MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SEKCIA ENVIRONMENTÁLNEHO HODNOTENIA A RIADENIA
Odbor environmentálneho posudzovania
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Bratislava: 19.04.2016
Číslo: 4635/2016-3.4/mv

ROZHODNUTIE
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho
posudzovania (ďalej len „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 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 o posudzovaní
vplyvov“) podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/167 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o správnom konaní“)
prerušuje konanie
vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti Skládka odpadov TKO Brodzany, Určenie kapacity skládky
odpadov navrhovateľa Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o., Partizánske,
Nemocničná 979/1, 958 30 Partizánske.
Odôvodnenie
Navrhovateľ, Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o., Partizánske,
Nemocničná 979/1, 958 30 Partizánske, doručil dňa 29.03.2016 na MŽP SR podľa § 29
ods. 1 písm. b) v súčinnosti s § 18 ods. 2 písm. c) zákona o posudzovaní vplyvov oznámenie o
zmene navrhovanej činnosti Skládka odpadov TKO Brodzany, Určenie kapacity skládky
odpadov, vypracované podľa prílohy č. 8a k zákonu o posudzovaní vplyvov.
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, § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. f) zákona o posudzovaní
vplyvov a podľa § 18 zákona o správnom konaní začalo správne konanie vo veci
posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom doručenia oznámenia
o zmene navrhovanej činnosti navrhovateľom.
Podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov zaslalo MŽP SR vyššie uvedené
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a informáciu o zverejnení oznámenia
na webovom sídle MŽP SR (http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/skladka-odpadov-tkobrodzany-urcenie-kapacity-skladky-odpadov) listom č. 4635/2016-3.4/mv zo dňa 31.03.2016
dotknutým obciam, povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a rezortnému orgánu.
Podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní vplyvov rezortný orgán, povoľujúci orgán,
dotknutý orgán a dotknuté obce majú možnosť doručiť príslušnému orgánu písomné
stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho
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doručenia. Ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje
za súhlasné.
Verejnosť má možnosť doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu
o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených
informácií podľa § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní vplyvov. Písomné stanovisko sa považuje
za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.
K predmetnému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti boli podľa zákona
o posudzovaní vplyvov doručené nasledujúce stanoviská:
•

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia
Bratislava, Stále pracovisko Nitra, list č. 4193-11760/2016/Rum zo dňa 11.04.2016
S predloženým oznámením o zmene navrhovanej činnosti súhlasí bez pripomienok.

•

Ministerstvo životného prostredia, Odbor odpadového hospodárstva, list
č. 18687/2016 zo dňa 18.04.2016

Z hľadiska pôsobnosti odboru odpadového hospodárstva má nasledovné pripomienky:
- Účel navrhovanej činnosti vyplývajúci z predloženého zámeru rieši pokračovanie
prevádzky vybudovanej a prevádzkovanej riadenej skládky odpadov I. etapy a hlavne
výstavbu II. a III. etapy, čiže sa nejedná o určenie kapacity skládky odpadov na jej
následné uzavretie a rekultiváciu, ako je uvedené v názve oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti a v stručnom popise technického a technologického riešenia , ale
skôr o rozšírenie existujúceho zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 –
Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme.
- Životnosť skládky I., II. a III. etapy a jej predpokladaná kapacita po dobudovaní II.
a III. etapy bude tvoriť 1 513 720 m3. Uvedená kapacita predstavuje obdobie
skládkovania cca 50 rokov, pri ukladaní cca 20 kt za rok. V súvislosti s navrhovaným
zásadným rozšírením skládky odpadov upozorňujeme navrhovateľa na pripravované
sprísňovanie právnych predpisov upravujúcich oblasť skládkovania odpadov vo väzbe
na záväzky Slovenskej republiky voči EÚ, predovšetkým v oblasti opätovného použitia
a recyklácie odpadov, vychádzajúc z cieľov smernice 2008/98/ES o odpade.
- Požadujeme podrobne zdôvodniť zásadné rozšírenie skládky odpadov, ktorý nie je
nebezpečný, ktoré je v rozpore so zámermi Ministerstva životného prostredia SR
znižovať množstvo skládkovaných odpadov. Je potrebné jednoznačne uviesť, na
základe čoho vznikla potreby navýšenia kapacity skládky odpadov o 1 174 900 m3 .
- Ďalej žiadame doplniť zoznam druhov odpadov, ktoré majú byť zneškodňované na
skládke odpadov.
Navrhovateľa upozorňuje na skutočnosť, že pri výstavbe a prevádzke skládky nie
nebezpečných odpadov je potrebné dodržiavať všetky platné právne predpisy odpadového
hospodárstva, a to najmä zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, vyhlášku MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona a vyhlášku č. 372/2015 Z.z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej
ortuti, najmä ustanovenia v § 3 Stavebnotechnické požiadavky na vybudovanie skládky
odpadov.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového
hospodárstva na základe vyššie uvedených pripomienok nesúhlasí so zmenou navrhovanej
činnosti v rozsahu predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti Skládka odpadov
TKO Brodzany, Určenie kapacity skládky odpadov.
•

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojmiciach, list
č. B/2016/00653-HŽP/02419 zo dňa 11.04.2016
Súhlasí so zmenou navrhovanej činnosti.
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•

Okresný úrad Prievidza, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list
č. OU-PD-OCDPK-2016/010204-002 zo dňa 12.04.2016
Nemá námietky k predloženej zmene navrhovanej činnosti.

