MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
odbor environmentálneho posudzovania
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
Bratislava 03. 11. 2015
Číslo: 7208/2015-3.4/bj

ROZHODNUTIE
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho
posudzovania, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1
písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k) a § 54
ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
vydáva podľa § 29 ods. 11, 13, 14 zákona o posudzovaní a podľa zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov pre Oznámenie o zmene
činnosti Istrochem Reality, a.s. - skládka odpadov Budmerice - dostavba kazety č. 5, SO 06 Rekultivácia, Zmena riešenia zavážania skládky a zvýšenie prevádzkovej
bezpečnosti, predložené navrhovateľom Istrochem Reality, a.s., Nobelova 34, 836 05
Bratislava, prostredníctvom splnomocneného zástupcu DEPONIA SYSTEM s.r.o.,
Holíčska 13, 851 05 Bratislava, toto rozhodnutie:
Navrhovaná zmena činnosti „Istrochem Reality, a.s. - skládka odpadov Budmerice
- dostavba kazety č. 5, SO - 06 Rekultivácia, Zmena riešenia zavážania skládky a
zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti“ uvedená v predloženom oznámení o zmene činnosti
sa bude posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Odôvodnenie:
Navrhovateľ, Istrochem Reality, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava, prostredníctvom
splnomocneného zástupcu DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava, doručil
dňa 28. 09. 2015 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor
environmentálneho posudzovania (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 18 ods. 2 písm. c) a podľa
§ 29 ods. 1 písm. b) zákona Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Istrochem Reality, a.s.
- skládka odpadov Budmerice - dostavba kazety č. 5, SO - 06 Rekultivácia, Zmena riešenia
zavážania skládky a zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti“, vypracované podľa Prílohy č. 8a
k zákonu.
Správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné
prostredie sa začalo dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti
navrhovateľom.
MŽP SR začaté správne konanie podľa § 29 správneho poriadku prerušilo
rozhodnutím č. 7208/2015-3.4/bj zo dňa 30. 09. 2015 a vyzvalo navrhovateľa, aby podľa § 29
ods. 5 zákona doplnil predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v rozsahu
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určenom predmetným rozhodnutím. Splnomocnený zástupca navrhovateľa doručil na
MŽP SR doplnené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti dňa 05. 10. 2015.
MŽP SR zaslalo podľa § 29 ods. 6 zákona oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
„Istrochem Reality, a.s. - skládka odpadov Budmerice - dostavba kazety č. 5, SO - 06
Rekultivácia, Zmena riešenia zavážania skládky a zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti“ listom
č. 7208/2015-3.4/bj zo dňa 07. 10. 2015 dotknutej obci (Obec Budmerice) a informáciu
o zverejnení oznámenia na webovom sídle ministerstva
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/istrochem-reality--skladka-odpadov-budmerice-dostavbakazety-c-5-so-06
rezortnému orgánu (MŽP SR, odbor odpadového hospodárstva), povoľujúcemu orgánu
(Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor
integrovaného povoľovania a kontroly) a dotknutým orgánom (Okresný úrad Pezinok, Odbor
starostlivosti o životné prostredie, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava,
hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného
zboru v Pezinku, Okresný úrad Pezinok, Odbor krízového riadenia, Okresný úrad Bratislava,
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Úrad
Bratislavského samosprávneho kraja).
Podľa § 29 ods. 9) rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec
môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej
činnosti do desiatich pracovných dní od jeho doručenia, ak sa nedoručí písomné stanovisko v
uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť príslušnému
orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich
pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa odseku 8, písomné stanovisko sa
považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.
Územné rozhodnutie pre umiestnenie stavby skládky bolo vydané odborom výstavby a
územného plánovania ONV Bratislava - vidiek pod číslom 4033/76-Sk. dňa 20. 07. 1976 na
celé územie 34,6 ha. Výstavba Skládky odpadov sa realizuje etapovite, postupne boli
vystavané a skolaudované cesty, obslužné objekty a kazety 1 až 4, ktoré sú už zavezené
odpadom. V poslednej etape bola zrealizovaná výstavba Kazety K5.
