OKRESNÝ ÚRAD TOPOĽČANY
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
Topoľčany, 13.6.2016

OU-TO-OSZP-2016/005418- Ku

ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Topoľčany, Odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej
správy podľa § 56 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. 2 zákona, na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Topoľčany- Kompostáreň
BRO, rozšírenie a intenzifikácia prevádzky”, predloženého navrhovateľom Mesto Topoľčany,
Nám. M. R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany, v spojení s § 18 ods. 2 písm. d) zákona a po vykonaní
zisťovacieho konania o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona a zákona
č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov toto rozhodnutie:
Zmena navrhovanej činnosti „Topoľčany- Kompostáreň BRO, rozšírenie a intenzifikácia
prevádzky“, ktorej účelom je zabezpečenie optimalizácie podmienok kompostovania so zvýšením
kapacity spracovaného biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, verejnej zelene, parkov,
cintorínov a ďalšej zelene a zabezpečenie komplexnosti kompostovania BRO z komunálnej sférymožnosť kompostovania kuchynských a reštauračných odpadov, umiestnená v Nitrianskom kraji,
okrese Topoľčany, meste Topoľčany, katastrálne územie Topoľčany, parc. č. 4835/31, 4835/16
sa nebude posudzovať podľa zákona.
Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.
V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Topoľčany (ďalej len „OÚ Topoľčany“) oznámil začatie
správneho konania vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti, rozoslal
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 6 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému
orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci a zverejnil ho na webovom sídle
ministerstva spolu s informáciou pre verejnosť a informoval verejnosť o zmene navrhovanej činnosti
na svojom webovom sídle. V konaní sa adekvátne použili kritériá pre zisťovacie konanie.
Vzhľadom na charakter činnosti, informácie uvedené v oznámení o zmene navrhovanej činnosti
a doručené stanoviská sa ukladajú nasledovné opatrenia:
-

-

vzhľadom na umiestnenie kompostárne neodporúča sa v kompostárni ako možnú surovinu na
kompostovanie používať exkrementy zvierat ako hnojovica, hnojovka a močovka, ani kaly
z ČOV, žúmp a septikov,
pachové látky musia byť vzhľadom na technické možnosti obmedzované v čo najväčšom
rozsahu,
navrhovaný variant musí byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Topoľčany,
zmena navrhovanej činnosti nesmie byť v rozpore so Zmenami a doplnkami č. 1 Územného
plánu regiónu Nitrianskeho kraja, ktoré boli schválené uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho
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-

-

-

-

-

-

-

zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, konaného dňa 20. júla 2015
a ktorých záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015,
dodržať kompletnú environmentálnu legislatívu ako aj realizáciu navrhovaných opatrení na
zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie,
na spracovanie kuchynského odpadu v kompostovacom zariadení sa okrem legislatívy platnej
pre oblasť odpadového hospodárstva vzťahuje aj legislatíva týkajúca sa vedľajších
živočíšnych produktov a takáto prevádzka podlieha schváleniu miestne príslušnej regionálnej
veterinárnej a potravinovej správy,
zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v § 6 ustanovuje hierarchiu odpadového hospodárstva
a energetické zhodnocovanie nasleduje vtedy, ak odpad nie je možné zhodnotiť materiálovo
(na str. 11 sa uvádza, že kompost bude využitý ako biopalivo na energetické účely),
pre zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 10 vyhlášky č. 371/2015 Z.z. tvorí
prevádzkovú dokumentáciu technologický reglement, prevádzkový poriadok a prevádzkový
denník,
je potrebné dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti
odpadového hospodárstva,
pre kompostovanie odpadu s katalógovým číslom 20 01 08- biologicky rozložiteľný
kuchynský a reštauračný odpad, ktorý je zároveň vedľajším živočíšnym produktom, platia aj
ustanovenia Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné
predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených
na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších
živočíšnych produktoch) a Nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011, ktorým sa vykonáva
nariadenie EP a Rady č. 1069/2009,
prevádzkovo sociálny objekt je potrebné dimenzovať podľa počtu zamestnancov podľa NV
SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
pracovisko,
podrobne sa zaoberať pripomienkami dotknutej verejnosti a opodstatnené požiadavky, ktoré
majú oporu v platných právnych predpisoch, zohľadniť v procese povoľovania zmeny
navrhovanej činnosti,
dotknutá verejnosť disponuje právami definovanými v súlade s § 24 zákona.