V predloženom oznámení o zmene je uvedené, že „Obsahom „Zmeny navrhovanej
činnosti“ je stanovenie skutočnej kapacity prevádzkovanej skládky odpadov a stanovenie
voľnej kapacity, pred jej uzatvorením a rekultiváciou po ukončení jej prevádzkovania, čiže
nepredstavuje nový negatívny prvok v životnom prostredí“.
Následne sa však v texte uvádza návrh riešenia na dobudovanie II. a III. etapy, čo si
vzájomne odporuje a vzhľadom na uvádzanú kapacitu by išlo o zmenu v zmysle § 18 ods. 1
písm. d), ktorá priamo podlieha povinnému hodnoteniu.
Z predloženého oznámenia o zmene a doručených stanovísk k oznámeniu
o zmene vyplýva, že sa nejedná o uzavretie a rekultiváciu, ako je uvedené v názve oznámenia
o zmene navrhovanej činnosti a v stručnom popise technického a technologického riešenia ,
ale o pokračovanie prevádzky I. etapy a výstavbu II. a III. etapy, teda rozšírenie existujúceho
zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu
zeme.
Predpokladaná kapacita skládky po dobudovaní II. a III. etapy bude tvoriť
1 513 720 m3. Uvedená kapacita predstavuje obdobie skládkovania cca 50 rokov, pri
ukladaní cca 20 kt za rok. V súvislosti s navrhovaným zásadným rozšírením skládky odpadov
upozorňujeme na pripravované sprísňovanie právnych predpisov upravujúcich oblasť
skládkovania odpadov vo väzbe na záväzky Slovenskej republiky voči EÚ, predovšetkým
v oblasti opätovného použitia a recyklácie odpadov, vychádzajúc z cieľov smernice
2008/98/ES o odpade.
Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam MŽP SR vyzval navrhovateľa - Technické
služby mesta Partizánske, spol. s r. o., Partizánske podľa § 29 ods. 10 zákona o
posudzovaní vplyvov a podľa § 19 ods. 3 zákona o správnom konaní spresniť a doplniť
predložené oznámenie o zmene Skládka odpadov TKO Brodzany, Určenie kapacity
skládky odpadov najmä o nasledovné údaje:
-

-

-

predmet navrhovanej zmeny a jej rozsah,
podrobné zdôvodnenie zásadného rozšírenie skládky odpadov, ktorý nie je
nebezpečný, ktoré je v rozpore so zámermi Ministerstva životného prostredia SR
znižovať množstvo skládkovaných odpadov,
uviesť, na základe čoho vznikla potreba navýšenia kapacity skládky odpadov
o 1 174 900 m3 ,
doplniť zoznam druhov odpadov, ktoré majú byť zneškodňované na skládke
odpadov,
informáciu o majetko – právnom vysporiadaní záujmového územia,
základné údaje o existujúcej skládke odpadov (právoplatné povolenia na
skládkovania odpadov, množstvo uloženého odpadu, spôsob a rozsah uzatvorenia
a rekultivácie, spôsob zabezpečenia ochrany podzemných a povrchových vôd,
monitorovací systém, výsledky monitoringu za posledné sledované obdobie, ...),
vplyv navrhovanej zmeny činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia
a zdravie obyvateľov,
zvozovú oblasť a predpokladané množstvo odpadov k jednotlivým časovým
horizontom, ktoré sa má na predmetnej skládke ukladať.
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Poučenie
Podľa § 29 ods. 4 zákona o správnom konaní bude MŽP SR v konaní pokračovať, ak
pominú prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo, t. j. po doplnení oznámenia o zmene
a spresnení základných informácií o zmene činnosti v zmysle požiadaviek uvedených vo
výzve MŽP SR.
MŽP SR zastaví konanie podľa § 30 ods. 1 písm. d), ak navrhovateľ - Technické
služby mesta Partizánske, spol. s r. o., Partizánske nespresní a nedoplní požadované údaje
v určenej lehote.
Podľa § 29 ods. 5 zákona o správnom konaní, pokiaľ je konanie prerušené, lehoty
podľa správneho poriadku a zákona o posudzovaní vplyvov neplynú.
Proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 zákona o správnom
konaní nemožno odvolať.

RNDr. Gabriel Nižňanský
riaditeľ odboru

Rozdeľovník:
Doručí sa:
1. Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o., Nemocničná 979/1, 958 30
Partizánske
2. Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
3. Obec Brodzany, č. 154, 958 42 Brodzany
Na vedomie:
4. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor odpadového hospodárstva, Námestie Ľ.
Štúra 1, 812 35 Bratislava
5. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Stále pracovisko Nitra, Mariánska
dolina 7, 949 01 Nitra
6. Spoločný obecný úrad Partizánske, Stavebný úrad, Námestie SNP 212/4, 958 01
Partizánske
7. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
8. Okresný úrad Partizánske, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie SNP
151/6, 958 01 Partizánske
9. Okresný úrad Partizánske, Odbor krízového riadenia, Námestie SNP 151/6, 958 01
Partizánske
10. Okresný úrad Prievidza, Pozemkový a lesný odbor, Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza
11. Okresný úrad Prievidza, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Medzibriežková č. 2, 971 01 Prievidza
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Partizánskom, Nitrianska
cesta 1483/8, 958 01 Partizánske

