
MEsTo šeuoníx
Hlavná 37, 93101 Šamorín

číslo : I488l20I4-009/SOcÚ
Preprotokolované na č. 14912015 dňa 9.L20I5
Preprotokolované na ě. 2281201 6 dňa 13.1.2016
Preprotokolované na ě. 1441201 7-009/SOcÚ dra 17 .I.20I7

MEsTo ŠavonÍN
Spol. obecný úrad

93l01 ŠevoRÍN

V Samodne2I.7.2017

V e c : Upovedomenie o podaní odvolania

V zmysle § 56 zákonaě.7111967 Zb. o správnomkonaní Vás ako účastníkakonania up ove d
om uj e m e otom, že proti rozhodnutiuprimátoramesta Šamorín ě. I488l2014-007/SOcÚ
(preprotokolované na ó. I49l2015 dňa 9.t.2015, preprotokolované na ě.22812016 dňa 13.1.2016)
zo dňa 20.7.2016, ktoqým sa podťa § 37 stavebného zákona zamietlo umiestnenie stavby
,,Zariadenie na vysokoteplotné zhodnocovanie komunálneho odpadu", na pozemku parcela č.
22411,,22414,41ll10,4!í111,4IIll2,411128,4t1l31,411132,41Ll36, 411138,41314,41315,41316,
4t3t7,4l3l18,4!3t20,4í3t21,413t22, 413t25, v katastrálnomúzemí Bučuháza, mesto Šamorín
pre nawhovateťa SPV DÁLOVCE s. r. o. IČO 45 615 756 sídlo Jurigovo námestie 15, 841 05
Bratislava (póvodné sídto Agátový rad 100/1, 931 01 Šamorín) podal dňa 10.8.2016 účastník
konania SPV DALOVCE s. r. o. ICO 45 615 756 sídlom Jurigovo námestie 15, 841 05 Bratislava
(póvodné sídlo Agátový rad 100/1, 931 01 Šamorín) zastíryená Advokátskou kanceláriou JUDr.
Lubomírom Schweighoferom, tČO :1782809, sídlom Šafarikovo nám.2, 8lI 02 Bratislava
odvolanie proti zamietnutiu rozhodnutia o umiestnení stavby, ktorého fotokópiu Vám v prílohe
zasielame.

Zéroveřt Vás žiadame, aby ste sa v lehote do 7 dní odo dňa obdržaria tohto upovedomenia
vyjadrili k danému odvolaniu.

á/_GaVrielBárdy's
primátor meŠa

v. z.Ing. Vojtech Bajkay
vedúci stavebného úradu socú v Šamoríne

Doručí sa:
1. SPV DÁLOVCE s. r. o., Jurigovo ntímestie 15, 841 05 Bratislava

Korešpodenčná adresa: Bratislavská cesta 37, 931 01 Šamorín
2. JUDr. Lubomír Schweighofer - Advokátska kancelária, Šafárikovo nám.2,81l 02 Bratislava -

zastúpenie
3. Ing. Ladislav Pálinkás, Pomlejská 26,931 01 Šamorín
4. Ing. Ladislav PáliŇás - KOVOPAL, Pomlejská26,931 01 Šamorín
5. KOVO HORVÁTH s. r. o., Cintorínska 2,g3I01 Šamorín
6. Juraj Jávorka, Pomlejská14,931 01 Šamorín
7. Juraj Jávorka- ťt-JAFUR, Pomlejská 14,93I01 Šamorín
8. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36,8I7 15 Bratislava l 1

9. BIOMIT s. r. o., Pomlejská 26,93101 Šamorín
10. STROJ - LIFT spol. s. r. o., Valachovej 4,84I 01 Bratislava

korešpodenčná adresa: Mgr. Milena Nosková, Obchodná 2,8II 08 Bratislava - správca
konkurznej podstaty



11. Ing. Vladimír Rybár, Nezábudková3,931 0l Šamorín
12. Ing. Dušan Veselko, Nezábudko vá I , 93l 0 1 Šamorín
13. Združenie obcí Horného žitného ostrova v odpadovom hospodárstve, Gazdovský rad 37lA,93I

01 Šamorín
14. Ladislav Ballán, Gútorská g,93101 Šamorín
15. Natália Ballánová, Gútorská 9,93I01 Šamorín
16. Ladislav Ladič, 930 4I Kvetoslavov 67
17. Michal Feketevízi, 930 31 Vojka nad Dunajom}}9
18. Tibor Bekó, Slnečná '!,g,g31 01 Šamorín
19. ValériaBekóová, Slneěná |g,931 0l Šamorín
20. ZP- Ing. arch. Andrea Klimková - ANDREA KIIMKO architecture s. r. o., Haydnova 19, 811

02 Bratislava
21. Mesto Šamorín
22. Obec Kvetoslavov
23. Obec Veťká Paka
24.Obec Macov
25. Obec Trnávka
26. Obec Lehnice
27.YlastaTomayová, Špieszová 1, 841 04 Bratislava
28. Ing. Adriana Hurtoňová, Čilistovská24,931 01 Šamodn
29.Katarína Šaranská, Čukárska Paka43,930 51 Veťká Paka
30. Ing. Gabriela Csériová, Hlavná 22,93101 Šamorín
31. Prof. Ing. Pavel Elesztós CSc., Mličňanská 48,931 01 Šamorín
32.MaňánDlugoš, Bučuhtíza 18,931 01 Šamorín
33. Ing. Béla Bugár, Pomlejská cesta20,931 01 Šamorín
34. KatarinaĎurovková, Mliečňanská l6, 931 0l Šamofin
35. Ing. Agneša Tótová, Nezábudková5,931 01 Šamoťn
36. Henrieta Ugroczka, Šámot 29IlI5,931 01 Šamodn,
37. RastislavVozník, Hlavná 14,931 01 Šamorín
38. Jozef Nagy, Pokojná ulica 2,93! 01 Šamorín
39. Ing. Martin Šimurda, Kúpel'ná 79,93101 Šamorín
40. Mgr. Marta Galbáčová, Požiarnická22,931 01 Šamorín
41. Ing. Štefan Andrássy, Vodárenská32,93101 Šamorín
42. ArpáÁ Óry, Breštanová ulica t9,93l01 Šamorín - Mliečno
43 . Katarina Halászov á, Š ámot 286 l 6, 93 1 0 1 Š amorín
44. Diana |} groczká, Šámot 286 l 6, 93 1 0 1 Šamorín
4 5. J ozef L] gtoczky, Šamot 286 l 6, 93 1 0 1 Šamorín
46. Karol lJgróczky, Š,imot 290lt1,93l01 Šamorín
47. CsabaUgróczky, Šámot 290111,93t 01 Šamorín
48. Lívia IJgrócrká, Šrimot 290111, 931 01 Šamorín
49. Kristína Kuruczová, Šámot 290lII,g3I01 Šamodn
50. Karol Ugroczky, Šamot 290lt5,931 01 Šamorín
51. Imrich Ugroczky, Šámot 283118,931 01 Šamorín
52. Ákos Ugroczky, Šámot 283118,931 01 Šamorín
53. Brigita lJgroczká, Šámot 283118,931 01 Šamorín
54. Ildikó lJgroczká,Šámot 283118,931 01 Šamorín
55. Alexander Kováč, Šámot 293123,931 01 Šamorín
56. Ibolya Bokorová, Šrimot 293123,931 01 Šamorín
57. Ing. Renáta Koleková, Bučuhaza 36,931 01 Šamorín
58. Ondrej Derzsi, Gazdovský rud23,931 01 Šamorín
59. Helena Fehérová, Gazdovský rad 61,931 01 Šamorín
60. Ladislav Fehér, gazdovský rad 61,931 01 Šamorín
6I. Jozef Štenda, gazdovský rad,63,931 01 Šamorín
62. HelenaŠtendová, Gazdovský rud 63,93 1 01 Šamorín



