame vyhodnotiť a analyzovať čistotu ovzdušia a vplyv zámeru na neho; v tejto 
súvislosti osobitne analyzovať vplyv pevných častíc PM 10, PM 2,5. Vplyv PM10 častíc na ľudské 
zdravie je pritom už dlhodobo považované za jedno z najpodstatnejších kritérií a parametrov 
emisných štúdií s vplyvom napríklad na alergické ochorenia, ktoré majú v súčasnosti stúpajúcu 
tendenciu. Okrem vyššej úmrtnosti zlá kvalita ovzdušia spôsobuje aj pokles našej schopnosti 
sústrediť sa, pracovať či častejšie absencie v práci a škole. Zvýšeným koncentráciám drobných 
prachových častíc PM2,5 je na Slovensku vystavená pätina obyvateľov, čo je omnoho viac ako 
13-percentný priemer v Európe. Problém máme aj s prízemným ozónom. Výsledkom je 
minimálne 3800 predčasných úmrtí, strata produktivity a HDP. Zámer sa musí zaoberať 
zlepšením podmienok kvality ovzdušia. 
 
Uvedené sa nachádza v Tab. č. 14 - Vyhodnotenie znečistenia ovzdušia podľa limitných hodnôt 
na ochranu ľudského zdravia 2017 na str. 43 zámeru. 
 
k. Žiadame overiť statiku stavby nezávislým oponentským posudkom a preukázať, že statika nie 
je v dôsledku podhodnotenia nebezpečná resp. v dôsledku nadmerného naddimenzovania príliš 
nezaťažuje územia a zložky životného prostredia. 
Zámer nepredpokladá výstavbu a nerieši statiku stavieb. 
 
l. Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych 
variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č.24/2006 Z.z. „objasniť a 
porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich 
variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom“.  
 



Pre navrhovanú činnosť bolo požiadané o upustenie od variantného riešenia. Žiadosti 
o upustenie od variantného riešenia bolo vyhovené listom č.  OU-SE-OSZP-2020/015306-002 zo 
dňa 03.12. 2020. 
 
m. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme 
spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych 
vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného 
posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.  

Vyhodnotenie vplyvov na vody sa nachádza v kapitole 3.Údaje o predpokladaných priamych a 
nepriamych vplyvoch na životné prostredie predloženého zámeru. Činnosť sa bude realizovať 
v existujúcom, vybudovanom objekte. 

 
n. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej 
kanalizácie a ostatných vodných stavieb a tak preukázať, že nedôjde k preťaženiu kanalizačnej 
siete a teda k zvýšeniu rizika záplav ako aj to, že kanalizácia bude účinná a spĺňať parametre 
podľa zákona o kanalizáciách č.442/2002 Z.z. 
 
Prevádzka nie je napojená na kanalizáciu. 
 
o)Požadujeme skontrolovať hydraulický výpočet prietokových množstiev vodných stavieb majúci 
charakter dynamického výpočtu konštrukcie vodných stavieb, ktorý má vplyv napr. na určenie 
správneho profilu vodných stavieb (nielen veľkosť, ale aj tvar napríklad potrubí), pričom 
vypočítava priebeh prietoku vôd vo vodných stavbách počas relevantného času. Z 
environmentálneho hľadiska má tento výpočet vplyv na nasledovné:  preukázanie, že stavba je 

správnym spôsobom pripojená a zásobovaná vodou  preukázanie, že stavba je napojená na 

funkčnú a ekologickú kanalizáciu splaškových vôd  zabezpečene plynulého odtoku dažďových 

vôd v čase a prevencia náporových či povodňových vĺn s prípadným použitím vhodného 
technického riešenia tzv. odtokových bŕzd  zabezpečenie primeranej hydraulickej sily v ORL a tak 

overenie jej účinnosti v celom priebehu času  prípadné prehodnotenie veľkosti vodných stavieb 

(napr. veľkosť potrubia a retenčnej nádrže), kde sa dá dosiahnuť ich objemové zníženie a tak aj 
menší nápor na záber pôdy či menšie nároky na vstupoch do výroby týchto vodných stavieb. 
Tieto výpočty majú byť súčasťou DSP podľa §45 ods.2 písm.c Stavebného zákona. 
 
Zámer nerieši výstavbu vodných stavieb. 
 
p. Požadujeme výpočet energetickej efektivity v zmysle vyhlášok č.35/2020 Z.z., č.324/2016 Z.z. 
a 364/2012 Z.z., ktorým sa vykonávajú zákony o energetickej hospodárnosti a certifikácii budov 
č.318/2019 Z.z., 300/2012 Z.z. a č.555/2005 Z.z. Súčasťou DSP majú byť nasledovné výpočty 
ako súčasť projektového energetického hodnotenia podľa §45 ods.2 písm.c Stavebného zákona:  

tepelnotechnický návrh a posúdenie stavebných konštrukcií budovy (základné údaje, posúdenie 
t tepelnotechnických vlastností a hodnotenie podľa EN STN)  energetické posúdenie technického 

systému budovy a stanovenie potreby tepla a energie pre jednotlivé odberné miesta a 
energetické nosiče  posúdenie globálneho ukazovateľa výpočtom potreby dodanej energie, 

primárnej energie a emisií CO2.  minimálnych tepelnoizolačných vlastností výpočtom (max. 

hodnota U)  určenie minimálnej teploty vnútorného povrchu  vypočítanie priemernej výmeny 

vzduchu Tieto výpočty majú byť súčasťou DSP ako projektové energetické hodnotenie podľa 
§45 ods.2 písm.c Stavebného zákona.  
 
Zámer nerieši výstavbu budov. 
 
q. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít 
predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky 
predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je 



dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale 
rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a 
navrhovaného zámeru a to z hľadiska kumulácie a súbežného pôsobenia. Žiadame tak 
preukázať, že nedôjde k nadmernému zaťaženiu územia v rozpore s územným plánom.  
 
