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ROZSAH HODNOTENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

určený podľa § 30 ods. 1, 2, 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“) pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti „AUTOLANDIA - Zariadenie na
zber a spracovanie starých vozidiel Triblavina“
Navrhovateľ, AUTOLANDIA, s.r.o., Hradská 2, 821 07 Bratislava (ďalej len
„navrhovateľ”), predložil Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len
„MŽP SR”) podľa § 22 zákona zámer navrhovanej činnosti „AUTOLANDIA - Zariadenie na
zber a spracovanie starých vozidiel Triblavina“ (ďalej len „zámer“) na posúdenie podľa zákona.
MŽP SR, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o
štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. k) zákona, oznámilo listom č.
5376/2015-3.4/bj zo dňa 29. 07. 2015, že podľa § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, sa dňom doručenia zámeru
navrhovateľom začalo konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné
prostredie.
Zámer bol vypracovaný okrem nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa
navrhovaná činnosť neuskutočnila) v jednom variante, nakoľko MŽP SR listom č. 5376/20153.4/bj zo dňa 01. 06. 2015 upustilo od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti.
Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie a prevádzkovanie zariadenia na zber a
spracovanie starých vozidiel.
MŽP SR predložilo zámer na zaujatie stanoviska podľa § 23 ods. 1 zákona dotknutej obci,
dotknutým orgánom, rezortnému orgánu a povoľujúcim orgánom.
MŽP SR pozvalo listom č. 5376/2015-3.4/bj zo dňa 20. 08. 2015 navrhovateľa, dotknutú
obec, povoľujúci a rezortný orgán na prerokovanie rozsahu hodnotenia a časového
harmonogramu navrhovanej činnosti. Nakoľko sa nikto z pozvaných uvedeného prerokovania
nezúčastnil, zástupkyňa MŽP SR (príslušný orgán) prostredníctvom telefonického dohovoru
zvolala ďalšie prerokovanie s navrhovateľom.
Dňa 08. 09. 2015 sa konalo na MŽP SR za účasti zástupcu navrhovateľa, spracovateľov
dokumentácie a zástupkyne príslušného orgánu prerokovanie rozsahu hodnotenia navrhovanej
činnosti. Prítomní boli oboznámení s doterajším priebehom procesu posudzovania navrhovanej
činnosti podľa zákona a stanoviskami, ktoré na MŽP SR boli doručené k zámeru podľa § 23
ods. 4 zákona. Spracovatelia dokumentácie a zástupca navrhovateľa reagovali na jednotlivé
pripomienky vznesené k zámeru a požiadavky na dopracovanie v Správe o hodnotení
akceptovali.
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MŽP SR určuje v spolupráci s rezortným orgánom a povoľujúcim orgánom, podľa § 30
ods. 1, 2 a 3 zákona nasledovný rozsah hodnotenia:
1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE
Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti „AUTOLANDIA Zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel Triblavina“ sa určuje dôkladné zhodnotenie
nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila) a
navrhovaného variantu uvedeného v predloženom zámere.
2. ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV
2.1. Všeobecné podmienky
2.1.1. Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení. Vzhľadom na povahu a
rozsah navrhovanej činnosti a jej lokalizáciu je potrebné, aby správa o hodnotení
obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 11 zákona, primerane
charakteru navrhovanej činnosti.
2.1.2. Pre hodnotenie navrhovanej činnosti sa nestanovuje časový harmonogram, ani žiadne
špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia.
2.1.3. Navrhovateľ doručí MŽP SR, 12 ks kompletných vyhotovení správy o hodnotení, 2x
Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie (uvedené v prílohe č. 11 časti C bode X.
zákona) a 1x správu o hodnotení na elektronickom nosiči dát.
2.2. Špecifické požiadavky
Zo stanovísk doručených k predmetnému zámeru a po preštudovaní zámeru vyplynula
potreba v správe o hodnotení podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy otázok súvisiacich
s navrhovanou činnosťou:
2.2.1. podrobne popísať spôsob zabezpečenia priestorov na skladovanie prevzatých starých
vozidiel pred ich spracovaním (aby bolo zabezpečené okrem účinného zachytávania aj
čistenie alebo zneškodnenie zachytených kvapalín),
2.2.2. zakresliť polohu najbližšej obytnej zástavby s mierkou a vyhodnotiť dopady
navrhovanej činnosti vrátane obslužnej dopravy na hlukovú a imisnú situáciu týchto
objektov,
2.2.3. doplniť celkové riešenie dopravnej situácie v textovej aj v grafickej časti s prehľadnou
mapovou prílohou - napojenie obslužnej komunikácie s vjazdom/ výjazdom s
napojením na existujúcu komunikáciu Triblavinskú cestu, cestu Chorvátsky Grob Ivanka pri Dunaji a nasledovné napojenie na cestu vyššej triedy,
2.2.4. uviesť počet existujúcich parkovacích miest a nové parkovacie miesta (pre osobné,
prípadne nákladné motorové vozidlá) - určiť výpočtom v zmysle platných noriem STN,
2.2.5. doplniť vyjadrenie správcov dotknutých komunikácií, najmä diaľnice D1 a plánovanej
diaľnice D4,
2.2.6. v bode X. Správy o hodnotení okrem zhrnutia navrhovanej činnosti a jej vplyvov na
životné prostredie v prehľadnej forme vyhodnotiť splnenie všetkých požiadaviek a
odporúčaní zo stanovísk doručených k zámeru resp. odôvodniť ich nesplnenie.
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3. UPOZORNENIE

Podľa § 30 ods. 4 zákona o posudzovaní platnosť rozsahu hodnotenia navrhovanej
činnosti alebo jej zmeny, určeného podľa ods. 1 je tri roky od jeho určenia, ak sa v
harmonograme neurčí inak.
Podľa § 30 ods. 5 zákona o posudzovaní je navrhovateľ povinný v spolupráci s dotknutou
obcou bez zbytočného odkladu informovať vhodným spôsobom verejnosť o určenom rozsahu
hodnotenia.
Podľa § 30 ods. 6 zákona o posudzovaní môžu verejnosť, dotknutá obec, dotknutý
samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia
navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia podľa odseku 5 príslušnému
orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.

RNDr. Gabriel Nižňanský
riaditeľ odboru

Príloha:
- fotokópia prezenčnej listiny

Doručuje sa:
1. AUTOLANDIA, s.r.o., Hradská 2, 821 07 Bratislava
2. REMAS Servis, s.r.o., Ľ. Fullu 7, 841 05 Bratislava
3. Obec Chorvátsky Grob, Obecný úrad Chorvátsky Grob, Nám. Josipa Andriča 17, 900 25
Chorvátsky Grob
4. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
Na vedomie:
5. Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v
Bratislave, Ružinovská 8, P. O. Box 26, 820 09 Bratislava 29
7. Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia, Hurbanova 21, 903 01 Senec
8. Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hurbanova 21, 903
01 Senec
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01
Pezinok
10. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava
11. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia záležitostí EÚ
a zahraničných vzťahov, Nám. slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
12. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
13. MŽP SR, Odbor odpadového hospodárstva, TU