63. EvaFejesová, Gazdovský rad 65,93 1 01 Šamorín
64. Lívia Mészárosová, Hlavná 24, g31 0 1 Šamorín
65.Ing. Maroš Valentovič, Hlavná 791124,931 01 Šamorín
66.EvaKošťálová, Hlavná 30,931 01 Šamorín
67. Imrich Košťál, Hlavná 30,931 01 Šamorín
68. Eva Fehér, Hlboká cesta 13, 93l 01 Šamorín
69. Ladislav Fehér, Hlboká cesta 13, 931 01 Šamorín
70. Ing. Jana Kubínová, Hlboká cesta2168/17,931 01 Šamorín
7 l. Katarína Halászová, Čilistovská 4, 931 0 1 Šamorín
72.EvaTóth, Hrušovská 2240146,931 01 Šamodn
73. Veronika Horváthová, Hrušovská224146, 931 01 Šamorín
74. Denisa Kurtiová, Pod záItadami 87, 931 01 Šamorín
75. Andrej Úrge, ul. Márie 14A,931 01 Šamorín
76.Ing. Alžbeta Lalciková, Nová uI. 7,931 01 Šamodn
77. Miklós Báder, Pomlejská cesta 1148/33,931 01 Šamodn
78. Mgr. Katalin Báder, Pomlejská cesta 1148133,931 01 Šamorín
79.Ing. Jolán Báder, Pomlejská cesta l 148133,931 01 Šamorín
80. Tamás Fazekas, Pomlejská cesta l I48l33,931 01 Šamodn
81. Viktor Szúcs, Pol'ovnícka 1,93t 01 Šamodn
82. Lucia Szúcsová, Po]]ovnícka 1,93l01 Šamorín
83. Klara Tóthová, Pol'ná t,93t 01 Šamodn
84. Adriana Vargová, Sídlisko Platan 23081 I,93! 01 Šamodn
85. MgI. Imrich Fehér, Sídlisko Platan 23081I,93I01 Šamorín
86. BranislavBrza,Obilná IA,931 01 Šamorín
87. Ing. Ladislav Tóth, 930 30 Báč 159
88. Angelika Oosterhius Ertl, Čukárska Paka42I,930 51 Velká Paka
89. Robert Johancsik, Trnávka 97,930 3}Blatnána Ostrove
90. Magda Sátor Erseková,930 32 Macov 91
91. Silvester Sátor Ersek, 930 32 Macov 91
92.Maria Sátor Ersek,930 32 Macov 36
93.l|l4.žría Psotová, 930 32 Macov 36
94. Silvia Vajdová, 930 32 Macov 36
95. Tímea Psotová, 930 32 Macov 36
96. MSc, Judit Kádek, Kostolná galaI32,930 34 Holice
97. Gabriel Kádek, Kostolná gala132,930 34 Holice
98. Klrára Kádeková, Kostolná galaI32,930 34 Holice
99. Silvia LászIóová, Korytnická 8, 821 06 Bratislava
100. RozáliaPurgerová, Zelená I3,93l 01 Šamodn
101. ZsuzsanaPurger Bodó, Zelená !3,93l 01 Šamorín
l02. Ernest Világi, Dunajská 6,93I01 Šamorín
103. Ing. Juraj Paška, Čilistovská 5,g3101 Šamorín
I04. Združenie domových správ, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava
105. Tomáš Bors, Dunajská 1060/3 I,93t 01 Šamorín
106. Krajský pamiatkový urad Trnava, Cukrová 1,9l7 0l Trnava
I07. Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 8I7 62 Bratislava
108. ORANGE SLOVENSKO a. s., Metodova,82l08 Bratislava
109. UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. o., Ševčenkova36,P. o. BOX 216, 850 00 Bratislava
110. Dotknutáverejnosť

Zverejnené 26.7.2017

Vybavuje: Ing. Vojtech Bajkay
Mestský urad v Šamodne
Spoločný obecný úrad - odbor stavebný



sídlom Gazdovský rad37lA,93l 01 Šamorín
t. č.03Il 5624742



Mosttký úraci §arn*riu

čirlo eáznamu:

§ § -*§- 3*§?

Ů!:i* spit;, }-ybxv*j,*

g€§*r;.ýllxq9,č. tlsstzotl-ool

Navrhovatel':

zast.

Mesto Šamorín
Hlavná 37
93r 01 Šamorín

V Bratislave, dňa 20.06.2017

sPvDÁLOVCE s.r.o.
so sídlom Jurigovo námestie 439/15,841 05 Bratislava - mestská časť
karlova ves
Ičo: +s 6t5 756
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. l08468/8,
štatutárny orgián: Mgr. Mariana Hrachalovri konatelka

odvolanie

navrhovatel'a proti rozhodnutiu
Mesta Samorín zo dňa 18.05.2017
o zamietnutí návrhu navrhovatel'a
vo veci lydania územného
rozhodnutia č. 1488/2014-
007/SOcÚ, preprotokolované na č.
1491201,5 dňa 09.01.2015,
preprotokolované na č. 22812016
dňa 13.01.2016, preprotokolované
na č. I44l2017-007/SOcÚ dňa
í7.0I.2017

trojmo;

Pfilohv:
- plná moc;
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Dňa06.06.2017 bolo navrhovatelbvi, obchodnej spoločnosti SPV DÁLOVCE, s.r.o. doručené
roáodnutie Mesta Šamorín zo dňa 18.05.2017, č. 1488l20l4-007/SOcÚ, preprotokolované na č.
l49l20l5 dňa 09.0i.2015, preprotokolované na č.228/2016 dňa l3.01.2016, preprotokolované na č.
l44l20I7-007lSOcÚ dňa l7.0I.20l7 (d'alej ako ,,napadnuté rozhodnutie"), ktorlým Mesto Šamorín
ako príslušný stavebný úrad zamietlo návrh navrhovatel'a vo veci vydania územného rozhodnutia na
stavbu ,,Zariadenie na vysokoteplotné zhodnocovanie komunálneho odpadu" na pozemku parc. č.
224/1,22414, 4I1l10, 41,Vll, 41lllz, 4lll28, 4I1l3l, 4lll32, 411136, 4l1l38, 413/4, 4I3l5, 413/6,
4I3l7,413lI8, 4l3l20,4l3l27, 4l3ll2,4l3l25 v katastrálnom území Bučuháza, mesto Šamorín.

Proti vyššie uvedenému rozhodnutiu Mesta Šamorín podáva navrhovatel' prostredníctvom
svojho právneho zástupcu vsúlade sustanovením § 53 Správneho poriadku vákonnej l5-dňovej
lehote nasledovné

odvoIanie,

pričom navrhuje,

aby Mesto Šamodn ako príslušný prvostupňovJ stavebný úrad v zmysle ustanovenia §
57 ods. 1 Správneho poriadku v plnom rozsahu vyhovelo podanému odvolaniu navrhovatel'a a
povolilo umiestnenie stavby ,rZariadenie na vy§okoteplotné zhodnocovanie komunálneho
odpadu" na pozemku parc. č. 224lI,22414,41tll0,41IlI1,4llll2,4l!I28,4lll31,4tll32,411136,
4lll38, 41314, 41315, 41316, 41317, 4l3l18, 413120, 413l2l, 413lZ2, 4l3l25 v katastrálnom území
Bučuháza, mesto Šamodn;

alternatívne ] ;:1:,.ii;.l: :: ;;:t,:,1 1! l-t l.::i..i

aby Okresný úrad Trnavar.od|qr,"yýsQry,Ir.,e,bglgvg,politiky ako druhostupňový
stavebný úrad v zmysle ustanovenia- § 59 ods. 2 Správneho poriadku napadnuté uznesenie
zmenil tak, že povol'uje umiestnenie stavby ,rZariadenie na vysokoteplotné zhodnocovanie
komunálneho odpadu" na pozemku parc. č.22411,22414, 4llll0, 4lll11, 411112, 411128, 4íl/31,
411132, 411136, 4lll38, 4l3l4, 4l3l5, 41316, 4l3l7,, 413ll8, 413120, 4t3l2l, 413122, 413125
v katastrálnom území Bučuházao mesto Šamorín;

alternaíívne

aby Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky v zmysle ustanovenia § 59
ods. 2 Správneho poriadku napadnuté rozhodnutie zrušil a v zmysle ustanovenia § 59 ods.
3 vrátil vec Mestu Samodn ako príslušnému stavebnému úradu na ďalšie prejednanie a nové
rozhodnutie.

odóvodnenie:

I.