ODÔVODNENIE
Navrhovateľ, Mesto Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany, predložil OÚ
Topoľčany podľa § 29 ods. 1 zákona oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „TopoľčanyKompostáreň BRO, rozšírenie a intenzifikácia prevádzky“, vypracované podľa prílohy č. 8a zákona.
Zmena navrhovanej činnosti, uvedená v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, podlieha
svojimi parametrami zisťovaciemu konaniu, ktoré OÚ Topoľčany vykonal podľa § 29 zákona. Na
zisťovacie konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, zákon č. 71/1976 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, okrem osobitostí konania
ustanovených v § 20 a § 20a) zákona. Správne konanie vo veci zistenia, či zmena navrhovanej činnosti
podlieha posudzovaniu podľa zákona začalo predložením oznámenia na OÚ Topoľčany dňa
18.5.2016.
Popis súčasného stavu:
Areál Kompostárne mesta Topoľčany sa nachádza na Pivovarníckej ulici v Topoľčanoch, na
pozemkoch o rozlohe 1,7 ha. Účelom kompostárne je kompostovanie biologicky rozložiteľného
odpadu z triedeného zberu fyzických a právnických osôb a odpadu z údržby zelene od fyzických
a právnických osôb. Množstvo bioodpadu vstupujúceho v súčasnosti do zariadenia je 5 000 t/rok,
množstvo vyprodukovaného kompostu je 400 t/rok.
Kompostáreň na kompostovanie bioodpadov zo zelene mesta Topoľčany bola vybudovaná a uvedená
do prevádzky s nasledovnými stavebnými objektmi: sociálno- prevádzkový objekt- obytný kontajner,
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kompostovacia plocha s celovou plochou 8 280 m2, ochranný múrik, odvodňovací rigol dĺžky 289 m,
záchytná nádrž priesakových vôd s objemom 126 m3, kopaná studňa hĺbky cca 6 m, oplotenie,
prípojka elektrickej energie a prípojka vody.
Aktuálne vybavenie kompostárne strojmi a mechanizmami:
 čelný nakladač TEREX agriLIFT 625
 traktor ZETOR Proxima 8441
 preosievač Pezzolato
 drvič Pezzolato
 prekopávač Pezzolato
 mostová váha SEVAZ
 sada pre sledovanie procesu kompostovania- zápichový teplomer a vlhkomer.
Výsledným produktom kompostárne je kompost- organické hnojivo. Kompost nie je certifikovaný.
Povolenia pre navrhovanú činnosť:
Pre navrhovanú činnosť sú potrebné povolenia v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, povolenie podľa zákona
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a schválenie miestne príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej
správy.
Popis zmeny navrhovanej činnosti:
Zmena navrhovanej činnosti sa týka úpravy a doplnenia stavebnej časti kompostárne ako
aj modernizácie strojov a mechanizmov. Množstvo bioodpadu, rozšíreného o kuchynský a reštauračný
odpad vstupujúceho do zariadenia po intenzifikácii, bude 7 500 t/rok.
Návrh rozsahu stavebných úprav- objektová skladba:
SO 2.1 Prevádzkovo- sociálny objekt- nový objekt pozostávajúci z 3 obytných kontajnerov
SO 2.2 Sklady- 2 ks prefabrikovaných garáží a mobilný kontajner- Eko sklad pre potreby prevádzky
SO 2.3 Zásobník surovín- zabezpečenie priestorov na uloženie kompostovacieho materiálu
SO 2.4 Prístrešok- pre odstavenie mechanizmov kompostárne
SO 2.5 Hala- pre riešenie technológie spracovania kuchynského odpadu, resp. umiestnenie fermentora
