Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Číslo: 7437/2020-1.7/dh
23974/2020
Bratislava, 20. máj 2020
ROZHODNUTIE
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho
hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie,
ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie 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 ako príslušný orgán
podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, podľa § 22 ods. 6 tohto zákona
upúšťa od požiadavky variantného riešenia
navrhovanej činnosti „SENEC – centrum odpadového hospodárstva“ navrhovateľa AVE SK
odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, 821 05 Bratislava.
Odôvodnenie:
Navrhovateľ, navrhovateľa AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, 821 05
Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 23. 04. 2020 na Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky, sekciu environmentálneho hodnotenia a odpadového
hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“), podľa
§ 22 ods. 6 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“) žiadosť o upustenie od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti
„SENEC – centrum odpadového hospodárstva“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“).
V predloženej žiadosti o upustenie od požiadavky variantného riešenia navrhovanej
činnosti navrhovateľ uvádza, že navrhovaná činnosť spočíva v dobudovaní prevádzkovanej
skládky o nasledovné činnosti:
a) Zariadenie na úpravu komunálnych odpadov;
b) Výstavba kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov;
c) Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov;
d) Rozšírenie prevádzkovanej 3. etapy skládky odpadov o kapacitu 220 600 m3,
ktoré sú zaradené podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov nasledovne:
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9. Infraštruktúra
Pol.
číslo

Činnosť, objekty a zariadenia

3.

Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný s
kapacitou
Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem
zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5
a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných
odpadov
Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov,
z neželezných kovov alebo starých vozidiel
Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného
odpadu

6.

10.
11.

Prahové hodnoty
Časť A
Časť B
(povinné
(zisťovacie
hodnotenie)
konanie)
3
od 250 000 m
do 250 000 m3
-

od 5 000 t/rok

-

Bez limitu

Od 100 000 t/rok

od 50 000 t/rok do
100 000 t/rok

Navrhovateľ v žiadosti uvádza, že plánuje rozšíriť vykonávanú činnosť o ďalšie
navrhované činnosti v rámci areálu prevádzkovanej skládky nie nebezpečných odpadov
v katastrálnom území Senec s naviazaním na jestvujúce a prevádzkované skládkovacie
priestory v rozsahu 3. etapy, v súlade s platnou legislatívou a požiadavkami na bezpečné
zneškodňovanie odpadov skládkovaním a zhodnocovanie využiteľných odpadov. Existujúca
prevádzka zariadenia bude doplnená o úpravu komunálneho odpadu, kompostovanie a
zhodnocovanie stavebných odpadov, tak aby zabezpečovala komplexné činnosti v rámci
odpadového hospodárstva a súčasne aby bola celá činnosť vykonávaná čo najefektívnejším
spôsobom v rámci jedného areálu. Navrhovateľ v žiadosti ďalej uvádza, že prevádzka skládky
a manipulácia s odpadom je v danej lokalite zabehnutá 25 rokov a doplnením existujúcej
činnosti o ďalšie súvisiace činnosti umožnia komplexné nakladanie so všetkými navrhovanými
druhmi odpadov charakteru ostatné zo zvozovej oblasti.
Navrhovateľ predložil v roku 2017 na MŽP SR oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
„Skládka odpadov Senec – 3. etapa – Navýšenie hrádze severozápadného cípu skládky
odpadov“, ktoré bolo predmetom zisťovacieho konania a pre ktoré bolo vydané v zmysle § 29
ods. 11 zákona o posudzovaní vplyvov rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. 306/20191.7/bj, 33470/2019-int., 33471/2019 zo dňa 24. 06. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
02. 03. 2020 a ktorého predmetom je taktiež zvýšenie kapacity existujúceho telesa skládky
o objeme 66 000 m3 bez plošného rozširovania existujúcej skládky.
Podľa § 18 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov ak ide o viacero na seba nadväzujúcich
zmien tej istej činnosti, ktoré samostatne nedosahujú prahové hodnoty uvedené v prílohe č. 8,
ale v súčte ich dosahujú alebo prekračujú, považujú sa tieto zmeny činnosti za jednu činnosť.
MŽP SR na základe vyššie uvedeného vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktorá je
predmetom žiadosti zastáva názor, že samostatné rozšírenie prevádzkovanej 3. etapy skládky
odpadov o kapacitu 220 600 m3 je podľa ust. § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní
vplyvov predmetom zisťovacieho konania, pre ktoré je potrebné predložiť príslušnému orgánu
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracované podľa prílohy č. 8a zákona
o posudzovaní vplyvov. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že MŽP SR má zo svojej úradnej
činnosti vedomosť o vyššie uvedenom konaní pre zmenu navrhovanej činnosti uvádza vo veci
žiadosti o upustenie od navrhovanej činnosti nasledovné.
MŽP SR má zato, že podľa ust. § 20 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov sú navrhovaná
činnosť, ktorá je predmetom žiadosti a zmena navrhovanej činnosti „Skládka odpadov Senec –
3. etapa – Navýšenie hrádze severozápadného cípu skládky odpadov“ v prevádzkovej
a priestorovej súvislosti a zároveň sú to zmeny tej istej činnosti, ktoré na seba nadväzujú a ktoré
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samostatne nedosahujú prahové hodnoty uvedené v prílohe č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov,
ale v súčte ich dosahujú alebo prekračujú a v zmysle ust. § 18 ods. 4 zákona o posudzovaní
vplyvov sa považujú tieto zmeny za jednu činnosť.
Na základe tejto skutočnosti MŽP SR konštatuje, že ide o zmenu navrhovanej činnosti,
ktorá je v zmysle ust. § 18 ods. 1 písm. d) zákona o posudzovaní vplyvov predmetom
posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa tohto zákona.
V tejto súvislosti, vzhľadom na uvedené a s ohľadom na účel zákona o posudzovaní
vplyvov, MŽP SR upozorňuje navrhovateľa, že v rámci konania o posudzovaní vplyvov bude
potrebné vyhodnotiť vplyvy na životné prostredie kumulatívne, t. j. existujúca navrhovaná
činnosť vrátane predchádzajúcich samostatných zmien a ich možné synergické pôsobenie.
Vzhľadom na technológiu a umiestnenie navrhovanej činnosti, MŽP SR akceptovalo
dôvody uvedené v žiadosti navrhovateľa a rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
rozhodnutia.
Zámer vypracovaný podľa § 22 a prílohy č. 9 zákona o posudzovaní vplyvov bude
obsahovať jeden variant navrhovanej činnosti, ako aj nulový variant, t. j. variant stavu, ktorý
by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila.
Zámer je potrebné doručiť v dvoch listinných vyhotoveniach a jednom jeho vyhotovení
na elektronickom nosiči dát.
MŽP SR zároveň poukazuje na to, že ak z pripomienok predložených k zámeru podľa
§ 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov vyplynie potreba posudzovania ďalšieho reálneho
variantu navrhovanej činnosti, príslušný orgán uplatní požiadavku na dopracovanie ďalšieho
variantu v konaní podľa zákona o posudzovaní vplyvov.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné
súdom.

Ing. Roman Skorka
riaditeľ odboru

Doručuje sa
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, 821 05 Bratislava