Navrhovatel'dňa 19.03 ,2014 podat Mestu Šamorín ako príslušnému stavebnému úradu návrh
na lydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby ,,Zariadenie na vysokoteplotné
áodnocovanie komunálneho odpadu" na pozemku parc. č. 224/l, 22414, 47l/l0, 4l1/n, 41ílI2,
4I|l28, 4lll3]l, 47l/32, 411136, 4I1l38, 413/4, 4I3/5, 4I316, 413/7, 4I3/18, 413/20, 4I3l2I, 4l3l2z,
413/25 v katastrálnom území Bučuház4 mesto Šamorín.

Dňa 09.03.2016 vydalo Mesto Šamorín ako príslušný stavebný úrad roáodnutie, ktorym
zastavilo územné konanie z dóvodu neodstránenia vytykaných nedostatkov.

Na základe podaného odvolania Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bYovej politiky
roáodnutím č. V/OU-TT-OVBP2-20I6|0160961Ma zo dňa 19.05.2016 zrušil predmetné rozhodnutie
o zastavení konania zo dňa 09.03.2016 a wátil vec stavebnému úradu na nové konanie.
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V novom konaní Mesto Šamorín ako príslušný stavebný úrad vydalo rozhodnutie č.
l488/20l4-004/SOcÚ, preprotokolované č. l4gl20l5 dňa 09.01.2015, preprotokolované na č.
22812016 dňa 13.01.2016 zo dňa 20.07,2016, ktoným zamietlo návrh navrhovatel'a na vydanie
územného rozhodnutia na predmetnú stavbu.

Proti vyššie uvedenému roáodnutiu podal navrhovateť v zákonnej lehote odvolanie, pričom
Okresný úrad Trnava, odbor výstavby abytovej politiky na základe podaného odvolania rozhodnutie
ozamietnutí návrhu na vydanie územného roáodnutia zo dňa20.07.2016 zrušil a dňa 19.12.2016
vrátil Mestu Šamorín na nové konanie.

V novom konaní Mesto Šamorín ako príslušný stavebný úrad napadnu!ým roáodnutím zo dňa
18.05.2017 opátovne roáodlo tak, že zamietlo návrh navrhovatel'a na vydanie,územného roáodnutia
o umiestnení stavby.

Je potrebné zdirazniť, že Mesto Šamorín ako príslušný stavebný úrad bolo pri vydávaní
napadnutého uznesenia viazané právnym názorom Okresného úradu Trnava, odboru qýstavby
a bytovej politiky ako nadriadeného orgánu, ktoqý mu v d'alšom konaní uložil povinnosť posfupovať
v súlade so ákonom, posúdiť súlad územného plánu Mesta Šamorín s nawhovanou stavbou, zistiť
presne súlad s územným plánom mesta.

V novom rozhodnutí bolo potrebné zaoberať sa umiestnením zariadenia nielen na spalbvanie,
ale aj na áodnotenie odpadu, pričom v samotnom roáodnutí nie je postačujúce len strohé
konštatovanie súladu, resp. rozporu s územným plánom, ale bolo treba uviesť vzájomné súvislosti
medzi platnou skutočnosťou a navrhovanou stavbou.

Odóvodnenie nového rozhodnutia musí byť natolko prepracované, aby aj nezainteresovaná
osoba po prečítaní roáodnutia mala ozrejmené, zak}ch dóvodov spravny orgán rozhodol tak, ako je
uvedené vo qýroku rozhodnutia.

II.

Navrhovatel' má v prvom rade za too že napadnuté rozhodnutie je v rozpore s právnym
názorom Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politilry, ktorým malo byt'Mesto
Šamodn pri vydaní nového rozhodnutiaviazané.

Mesto Samodn nerešpektovalo d6sledne právny názor Okresného úradu Trnava, odboru
výstavby a býovej politilcy, svoje nové rozhodnutie dostatočne a presvedčivo neod6vodnilo, čím
spósobilo nezákonnost'a podstatnú nepreskúmatel'nost' napadnutého rozhodnutia.

Napadnuté rozhodnutie je tiež nezákonné avecne nesprávne, nakol'ko vychádza
z nesprávneho právneho posúdenia veci, pričom Mesto Šamofin ako príslušný stavebný úrad
dospelo na základe vykonaných dókazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a na áklade nich
vec nesprávne právne posúdilo.

Právne a skutkové závery Mesta Šamodn prezentované v od6vodnení napadnutého
uznesenia sú nesprávne, nepravdivé, ba priam svojvol'né a arbitrárne, v príkrom rozpore so
záuáznými stanoviskami dotknutých orgánovo Správou o hodnotení aZávereéným stanoviskom
MŽP §R Č. l6t5t2016-3.4lmo, na ktoré bolo Mesto Šamorín ako príslušný stavebný úrad
povinné prihliadat'.

Vyššie uvedené vady napadnutého rozhodnutia navrhovatel'odóvodňuje nasledovne:

m.

V prvom rade si navrhovateť dovol'uje pouká.r;ať na skutočnosť, že napadnuté rozhodnutie
podpísal v zastúpení primátora mesta p. Gabriela Bárdosa vedúci stavebného úradu SOcÚ v Šamoríne
Ing. Vojtech Bajkay.
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V zmysle ustanovenia § 13 ods. 5 ákona ě. 369l99a Zb. o obecnom zriadeni v znení
neskorších predpisov: ,,Starosta je štatutórnym orgánom obce. Starosta móže rozhodovaním o
právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fuziclEch osób a právniclrych osób v
oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v
mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení."

V zmysle ustanovenia § 24 ods. 2 zákona č. 36911990 Zb. o obecnom niadeni v znení
neskorších predpisov: ,,Predstaviteťom mesta a jeho najvyšším výkonným orgónom je primátor mesta.
Na j eho postavenie sa vzťahujú us tanovenia tohto zókana o starostovi, "

V zmysle uvedeného je nepochybné, že štatutárnym orgánom je primátor a len on je
oprávnený ako štatutárny orgán podpiiovať akékol'vek roáodnutia vydávané mestom Šamorín.

Navrhovatel'nemá vedomosť o tom, žeby primátor mesta Šamorín písomne poveril vedúceho
stavebného úradu Ing. Vojtecha Bajkaya na vydávanie akýchkol'vek roáodnutí, auž vóbec nie, aby
rozhodoval v územnom konaní !ýkajúcom sa navrhovanej stavby.

V prípade, ak p. Ing. Vojtech Bajkay nedisponuje písomným poverením na
rozhodovanie, je nutné považovato napadnuté rozhodnutie za neplatný a nulitný správny akt,
ktorý v žiadnom prípade nespósobuje právne následky.