SO 2.6 Umývacie zariadenie- na čistenie kontajnerov, nádob, zariadení z prevádzky kompostárne
Modernizácia strojov a mechanizmov:
Základné vybavenie:
 kolesový nakladač
 štiepkovač (drvič)
 homogenizér- miešací voz
 prekopávač
 sitový triedič
 mobilný dopravník (pás).
Doplnkové vybavenie:
 aeróbny fermentor napr. EWA
 kompostér kuchynského a reštauračného odpadu
 drvič kuchynského odpadu
 chladiaci kontajner
 umývacie zariadenie
 kontajnery VOK
 geotextília.
Biologicky rozložiteľné odpady sa budú oddelene sústreďovať v zásobníkoch suroviny v areáli
kompostárne. Navrhované riešenie vytvára podmienky pre oddelené uloženie odpadov podľa ich
charakteru a pôvodu tak, aby bolo možné jednoducho namiešať požadované zloženie zakládky
kompostu. Zo zásobníkov budú jednotlivé odpady podľa potreby navážané na plochu úpravy. Tu bude
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hmota drvená a upravená podľa potreby tak, aby po zmiešaní dosiahla požadované zloženie
a charakter pre ďalšiu fermentáciu. Jednotlivé komponenty sa zmiešajú v homogenizére- zmiešavacom
voze tak, aby boli dosiahnuté optimálne hodnoty kompostu pri začiatku kompostovania. Pre
urýchlenie procesu a rýchlejšie naštartovanie humifikačných procesov sa odporúča primiešať do
zakládky časť fermentátu s obsahom fermentačných baktérií.
Upravená namiešaná a homogenizovaná surovina sa pomocou dopravníka naskladní do kontajnera
fermentoru EWA, kde bude prebiehať riadená fermentácia podľa predpísaných parametrov prevádzky
fermentora. Po dosiahnutí požadovaných vlastností sa surovina z fermentora vyskladní cez násypku
dopravníka priamo do VOK kontajnerov, v ktorých sa vyvezie na kompostovaciu plochu, kde sa bude
nakladačom formovať do zakládok, v ktorých bude pokračovať proces fermentácie a stabilizácie až
do vytvorenia stabilizovaného kompostu. Kompostovaná hmota sa prekryje geotextíliou, ktorá
zabezpečí udržanie požadovanej vlhkosti- zabráni vnikaniu vody pri dažďoch a zároveň zabráni jej
vysúšaniu. Potrebná vlhkosť bude v prípade potreby doplňovaná pri prekopávaní postrekom
z priesakových vôd, zachytávaných v akumulačnej nádrži.
Podľa účelu použitia kompostu je možné preosievať kompost na rôzne frakcie. Vytriedená nevhodná
frakcia kompostu sa podľa charakteru buď opäť upraví drvením a primieša do zakládky kompostu
alebo v prípade nevhodného materiálu sa naloží do kontajnerov a uloží na skládke pre inertný odpad.
Zverejnenie navrhovanej zmeny:
OÚ Topoľčany zverejnil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na webovom sídle ministerstva
a súčasne informoval verejnosť o zmene navrhovanej činnosti dňa 19.5.2016.
V súlade s § 29 ods. 6 zákona bolo predmetné oznámenie o zmene navrhovanej činnosti zaslané
dotknutým subjektov listom zo dňa 19.5.2016.
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo zverejnené v zmysle § 29 ods. 8 zákona na webovom
sídle mesta Topoľčany a na úradnej tabuli mesta Topoľčany v termíne od 25.5.2016 do 9.6.2016.
Stanoviská k navrhovanej zmene:
V zákonom stanovenom termíne doručili svoje písomné stanoviská tieto subjekty:
1. Okresný úrad Topoľčany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového
hospodárstva
(list č. OU-TO-OSZP-2016/005505- Ča zo dňa 24.5.2016, doručený dňa 24.5.2016)
-

