MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
Bratislava: 20.09.2016
Číslo: 4635/2016-1.7/mv
Vybavuje: Ing. Vagač
ROZSAH HODNOTENIA
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 pre
hodnotenie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti Skládka odpadov TKO Brodzany,
Určenie kapacity skládky odpadov.
Navrhovateľ, Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o., Partizánske, doručil
dňa 29.03.2016 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, Odboru
environmentálneho posudzovania (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 18 ods. 2 písm. c) a podľa
§ 29 ods. 1 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 (ďalej len „zákon o
posudzovaní“) Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Skládka odpadov TKO Brodzany,
Určenie kapacity skládky odpadov, vypracované podľa Prílohy č. 8a k zákonu o
posudzovaní.
MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie 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 ako príslušný orgán podľa § 3
písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona dňom doručenia oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti začal podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov správne konanie vo veci posudzovania
predpokladaných vplyvov na životné prostredie.
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Skládka odpadov TKO Brodzany, Určenie
kapacity skládky odpadov je zverejnené na webovom sídle ministerstva na adrese:
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/skladka-odpadov-tko-brodzany-urcenie-kapacity-skladkyodpadov
Na základe výzvy MŽP SR listom č. 4635/2016-3.4/mv zo dňa 18.04.2016 doplnil
navrhovateľ predložené oznámenie listom č. 109/2016 zo dňa 29.04.2016. Doplnenie
oznámenia je zverejnené na webovom sídle MŽP SR na vyššie uvedenej adrese.
Podľa predloženého oznámenia o zmene a doplňujúcich podkladových materiálov je
predmetom zmeny stanovenie skutočnej kapacity prevádzkovanej skládky odpadov
a stanovenie voľnej kapacity pred jej uzatvorením a rekultiváciou po ukončení jej
prevádzkovania, technické riešenie tesnenia dna a svahov skládkového telesa, riešenie
uzatvorenia a rekultivácie telesa skládky po ukončení zavážania.
Skládka odpadov TKO Brodzany, vzhľadom na kapacitné parametre, je zaradená
podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní do kapitoly 9. Infraštruktúra, položka č. 3. Skládky
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odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný pri kapacite od 250 000 m3, časť A - povinné
hodnotenie.
Prvá etapa skládky bola uvedená do prevádzky v roku 1993 pred účinnosťou zákona
o posudzovaní vplyvov s projektovanou kapacitou 338 820 m3.
Následná zmena – Skládka odpadov NNO Brodzany 2. etapa, s kapacitou 423 723 m3,
bola posúdená podľa zákona o posudzovaní, ktoré bolo ukončené vydaním záverečného
stanoviska č. 1991/2007-3.4/mv zo dňa 12.07.2007, ktorým MŽP SR odporučilo realizáciu
2. etapy za predpokladu splnenia podmienok uvedených v časti VI/3 predmetného
záverečného stanoviska.
MŽP SR na základe vyhodnotenia stanovísk k Oznámeniu o zmene činnosti Skládka
odpadov TKO Brodzany, Určenie kapacity skládky odpadov a k jej doplneniu, ktoré boli
doručené na MŽP SR, a po prerokovaní návrhu rozsahu hodnotenia s navrhovateľom, určuje
v spolupráci s rezortným orgánom a povoľujúcim orgánom podľa § 30 ods. 1, 2 a 3 zákona
o posudzovaní nasledovný rozsah hodnotenia:
1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE
Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti Skládka odpadov
TKO Brodzany, Určenie kapacity skládky odpadov sa určuje dôkladné zhodnotenie
nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila)
a spresnený variant uvedený v predloženom oznámení o zmene.
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 na MŽP SR, Odbor environmentálneho posudzovania, kompletné
vyhotovenie správy o hodnotení v počte 4 kusy, jedno samostatné všeobecne
zrozumiteľné záverečné zhrnutie a 1x správu o hodnotení na elektronickom nosiči dát.
2.2. Špecifické požiadavky
Zo stanovísk doručených k predmetnému oznámeniu o zmene a po prerokovaní
návrhu rozsahu hodnotenia vyplynula potreba v správe o hodnotení podrobnejšie rozpracovať
nasledovné okruhy otázok súvisiacich s navrhovanou činnosťou:
2.2.1. Posúdiť navrhovanú zmenu činnosti vo vzťahu k platnej územnoplánovacej
dokumentácii záujmového územia.
2.2.2. Spresniť rozsah zrealizovaných stavebných prác podľa schválenej projektovej
dokumentácie a platného stavebného povolenia.
2.2.3. Uviesť skutočný stav (m3, t) skládkovaného odpadu ku koncu roku 2015 so
zakreslením miesta skládkovania do mapových podkladov s vyznačením jednotlivých
etáp a stavu ich zavezenia odpadom.
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2.2.4. Spresniť rozsah navrhovaných stavebných prác a navrhovanú kapacitu jednotlivých
etáp výstavby.
2.2.5. Uviesť zrealizované a navrhované opatrenia na zabránenie zaplaveniu skládky
povrchovými vodami, spôsob odvádzania vôd (dažďové vody, z kropenia skládky) zo
skládky odpadov a spôsob ich zneškodňovania.
2.2.6. Prehodnotiť kapacitu – objem existujúcej nádrže priesakových kvapalín a doriešiť
spôsob signalizácie v nádrži na priesakové kvapaliny voči preplneniu.
2.2.7. Uviesť zrealizované a navrhované opatrenia na zabránenie priesaku vôd a iných
znečisťujúcich látok zo skládky odpadov do horninového prostredia a podzemných
vôd.
2.2.8. Navrhnúť spôsob odvádzania a zneškodňovania skládkového plynu.
2.2.9. Popísať prístupové komunikácie na skládku odpadu v súčasnosti a po realizácii
navrhovanej zmeny.
2.2.10. Spresniť predpokladanú spotrebu vody na čistenie dopravných prostriedkov
a prevádzkové účely.
2.2.11. Doriešiť spôsob uzatvorenia skládky a následnej rekultivácie s uvedením
predpokladanej časovej postupnosti.
2.2.12. Uviesť monitoring skládky počas prevádzky a po jej uzatvorení.
2.2.13. Vypracovať posúdenie vplyvu navrhovanej zmeny činnosti na jednotlivé zložky
životného prostredia a zdravie obyvateľov.
2.2.14. Orientačným inžiniersko – geologickým prieskumom preukázať vhodnosť územia na
realizáciu ďalšej skládkovej činnosti.
2.2.15. Prehodnotiť zvozovú oblasť a predpokladané množstvo odpadov k jednotlivým
časovým horizontom, ktoré sa má na predmetnej skládke ukladať vo vzťahu k cieľom
odpadového hospodárstva vychádzajúcim z Programu odpadového hospodárstva
Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020, z ktorého vyplýva hlavný cieľ do roku
2020 - postupný odklon od zneškodňovania odpadov skládkovaním.

3. UPOZORNENIE

Podľa § 30 ods. 4 zákona je platnosť rozsahu hodnotenia tri roky od jeho určenia, ak
sa v harmonograme neurčí inak.
Navrhovateľ podľa § 30 ods. 5 zákona v spolupráci s dotknutou obcou bezodkladne
informuje verejnosť o určenom rozsahu hodnotenia a jeho harmonograme spôsobom v mieste
obvyklým.
Podľa § 30 ods. 6 zákona verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj,
dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia
navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho zverejnenia podľa odseku 5 zákona
o posudzovaní príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.

RNDr. Gabriel Nižňanský
riaditeľ odboru
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