Prevádzka zariadenia na zhodnocovanie odpadov bude umiestnená v objekte bývalého areálu 
spoločnosti STRABAG s.r.o., ktorý slúžil ako závod obaľovne na výrobu asfaltových zmesí. 
Objekt je umiestnený v obci Moravský Svätý Ján, okres Senica, LV č. 1705 – p.č. 8885/9, 
10,14,15,16,17,18,19 k.ú. Moravský Svätý Ján. Druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. 
Navrhovaná činnosť je v súlade s ÚPN Moravský Svätý Ján, v rámci ktorého je dotknuté územie 
navrhnuté ako Lokalita S - územie výroby. 
 
 
r. Žiadame preukázať spôsob plnenia povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch č.79/2015 
Z.z. a uviesť navrhované opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR 
(https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela). Žiadame zapracovať 
záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-
enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-aobaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-
2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení a preukázať tak plnenie záväzných 
zákonných povinností na úseku odpadového hospodárstva.  
 
Preložený zámer je v súlade s POH SR. Predmetom navrhovanej činnosti je realizácia 
zhodnocovania ostatných odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov a následnej výroby 
kompostov a pestovateľských substrátov z dôvodu šetrenia prírodných zdrojov, recyklácie prúdov 
materiálov a prispievanie k trvalo udržateľnému rozvoju a k ochrane životného prostredia cez 
elimináciu ukladania vznikajúcich odpadov na skládky odpadov. Účelom posúdenia vplyvov na 
životné prostredie je posúdiť navrhované technológie zariadenia z hľadiska ich vplyvov na 
jednotlivé zložky životného prostredia a obyvateľstva včítane vplyvov na jeho zdravie, ako aj 
posúdenie kumulatívnych a synergických vplyvov navrhovanej činnosti. 

 
s. Žiadame preukázať dôsledne ochranu poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona o ochrane 
poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych 
pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu. Žiadame overiť, že predložený 
zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia. 
 
Realizáciou nedochádza k záberu poľnohospodárskych pôd. 
 
t. Priemerný Slovák potrebuje pre svoj život 536 metrov štvorcových zemského 
povrchu;priemerný Brit 430, Fín až 2 459 metrov štvorcových (Eurostat za rok 2015, Land 
footprint, údaje nezahŕňajú poľnohospodárstvo). Človek postupne premieňa povrch, prispôsobuje 
ho svojim potrebám. Inštitút Alternatives Economiques s využitím údajov Eurostatu vypočítal, že 
rozloha týchto umelých, človekom pretvorených oblastí, v rokoch 2009-2015 narástla v každej 
krajine Európskej únie – napriek hospodárskej kríze a v mnohých prípadoch (Grécko, Maďarsko, 
Estónsko) aj napriek poklesu obyvateľov. Štatistika zahŕňa len človekom významne pretvorené 
oblasti, ako mestá, komunikácie, športoviská či zalievané záhrady. Človek však využíva aj ďalšie 
oblasti pre získavanie zdrojov: na poľnohospodársku výrobu, priemysel a pod. Na Slovensku bol 
tento nárast druhý najväčší v EÚ – rozloha človekom pretvorených oblastí sa medzi 2009 – 2014 
zvýšila o 14,9 percenta. Je možné preto dôvodne sa domnievať o neplnení povinnosti podľa §11 
zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. nezaťažovať územie nad únosnú mieru. Žiadame 
preto preukázať na úrovni obce/mesta, okresu, regiónu a štátu, že nie je možné projekt 
zrealizovať bez ďalšieho záberu prírodných plôch napríklad revitalizáciou a obnovou 
nevyužívaných priemyselných areálov, brownfieldov a podobne. 
 
Umiestnenie navrhovanej činnosti je situované do existujúceho objektu – areálu s dostatočne 
vybudovanou kapacitou v kategórií zastavané plochy a nádvorie. Jedná o exitujúci objekt v obci 



Moravský Svätý Ján, momentálne nevyužívaný. Do termínu 12/2019 bol objekt využívaný 
spoločnosťou STRABAG s.r.o. ako závod obaľovne na výrobu asfaltových zmesí. Spoločnosť 
svoju činnosť ukončila a BTT s.r.o. predmetnú prevádzku odkúpila.  
Komunikačne je tento objekt prístupný pre automobilovú dopravu v rámci existujúcej dopravnej 
siete a účelových komunikácií. Z hľadiska charakteru zariadenia sa záber nového priestoru 
nepredpokladá. Pri realizácii navrhovanej činnosti nepríde k záberu lesných pozemkov, 
poľnohospodárskej pôdy a nepredpokladá sa, že príde k zhoršeniu bonity pôdy.  

 
V prípade, že príslušný orgán vydá rozhodnutie zo zisťovacieho konania o ďalšom 
neposudzovaní vplyvov zámeru „ZARIADENIE NA ZHODNOCOVANIE OSTATNÝCH 
ODPADOV“ na životné prostredie podľa zákona EIA, žiadame zapracovanie podmienok 
uvedených v časti 2) a v časti 3) tohto stanoviska do záväzných podmienok rozhodnutia 
podľa §29 ods.13 zákona EIA a zároveň ich vyhodnotiť v odôvodnení rozhodnutia podľa §20a 
písm.a zákona EIA. 

 
Ďalšie body ZDS bol návrh podmienok pre vydanie rozhodnutia, nie pripomienky k zámeru, ku 
ktorým sa nevyjadrujeme. 