s oznámením o zmene navrhovanej činnosti sa súhlasí bez pripomienok.

2. Okresný úrad Topoľčany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany
ovzdušia,
(list č. OU-TO-OSZP-2016/005500- Ku zo dňa 25.5.2016, doručený dňa 25.5.2016)
-

-

3.

vzhľadom na umiestnenie kompostárne neodporúčajú v kompostárni ako možnú surovinu na
kompostovanie používať exkrementy zvierat ako hnojovica, hnojovka a močovka, ani kaly
z ČOV, žúmp a septikov,
pachové látky musia byť vzhľadom na technické možnosti obmedzované v čo najväčšom
rozsahu,
nepožadujú posúdenie navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Topoľčany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa
(list č. OU-TO-OSZP-2016/005507-HJ zo dňa 26.5.2016, doručený dňa 31.5.2016)
-

z hľadiska ochrany vôd nemajú k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti pripomienky.
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4. Okresný úrad Topoľčany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany
prírody a krajiny
(list č. OU-TO-OSZP-2016/005580 zo dňa 30.5.2016, doručený dňa 31.5.2016)
-

z hľadiska ochrany prírody a krajiny konštatujú, že územie dotknuté predmetnou činnosťou sa
nedotýka žiadnej z osobitne chránených častí prírody / I. stupeň ochrany, zastavané územie/,
nemajú námietky voči realizovaniu posudzovanej činnosti.

5. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
(list č. CZ- 10838/2016 a CS- 4874/2016 zo dňa 27.5.2016, doručený dňa 2.6.2016)
-

-

navrhovaný variant musí byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Topoľčany,
zmena navrhovanej činnosti nesmie byť v rozpore so Zmenami a doplnkami č. 1 Územného
plánu regiónu Nitrianskeho kraja, ktoré boli schválené uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho
zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, konaného dňa 20. júla 2015
a ktorých záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015,
k zámeru nemajú pripomienky,
realizácia zámeru je v súlade s platnou legislatívou a nepredpokladajú sa závažné negatívne
vplyvy na lokalitu a jej obyvateľov,
zámer nepožadujú posudzovať podľa zákona.

6. Ministerstvo obrany SR
(list č. ASM-77-1447/2016 zo dňa 30.5.2016, doručený dňa 2.6.2016)
-

nemajú pripomienky, lebo v riešenom území nemajú zvláštne územné požiadavky.

7. Mesto Topoľčany
(list č. OVŽP/3121/2016 zo dňa 25.5.2016, doručený dňa 27.5.2016)
-

posudzovaná činnosť nie je v rozpore s platnou územnoplánovacou dokumentáciouÚzemným plánom mesta Topoľčany a s jeho doplnkami,
nemajú pripomienky k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti, ak bude dodržaná kompletná
environmentálna legislatíva ako aj realizácia navrhovaných opatrení na zmiernenie
nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

8. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd
a vybraných zložiek životného prostredia kraja
(list č. OU-NR-OSZP2-2016/025782 zo dňa 30.5.2016, doručený dňa 6.6.2016)
-

-

z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti vyplýva, že v kompostárni sa uvažuje aj so
spracovaním kuchynských a reštauračných odpadov. V tejto súvislosti upozorňujú, že
kuchynské a reštauračné odpady sa považujú za vedľajšie živočíšne produkty a na nakladanie
s ním sa vzťahujú požiadavky Naradenia EP a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú
zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov
neurčených na ľudskú spotrebu. Na spracovanie kuchynského odpadu v kompostovacom
zariadení sa okrem legislatívy platnej pre oblasť odpadového hospodárstva vzťahuje aj
legislatíva týkajúca sa vedľajších živočíšnych produktov a takáto prevádzka podlieha schváleniu
miestne príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.
úrad ako dotknutý orgán v zmysle § 3 písm. p) zákona nemá pripomienky k oznámeniu
o zmene navrhovanej činnosti,
navrhujú zmenu navrhovanej činnosti neposudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

9. Ministerstvo životného prostredia SR
(list č. 3972/2016-3.3 zo dňa 1.6.2016, doručený dňa 8.6.2016)
-

na str. 11 navrhovateľ uvádza, že kompost bude využitý ako biopalivo pre energetické účely,
upozorňujú, že zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov
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v znení zákona č. 91/2016 Z.z. v § 6 ustanovuje hierarchiu odpadového hospodárstva
a energetické zhodnocovanie nasleduje vtedy, ak odpad nie je možné zhodnotiť materiálovo,
na str. 18 sú uvedené ako vstupné odpady aj kaly z ČOV, žúmp a septikov, žiadajú doplniť
množstvo a katalógové čísla týchto odpadov podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou
sa ustanovuje Katalóg odpadov,
Vyjadrenie OÚ Topoľčany:
navrhovateľ kaly z ČOV, žúmp a septikov uvádza ako vhodné druhy odpadov pre
kompostovanie, ale predbežne sa pre kompostovanie BRO neuvažuje s ich použitím.

