Príloha č. 9

Vyhodnotenie stanovísk
predložených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Skládka odpadov na nebezpečný odpad v lokalite Zohor (Zmena č, 4)“
doručených v rámci zisťovacieho konania o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z.
(Poznámka: stanoviska boli vyhodnotené v rámci zisťovacieho konania)
P.
č.
1.

Subjekt
Ministerstvo ŽP, odbor
odpadového
hospodárstva
(list č. 33565/2017 z 1. 8.
2017)

Pripomienka/požiadavka

Spôsob
akceptovania/neakceptovania

Požadujeme doplniť do oznámenia o zmene zoznam
druhov odpadov, ktoré majú byť zneškodnené na
skládke nie nebezpečných odpadov a na skládke
nebezpečných odpadov v lokalite Zohor.

Zoznamy odpadov, ktoré môžu byť na skládke na skládke
nebezpečných odpadov (ďalej len „skládka NO“ a na skládke na
odpad, ktorý nie je nebezpečný (ďalej len „NNO“) boli posúdené
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. a riadne povolená podľa zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
Zmena č. 4 navrhovanej činnosti sa netýka zmeny druhov
odpadov, ktoré môžu byť na skládke zneškodnené, a preto nie
je dôvod uvádzať v oznámení požadované zoznamy odpadov.
Na str. 8 oznámenia sa uvádza, že odpady, ktoré je možné
skládkovať na skládke NO, sa oproti povolenému stavu
nemenia
Aj napriek tomu, oznámenie obsahovalo zoznam odpadov,
ktoré je možné skládkovať na skládke NO, ktorej sa zmena
týka.

Rozšírenie kapacít skládok odpadov je potrebne
posudzovať veľmi citlivo na základe reálnych potrieb
skládkových kapacít dotknutého regiónu, preto
navrhovateľa upozorňujeme na 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.

Berie sa na vedomie.
Prevádzkovateľ skládky pri navrhovaní Zmeny č. 4 navrhovanej
činnosti postupoval veľmi citlivo a dôsledne.
Potreba zmeny vyplynula z vlastnej analýzy stavu skutočného
napĺňania skládky NO a NNO v lokalite Zohor za roky 2009 –
2016.
V dôsledku zmeny navrhovanej činnosti sa zväčší kapacita
jestvujúcej skládky NO bez nároku na ďalší záber pôdy. Tak
ako je to uvedené v oznámení o zmene navrhovanej činnosti v

Navrhovateľa žiadame, aby upresnil zmenu tvaru
deliacej steny medzi skládkami NO a NNO a popísal, či
deliaca stena spĺňa požiadavky tesnenia skládky
odpadov, aby sa zabránilo nežiaducemu „zmiešavaniu“
nebezpečného odpadu a ostatného odpadu. Skládka
odpadov musí byť utesnená tak, aby sa zabezpečila
ochrana pôdy, povrchovej vody a podzemnej vody a aby
sa predišlo negatívnym vplyvom na životné prostredie.

Navrhovateľa ďalej upozorňujeme na skutočnosť, že pri
výstavbe a prevádzke skládky nie nebezpečných
odpadov je potrebné dodržiavať všetky platné právne
predpisy odpadového hospodárstva, a to najmä zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, vyhlášku MŽP SRE č. 371/2015 Z.
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dôsledku zmeny navrhovanej činnosti dôjde k zvýšeniu kapacity
skládky NO na úkor skládky NNO, čím sa zjednotí
predpokladaná životnosť obidvoch tried skládok v areáli v
ktorom sa nachádzajú i zariadenia na zhodnocovanie a
zneškodňovanie odpadov, ktoré priamo súvisia so skládkou
NO.
Obmedzovanie skládkovania nie je prostriedok na znižovanie
produkcie odpadov, potreba skládkovania je dôsledok spôsobu
nakladania s odpadmi u samotných pôvodcov odpadov.
Ovplyvnenie správania sa pôvodcov odpadov nie je
v pôsobnosti prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovanie
odpadov (skládky odpadov).
Ak sa nezmení spôsob nakladania s odpadmi u pôvodcov len
sa zakáže, alebo obmedzí riadené skládkovanie odpadov môže
nastať situácia, kedy bude dochádzať k rozširovaniu „divokých
skládok“. Toto určite nie je cieľom EÚ.
Zmena navrhovanej činnosti je v oznámení popísaná primerane
stupňu prípravy jej realizácie (textová i grafická časť).
Deliaca stena, ktorá je predmetom zmeny navrhovanej činnosti
medzi telesom skládky NO a skládky NNO bola už povolená
podľa zákona č. 39/2013 Z. z. – IPKZ. Predmetom predkladanej
zmeny je len zmena sklonu deliacej steny a s tým súvisiaca
rekultivácia.
Po vykonaní zisťovacieho konania bude vypracovaná
projektová
dokumentácia
v ktorej
budú
podrobne
zdokumentované všetky potrebné informácie súvisiace so
zmenou navrhovanej činnosti podľa predpisov platných v čase
jej vypracovania a v čase povoľovania zmeny navrhovanej
činnosti. Povolenie zmeny navrhovanej činnosti bude vykonané
podľa zákona č. 39/2013 Z .z. o IPKZ, príslušný orgán štátnej
správy odpadového hospodárstva je dotknutým orgánom
v tomto povoľujúcom konaní, ktorý sa k projektovej
dokumentácii bude vyjadrovať.
Berie sa na vedomie,
Skládka odpadov v Zohore je v prevádzke už viac ako dvadsať
rokov, tzn. že navrhovateľ má v tejto oblasti dostatok
skúsenosti. Povinnosťou prevádzkovateľa je dodržiavať nie len
platné predpisy z oblasti odpadového hospodárstva, ale i všetky
súvisiace ustanovenia všeobecne záväzných právnych