Navrhovatel' týmto žiada, aby p. Ing. Vojtech Bajkay predložil písomné poverenie na
rozhodovanie v predmetnom územnom rozhodnutí so všetkými zákonnými náležitost'ami,
nakol'ko inak ide o absolútne nezákonné a nulitné rozhodnutie vydané nepfislušným orgánom
a podpísané neoprávnenou osobou.

tv.

Navrhovatel' v tejto súvislosti dáva do pozornosti skutočnost', že Mesto Šamorín
absolútne nerešpektovalo pnivny názor Okresného úradu Trnava, odbor výstavby a bytovej
politiky, ktorý uložil Mestu Samorín povinnost' zistit' presne súlad s územnÝm plánom mesta,
pričom v samotnom rozhodnutí nie je postačujúce iba strohé konštatovanie súladu, re§p.
rozporu s územným plánom, treba uviest' vzájomné súvislosti medzi platnou skutočnost'ou
a navrhovanou stavbou, pričom odóvodnenie musí byt' natol'ko prepracované, aby aj
nezainteresovaná osoba mala po prečítaní ozrejmené, z alcých d6vodov správny orgán rozhodol.

Po prečítaní odóvodnenia napadnutého uznesenia je nutné konštatovať, že Mesto Šamorín
v podstate len od slova do slova zopakovalo svoju argumentáciu z predchádzajúceho rozhodnutia
o zamietnutí návrhu navrhovatel'a, ktorá spočívala v tom, že v zmysle zmien a doplnkov č. 2
územného planu č. 8l2015/ilzo dňa24.09.2015 aII|ZDLS/XXIII zo dňa I5.IZ.2015, ktoým sa mení
a doplňa tzemný plán č. 812007/XXII zo dňa 13.12.2007 a zlrrjen a doplnkov ě. l - 33/2010Dfi zo dňa
04.1LZOrc v tejto lokalite ZaD2.09 (pred!ým lokalita 502) už nie je možné umiestnenie arealizácia
stavby takého charakteru, t. j. neprípustné umiestnenie zariadenia na skládkovanie odpadu, spaťovanie
odpadu alebo akékolŤek energetické zhodnocovanie odpadu.

Stavebný úrad odóvodnil zamietnutie návrhu na umiestnenie stavby tou skutočnosťou, že
nakolko nebolo vydané právoplatné rozhodnutie na tuto stavbu, ktoré by malo platnlý územný plán
zohťadniť, stavbu nie je možné umiestniť v lokalite ZaD2.09 (pred!ým lokalita 205).

Zo spisového materiálu je zrejmé, že navrhovatel' podal návrh na vydanie územného
rozhodnutia dňa 19.03.2014, pričom je nesporným faktom, že ktomuto dňu došlo vzmysle
stavebného poriadku k začatiu územného rozhodnutia.
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Návrh na vydanie územného rozhodnutia teda bol podaný v čase platnosti územného plánu
mesta Šamorín č. 8/2007XII zo dňa 13.12.2007 a zmeny č. 1 - 33120lO/)(I zo dňa 04.11.20l0. ktoný
v čase nodania návrhu novolbval v danei lokalite 502 v obmedzenom rozsahu umiestnenie zariadenia
na separovaný zber odpadov. zariadenia na spracovanie. úpravu a nakladanie s odpadmi.

Je nepochybné. že podl'a územného nlánu mesta platného v čase podania návrhu na
wdanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby bolo možné navrhované zariadenie
v predmetnei lokalite postavito.

V zmysle ustanovenia § l42d ods. 1 zákona é. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný ákon): ,,Konania, ktoré boli zďaté a pravoplatne neulrončené do L januára
20] 5, sa dokončia podťa doterajších predpisov. "

StavebnÝ úrad ie povinnÝ pri rozhodovaní wchádzať zo stavu v Čase podania návrhu.
t"d" p"i ,o"hodo"roí o,.*i".to*í o."d-"to"i .t"rby
z územného plánu mesta č.8/2007DilI zo dňa 13.12.2007 platného ku dňu podania návrhu.

Súlad navrhovanej stavby s územným plánom mesta je takisto skonštatovaný vo všet§ých
lyjadreniach a stanoviskách dotknu!ých orgánov, kladným spósobom sa o tejto skutočnosti vyjadruje
aj 

-spracovatel' 
Správy o hodnotení (EIA), pričom aj samotné IvtŽP Sn v Závereénom stanovisku č.

|ertZOrc-Z,4lmo vychádzalo zo súladu navrhovanej stavby s územným plánom mesta Šamorín.

Na základe vyššie uvedeného navrhovatel' považuje za absolútne nesprávny názor mesta
Šamodn o nemožnosti umiestnenia predmetnej stavby v lokalite 502 (novooznačenej ako
ZaD2.09), nakoloko v územnom konaní začatom pred účinnost'ou zmien a doplnkov Č. 2 je nutné
pokračovat'a rozhodovato podl'a stavu platného a účinného v čase podania návrhu.

Na posudzovanÝ prípad sa teda zmenv a doplnky č.2 územného plánu mesta nevzťahuiú
a pre rozhodnutie o umiestnení navrhovanei stavby sú irelevantné.

Navrhovateí tiež zdórazňuje, že Mesto Šamorín doslovne prevzalo svoju argumentáciu
o nemožnosti umiestnenia stavby zo zrušeného roáodnutia o zamietnutí návrhu zo dňa 20.07.2aI6,
pričom Okresný súd Trnava, odbor qýstavbya bytovej politiky jednoznačne určil smer a požiadavky,
ktoré má odóvodnenie nového rozhodnutia splňať.

Mesto Šamodn teda nerešpektovalo záviiznÝ právnv názor nadriadeného orgánu
a zaťažilo napadnuté rozhodnutie nepreskúmatel'nost'ou. nakol'ko nové odóvodnenie
napadnutého rozhodnutia vžiadnom prípade nesplňa požiadavkv zo stranv okresného úradu
Trnava. odbor výstavby a bytovei politiky.

V tejto súvislosti je tiež potrebné uviesť, že ani zmenami a doplnkami č. 2 územného plánu
mesta Šamorín nedošlo k zmene funkčného zaradenia danej tokality, aj naďalej ide o plochu pre
priemyselnú qýrobu, podnikateťské aktivity a sklady so zmenou regulácie - bez zmeny funkěného
vyllžitia.

Na lokalitu ZaD2,09 (podl'a starého oznaěenia 502) bol pridaný regulatív so zákazom
výstavby spalbvní alebo inej formy likvidácie odpadu, pričom ako z nižšie uvedenej argumentácie
vyplýva, činnosťuvedenáv navrhovanom zariadeníje považovanázazhodnocovanie odpadu.

V rozpore s vyššie uvedeným regulatívom je potom samotné znenie textovej časti zmien
a doplnkov é.2 územného plánu, kde sa deklaruje zákaz umiestniť zariadenia na skládkovanie odpadu,
spaťovanie odpadu alebo akékolVek energetické zhodnocovanie odpadu.

Uvedený rozpor tiež nebol do dnešného dňa zo strany Mesta Šamorín nijak}m spósobom
objasnený, priěom do dnešného dňa nie je zrejmé, aké stavby nie sú podl'a zmien a doplnkov č. 2
územného plánu v lokalite ZaDZ.O9 neprípustné.
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základnÝm predpokladom. z ktorého však Mesto Šamorín malo pri rozhodovaní
wchádzať ie. že súlad navrhovanei stavbv ie potrebné posudzovat' v nadviiznosti na územnÝ
plán mesta č. 8/2007DilI zo dňa 13.12.2007 a zmenv č. 1 - 33/2010i)il zo dňa 04.11.2010 platné
a účinné ku dňu podania návrhu na wdanie územného rozhodnutia.

v.