-

na str. 24 sa uvádza „prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov bude v súlade so
zákonom o odpadoch a vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch- je nutné vypracovať prevádzkovú dokumentáciu zariadeniaprevádzkový poriadok, prevádzkový denník“, upozorňujú, že pre zariadenia na zhodnocovanie
odpadov podľa § 10 vyhlášky č. 371/2015 Z.z. tvorí prevádzkovú dokumentáciu technologický
reglement, prevádzkový poriadok a prevádzkový denník,

-

-

upozorňujú navrhovateľa na dodržiavanie ustanovení všeobecné záväzných právnych
predpisov v oblasti odpadového hospodárstva a pre kompostovanie odpadu
s katalógovým číslom 20 01 08- biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný
odpad, ktorý je zároveň vedľajším živočíšnym produktom platia aj ustanovenia
Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce
sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu
a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych
produktoch) a Nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie EP
a Rady č. 1069/2009.

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch
(list č. A/2016/00919 zo dňa 6.6.2016, doručený dňa 10.6.2016)
-

požadujú prevádzkovo sociálny objekt dimenzovať podľa počtu zamestnancov podľa NV SR
č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,
z hľadiska ochrany verejného zdravia nepožadujú ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti
podľa zákona č. 24/2006 Z.z..

11. Dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona
11.1 Združenie domových samospráv, Bratislava
(list zo dňa 7.6.2016, doručený dňa 13.6.2016)
-

k dokumentu majú nasledovné pripomienky:
1. žiadajú podrobne rozpracovať 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,
2. žiadajú doplniť 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),
3. žiadajú overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym
znením príslušnej normy STN 73 6110,
4. v prípade nevyhnutnosti povrchových státí požadujú použitie vegetačných dielcov,
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, viď informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR
www.samospravydomov.org/files/vegetacne.dielce.pdf.
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5. žiadajú vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene
v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody,
6. žiadajú dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon),
7. žiadajú dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku
škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd,
8. žiadajú definovať najbližšiu existujúcu obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým
pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy,
dendrologický posudok a svetlotechnický posudok,
9. výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou,
10. v okolí zámeru navrhujú realizáciou lokálneho parčíku ako samostatného stavebného
objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti,
11. požadujú, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný park ako
verejný mestský park a vhodne začlenený do okolitého územia a voľne prístupný zo
všetkých smerov,
12. náhradnú výsadbu žiadajú riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite,
nesúhlasia s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty,
13. náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadajú riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu
lokálnej mikroklímy a jej bilancie,
14. alternatívou k bodom 11 až 14 by bolo realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť
použité aj vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce
pozemok, zatrávnená strecha pozitívne prospieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň
je prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu,
15. žiadajú, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenia 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.
16. výber stvárnenia a aj konkrétneho autora diela poľa bodu 14 bude predmetom
obstarávania resp. súťaže, ktorá má spĺňať minimálne nasledovné charakteristiky:
- otvorená súťaž, o ktorej sa dozvie relevantný okruh potenciálnych autorov,
- zverejnená na webstránke projektu, - vo výberovej komisii bude zástupca investora,
architekt spracúvajúci projektovú dokumentáciu, zástupca mestskej aj miestnej
samosprávy, zástupca zainteresovanej verejnosti a predstaviteľ akademickej umeleckej
obce, - investor bude rešpektovať výsledok tejto súťaže, - dielo rešpektuje charakter
a obsah stavby, priestoru v ktorom sa umiestni ako aj charakter danej lokality,
17. statiku stavby žiadajú overiť nezávislým oponentským posudkom,
18. vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území.
Požadujú 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.
19. žiadajú 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 ich 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.
20. žiadajú dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z.,
21. žiadajú 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
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-

 bio- odpadu označeného hnedou farbou,
22. žiadajú spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií,
23. vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v § 24 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. je
Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné
konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadajú,
aby ako známy účastník konania boli v zmysle § 24 a § 25 Správneho poriadku
o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby si v nich mohli uplatňovať svoje
práva.
vzhľadom na uvedené požadujú, aby pripomienky zo stanoviska boli zohľadnené a v zmysle
§ 29 ods. 3 zákona č. 24/2006 .z sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru podľa tohto
zákona prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so
spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne
navrhne kompenzačné opatrenia.