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.
MŽP SR , odbor odpadového hospodárstva na základe
vyššie uvedených pripomienok a na základe
navrhovanej zmeny č. 4 rozšírenia skládky NO v lokalite
Zohor odporúča ďalšie posudzovanie podľa zákona č.
24/2006 Z. z.

2.

Okresný úrad Bratislava
(list č. 0U-BA-OSZPI2017/075939/ANJ z 2. 8.
2017)

Orgán ochrany prírody kraja
Nie je z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny
dotknutým orgánom podľa § 3 písm. p) zákona
o posudzovaní.
Orgán štátnej vodnej správy kraja
Nie je z hľadiska štátnej správy štátnej vodnej správy
dotknutým orgánom podľa § 3 písm. p) zákona
o posudzovaní.
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva
kraja
Konštatuje, že pri zväčšovaní kapacity skládky NO s pri
ďalšom nakladaní s nebezpečným odpadom je
nevyhnutné dodržiavať všetky ustanovenia všeobecne
záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového
hospodárstva, najmä zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
s ním súvisiace vykonávajúce vyhlášky MŽP SR č.
371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č.
372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom
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predpisov z ostaných oblasti ochrany životného prostredia napr.
z oblasti ochrany vôd, ochrany ovzdušia, ochrany prírody
a krajiny, bezpečnosti a ochrany zdravia, požiarnej ochrany a
ďalšie. Prevádzkovateľ si je plne vedomý, že v prípade ich
nedodržania by musel znášať všetky dôsledky vyplývajúce
z týchto predpisov.
Neakceptuje sa.
Uvedené pripomienky a požiadavky nie sú dôvodom na
posudzovanie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné
prostredie podľa zákona.
Posudzovanie by podľa nášho názoru nebolo prínosom pre
životné prostredie, nezískali by sa žiadne nové informácie
o vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie, ktoré by
neboli v etape zisťovacieho konania známe.
Posudzovanie by znamenalo len zbytočnú stratu času orgánov
verejnej správy a navrhovateľa a neefektívne vynaloženie
prostriedkov štátu i prostriedkov navrhovateľa.
Navyše by to oddialilo samotnú realizáciu zmeny navrhovanej
činnosti.
Berie sa na vedomie.

Berie sa na vedomie.

Berie sa na vedomie,
Povinnosťou prevádzkovateľa je dodržiavať „všetky súvisiace“
ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov
v oblasti odpadového hospodárstva ako i všetky súvisiace
ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov
z ostaných oblasti napr. a oblasti ochrany vôd, ochrany
ovzdušia, ochrany zdravia. Prevádzkovateľ si je plne vedomý,
že v prípade ich nedodržania by musel znášať všetky dôsledky
vyplývajúce z týchto predpisov. Skládka odpadov v Zohore je
v prevádzke viac ako dvadsať rokov, tzn. že navrhovateľ má
dostatok
skúsenosti
s prevádzkou
zariadenia
na
zneškodňovanie odpadov podľa platných predpisov.

uskladnení kovovej ortuti, a vyhlášky MŽP SR č.
366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti.
Tunajší úrad požaduje podrobnejšie rozpísať reálne
potreby uskladnenia nebezpečného odpadu dotknutého
regiónu a rozpísať analýzu vzniknutých množstiev
odpadu, spôsob ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.

Orgán prevencie závažných priemyselných havárií
Súhlasí s vydaním súhlasného stanoviska bez
pripomienok.
3.

Slovenská inšpekcia
životného prostredia,
IŽP Bratislava (list č.
6985-28704/37/2017/Faš
z 13. 9. 2017)

Inšpekcia ako povoľujúci orgán na základe navrhovanej
zmeny č. 4 rozšírenia skládky nebezpečných odpadov
v lokalite Zohor odporúča posudzovanie podľa zákona č.
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.

4.