Navrhovateľ dňa 14. 12. 2011 predložil na MŽP SR Oznámenie o zmene navrhovanej
činnosti „Istrochem Reality, a.s. - skládka odpadov Budmerice - dostavba kazety K5 – sekcie
S3 až S9“ podľa zákona. Zmena navrhovanej činnosti predstavovala dostavbu kazety č. 5
Skládky odpadov Budmerice etapovite v sekciách S3 až S9 spolu s ich uzavretím,
rekultiváciou a monitorovaním. Zmena navrhovanej činnosti bola situovaná v areáli
prevádzky Skládka odpadov, Biely Vŕšok, 980 86 Budmerice, v katastrálnom území
Budmerice na parc. č. 2735/23 (umiestnená na pôvodnom č. parcely 2735/1). Dostavba kazety
K5 v rozsahu sekcií S3 až S9 mala mať celkovú plochu 39 895 m2 a celkový objem
196 812 m3. Výstavba jednotlivých sekcií bola plánovaná etapovite podľa potreby
prevádzkovateľa skládky odpadov. Na základe vykonaného posúdenia Oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti „Istrochem Reality, a.s. - skládka odpadov Budmerice - dostavba kazety
K5 - sekcie S3 až S9“ MŽP SR vydalo podľa § 18, ods. 4) zákona pre navrhovateľa Istrochem
Reality, a.s. Bratislava, Nobelova č. 34, 836 05 Bratislava vyjadrenie listom č. 2626/20123.4/bj zo dňa 29. 02. 2012, že zmena navrhovanej činnosti „Istrochem Reality, a.s. - skládka
odpadov Budmerice - dostavba kazety K5 - sekcie S3 až S9“ nebude mať podstatný
nepriaznivý vplyv na životné prostredie a preto nie je predmetom posudzovania v zmysle § 18
ods. 4) zákona.
Skládka nebezpečných odpadov bola uvedená do prevádzky v roku 1979. Je budovaná
postupne, etapovite a v súčasnosti je tvorená piatimi kazetami a to:
1. Kazety K 1 a K 2 sú zaplnené, uzatvorené a zrekultivované.
2. Kazeta K 3 – prevádzka je v súčasnosti ukončená a pripravuje sa jej uzatvorenie a
rekultivácia.
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3. Kazeta K 4 je rozdelená na tri časti (A - východná smolová časť, B - stredná časť, C západná časť). Kazeta č. 4 je v súčasnosti už uzatvorená a zrekultivovaná.
4. Kazeta K 5 (sekcia S1 a S2) s projektovanou kapacitou 81 074 m3 sa v súčasnosti využíva.
Pripravené je postupné rozšírenie o sekcie S3 až S9 v súlade s právoplatným stavebným
povolením.
Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je zmena spôsobu zavážania skládkovacích
plôch v rámci 5. kazety skládky odpadov a to tak v časti prevádzkovaných sekcií S1 a S2 ako
aj rozšírenia skládky v sekciách S3 až S9. Účelom je návrh lepšieho využitia potenciálnej
kapacity navrhovaných skládkovacích priestorov kazety č. 5 bez potreby ich ďalšieho
rozširovania a taktiež návrh prevádzkových opatrení počas zavážania skládky tak, aby sa
zvýšila prevádzková bezpečnosť skládky odpadov.