 
 
Vyjadrenie príslušného orgánu: 
Uvedené pripomienky dotknutej verejnosti vyplývajú z legislatívnych požiadaviek uvedených vo 
všeobecne záväzných právnych predpisoch, pričom ich dodržiavanie je jednou z povinností 
navrhovateľa, resp. realizátora výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti. 
Príslušný orgán sa zaoberal z vecného hľadiska všetkými pripomienkami a návrhmi dotknutej 
verejnosti. Námietky proti urbanistickému, architektonickému a dopravnému riešeniu stavby, ako aj 
ďalšie námietky, bude potrebné zohľadniť  pri spracovaní dokumentácie stavby a v procese 
konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov – bude sa nimi kvalifikovane zaoberať 
stavebný úrad. Pozemné komunikácie a ostatné spevnené plochy sú navrhované v súlade s 
aktuálnymi technickými normami a predpismi. V  zmysle § 3 ods. 3 až ods. 5 zákona č. 543/2002 
Z. z. o ochrane prírody  a krajiny v znení neskorších predpisov nie je potrebné spracovať 
dokument ochrany prírody, nakoľko navrhovanou činnosťou nebude narušený ÚSES.  Vzhľadom 
na vzdialenosť od najbližších obytných zón nie je predpoklad nepriaznivého ovplyvnenia obytných 
celkov a pohody obyvateľstva v najbližšie vzdialenej obci Moravský Svätý Ján. Príspevok ku 
znečisteniu ovzdušia vplyvom navrhovanej činnosti bude málo významný a neovplyvní 
významnejšie pomery. Navrhovaná činnosť musí byť v súlade s platnou územnoplánovacou 
dokumentáciou a ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi.  Posúdenie súladu 
predkladaného zámeru s platným územným plánom je v kompetencii príslušnej obce ako jeho 
obstarávateľa v zmysle platných zákonov. Navrhovaná činnosť môže byť povolená, len ak je v 
súlade s územným plánom obce. Určenie náhradnej výsadby ako aj jej formy je  podľa § 48 
zákona  č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v kompetencii 
obce. Predmetom navrhovanej činnosti je realizácia zhodnocovania ostatných odpadov v zariadení 
na zhodnocovanie odpadov a následnej výroby kompostov a pestovateľských substrátov z dôvodu 
šetrenia prírodných zdrojov, recyklácie prúdov materiálov a prispievanie k trvalo udržateľnému 
rozvoju a k ochrane životného prostredia cez elimináciu ukladania vznikajúcich odpadov na 
skládky odpadov. 
Navrhovateľ  pri  svojej činnosti  bude uplatňovať  opatrenia primerane rozsahu a charakteru svojej 
činnosti v súlade s implementačnými podmienkami Stratégie, metodikami a záväznými postupmi 
pre lokálnu adaptáciu  uvedenej stratégie a  v súlade s platnou legislatívou SR. 
Počas prevádzky bude zabezpečené technicky a organizačne nakladanie s odpadmi v súlade s 
požiadavkami zákona o odpadoch, Pri dodržovaní príslušných noriem, bezpečnostných predpisov 
a vyhlášok platných v SR, navrhovaná činnosť nie je riziková v súvislosti s výstavbou ani 
prevádzkou. 
V zmysle § 24 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. dotknutá verejnosť má postavenie účastníka v 
konaniach uvedených v tretej časti a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní k 
navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ak uplatní postup podľa odseku 3 alebo odseku 4, ak jej 



účasť v konaní už nevyplýva z osobitného predpisu. Právo dotknutej verejnosti na priaznivé 
životné prostredie, ktorá prejavila záujem na navrhovanej činnosti alebo jej zmene postupom podľa 
odseku 3 alebo odseku 4, môže byť povolením navrhovanej činnosti alebo jej zmeny alebo 
následnou realizáciou navrhovanej činnosti alebo jej zmeny priamo dotknuté. 
Predkladaný zámer navrhovanej činnosti  podáva základnú  charakteristiku  navrhovanej  činnosti,  
základné  údaje  o súčasnom  stave  životného prostredia, základné údaje o predpokladaných 
vplyvoch na životné prostredie. 
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici,   OU Senica odbor 
pozemkový a lesný, OÚ Senica – OSZP – štátna správa ochrany ovzdušia, OÚ Senica – odbor 
cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Obec Moravský Svätý Ján,  SIŽP Bratislava sa v 
zákonom stanovenej lehote a ani do vydania tohto rozhodnutia nevyjadrili, preto príslušný orgán 
podľa § 29 ods. 9 zákona považuje ich stanoviská za súhlasné.          
      

OÚ Senica, OSŽP pri svojom rozhodovaní prihliadal na doručené stanoviská dotknutých 
orgánov a verejnosti. Žiaden z dotknutých orgánov nepožadoval posudzovanie navrhovanej 
činnosti podľa zákona o posudzovaní. Ministerstvo životného prostredia Bratislava – odbor 
environmentálnych rizík, biologickej bezpečnosti a odpadového hospodárstva ako aj Okresný úrad 
Senica – odpadové hospodárstvo žiadali vo svojich stanoviskách zámer doplniť. Následne bol 
zámer doplnený v zmysle ich požiadaviek.   K zverejnenému zámeru doručila stanovisko dotknutá 
verejnosť - Združenie domových samospráv s požiadavkou na ďalšie posudzovanie navrhovanej 
činnosti.  

 
Vzhľadom na komplexné výsledky zisťovacieho konania, ktoré nepoukázali na 

predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v 
oblasti životného prostredia v dôsledku realizácie alebo prevádzky navrhovanej činnosti, teda 
príslušný orgán nedospel k záveru, že posudzovanie vplyvov navrhovanej výstavby na životné 
prostredie z dôvodov uvedených dotknutou verejnosťou (Združenie domových samospráv 
Bratislava) je opodstatnené, preto nemohol vyhovieť návrhom dotknutej verejnosti, aby sa rozhodlo 
o posudzovaní navrhovaného zámeru podľa zákona EIA prostredníctvom správy o hodnotení, 
verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaní záverečného stanoviska, ktoré 
navrhovanú činnosti komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia.  

 
K požiadavke vykonania konzultácií uvádzame nasledovné: Tunajší správny orgán umožnil 

verejnosti vykonať písomné konzultácie v súlade s § 24 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z., t. j. vo 
forme možnosti zasielať odôvodnené písomné stanoviská. V zmysle ust. § 21 správneho poriadku 
správny orgán nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje 
k jej objasneniu alebo ak to ustanovuje osobitý zákon. Zo zákona č. 24/2006 Z. z. nevyplýva 
správnemu orgánu povinnosť nariadiť ústne pojednávanie, preto je na zvážení správneho orgánu, 
či vzhľadom na povahu veci považuje za potrebné nariadiť ústne pojednávanie. V prípade, že 
správny orgán dospeje k záveru, že písomnosti zabezpečené správnym orgánom v rámci 
správneho konania postačujú na rozhodnutie vo veci, nie je správny orgán povinný nariadiť ústne 
pojednávanie.    