OÚ Topoľčany sa zaoberal z vecného hľadiska všetkými pripomienkami a návrhmi dotknutej
verejnosti. Stanovisko zo dňa 7.6.2016 vykazuje štruktúru unifikovaného formuláru, ktorý je
Združením zasielaný ku každému zámeru. K pripomienkam uvádzame, že niektoré pripomienky sú
irelevantné, nakoľko Združenie sa nedostatočne oboznámilo s oznámením o zmene navrhovanej
činnosti. Ostatné pripomienky sa posúdili vzhľadom na výrokovú časť tohto rozhodnutia ako
predčasné, resp. prislúchajúce do nadväzujúcich povoľovacích konaní podľa osobitných zákonov.
Účelom zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších
predpisov je zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovanej činnosti na životné
prostredie a získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných
predpisov. Nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia
činnosti v rozsahu kompetencií stavebného úradu.
Opodstatnené pripomienky, ktoré majú oporu v platných právnych predpisoch, bude potrebné
zohľadniť v dokumentácii k povoľovaniu navrhovanej činností podľa osobitných predpisov, v ktorom
má verejnosť a dotknutá verejnosť postavenie účastníka konania. Dotknutá verejnosť uvedená v §24
zákona disponuje právami definovanými v súlade s § 24 ods. 2 zákona.
Vyhodnotenie:
OÚ Topoľčany, Odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil
zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miesta
vykonávania navrhovanej zmeny činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a to
aj kumulatívnych, vrátane vplyvov na zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav
životného prostredia v dotknutom území.
Navrhovaná činnosť a jej zmena je plánovaná v katastrálnom území mesta Topoľčany. Zmena
navrhovanej činnosti nevyvolá žiadne nové vplyvy z hľadiska vplyvov, ktoré sú známe zo súčasnej
prevádzky činnosti. Uvedená skutočnosť sa prejavila aj v stanoviskách od dotknutých subjektov,
v ktorých nebolo požadované ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti. Písomné stanoviská
od subjektov, ktoré ich nedoručili v termíne podľa § 29 ods. 9 zákona, sa považujú za súhlasné.
Opatrenia pre zmenu navrhovanej činnosti sa ukladajú z dôvodu požiadaviek pripomienkujúcich
subjektov.
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona sa vykonáva v štádiu pred
povolením činnosti. V rámci oznámenia o zmene navrhovanej činnosti boli podrobne zdokumentované
vstupy a výstupy a predpokladané vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie podľa
zákona.
Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie a zdravie obyvateľstva
Vplyvy na obyvateľstvo
Počas výstavby navrhovanej činnosti budú vplyvy na obyvateľstvo súvisieť s mierne zvýšeným
hlukom spôsobeným pohybom stavebných mechanizmov. Celá stavebná činnosť bude pomerne
krátkodobá. Počas výstavby sa môžu prejaviť nasledovné vplyvy: zvýšená sekundárna prašnosť,