Kapacita prevádzkovanej časti kazety č. 5 podľa vydaných povolení na
prevádzkovanie zariadenia je nasledovná :
- Kapacita sekcie S1 a S2 : 81 074 m3
Kapacita plánovaného rozšírenia kazety č. 5 podľa vydaného stavebného povolenia č. 490122764/37/2012/Zál/370250104/Z2 z dňa 28.08.2012 je nasledovná :
- Kapacita sekcie S3 až S9 : 196 812 m3
Pôvodná kapacita celkom : 277 886 m3
Kapacita kazety č. 5 podľa predkladaného Oznámenia na zmenu navrhovanej činnosti
je nasledovná :
Kapacita sekcie S1 a S2 : 84 809,10 m3
Kapacita sekcie S3 až S9 : 383 076,90 m3
Nová kapacita celkom : 467 886,00 m3
Zvýšenie kapacity kazety č. 5 celkom : 190 000,00 m3
Pôvodný návrh tvaru telesa skládky bol upravený do tvaru s maximálnou výškou
telesa skládky po uzatvorení a rekultivácii na kóte 214,50 m n. m. Nový návrh upravuje tvar
telesa skládky tak, aby bol svah z obidvoch strán telesa skládky približne rovnako dlhý a to zo
severnej strany (od prevádzkového dvora) je priemerná výška spevnenej komunikácie 210,00
m n. m., okraj skládkového telesa je na kóte 218,00 m n. m. po rekultivácii a priemerná výška
svahu telesa skládky je 7,0 – 8,0 m. Z južnej strany je spevnená komunikácia priemerne na
kóte 207,00 m n. m. teda asi o cca 3,0 m nižšie, okraj skládkového telesa je na kóte 216,00 –
218,00 m n. m. po rekultivácii a priemerná výška svahu je 7,0 – 7,5 m. Povrch telesa skládky
je upravený do sklonov 2,0 až 6,0 % pre zabezpečenie odtoku zrážkových vôd z uzatvoreného
povrchu skládky. Maximálna kóta telesa po rekultivácii je 219,00 m n. m. Maximálne
zvýšenie telesa skládky po uzatvorení a rekultivácii podľa novej úpravy oproti pôvodnému
riešeniu je o 4,50 m.
Súčasťou navrhovaného riešenia je aj súbor opatrení, ktoré zvýšia prevádzkovú
bezpečnosť skládky odpadov. Uvedené opatrenia pozostávajú z dvoch základných úprav,
ktoré sa budú realizovať postupne počas zavážania skládky odpadov po jednotlivých sekciách
a to v nasledovnom rozsahu :
a) V rámci výstavby nových skládkovacích plôch kazety č. 5 – sekcií S3 až S9 sa do
drenážnej štrkovej vrstvy zabuduje prvá vrstva kontrolných monitorovacích zariadení na
sledovanie teploty v skládkovom telese. Sústava monitorovacích zariadení na sledovanie
teploty v telese skládky sa bude ukladať do telesa skládky počas jej zavážania po stanovených
vrstvách a v stanovenej sieti tak, aby sa umožnila stála kontrola teploty v skládkovom telese a
predišlo sa možným požiarom skládkového telesa. Jedna vrstva zariadení na sledovanie
teploty v skládkovom telese sa uloží aj do prevádzkovaných sekcií S1 a S2.
b) Kontrola sledovania teploty v skládkovom telese bude doplnená o systém zavlažovania
telesa skládky, ktorý bude funkčný predovšetkým v čase zistenia vzrastajúcej teploty
skládkového telesa. Systém bude pozostávať z potrubných rozvodov PEHD potrubí,
napojených na hydrantový rozvod priesakových kvapalín z akumulačnej nádrže. Potrubné
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rozvody budú v časti napojenia na hydranty plné a v skládkovom telese sa vybudujú ako
perforované rozvody v štrkovom obsype. Perforované potrubia sa uložia do siete v každej
sekcii, ktorá bude zavážaná odpadom a po jednotlivých vrstvách zavezenia skládky odpadom
v predpokladanej hrúbke podľa projektu. Prvá vrstva pre zavlažovanie sa vybuduje po
zavezení sekcie odpadom v hr. 2,0 m. Každá ďalšia úroveň zavlažovania sa vybuduje po
zavezení vrstvy cca 4,0 m odpadu na predchádzajúcu úroveň.
K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Istrochem Reality, a.s. skládka odpadov Budmerice - dostavba kazety č. 5, SO - 06 Rekultivácia, Zmena riešenia
zavážania skládky a zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti“ zaslali stanovisko:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave (list
č. HŽP/17148/2015 zo dňa 16. 10. 2015)
Z hľadiska ochrany verejného zdravia RÚVZ Bratislava netrvá na posudzovaní zmeny podľa
zákona pre činnosť „Istrochem Reality, a.s. - skládka odpadov Budmerice - dostavba kazety
č. 5, SO - 06 Rekultivácia, Zmena riešenia zavážania skládky a zvýšenie prevádzkovej
bezpečnosti“ v k. ú. Budmerice. Navrhovaná zmena nebude mať vplyv na prostredie v okolí
skládky a na verejné zdravie.