 
Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude 

posudzovať podľa zákona EIA, čo tunajší úrad s ohľadom na výsledky zisťovacieho konania vydal, 
pričom prihliadal na kritériá stanovené zákonom EIA (§29 ods. 3 a príloha č. 10) a stanoviská 
doručené k zámeru navrhovanej činnosti. Účelom zákona EIA je získať odborný podklad na 
vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani 
časový priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií 
povoľujúcich orgánov. Zároveň pripomienkami dotknutej verejnosti k dodržaniu zákonnosti 
navrhovanej činnosti vo vzťahu k jednotlivým osobitným predpisom (vodný zákon, zákon o ochrane 
prírody a krajiny, zákon o ovzduší a ďalšie) sa v procese konania o povolení činnosti podľa 
osobitných predpisov (stavebného zákona) budú kvalifikovane zaoberať povoľujúce orgány na 
základe záväzných stanovísk dotknutých orgánov. 



 
 
V rámci následných povoľovacích procesov má dotknutá verejnosť postavenie účastníka 

konania. Dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona EIA disponuje právami definovanými v súlade 
s § 24 ods. 2 tohto zákona. 
 
Vyhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie  
 
Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie 
Hodnotenie predpokladaných priamych a nepriamych vplyvov na životné prostredie vyplýva z 
identifikácie najvýznamnejších vstupov a výstupov zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Cieľom 
špecifikácie dopadov vstupov a výstupov na jednotlivé zložky životného prostredia je podchytenie 
aspektov, ktoré by mohli mať dopad na kvalitu životného prostredia v pozitívnom aj negatívnom 
zmysle. 
 
Vplyvy na obyvateľstvo a hodnotenie rizík  
Z pohľadu prevádzky zariadenia na zhodnocovanie odpadov vznikne stredný zdroj znečisťovania 
ovzdušia, vzhľadom na veľkosť kompostárne a množstvo vyprodukovaného kompostu vzhľadom 
na zákon č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia a v zmysle vyhlášky č. 410/2012 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší. Vzniknuté plynné splodiny z fermentačného 
procesu obsahujú amoniak, zvýšený obsah CO2 (cca 1,2 - 2,5 % obj.) a vodná para (do 3% obj.) 
Líniovým zdrojom znečistenia ovzdušia bude preprava odpadov do areálu na zhodnotenie a odvoz 
odpadov/materiálov z areálu t.j. vznik emisií z výfukových plynov. Predpokladaná frekvencia 
dopravy sa vyznačuje sezónnosťou najmä v prípade dopravy biologicky rozložiteľných odpadov na 
kompostáreň. Frekvencia dopravy odpadov na zariadenie bude približne 2-3 NA/denne v závislosti 
od nosnosti vozidla. Dopravu odpadov bude realizovať spoločnosť BTT s.r.o. vlastnými 
dopravnými prostriedkami alebo zmluvne zabezpečený dopravca. Vzhľadom k dobrým rozptylovým 
55 z 74 podmienkam a množstvu produkovaných emisií z dopravy sa nepredpokladá zvýšenie 
emisií najmä výfukových plynov a tuhých znečisťujúcich látok  v okolí areálu ani v širšom okolí na 
prístupových komunikáciách. Vplyv dopravy počas prevádzkovania areálu predstavuje nepriamy 
vplyv na kvalitu ovzdušia. Za pozitívny dopad prevádzkovania kompostárne odpadov môžeme 
považovať fakt, že biologicky rozložiteľné odpady nebudú končiť v zmesovom komunálnom 
odpade a následne na skládke odpadov. Zvýši sa podiel zhodnocovaných bioodpadov a zníži sa 
množstvo bioodpadov ukladaných na skládkach. Výraznejšie priame a nepriame vplyvy 
navrhovanej činnosti na životné prostredie sa oproti súčasnému stavu neočakávajú. V prípade 
uplatňovania technicko-bezpečnostných a organizačných opatrení počas technologického procesu 
zhodnocovania odpadov nebude okolité obyvateľstvo a ani zamestnanci exponovaní nadlimitnými 
príspevkami emisií z navrhovanej činnosti. Vo vzťahu k posudzovanému územiu, areál je situovaný 
mimo zastavané územie, v areáli na okraji obce. Vzdialenosť od centra obce je vo vzdialenosti cca 
3,2 km. Možno konštatovať, že negatívne vplyvy v miere, pri ktorej by sa dali predpokladať 
negatívne dopady na zdravotný stav obyvateľstva, ak budú dodržané všetky bezpečnostné, 
hygienické, technické, technologické a legislatívne podmienky prevádzky sa neočakávajú. 
 
Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery 
Vplyvy na horninové prostredie samotnou prevádzkou zariadenia sa neočakávajú, celá 
navrhovaná činnosť je umiestnená v existujúcom, uţ vybudovanom prevádzkovom objekte. K 
znečisteniu horninového prostredia môže prísť jedine pri havárii, ktorej sa bude predchádzať 
dôsledným dodržiavaním technologického postupu a bezpečnostných predpisov. Vplyv na 
nerastné suroviny a geodynamické javy preto nepredpokladáme. Geomorfologické vplyvy budú 
zanedbateľné.  
 
Vplyvy na klimatické pomery  
Pri prevádzke zariadenia predpokladáme zanedbateľný krátkodobý vplyv na klimatické pomery 
územia.  
 