8/11

zvýšené emisie z výfukových plynov stavebnej techniky, zvýšená hlučnosť súvisiaca s prevádzkou
stavebných mechanizmov.
V procese zhodnocovania BRO bude hlavným zdrojom hluku prevádzka mechanizačných zariadení
a prejazdy automobilov, ktoré budú po komunikácii privážať odpady a odvážať produkt- kompost.
Z celkového hľadiska sa nepredpokladá významný negatívny vplyv na hlukovú situáciu okolia
objektu. Tento vplyv možno hodnotiť ako lokálny, dlhodobý a málo významný.
Počas prevádzky zariadenia sa prejavia tiež pozitívne vplyvy: možnosť vytvorenia nových pracovných
príležitostí, možnosť odberu výsledného produktu z kompostárne, zvýšený podiel zhodnocovaných
odpadov, zníženie množstva odpadov ukladaných na skládku, zlepšená kvalita ovzdušia (obyvatelia
nebudú páliť drevný odpad), znížený počet čiernych skládok, zvýšený komfort obyvateľov pri
nakladaní s odpadmi.
Technologické vybavenie kompostárne, chemické a fyzikálne vlastnosti vypúšťaných znečisťujúcich
látok a predovšetkým ich minimálne množstvo a dostatočná vzdialenosť od najbližších obytných
domov sú zárukou toho, že navrhovaná činnosť nebude negatívne vplývať na zdravotný stav
obyvateľstva.
Vplyv na ovzdušie a miestnu klímu
Realizáciou navrhovanej činnosti ani jej zmenou nedôjde k zmene ani závažnému ovplyvneniu
klimatických pomerov v dotknutom území v porovnaní so súčasným stavom.
Teplo bude vznikať ako súčasť procesu kompostovania, ktorý bude prebiehať tzv. teplou cestou.
Priebeh kompostovacieho procesu bude priebežne monitorovaný s dôrazom na teplotu hroblí.
Dôsledným dodržiavaním technologického postupu kompostovania bude zaistené, že teplo sa bude
šíriť len v najbližšom okolí hroblí.
Kompostovanie je spojené s tvorbou špecifického zápachu spôsobeného nedostatkom kyslíka počas
rozkladného procesu a ako dôsledok nedostatočného prekopávania kompostovaného materiálu.
Vzhľadom na zloženie kompostovaných materiálov nie je možné vznik zápachu úplne eliminovať, ale
dôsledným dodržiavaním technologického procesu kompostovania a monitorovaním jeho priebehu, je
možné ho eliminovať.
Závažný vplyv na ovzdušie v obytnej zóne sa z dôvodu jej umiestnenia nepredpokladá a taktiež
nespôsobí významnejšiu zmenu kvality ovzdušia v dotknutom území, preto vplyv na kvalitu ovzdušia
v hodnotenej lokalite možno hodnotiť ako málo významný.
Vplyv na povrchovú a podzemnú vodu
Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nie je predpoklad ovplyvnenia hydrogeologických pomerov
v dotknutom území. Počas stavebných prác môže byť kvalita podzemných a povrchových vôd
ohrozená v dôsledku vzniku havarijných stavov pri prípadnom úniku pohonných hmôt z motorových
vozidiel a cestných strojov. Tieto situácie však majú povahu možných rizík. Je dôležité dodržiavať
pravidelnú kontrolu technického stavu mechanizmov pracujúcich pri výstavbe.
Zariadenia kompostárne budú umiestnené na izolovaných spevnených nepriepustných plochách.
Kompostovacie plochy sú spádované so sklonom 2% k najnižšiemu miestu- k zbernému rigolu, ktorý
vyúsťuje do usadzovacieho priestoru, kde sa zachytia splaveniny z kompostu vyplavené zrážkovými
vodami. Z usadzovacieho priestoru voda odteká do existujúcej záchytnej nádrže priesakových vôd
s objemom 126 m3.
Zo sociálnej časti prevádzkového objektu bude splašková voda odvedená do žumpy s objemom cca
20 m3.
Vplyv rozšírenej a intenzifikovanej prevádzky kompostárne na vodohospodárske pomery dotknutého
územia možno považovať za málo významný.
Vplyv na pôdu a horninové prostredie
Vplyv na horninové prostredie a pôdu sa predpokladá len vo vrchnej časti úrovne zakladania
v súvislosti s terénnymi prácami. Počas prevádzky sa, vzhľadom na technické riešenie plôch v areáli,
vplyvy na horninové prostredie a pôdu nepredpokladajú. Realizácia zmeny navrhovanej činnosti
nevyvolá v dotknutom území zhoršenie existujúceho stavu horninového prostredia a pôdy.
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K potenciálnym vplyvom na horninové prostredie môže dôjsť pri havárii počas výstavby alebo
prevádzky činnosti. Prijaté stavebné, konštrukčné a prevádzkové opatrenia minimalizujú možnosť
kontaminácie horninového prostredia a pôdy v etape výstavby aj v etape prevádzky činnosti.
Vplyv na faunu, flóru, biotopy a okolitú krajinu
Vzhľadom na dostatočnú priestorovú vzdialenosť významných prírodných ekosystémov od lokality
navrhovanej zmeny činnosti nie je predpoklad priameho negatívneho ovplyvnenia tejto fauny, flóry
a biotopov. Súčasne nezasahuje do chráneného vtáčieho územia, územia európskeho významu ani
súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000.
Pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti nebude vykonaný výrub drevín ani krovitých porastov,
nedôjde k zmene využívania krajiny v dotknutom území a využitie predmetnej lokality zostane