Obec Budmerice (list č. 1442/2015 zo dňa 07. 10. 2015)
Obec Budmerice, ako dotknutá obec, v ktorej katastrálnom území sa predmetná skládka
odpadov nachádza, vyslovuje nesúhlas s tým, aby prišlo k rozšíreniu skládky v navrhovanom
rozsahu, ktoré je predmetom zisťovacieho konania. K danej veci zasadalo tiež obecné
zastupiteľstvo, ako jeden z volených orgánov obce a jednoznačne vyjadrilo vo forme
uznesenia nesúhlas s tým, aby sa takáto činnosť v katastrálnom území obce Budmerice
vykonávala.
Z dôvodu navrhovanej zmeny a celkového rozsahu je podľa názoru obce Budmerice celý
zámer a v ňom obsiahnuté rozširovanie nutné považovať za také, ktoré podlieha posúdeniu
podľa zákona, ktoré je nevyhnutné vykonať. Bez takéhoto posúdenia nie je možné urobiť
záver o tom, ako a či vôbec navrhované rozšírenie bude mať vplyv na životné prostredie
a rovnako tak na kvalitu života občanov obce Budmerice.
Ako obec sa domnieva, že je nevyhnutné posúdenie a odborné stanovisko, ktoré bude na
základe tohto posúdenia vydané, a to zo strany príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny,
nakoľko navrhované rozšírenie činnosti, vzhľadom na jeho obsah bude mať vplyv na
ekosystém krajiny.
Taktiež upozorňuje na bezpečnostné hľadisko, ktoré sa týka a je spojené s výskytom požiarov.
V roku 2014 totiž na skládke vypukol požiar, ktorý predstavuje bezpečnostné a tiež zdravotné
riziko pre obyvateľov obce Budmerice. Obec trvá na tom, aby sa všetky posúdenia ochrany
pred požiarmi, ktoré sa týkajú navrhovanej rozšírenej činnosti brali do úvahy a dôsledne
preskúmali.
V ďalšom hodnotení vplyvov požaduje vyhodnotiť:
- dopravné trasy: vyhodnotiť počty vozidiel, nosnosť vozidiel, počet, častosť prejazdov,
únosnosť premostení, popísať bezpečnosť dopravy,
- uviesť čas, za ktorý plánuje navrhovateľ ukončiť skládkovanie a termín, kedy začne
a ukončí rekultiváciu, termín ukončenia skládkovania obec pokladá za parameter, ktorý
podlieha oznámeniu o zmene, teda bude zohľadnený aj v povoľovacom procese a bude
fixný, resp. pôjde o dobu určitú, pevne stanovenú,
- zadefinovať katalógové čísla odpadov, ktoré navrhovateľ plánuje skládkovať a ich objemy,
predložené oznámenie umožňuje skládkovať prakticky všetky odpady kategórie N, čo je
neprípustné, žiada tabuľkovo vyhodnotiť podľa katalógových čísiel, ktoré odpady boli a
ktoré sa plánujú skládkovať,
- uviesť koho odpady bude skládkovať,
- vyhodnotiť zdravotné riziká pre občanov a pracovníkov, požaduje spracovať HIA
oprávnenou osobou a to počas transportu odpadu, počas jeho manipulácie a počas jeho
uloženia,
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- konštatuje, že oznámenie o zmene neobsahuje vyhodnotenie kumulatívnych vplyvov na
životné prostredie a zdravie obyvateľstva, kapitola IV oznámenia a teda oznámenie
o zmene nie je úplné, žiada dopracovať a predložiť verejnosti kumulatívne vplyvy na
prerokovanie a zaujatie stanoviska,
- žiada vyhodnotiť možné riziká navrhovanej činnosti a spracovať rizikovú analýzu pre
povolenú činnosť a pre navrhované rozšírenie, teda pre dve alternatívy a to vo vzťahu
k existujúcej, ako aj navrhovanej zástavbe v zmysle platného územného plánu obce,
- na základe identifikovaných vplyvov, vrátane kumulatívnych, zakresliť dosah vplyvov do
mapového podkladu a prehodnotiť počet dotknutých obcí,
- prerokovať navrhovanú činnosť s občanmi v rámci verejného prerokovania v zmysle
zákona.