Mesto Šamorín v tejto súvislosti podstatným spósobom pochybito aj tým, že sa absolútne
nezaoberalo otázkou neplatnosti zmien a doplnkov č. 2 územného plánu mesta Šamorín, ktorú
navrhovatel' niekol'kokrát v tomto konaní namietal.

Zuznesenia Mestského zastupiteťstva mesta Šamorín prijatého dřn27.06.2015 vyplýva, že
schválilo v súlade s ustanoveniami § 30, §31 a §23 zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný ákon) v zneni neskorších predpisov obstarávanie aktualizácie
územnoplánovacej dokumentácie ako zmeny a doplnky č.2 na zabezpeéenie prerokovania územného
plánu zón.

Mesto Samorín ako orgán územného plánovania v rozpore s ustanovením § 23 ods. 1

stavebného zákona nezvolalo verejné prerokovanie územného plánu zóny pre obyvatelbv obce
a takisto v rozpore s ustanovením § 23 ods. 2 stavebného zÁkona neoznámilo fyzickým a právnickým
osobám na územi riešenej z6ny, ktorých vlastnícke práva sú aktualizáciou územného plánu dotknuté,
termín prerokovania návrhu.

Mesto Samorín takisto nesplnilo svoju povinnost' prerokovať náwh aktualizácie územno-
plánovacej dokumentiácie s vlastníkmi pozemkov, na ktoré sa vďahujú regulatívy neprípustného
funkčného využívania pozemkov v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 stavebného zákona.

V zmysle ustanovenia: § 27 ods. 3 stavebného zákona: ,,Obec schvaťuje územnopldnovaciu
dokumentáciu a jej zdvdzné časti vyhlasuje všeobecne zdvčizným nariadením-"

Mesto Šamorín dňa 30.09.2015 vyvesilo na uradnej tabuli mesta Všeobecne záv'ázné
nariadenie (d'alej ako,,VZN") ě.6120|5, ktorym sa mení adopíňa VZN mesta Šamorín č. 13/2007
a kíorym sa vyhlasuje zÁvázná časť územnoplánovacej dokumentácie - Uzemný plán mesta Samorín
v znení VZN mesta Samorín č.5l20l0.

Na prvej strane zverejneného VZN ě, 6lZU5 je uvedené, že bolo schválené Mestshým
zastupitel'stvom v Samoríne. dňa 24.09.2015 pod č. 8/2015/II.

Zo zbier|<y uznesení Mestského zastupitel'stva v Šamodne, čiastka 8l20l5, je však
zrejmé, že dňa 24.09.2015 nebolo na zasadnutí Mestského zastupitel'stva Mesta Samorín žiadne
uznesenie týkajúce sa územnoplánovacej dokumentácie prijaté ani schválené.

Na základe wššie uvedeného ie teda zreimé. že predmetné VZN č. 6/2015 bolo priiaté
bez predchádzaiúceho schválenia územnoplánovacei dokumentácie. teda v priamom rozpore
s ustanovením § 27 ods.3 stavebného zákona.

Na základe vyššie uvedeného je nejmé, že prijaté VZN č. 612015, ktoým boli vyhlásené
zmeny a doplnky ě. 2 k územnému plánu mesta je neplatné, lyhlásené bez schválenia územno-
plánovacej dokumentácie v rozpore s ustanovením § 27 ods. 3 stavebného zákona pri súčasnom
porušení ustanovení § 22 a § 23 stavebného zákona.

Podl'a názoru navrhovatel'a ide o tak závažné pochybenia pri prijímaní zmien
a doplnkov č. 2 k územnému plánu sp6sobujúce ich neplatnost', že stavebný úrad je na túto
skutočnosť povinný prihliadnut'a lysporiadat'sa s námietkami navrhovatel'a v tejto súvislosti.

Navrhovatel' má za to, že nielen že sa zmeny a doplnky č.2 územného plánu nevzt'ahujú
na predmetné konanie, ktoré bolo začaté ešte počas platnosti a účinnosti p6vodného územného
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plánu, ale tieto zmeny a doplnky č. 2 územného plánu boli prijaté v rozpore so zákonom a sú
neplatné, teda by na ne Mesto Šamorín ako príslušný stavebný úrad pri rozhodovaní vóbec
nemalo prihliadat'.

Nie je pravdivé ani tvrdenie, že zo strany navrhovatel'a neboli podané pripomienky k zmene
lokality č. 50Z, nakol'lto za tymto účelom navrhovatel' dňa 02.09.2015 navštívil Mests§ý úrad
Šamorín, kde vzniesol svoje námietky.

Tieto však zo stranv mesta neboli akceptované.

vI.

Mesto Šamorín sa v odóvodnení napadnutého rozhodnutia venovalo tiež otázke, či v zmysle
územného plánu mesta platného v čase podania návrhu bolo možné povoliť uvedenú ěinnosť v danej
lokalite v obmedzenom rozsahu.

V napadnutom uznesení Mesto Šamorín uvádza, že je nepravdivé konštatovanie
navrhovatel'a, že v čase podania návrhu územný plán mesta povol'oval uvedenú činnost'
v obmedzenom rozsahu, pričom d'alej poukazuje na rozdiel medzi zberom odpadu, áodnocovaním
odpadu a meškodňovaním odpadu v zmysle zákona ě.79l20I5 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorych ákonov v zneni neskorších predpisov.

Mesto takisto vyslovilo_rozpor medzi predkladaným zÁmerom, Správou o hodnotení (EIA)
aZávereěným stanoviskom MZP SR č. I6l5l20l6-3.4lmo tykajúci sa zaradenia nawhovaného
zariadeniav zmysle Prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 4l0l2012 Z. z..

Podl'a nérz;oru stavebného úradu musí byť celé zariadenie kategorizované ako jeden zdroj
znečistenia ovzdušia - spalbvňa odpadov kategória 5.1.1. a spalbvňa odpadov sa vždy považuje
z hl'adiska odpadového hospodrárstva za zariadenie na zneškodňovanie a nie na áodnocovanie
odpadov.

V odóvodnení napadnutého roáodnutia je tiež uvedené, že vybudovanie zariadenia na
vysokoteplotné materiálové a energetické áodnocovanie komunálneho odpadu plaznovou
technológiou, ktorého ýstupom bude elekhická energia" teplo a technické plyny, nemóže byť
zariadením na áodnocovanie odpadov a nemóže byť zdrojom znečisťovania ovzdušiakategóňe 5.7.2.
pretože plazmovou technológiou nevzniká materiál alebo látka. Na tento zdroj sa vďahujú všetky
požiadavky na monitorovanie emisií ako pre spalbvne odpadov podl'a § 10 vyhlášky MZP SR č.
4íl/2012 Z. z..

Na základe vyššie uvedenej argumentácie Mesto Šamorín potom vyvodilo záver, že predmetná
ěinnosť bola nesprávne posudzovaná ako zariadenie na áodnocovanie odpadov, nakolko podl'a
nívoru Mesta Samorín v celom procese malo byť posudzované ako spalbvňa odpadov, priěom však
tento záver je absolútne nesprávny znižšie uvedených dóvodov.

záver Mesh Šamorín. že navrhované zariadenie na wsokoteplotné zhodnotenie
komunálneho odpadu plazmovou technológiou bv malo bvt' posudzované v zmysle právnvch
predpisov ako spalbvňa ie absolútne nesprávnv. svoivol'nÝ a priam arbitrárnv. pričom
z oddvodnenia tohto názoru ie zreimé" že tento záver wplÝva z absolútneho nepochonenia danei
problematikv. z nerozlíšenia a nesprávnei interpretácie technickei. chemickei a právnei
podstatv teito technikv zhodnocovania odpadov.

uvedené svedčí o absolútnei neodbornosti a nekompetentnosti zodpovednÝch
pracovníkov stavebného úradu. ako ai o neznalosti nrávnych predpisov fýkaiúcich sa ochranv
životného prostredia platnÝch v slovenskei republike.
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V prvom rade navrhovatel' poukazuje na skutočnosť, že v napadnutom rozhodnutí sú
zásadným spósobom zamieňané pojmy ;ltodnocovanie" a,vneškodňovanie" odpadov.