nezmenené. Zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje priame ohrozenie pre žiaden z prvkov územnej
stability.
Vzhľadom na malú rozlohu hodnoteného územia uvedený vplyv na štruktúru, charakter a scenériu
krajiny možno hodnotiť ako málo významný.
Na základe uvedeného možno konštatovať, že zmena navrhovanej činnosti vzhľadom na jej charakter
nebude dôvodom podstatného nepriaznivého vplyvu na životné prostredie alebo zdravie ľudí.
Vzhľadom na plánované využitie časti areálu kompostárne, ktorá je určená na jej rozšírenie
a v súčasnosti je bez využitia, nie sú potrebné žiadne väčšie vstupy a zásahy do jednotlivých zložiek
životného prostredia.
Navrhovanú zmenu je možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených
požiadaviek odporučiť k realizácii.
Záver
OÚ Topoľčany pri rozhodovaní o tom, či sa zmena navrhovanej činnosti bude posudzovať
podľa zákona prihliadal na stanoviská doručené k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti od
zainteresovaných subjektov, vrátane verejnosti a pri konečnom rozhodovaní primerane použil kritéria
pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona.
OÚ Topoľčany na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti, vyjadrení 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 oznámenia o zmene činnosti.
V rámci zisťovacieho konania neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so
všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré by v závažnej
miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa
zákona, a preto OÚ Topoľčany rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Z výsledkov zisťovacieho konania a po zohľadnení stanovísk doručených k oznámeniu
o zmene navrhovanej činnosti vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k zmene
navrhovanej činnosti, ktoré je potrebné zohľadniť v procese konania o povolení zmeny navrhovanej
činnosti podľa osobitných predpisov.
Zo zhodnotenia predpokladaných vplyvov zmeny navrhovanej činnosti vykonanej v etape
vypracovania oznámenia o zmene navrhovanej činnosti vyplýva, že sa nepredpokladajú také negatívne
vplyvy, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia
obyvateľov v záujmovom území oproti posudzovanému stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej
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.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza
v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia
na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami
určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
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V zmysle § 38 zákona má príslušný orgán (OÚ Topoľčany) v povoľovacom konaní
k navrhovanej činnosti postavenie dotknutého orgánu, ak k nej vydal rozhodnutie v zisťovacom
konaní. V záväznom stanovisku uvedie, či návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej
činnosti je v súlade so zákonom, s rozhodnutím vydaným podľa tohto zákona a podmienkami
určenými v rozhodnutí zo zisťovacieho konania.
OÚ Topoľčany na základe uvedených skutočností a ďalších informácií obsiahnutých
v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, s prihliadnutím na opatrenia navrhnuté na odstránenie
a zmiernenie nepriaznivých vplyvov, ako aj na stanoviská zainteresovaných subjektov, rozhodol ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí
verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

POUČENIE:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) na Okresný úrad Topoľčany,
Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany v lehote do 15 dní
odo dňa jeho doručenia.
Verejnosť má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom
zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takéhoto odvolania považuje
pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.
Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej
povolení.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Monika Kúseková, PhD.
Vedúca odboru
Doručí sa účastníkom konania
1. Mesto Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany
2. Združenie domových samospráv, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava- Petržalka
Zasiela sa podľa § 29 ods. 15 zákona
1. Mesto Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany
2. Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
3. Okresný úrad Topoľčany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40
Topoľčany
4. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch, Stummerova 1856, 955 01
Topoľčany
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch, Krušovská 1357, 955 01
Topoľčany
7. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
8. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
9. Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany, Dr. P. Adámiho 17, 955 01 Topoľčany

11/11