Vplyvy na ovzdušie 
Zariadenie počas prevádzky bude zdrojom emisií plynných znečisťujúcich látok zo spaľovania 
nafty v mechanizmoch a dopravných prostriedkoch pre spracovanie odpadu. Počas prevádzky 
nedôjde z hľadiska kvality ovzdušia k žiadnym podstatným negatívnym javom, ktoré by mohli 
ovplyvniť kvalitu ovzdušia v sledovanom území. Potencionálnym negatívnym vplyvom je možný 
zápach z odpadu určeného na zhodnocovanie, ktorý bude ale eliminovaný okamžitým 
zapracovaním do základok. Vzhľadom na vyššie uvedené hodnotíme vplyv navrhovanej činnosti 
na ovzdušie v porovnaní so súčasným stavom ako aj kumulatívne ako málo významný. Podľa 
vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. je zdroj zaradený ako stredný zdroj znečisťovania ovzdušia. Na 
základe vyššie uvedeného navrhovaná činnosť spĺňa požiadavky a podmienky stanovené 
právnymi predpismi vo veci ochrany ovzdušia.  
 
Vplyvy na vodné pomery 
Navrhovanou činnosťou nepredpokladá vplyv na vodné pomery. K znečisteniu povrchových a 
podzemných vôd môže prísť jedine pri havárii, ktorej sa bude predchádzať dôsledným 
dodržiavaním technologického postupu a bezpečnostných predpisov pri nakladaní s odpadmi a 
manipuláciou so zariadením. Spotreba vody je viazaná na pitné, najmä však na hygienické účely. 
Na pitné účely bude pre zamestnancov navrhovanej činnosti nakupovaná hlavne balená voda. 
Prevádzkou administratívnej budovy sa produkuje splašková odpadová voda, ktorá bude  zaústená 
do žumpy. Technologické vody sa budú používať spätne, tzn. budú sa používať na kropenie 
základok, v prípade potreby aj kropenie manipulačných plôch a prístupových komunikácií. V 
prípade nadbytku vôd, budú odovzdané na zazmluvnenú ČOV. Dažďové vody z budov a 
obslužných komunikácií budú odvedené vsakom do okolitého prostredia.  
 
Vplyvy na pôdu 
Navrhovanou činnosťou nepríde k záberu poľnohospodárskej pôdy ani k záberu lesných 
pozemkov. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov bude situované v existujúcom areáli. 
Kontaminácia pôdy sa nepredpokladá, iba ak pri náhodných havarijných situáciách. Vplyvy 
navrhovanej činnosti na kvalitu pôd majú povahu možných rizík, tzn. sú náhodné a málo 
významné.  
 
Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy (napr. chránené, vzácne, ohrozené druhy a ich biotopy, 
migračné koridory živočíchov, zdravotný stav vegetácie a živočíšstva atď.)  
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov bude situované v existujúcom areáli kde doposiaľ bola 
realizovaná výroba asfaltových zmesí na technologických celkoch. Navrhované územie zasahuje 
do chráneného vtáčieho územia, ale s ohľadom na rozsah a druh navrhovanej činnosti 
nepredpokladáme výrazný negatívny vplyv a zhoršenie súčasného stavu. Navrhovaná činnosť 
nepredpokladá že za dodržania predpísaných postupov a technických, technologických a 
organizačných opatrení počas prevádzky bude mať negatívny vplyv na faunu, flóru a ich biotopy. 
Medzi nepriame vplyvy realizácie navrhovanej činnosti s čiastočne negatívnym dopadom na faunu 
dotknutých záujmových území patrí možný hluk, zápach a emisie znečisťujúcich látok vypúšťaných 
do ovzdušia. Výrobu pestovateľských substrátov však považujeme za činnosť, ktorá po prijatí 
vhodných opatrení minimalizuje akýkoľvek negatívny vplyv a dosah na sledované územie. Tieto 
vplyvy neovplyvnia súčasný stav druhov živočíchov v dotknutom území, ktoré sa prípadne dočasne 
prirodzeným spôsobom premiestnia do väčšej vzdialenosti od záujmových území. Realizáciou 
navrhovanej činnosti nedôjde k výrubu drevín. Sledované územie nezasahuje do migračných 
koridorov živočíchov.  
 
Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz 
Priamy vplyv navrhovanej činnosti na scenériu krajiny, jej obraz alebo štruktúru je v prípade 
navrhovanej činnosti málo významný, nakoľko ide o zariadenie, ktoré bude umiestnené v 
existujúcej prevádzke. Možno však konštatovať, že navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na 
funkčné využitie krajiny, keďže jej realizáciou nebude zmenené. Významný negatívny vplyv na 
krajinnú štruktúru nepredpokladáme. Prevádzka bude umiestnená v už existujúcich objektoch, 
mimo zastavané územie obce, v dostatočnej vzdialenosti od najbližšej obytnej zástavby.  



 
Vplyvy na biodiverzitu, chránené územia a ich ochranné pásma [napr. navrhované chránené vtáčie 
územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), 
národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti 
Prevádzka je navrhovaná v území, na ktoré sa vzťahuje prvý stupeň ochrany, ktoré je situované 
mimo navrhovaných a schválených území európskeho významu a súčasnej sústavy malo a 
veľkoplošných chránených území podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v 
znení neskorších predpisov. Územie zasahuje do chráneného vtáčieho územia. Priamo v 
sledovanom území sa nenachádza žiaden chránený strom. Prevádzka posudzovanej činnosti 
nepredpokladá, že bude mať negatívny vplyv na chránené územia ani ich ochranné pásma. 
Činnosťou nedochádza k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny. Prevádzka posudzovanej 
činnosti nebude zasahovať do území zaradenými do zoznamu Ramsarského dohovoru o 
mokradiach. 
 
Vplyvy na územný systém ekologickej stability 
Nepredpokladáme negatívny vplyv na územný systém ekologickej stability, nakoľko navrhovaná 
činnosť nezasahuje do územného systému ekologickej stability 
 
Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme 
Navrhovanou činnosťou sa nezmení využívanie a ani štruktúra predmetného územia. Spôsob 
využitia plochy zostane zachovaný v podobe voľnej plochy, definovanej ako zastavaná plocha a 
nádvorie. Navrhovanou činnosťou nepríde záberu lesnej a poľnohospodárskej pôdy, nepríde pri jej 
realizácii k výrubu drevín, ohrozeniu rastlín a živočíchov. Nepríde k negatívnemu vplyvu 
navrhovanej činnosti sa urbánny komplex a využívanie zeme.  
 
Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky 
Navrhovaná činnosť neovplyvní kultúrne a historické pamiatky a uvedenou činnosťou nepríde k 
negatívnemu vplyvu na ne.  
 
Vplyvy na archeologické náleziská 
V sledovanom území sa nenachádzajú archeologické náleziská. Nepredpokladá sa, že príde k 
narušeniu archeologických nálezísk, nakoľko nepríde k záberu pôdy, prevádzka sa nachádza v 
existujúcom areáli.  
 
Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality  
Navrhovanou činnosťou nepríde k negatívnemu vplyvu navrhovanej činnosti na paleontologické 
náleziská a geologické lokality.  
 
Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy (napr. miestne tradície)  
Navrhovanou činnosťou nepríde k negatívnemu vplyvu navrhovanej činnosti na miestne tradície a 
iné hodnoty nehmotnej povahy. 
 
Iné vplyvy 
Navrhovanou činnosťou nepredpokladáme vznik iných negatívnych vplyvov. 
 
Priestorová syntéza vplyvov činnosti v území a ich komplexné posúdenie  
Priestorové rozloženie predpokladaného negatívneho vplyvu navrhovanej činnosti na okolie je 
dané samotným technickým riešením činnosti. Predmetné zariadenie počas prevádzky bude 
zdrojom emisií plynných znečisťujúcich látok zo spaľovania nafty v mechanizmoch a dopravných 
mechanizmoch pre spracovanie odpadu. Nepredpokladá sa, že zariadenie bude výrazným zdrojom 
hluku a vibrácií. Zariadenie je umiestnené mimo zastavané územie obce, vo vzdialenosti cca 3,2 
km od centra obce. Ochrana najbližšej zástavby bude realizovaná opatreniami ako – na 
zariadeniach sa bude vykonávať činnosť v časovom úseku medzi 6.00-18.00 hod. v pracovných 
dňoch, objekty umiestnenia sú súčasťou existujúcich objektov. Nepredpokladá sa, že emisie a 
taktiež hladiny hluku súvisiace s realizáciou navrhovanej činnosti pri dodržaní všetkých opatrení 



budú takého rozsahu, že by mohli závažne ovplyvniť zdravie obyvateľstva. Predpokladáme, že 
vplyvom prevádzky navrhovanej činnosti sa nezhoršia kumulatívne vplyvy v životnom prostredí 
danej lokality. Pri komplexnom posúdení navrhovanej činnosti možno skonštatovať, že prevádzka 
bude počas prevádzky plne postupovať v zmysle legislatívy a vykonávacích predpisov a na 
prevádzku zariadenia bude mať vydané požadované povolenia podľa osobitných predpisov. 
Realizácia navrhovanej činnosti svojim navrhovaným riešením a umiestnením predstavuje pre 
životné prostredie dotknutého územia zdroj len málo významných nepriaznivých vplyvov. 
Realizáciou predmetnej činnosti bude dosiahnutý priaznivý vplyv v oblasti zhodnotenia biologicky 
rozložiteľných odpadov.  
Prevádzkové riziká a ich možný vplyv na územie (možnosť vzniku havárií).  
K znečisteniu povrchových a podzemných vôd a k znečisteniu pôdy môže prísť jedine pri havárii, 
ktorej sa bude predchádzať dôsledným dodržiavaním technologického postupu a bezpečnostných 
predpisov pri nakladaní s odpadmi a manipulácií so zariadeniami počas zhodnocovania odpadov.  
 
Hodnotenie zdravotných rizík  
Navrhovaný zámer bude realizovaný v existujúcej prevádzke a v bezprostrednom okolí sa obytné 
celky nenachádzajú. Potenciálne zdravotné riziká pre dotknuté obyvateľstvo sú spojené v prípade 
navrhovanej činnosti s emisiami znečisťujúcich látok do ovzdušia a s hlukom, produkovaným ako 
priamo z prevádzky, tak aj v súvislosti so zvýšeným dopravným zaťažením dotknutej lokality. Z 
hľadiska expozície dotknutého obyvateľstva hlukom je vzhľadom k umiestneniu navrhovanej 
činnosti voči najbližšej obytnej zóne predpoklad dodržiavania prípustných hodnôt určujúcich veličín 
hluku vo vonkajšom prostredí podľa vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z..za dodržania navrhovaných 
opatrení. Plán protipožiarnej ochrany bude vypracovaný odborne spôsobilou osobou. Vzhľadom k 
realizácii legislatívou požadovaného havarijného zabezpečenia prevádzky, nepredstavujú z 
pohľadu zdravia dotknutého obyvateľstva ani prípadné havarijné, resp. inak neštandardné 
prevádzkové stavy žiadne neprimerané riziko a v prípade potreby sú včasným a účelným zásahom 
prakticky okamžite účinne riešiteľné a odstrániteľné.  
 
Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na biodiverzitu chránené územia 
Navrhovaná činnosť je umiestnená v území, ktorému prináleží prvý, najnižší, stupeň územnej 
ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov. Jej realizáciou tak nebude priamo dotknuté žiadne z maloplošných ani veľkoplošných 
chránených území, či ich ochranné pásma. Nie je súčasťou území zaradených do území 
európskeho významu. Do dotknutého územia nezasahuje žiadna ramsarská mokraď národného, 
regionálneho alebo lokálneho významu, ani chránený strom. Územie je súčasťou navrhovaných 
vtáčích území. Realizácia navrhovanej činnosti vzhľadom k svojmu charakteru a prijatým 
opatreniam neprestavuje možnosť vzniku negatívneho vplyvu v uvedených súvislostiach. Súčasne 
navrhovaná činnosť nebude umiestnená v blízkosti žiadneho ochranného pásma vodárenského 
zdroja pitnej vody určeného pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.  
 
Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia 
Realizácia navrhovanej činnosti svojim navrhovaným riešením a umiestnením predstavuje pre 
životné prostredie dotknutého územia zdroj len málo významných nepriaznivých vplyvov. Súčasne 
všetky vyvolané nepriaznivé vplyvy vykazujú charakteristiky vplyvov zmierniteľných vhodne 
nastavenými eliminačnými a ochrannými opatreniami.  
 
 
Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a ďalšími 
relevantnými strategickými dokumentmi  
Dotknutá obec má vypracovaný územný plán sídelného útvaru a umiestnenie navrhovanej činnosti 
rešpektuje jej priestorové a funkčné členenie. Predmetné územie je v územnom pláne obce 
definované ako Lokalita S - územie výroby 
 
Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na 
životné prostredie 



Pre opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti je potrebné dodržiavanie existujúcich 
legislatívnych noriem, technologických postupov, bezpečnostných a protipožiarnych predpisov. K 
zmierneniu a predchádzaniu nepriaznivých vplyvov na životné prostredie je potrebné prijať 
niekoľko opatrení.  
Technické a technologické opatrenia  

Na úseku ochrany vody a pôdy  zabezpečiť pravidelné technické prehliadky a kontroly zariadenia 

 v prípade kontaminácie pôdy nebezpečnými látkami, okamžite zabezpečiť jej zneškodnenie  
realizovať opatrenia na zabránenie úniku ropných látok z používaných zariadení a mechanizmov 

počas prevádzky  bežnú údržbu predstavujúcu najmä drobné opravy, doplňovanie pohonných 
hmôt alebo výmenu oleja prevádzať u externých dodávateľov, resp. len na plochách na to 

určených (zabezpečených napr. záchytnou vaničkou)  zabezpečiť aby skladovacie priestory, 
manipulačné plochy a priestory kde sa nakladá s nebezpečnými látkami boli zabezpečené tak, aby 
nedošlo k úniku do povrchových a podzemných vôd a do pôdy; pracovné miesto prevádzky 

zabezpečiť dostatočným množstvom absorbentov nebezpečných látok  realizovať havarijné 
zabezpečenie prevádzky proti nekontrolovateľnému úniku nebezpečných látok v zmysle 
požiadaviek platnej legislatívy  

Na úseku ochrany ovzdušia  plynné emisie zo spaľovacích motorov minimalizovať udržiavaním 
mechanizmov, vozidiel a iných zariadení v dobrom technickom stave a chodu motorov na prázdno 

 potenciálnu prašnosť počas prevádzky minimalizovať využitím technicky dostupných prostriedkov 

a opatrení na obmedzenie vzniku prašných emisií - odprášenie  emisie z dopravy minimalizovať 
optimálnym vyťažením dopravných kapacít vozidiel  
 

Na úseku ochrany prírody a krajiny  pri prevádzke zariadenia dodržiavať príslušné ustanovenia 

zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov  pri 
umiestňovaní prevádzky v krajine rešpektovať prvky s ekostabilizačnou funkciou a zabezpečiť aby 
nedošlo k žiadnemu priamemu zásahu do niektorého z prvkov USES a tým k zníženiu ekologickej 

stability územia ani jeho širšieho okolia   zabezpečiť a dbať na elimináciu prašnosti vstupného a 
výstupného produktu  
 

Na úseku odpadového hospodárstva  počas celej doby prevádzky dodržiavať povinnosti držiteľa 

odpadu v zmysle platnej legislatívy  viesť a uchovávať evidenciu o odpadoch prevzatých na 

zhodnocovanie a ohlasovať ustanovené údaje z evidenciu v súlade s platnou legislatívou  viesť 
prevádzkovú dokumentáciu zariadenia na zhodnocovanie odpadov v súlade s § 10 vyhlášky MŢP 

SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch  s odpadmi 
vznikajúcimi pri prevádzke zariadenia ďalej nakladať v súlade so zákonom o odpadoch a ich 

zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zabezpečiť cestou oprávnených zmluvných partnerov  
počas prevádzky vznikajúci odpad v maximálnej možnej miere separovať a prednostne 
zhodnocovať; vznikajúce nebezpečné odpady uskladňovať v uzavretých a označených priestoroch 
a nakladať s nimi v zmysle platnej legislatívy  
 

Opatrenia pre prípad havárie na úseku ochrany vody a pôdy  v priestore prevádzkovania 
zariadenia mať k dispozícií prostriedky na ochranu zdravia osôb, zložiek životného prostredia, 
hnuteľného a nehnuteľného majetku, ako aj prostriedky na odstránenie následkov vzniknutých 

nepredvídateľných udalostí;  v čase prevádzky realizovať všetky dostupné opatrenia na 
zabránenie nekontrolovateľného úniku nebezpečných látok, t. j. realizovať havarijné zabezpečenie 
prevádzky, vykonávať pravidelnú kontrolnú a servisnú činnosť a pracovisko vybaviť postačujúcim 

množstvom absorbentov  v prípade úniku nebezpečných látok postupovať v súlade s príslušným 
prevádzkovým poriadkom a prípadne kontaminovanú pôdu zneškodniť v zariadení na 
biodegradáciu nebezpečných odpadov  
 

Opatrenia protipožiarnej bezpečnosti a ochrany zdravia  v súlade s protipožiarnym plánom a 
prevádzkovým poriadkom vybaviť prevádzku zariadeniami protipožiarnej ochrany a v prípade 

požiaru postupovať v súlade s týmito dokumentmi  oboznámiť pracovníkov s podmienkami 



bezpečnosti práce uvedenými v prevádzkovom poriadku zariadenia  zariadenie prevádzkovať len 
počas dennej pracovnej doby; pracovníkov obsluhujúcich jednotlivé zariadenia vybaviť podľa 
potreby vhodnými ochrannými prostriedkami a zabezpečiť ich používanie podľa platných predpisov 

 zabezpečiť plnenie požiadaviek NV SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a 

zdravotných požiadavkách na pracovisko  počas prevádzky zabezpečiť zákaz vstupu a pohybu do 

pracovného priestoru zariadenia tretím osobám   zabezpečiť obsluhu iba poverenými osobami 
preukázateľne oboznámenými s jeho obsluhou, bezpečnostnými predpismi a prevádzkovým 

poriadkom vydaným prevádzkovateľom  pracovisko vybaviť potrebnými materiálmi a 

prostriedkami prvej pomoci;  zariadenie prevádzkovať len počas dennej pracovnej doby  
pracovníkov obsluhujúcich jednotlivé zariadenia vybaviť podľa potreby vhodnými ochrannými 
prostriedkami a zabezpečiť ich používanie podľa platných predpisov 
 