O tom, či je niečo zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov neroáoduje to, či
sa niečo spal'uje, splyňuje alebo recykluje, ale efektivita procesu, a v prípade spalbvania odpadov
energetická účinnosť, ktorá je presne definovaná v § l8 zákona ě. 79l20l5 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorych zákonov v znení neskoÉích predpisov.

Vzmysle ustanovenia §l8 zákona ods. 1 č.79/2015 Z. z, o odpadoch aoznene adoplnení
niektoných zákonov v znení neskorších predpisov: ,,Spaťovanie komunálneho odpadu v spaťovniach
komunálnych odpadov sa považuje za zhodnocovanie odpadov činnosťou Rl podťa prllofuLž,!, ak sa
energia vo forme tepla alebo elektriny vyrába na komerčné účely a ak energetickó účinnosť takéhoto
zariadenia sa rovná aleboje vyššia ako

a) 0,60, ak ide o zariadenie, Horé získalo povolenie na prevddzku do 3l. decembra 2008 v
súlade so všeobecne závc)znými právnymi predpismi,3! alebo

b) 0,6§, ak ide o zariadenie, ktoré získalo povolenie na prevddzku po 3I. decembrt 2008."

Navrhované zariadenie na vysokoteplotné áodnotenie komunálneho odpadu plazmovou
technológiou má v zmysle Závercěného stanoviska č. 161.5l20|6-3.4/mo plánovanú energetickú
účinnosť vyššiu ako 0,65, pričom z pohťadu zákonač.79l20I5 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorlých ákonov v znení neskorších predpisov je považované za zariadenie na zhodnocovanie
odpadu.

čo ie však omnoho závažneišie" Mesto Šamorín ako pfislušnÝ stavebnÝ úrad stotožňuie
a dáva do súvislosti dve celkom rozdielne a nesúvisiace zákonné kategórie - iednak kritériá na

m azneškod
l'a č. 1k

411Dal2Z.z..

Ako je objasnené vyššie, kritériom na určenie toho, či v zmysle platnej legislatívy ide
o áodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadu, je energetická účinnosť daného procesu.

Členenie akategorizÁcia stacionárnych zdrojov podl'a Prílohy č. 1 k vyhláške rrlŽP Sn e.

4IIl2012 Z. z. však súvisí s posudzovaním vplyvu objektov na ovzdušie z pohťadu vypúšťania
znečisťujúcich látok (emisií) do ovzdušia vzmysle zákona é. 13712010 Z. z. oovzduší vznení
neskorších predpisov, pričom stacionárne zdroje sú do jednotliqých kategórií emisných limitov
zaradené na základe podobných skupín organichých látok, či podobných činností.

Na základe vyššie uvedeného sa teda na spalbvanie a áodnocovanie odpadov in;ými
tepelnými posfupmi, najmá pyrolýzou, splyňovaním alebo plazmouým spracovaním odpadov
uplatňujú rovnaké emisné limity, a to najprísnejšie limity pre tu činnosť, ktorá ak by nebola
kontrolovaná, mohla by véňne ohroziť z,dravie človeka, v tomto prípade spalbvanie.

Ztohto dóvodu aj Závereéné stanovisko vtŽp SR č. 1615/20|6-3.4lmo uvádza, že podťa
vyhlášky MŽP SR ě. 4l0l20l2 Z. z sa na tento zdroj zreěisťovania ovzdušia vž'ahujú požiadavky ako
na spalbvne odpadov kategórie 5. l . 1 - vel'ký zdroj .

Uvedené však znamená len tol'ko, že navrhov ané zariadenie v Šamoríne, ako aj ostatné
obdobné zariadenia vo svete, musí splniť všetky technické, preventívne a meracie a monitorovacie
požiadavky ako keby bolo spalbvňou Ódpadov v zmysle Prílohy č. 5 k vyhláške MŽP SR ě. 410/2012
Z.z..

Len za ta\ýchto opatrení móže byt' zariadenie prevádzkované aztejto povinnosti neexistuje
žiadna v,ýnimka.

c.
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Uvedené vŠak neznamená, že pyrolýzna jednotka alebo splyňovacia či plazmová
splyňovacia jednotka sú spal'ovňami odpadov, ako sa to predkladá v napadnutom rozhodnutí.

V tejto súvislosti navrhovatel'poukazuje aj na nesprávne tvrdenie Mesta Šamorín o používaní
Pojmu syntézny plyn, nakolko podl'a Mesta Šamorín sa tu plyn chemicky nesyntetizuje, ale ako je
uvedené na str. 47 správy, chemicky ,,ide o plazmové splyňovanie pri podstechiomtetrickom obsahu
kyslíka za účelom čiastočnej oxidácie reakčných produktov."

Takéto tvrdenia ohl'adne syntézneho plynu zo strany Mesta Šamorín sú nepresné.,bez
akejkoltek odbornej výpovede a relevancie.

Pojem syntézny plyn vyplYva zjebo zloženia.Ide o medzinárodne používané označenie pre
plyny, kde dve zložky, konkrétne CO a HzWoria dominantný podiel plynu, štandardne nad80%o. Slovo
,,s;mtézný'však nemá nič spoločné spojmom, že plynje umelo syntetizovaný, ale sfaktom, že
z daného plynu je možné ďalej syntetizovať ďalšie uhlbvodíky.

AvŠak Čo je omnoho d6ležitejšie, použitie tohto pojmu nemá nič spoločné s dopadmi
predmetnej činnosti na životné prostredie.

v teito súvislosti ie potrebné opátovne zdóraznit' a obiasnit' samotnú technologickú
stránku navrhovaného zariadenia.

V prípade spalbvní z odpadu vznikajú spaliny a teplo, ktoré sa buď využíva, alebo nevyržíva.
Anorganiclqý podiel komunálneho odpadu sa v spalbvniach mení na popol a ten sa skládkuje ako
toxický odpad, pričom takYto proces je možné charakterizovať ako meškodňovanie odpadu.

V pdpade splyňovania s plazmou je však situácia úplne odlňná.

Komunálny odpad sa v prvej ěasti systému mení na syntézny plyn, ktoný sa v rámci
primárnych ekologiclqých systémov vyčistí. Vyčistený syntézrry plyn má mnohoraké vyržitie, a to buď
ako zdroj na získanie elektrickej energie atepla alebo je možnosť aplikovať na tento plyntzv. Fisher
Tropschovu syntézu, priěom produktom tejto syntézy sú uhlbvodíkové palivá.

Komunálny odpad mávždy aj anorganic\ý podiel, ktorý podl'a analýztvorí asi 22-24 %.

Navrhované zariadenie exhaláty zo syntézneho plynu nielen vyčistí, ale aj anorganic§ý podiel
roztaví apo schladnutí premení na vitrifikovanú strosku - tz-l. patentovaný PlasmaRoc§ ktoý
v závislosti od granulometrie má róznorodé použite predovšeflqým v stavebníctve.

Zariadenie má tri moduly.
Modul l spracováva odpad. Jeho produktom sú syntézny plyn, teplo a vitrifikát PlasmaRock

pouŽitelhý ako stavebný materiál. Jedin;ým ýstupom do vonkajšieho prostredia z modulu l je
PlasmaRock, teda materiál. Produkt syntézny plyn nevystupuje do vonkajšieho prostredia, ale prebieha
ěistiacim procesom a následne móže by' alternatívne použity na účely qýroby elektrickej energie
alebo na v,_ýrobu vyšších uhlbvodíkov.