ŠOP SR Banská Bystrica
(list č. ŠOP SR/1239004/2017-6.3 z 02. 08.
2017)

Stotožňuje sa so stanoviskom územne príslušného
organizačného útvaru ŠOP SR, Správy CHKO Záhorie
č. CHKO/ZA/303 001/2017 z 31. 07. 2017).
Nepožaduje z hľadiska záujmov ochrany prírody
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Splnenie požiadavky nie je v možnosti ani v pôsobnosti
navrhovateľa.
Navrhovateľ nemá požadované informácie k dispozícii, ani
možnosť takéto informácie podľa platných všeobecne
záväzných právnych predpisov zisťovať a zhromažďovať.
Požadované informácie by mal mať k dispozícii orgán štátnej
správy odpadového hospodárstva, do ktorého pôsobnosti patrí
vypracovanie programov odpadového hospodárstva a ktorému
držitelia odpadov pravidelne ohlasujú údaje z evidencie
o druhoch odpadov, množstve odpadov a nakladaní s nimi.
Navrhovateľ
je
prevádzkovateľom
zariadenia
na
zneškodňovanie odpadov a v oznámení môže uviesť len
informácie, ktoré má k dispozícii.
Potreba zmeny navrhovanej činnosti uvedená v oznámení
vyplýva z vlastnej analýzy stavu skutočného napĺňania skládky
NO a NNO, ktorú navrhovateľ prevádzkuje, za roky 2009 –
2016.
Berie sa na vedomie.

SIŽP v stanovisku posudzovanie nepožaduje, len „odporúča“
bez uvedenia akéhokoľvek dôvodu.
Posudzovanie by podľa nášho názoru nebolo prínosom pre
životné prostredie, nezískali by sa žiadne nové informácie
o vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie, ktoré by
neboli známe.
Posudzovanie by znamenalo len zbytočnú stratu času orgánov
verejnej správy a navrhovateľa a neefektívne vynaloženie
prostriedkov štátu i prostriedkov navrhovateľa.
Navyše by to zbytočne oddialilo samotnú realizáciu zmeny
navrhovanej činnosti.
Berie sa na vedomie.

5.

ŠOP SR Správa CHKO
Záhorie
(list č.CHKO/ZA/303
001/2017 z 31. 07. 2017).

6.

MŽP SR, sekcia geológie
a prírodných zdrojov,
odbor štátnej
geologickej správy (list
č. 35008/2017-6.3 z 12.
08. 2017)
MŽP SR, odbor
integrovanej prevencie
(list č. 33497/2017 z 25.
07. 2017)

7.

8.

9.

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
Bratislava hl. mesto (list
č. HZP/13789/2017,
z 28.07.2017)
OR Hasičského
a záchranného zboru
v Malackách, odd.
požiarnej prevencie (list
č. ORHZ-MAI-12950-

a krajiny pokračovať v procese posudzovania vplyvov
navrhovanej zmeny činnosti na životné prostredie podľa
zákona č. 24/2006 Z. z.
Uvádza, že nemá k predloženému oznámeniu o zmene
činnosti „Skládka odpadov na nebezpečný odpad v
lokalite Zohor (Zmena č. 4)“ aj vzhľadom k doteraz
vykonaným hodnoteniam žiadne nové požiadavky.
Uvádza: Všetky naše prípadne požiadavky boli
dostatočne vyhodnotené v doteraz vykonaných
hodnoteniach. Pri dodržaní všetkých uvedených
opatrení je možné požadovanú činnosť' v lokalite Zohor
(Zmena č. 4)" pokladať za prijateľnú z hľadiska ochrany
prírody a krajiny.
K spracovaniu kapitol oznámenia týkajúcich sa
geologickej problematiky nemá žiadne pripomienky.

Berie sa na vedomie.

Berie sa na vedomie.

Súhlasí s činnosťou v oznámení o zmene kde sa
navrhuje zväčšenie kapacity existujúcej skládky NO v
prípade, ak exitujúca skládka splní podmienky určené v
zákone č. 79/20I5 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, ktorým je transponovaný
článok 8 smernice Rady 1999/3l/ES o skládkach
odpadov a zároveň sa zabezpečí súlad so zákonom
č.39/ 2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Z hľadiska ochrany zdravia úrad netrvá na posudzovaní
zmeny činnosti umiestnenej na parcelách č. 24125/13,
15 v k. ú. Zohor.

Berie sa na vedomie.

Z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik
negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Berie sa na vedomie.
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Berie sa na vedomie.

10.

11.

001/2017 z 31. 07. 2017)
Dopravný úrad, sekcia
leteckých navigačných
služieb a letísk (list č.
15941/2017/ROP002/24857 z 20.07.2017)
Obec Zohor (list č.
258/2017 z 30. 06. 2017)

Nemá z hľadiska záujmov civilného letectva k
predmetnej stavbe žiadne požiadavky.

Berie sa na vedomie.

Informovali o zverejnení informácie o zmene
navrhovanej činnosti na úradnej tabuli obce.

Berie sa na vedomie.

Bratislava, 19. 09. 2017
Za správnosť: Ing. Katarína Kollárová,
konateľka spoločnosti
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