Opatrenia organizačné a prevádzkové  pri prevádzke zariadenia postupovať v zmysle podmienok 

bezpečnosti práce v súlade s prevádzkovým poriadkom zariadenia;  zabezpečiť a dbať na 

elimináciu prašnosti vstupného a výstupného produktu  viesť evidenciu a poskytovať všetky údaje 

o prevádzke požadované legislatívou, príslušným orgánom štátnej správy  plniť aj ďalšie 
ustanovenia osobitných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia a ochrany 
zdravia  
 

 
Záver  
 
           Okresný úrad Senica, OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z 
hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta jej vykonávania, najmä jeho únosného 
zaťaženia, ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na 
životné prostredie a zdravie obyvateľstva, zváženia všetkých jej negatívnych aj pozitívnych 
vplyvov, pričom primerane použil kritériá pre rozhodovanie podľa prílohy č. 10 zákona 
(transpozícia prílohy č. III. Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a 
súkromných projektov na životné prostredie), možnosti realizácie opatrení navrhnutých v zámere 
na odstránenie a zmiernenie nepriaznivých dopadov navrhovanej činnosti na životné prostredie a 
zdravie obyvateľov a úrovne spracovania zámeru. Prevádzka navrhovanej činnosti má lokálny 
charakter a nebude mať žiadny vplyv, ktorý by presiahol štátne hranice.  

Okresný úrad Senica, OSŽP prostredie pri svojom rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská 
podľa § 23 ods. 4 zákona, vysporiadal sa s doručenými stanoviskami, pričom zistil, že vznesené 
požiadavky sa z prevažnej miere vzťahujú na spracovanie ďalších stupňov projektovej 
dokumentácie stavby a ich riešenie je v pôsobnosti iných orgánov v konaniach podľa osobitných 
predpisov. Akceptoval opodstatnené požiadavky, pripomienky a odporúčania, ktoré boli zahrnuté 
do podmienok rozhodnutia.  
V zmysle § 23 ods. 4 zákona, ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa 
považuje za súhlasné.  

Dňa 26. 2. 2021 vydal tunajší správny orgán upovedomenie o podkladoch rozhodnutia č. 
OU-SE-OSZP-2021/000066-011. K podkladom rozhodnutia sa do dnešného dňa nik z účastníkov 
konania ani z dotknutých orgánov štátnej správy nevyjadril. 
         Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania príslušný orgán dospel k záveru, 
že nie je predpoklad priamych alebo nepriamych environmentálnych vplyvov činnosti takého 
významu, aby bolo potrebné ich podrobnejšie analyzovať. Realizáciou navrhovanej činnosti sa 
nepredpokladá závažný negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie 
obyvateľstva. Riziká v zámere sa teda pohybujú v spoločensky prijateľnej miere a je možné im 
predchádzať opatreniami na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné 
prostredie uvedenými v kap. IV.10 zámeru, opatreniami a dodržaním podmienok, ktoré vyplynuli zo 
stanovísk subjektov konania k navrhovanej činnosti, doručených tunajšiemu úradu v procese 
zisťovacieho konania a dodržaním všeobecne záväzných právnych predpisov platných v 
Slovenskej republike a EÚ.  



         Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe preskúmania a 
zhodnotenia predloženého zámeru, stanovísk subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska 
zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona konštatuje, že nie sú 
ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy subjektov 
konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli 
súčasťou zámeru a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  
 
 
Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto 
rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, aj na úradnej tabuli 
obce.  
 
 
Poučenie  
 
          Účastníci konania vrátane verejnosti v súlade s § 24ods. 4 zákona majú právo podať 
odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podľa§ 53 a 54 v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia 
rozhodnutia na Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905 
01 Senica. 
          Vo vzťahu k verejnosti podľa § 24 ods. 4 za deň doručenia rozhodnutia sa považuje pätnásty 
deň zverejnenia tohto rozhodnutia na webovom sídle https://www.minv.sk/?okresne-
urady&urad=4&sekcia=uradna-tabula#popis. 
          Ak toto rozhodnutie nadobudne po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 
právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.  
 
Rozhodnutie sa doručuje: 
Účastníci konania: 

1. Združenie domových samospráv, P. O. Box 218, 850 00 Bratislava 
2. Obec Moravský Svätý Ján, č. 803, Moravský Svätý Ján 
3. BTT s.r.o., Hrušovská 15, 821 07 Bratislava 

Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti): 
4. Trnavský samosprávny kraj, oddelenie  územného plánovania a životného prostredia, 

Starohájska 10, 917 01 Trnava 
5. Okresný  úrad Senica, OSZP –  ochrana prírody a krajiny, odpadové hospodárstvo, ochrana 

ovzdušia,  štátna vodná správa, Vajanského 17, 905 01 Senica 
6. Okresný úrad Senica – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vajanského 17, 

905 01 Senica 
7. Okresný úrad Senica – odbor pozemkový a lesný, Hollého 750, 905 01 Senica 
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Kolónia 557, 905 01 Senica 
9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Senici, Priemyselná 2822/22, 905 

01 Senica 
10. OÚ Trnava – OSZP – oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia  

kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava 
11. Ministerstvo životného prostredia, nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 
12. SIŽP Bratislava, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                    Ing. Pavol  D y n k a 
                                                                                                           vedúci odboru 
 



 

 
 
 
 
 