Nakoľko predložené oznámenie neobsahuje údaje potrebné na zaujatie stanoviska a absentujú
v ňom údaje potrebné na komplexné a prehľadné posúdenie vplyvov na zdravie obyvateľstva
vrátane kumulatívnych, žiada o pokračovanie v procese posudzovania navrhovanej činnosti
v zmysle požiadaviek.
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia kraja (list č. OU-BA-OSZP1/2015/88833-svl zo dňa
23. 10. 2015)
V zmysle platného POH Bratislavského kraja a okresov Senica a Skalica na roky 2011-2015
sa uvažuje s rozšírením 5. kazety a zvýšením kapacity v rozsahu S3-S9: 196 812 m3 a plošne
39 895 m2.
Nový návrh zmeny uvedený plánovaný rozsah prekračuje na rozsah S3-S9: 383 076, 90 m3.
Oproti POH BA kraja a okresov Senica s Skalica na roky 2011-2015 je to prekročený rozsah
S3-S9, čo znamená rozpor s POH BA kraja napriek tomu, že plošne sa skládka nerozširuje.
Na základe uvedeného neodporúča realizáciu tohto objemu rozšírenia kazety K5. V prípade,
že príslušný orgán rozhodne o ďalšom posudzovaní, je potrebné posúdiť súlad s POH BA
kraja a možné dopady na životné prostredie obce. Z pohľadu platného POH Bratislavského
kraja a okresov Senica a Skalica je možné len dobudovanie na kapacitu 277 886 m3.
Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-PKOSZP/2015/9899/Sch zo dňa 19. 10. 2015)
Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie po preskúmaní podkladov
nemá námietky proti realizácií navrhovaných zmien vzhľadom k tomu, že riešenie navýšenia
celkovej kapacity kazety č. 5 zmenou výšky telesa skládky bez zmeny rozlohy telesa skládky
a zabudovanie kontrolného monitorovacieho zariadenia na sledovanie teploty v skládkovom
telese vzhľadom na zvýšenie jej bezpečnosti a zabráneniu potencionálneho samovznietenia
uložených odpadov je celkovým prínosom pre ozdravenie životného prostredia občanov
okolitých obcí.
MŽP SR, odbor odpadového hospodárstva (list č. 50981/2015 zo dňa 23. 10. 2015)
Na základe predloženého oznámenia v súvislosti so zásadným zvýšením kapacity skládky
odpadov na nebezpečné odpady požaduje odbor odpadového hospodárstva ďalšie
posudzovanie podľa zákona.
MŽP SR posúdilo Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Istrochem Reality, a.s. skládka odpadov Budmerice - dostavba kazety č. 5, SO - 06 Rekultivácia, Zmena riešenia
zavážania skládky a zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti“ z hľadiska povahy a rozsahu
navrhovanej zmeny činnosti, miesta vykonávania navrhovanej zmeny činnosti, najmä jeho
únosné zaťaženie a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov a významu
očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzalo do úvahy
súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri posudzovaní boli použité aj kritériá
pre rozhodovanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III
Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na
životné prostredie).
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Pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona
MŽP SR prihliadalo na doručené stanoviská, najmä na nesúhlasné stanovisko zo strany
dotknutej obce a jej požiadavky na ďalšie hodnotenie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na
životné prostredie a zdravie obyvateľov, požiadavku na ďalšie posudzovanie aj zo strany
rezortného orgánu, ako aj neodporúčacie stanovisko zo strany Okresného úradu Bratislava,
ktoré konštatovalo nesúlad s POH Bratislavského kraja.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad podľa § 61 ods. 1 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného
vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň
pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení Piatej časti zákona č. 99/1963 Zb.
Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

RNDr. Gabriel Nižňanský
riaditeľ odboru

Doručí sa:
1. Istrochem Reality, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava,
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3. Obec Budmerice, 900 86 Budmerice 534
4. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Prievozská 30, 821 05 Bratislava
Na vedomie:
5. Okresný úrad Pezinok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 10,
902 01 Pezinok
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Pezinok
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10. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05
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