Modul 2 bude spalbvať buď celý alebo ěasť syntézneho plynu. Vstupom do spalbvacej
turbíny je vyčistený syntézny plyn, ktorého dominantné zloženie na vstupe bude zmes 80% Co+H2
a20%o COz a H2O a oxidantom bude vzduch. Spalbvanie takejto vstupnej suroviny v žiadnom prípade
nemóŽe byť posudzované ako spalbvanie odpadu. Syntézny plyn je navyše potenciálne predajný aj
ako surovinapouživaná napríklad na qýrobu hnojív.

Modul 3 vyrába elektrickú energiu pomocou dvoch parných turbín, ktoré nemajú žiadne
exhaláty. Zdrojovým teplom pre parné turbíny bude teplo pochádzajúce zo splyňovacej jednotky, teplo
pochádzajúce z chladenia vitrifikátu a teplo pochádzajice zo spalbvacej turbíny.

V nadviiznosti na vyššie uvedené je v súvislosti s posudzovaním vplyvu navrhovaného
zariadenia potrebné uviesť, že hoci z hl'adiska koncentrácie zložiek (emisných limitov) je zariadenie
potrebné považovať zavel'ký zdroj podl'a kategórie 5.1.1. vyhlášky č, vyhlášky MŽP SR č. 410/2012
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Z.z., splyňovacie zariadenie aplikuje na odpad iba 60%o stechiometrie vyplývajúcej zodpadu
a z takéhoto procesu sa určuje množstvo syntézneho plynu a produkuje konečne exhaláty.

Skutočný objem r,ypúšt'aných plynov bude teda ako u stredného zdroja.

V nadváznosti na vyššie uvedené teda v žiadnom pdpade nejde o nesúlad medzi §právou
o hodnotení (EIA) aZáverečným stanoviskom MZP SR, ako to uvádza Mesto Samorín, ale
o nepochopenie technologického postupu v zariadení v nadváznosti na jednotlivé použitel'né
právne predpisy zo strany Mesta Samodn.

Z vyššie uvedeného je možnéjednoznačne vyvodit' záverrže navrhované zariadenie nie je
možné v žiadnom prípade kategorizovat' ako spal'ovňu odpadov, teda zariadenie na
zneškodňovanie odpadu, ale ako zariadenie na zhodnocovanie odpadu bez negatívnych vpllwov
na kvalitu ovzdušia, nakol'ko na samotnú prevádzku lrude musiet'spÍňat'najpdsnejšie Ómisné
normy pre daný typ zariadení.

K uvedenému treba dodať, že plazmové splyňovanie je najvyspelejšou termickou technikou,
ktorá sa zásadným spósobom odlišuje od spalbvania, pretože do procesu prakticky nevstupuje kyslík,
takže nie je možné horenie organiclqých látok.

Pri spalbvaní sa dosahujú maximálne teploty do l200 "C, ale pri plazmovom splyňovaní
teploty zaéínajú pri cca 3 000 "C avjadre plazmového prudu sa móžu dosiahnuť teploty viac ako
15 000 "c.

Pri takejto vysokej teplote sa všetky choroboplodné zárodky a organické látky, ktoré by sa
inak dostali na skládky odpadov, rozložia aanorganické látky sa tavia avzniká inertný produkt
(vitrifikát) podobný sklu alebo láve a zliatina kovov.

V tejto súvislosti si nawhovateť dovol'uje tiež uviesť, že technolo gická, chemická a technická
stránka navrhovanej stavby bola dósledne posúdená a objasnená expertmi vo svojich oboroch, akYmi
sú p. prof. Mgr. Juraj Ladomerský, CSc., ktorý vo veci spracovával aj odborný posudok podl'a § 36
ods. 2 zákona ě. 2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a p. doc. RNDr. Marcela
Morvová, PhD. zKatedry astronómie, fyriky Zeme ameteorológie, Fakulty matematiky, fyzlky
a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá bola garantom technologickej časti
navrhovanej činnosti.

Je zaráňajúce a nepochopitel'né, že Mesto Šamorín v napadnutom uznesení vytvára
vlastné odborné a vedecké závery, ktoré sú však absolútne nesprávne, v rozpore s aktuálnymi
poznatkami vedy, ako aj v rozpore s právnymi predpismi a teda neudržatel'né, čím neguje
závery a stanoviská odborníkov z predmetných oblastí, ktod sú jediní oprávnení sa týmto
otázkam vyjadrovat'.

VII.

Mesto Šamorín v napadnutom rozhodnutí tiež uvádza, že podl'a bodu VI Závereénébo
stanoviska UŽP Sn ě. rcI5D0|6-3.4lmo zo día 21.03.2016, má toto stanovisko len odporúčací
charakter, ktorlý nie je závilzný pre povol'ujúci orgán, nakolko proces posudzovania vplyvov na
životné prostredie bol zaěaty aj ukončený podl'a právnych predpisov platných do 3I.I2.20I4.

Mesto Šamorín ďalej uviedlo, že ýstavba aj prevádzka navrhovaného zariadenia je
podmienená súladom s platnými predpismi a je v kompetencií povolbvacieho orgánu, kto4irrn je
v územnom konaní mesto Šamorín a je v kompetencií mesta á obyvateťov tu Ži3ricich, ako ia
roáodne.

uvedené tvrdenia mesta Šamorín sa podloa názoru navrhovatel'a wznačuiú wsokou
mierou svoiv6le aarbitrárnosti" čo vneposlednom rade tiež viedlo kwdaniu knezákonného
a nesprávneho rozhodnutia.
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Navrhovateí zdórazňuje, že v územnom konaní podl'a ustanovenia § 32 a nasl. zákona č.'5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) rozhoduje v zmysle
ustanovenia § 33 ods. 1 stavebného zákona príslušný stavebný úrad, ktorymje v súlade s ustanovením
§ 1 17 ods. l stavebného ákona obec, v tomto prípade mesto Šamorín.

Nejde však o v,ýkon originárnej právomoci obce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zliadení vznení neskorších predpisov, pri ktorom by mali byť rozhodujúce záujmy mesta a vňom
žijúcich obyvatelbv, čo očividne predstavitelia mesta Šamorín nepochopili.

V tomto prípade ide o prenesený qýkon štatnej správy, pri ktorom je mesto Šamorín ako
príslušný stavebný úrad povinné pri roáodovaní uplatňovať všetky princípy vďahujúce sa na orgány
štátnej správy, je povinné postupovať prísne v súlade so zákonmi a ostatn;imi všeobecne ,záváznými
právnymi predpismi pri zachovaní princípov odbornosti, profesionality, politickej neutrality a najmá
zíkonnosti.

V doterajšom konaní nebolo sporné, že konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
podl'a zákona č. 2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorych zákonov, ako aj celý proces EIA prebieha podl'a zákona účinného do31.12.2014.

V zmysle ustanovenia §38 ods, l zákona é.2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie úěinného do 3I.I2.20I4; ,,Pri rozhodovaní o povolení navrhovanej činnosti sa musí
prihliadat' na obsah zdverečného stanoviska k činnosti podťa § 37."

Je jednoznačné, že Mesto Šamorín bolo povinné pri roáodovaní o územnom rozhodnutí
prihliadať na závery Správy o hodnotení (EIA) a Závereěného stanoviska tvtŽP SR ěíslo 161512016-
3.4/mo.

Mesto Šamorín sa však v napadnutom roáodnutí obmedzilo iba na konštatovanie, že
závaznosť Záverečnej správy MŽP SR č. l615/20l6-3-4/mo má len ,,odporúčací" charakter
s prihliadnutím na to, že proces posudzovania vplyvov na životné prostredie sa zaěal aj ukoněil podl'a
právnych predpisov platných do 31.12.2014.

Zo strany Mesta Šamofin ide o absolútne nepochopenie pfislušných pnívnych predpisov,
ako aj samotnej úlohy pdslušných orgánov šátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na
životné prostredie.

Ustanovenie § 38 ods. 1 zákona č. 2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie jednoznaČne ukladá povolnovaciemu orgánu - Mestu Šamorín - povinnost'prihliadat'
na obsah záverečného stanoviska.

Mesto Šamorín v napadnutom rozhodnutí akosi opomenulo uviesť, že z obsahu Závereěného
stanoviska MŽP SR ě. l6l5/20l6-3.4lmojednoznačne vypl;ýva, iretvtŽp SR na základe posúdenia
navrhovanej činnosti odporúča realizáciu navrhovanej ěinnosti ,,Zariadenie na vysokoteplotné
áodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou".

Kladné stanovisko podporujúce realizáciu výstavby navrhovaného zariadenia vyplýva aj za
Správy o hodnotení (EIA), pričom v predmetnej správe bol zámer navrhovatel'a dokonca považovaný
za vhodný pre životné prostredie a vzhl'adom na ned'alekú skládku zlepšujúci životné prostredie
o 30%o.

Navrhovatel' si dovol'uje tiež poukázať na skutoěnos{ že k qýsledkom správy o posudzovaní
vplyvov bol vypracovaný oprávnenou osobou - p. prof. Mgr. Jurajom Ladomers§ým, CSc. odborný
posudok podl'a ustanovenia §36 ods. 2 zělkona ě.2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie, kto4ý odborn;ým spósobom posúdil Správu o hodnotení vo vzájomnej súvislosti na
stanoviská a pripomienky dotknufých orgánov, pričom záverom prof. Ladomerského je, že neexistuje
dóvod, ktoý by realizáciu zariadenia klasifikoval ako nerealizovatelhú z technologic§ých alebo
environmentrálnych dóvodov, preto odporúča realizáciu navrhovaného zariadenia.
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Je tiež dóležité zdirazniť, že v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie žiadny
z prísluŠných orgánov štátnej správy neudelil s navrhovanou činnosťou nesúhlasné stanovisko, ani
akékol'vek zásadné pripomienky, ktoré by namietalirealizáciutejto činnosti.

Naopalr. váčšina príslušnÝch orgánov štátnei spráw. vrátane okresného úradu Trnava.
odboru starostlivosti o životné prostredie" ako ai Trnavského samosnrávneho kraia wiadrili
iednoznačne kladné stanovisko s nroiektom vzhl'adom na celkorrý dopad na životné prostredie.

Je preto absolútne zaráža!úce, že Mesto Šamodn si dovolilo odignorovat'
a neprihliadnut' na závery Správy o hodnotenío odborného posudku prof. Mgr. Juraja
Ladomerského a najmá Záverečného stanoviska VrŽP Sn č. rcl5t2016-3.4lmo, pričom vo
vŠetlcých prípadoch ide o podklady vypracované erudovanými odborníkmi na danú oblast'
a v prípade MZP SR ide o ústredný orgán štátnej správy na úseku ochrany životného
prostredia, teda najvyŠŠieho rozhodovacieho orgánu pre oblast'ochrany životného prostredia.

Navrhovatel' má za to, že Mesto Šamorín ako príslušný stavebný úrad prekročilo svoje
právomoci ryp§vajúce mu zo stavebného zákona, keď neprihliadlo a doslova odignorovalo
kladné stanoviská k realizácií navrhovaného zariadenia podané zo strany dotknufých orgánov
a najvyšších vedeckých kapacít v príslušných vedeckých oboroch.

Namiesto toho Mesto Šamorín prinieslo vlastnú ,,odbornúo' analýzu problematiky, ktorej
očividne nerozumie, pospájalo navzájom nesúvisiace právne predpisy a na tomto základe vyvodilo
záver, ktorý je v príkrom rozpore so stanoviskami osób a inštitucií, ktoré sú oprávnené túto
problematiku posudzovať.

Nawhovatel' tiež poukazuje na skutoěnosť, že Mesto Šamorín vecnú správnosť a vedeckú
relevanciu vyššie uvedených závázných dokumentov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
nikdy počas celého konania o posudzovaní vplyvov nespochybnilo, ani nepodalo proti nim žiadne
opravné prostriedky.

vIu.

Na ziklade vyŠŠie uvedeného si navrhovatel' dovol'uje skonštatovat', že argumentácia
Mesta Šamorín ako pdslušného stavebného úradu v súvislosti so zaradením a posudzovaním
navrhovaného zariadenia ako spal'ovne odpadov je absolútne nesprávna.

Z odborného, technologického, ale aj právneho hl'adiska obsahuje odóvodnenie
napadnutého rozhodnutia množstvo nepre§ností, ba priam nezmyslov, ktoré v žiadnom prípade
nemóžu po ich kvaliíikovanom preskúmaní obstát'.

Navrhovatelo si v tejto súvislosti dovol'uje vyslovit' vážnu pochybnost' o odbornej
spósobilosti a kompetentnosti stavebného úradu Mesta Šamodno ktorý s najváčšoŮ
pravdepodobnosťou absolútne nepochopil podstatu navrhovanej stavby ajej kategorizáciu
v zmysle jednotlivých právnych predpisov, pričom vytúčit' sa nedá, samozrejme, ani úmyselne
nesprávny a ÚČelový výklad právnych noriem s ciel'om dosiahnutia zamietavého rozhodnutia.

Na základe wššie uvedeného navrhovatel'navrhuie. abv vo veci rozhodol okresnÝ úrad
Trnava" odbor výstavby a bvtovei politikv ako nadriadenÝ orgán. lrtoŇ disponuie váčším
Dersonálnym a materiálnvm wbavením a s fým súvisiacou odbornost'ou a znalost'ou predmetnei
problematikv.

Navrhovatel' si v tejto súvislosti dovol'uj e poukázať aj na samotný význam a dóležitosť
ýstavby predmetného zariadenia pre členské. obce Združenia obcí Horného Žitného ostrova
v odpadovom hospodárstve, ako aj pre celý pril'ahlý región, ěomu sa v doterajšom konaní nevenovala
dostatočná pozornosť.
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Prínosom navrhovanej technológie je nevytváranie ďalších skládok akéhokol'vek odpadu,
pričom ide o zariadenie pozostávajúce zo súboru technologických celkov, ktoré sú usporiadané podl'a
vopred určených parametrov splňajúcich bezpečnostné normy, ako aj nárďné environmentálne limity.

Skládkovanie je považované za najmenej vhodné nakladanie s odpadom, ohrozuje
bezprostredne svoje okolie, presakuje do spodných vód, čo je v oblasti Chránenej vodohospodárskej
oblasti Žitný ostrov mimoriadne významné.

Spracovanie odpadov vysokoteplotným splyňovaním plazmovou technológiouje v súčasnosti
považované za najvhodnejší spósob spracovania nielen komunálneho odpadu, ale je vhodné aj na
zneškodňovanie alqýchkol'vek iných druhov odpadu.

Táto koncepcia áodnocovania odpadov je novým trendom spracovania komunálneho odpadu
vo svete avýznamnou mierou sa podiel'a nazníženi skládkovania komunálneho odpadu.

V neposlednom rade navrhované zariadenie spÍňa podmienku nakladania s odpadmi v súlade
s legislatívou EU o znižovaní, resp. ukončení skládkovania komunálneho odpadu, ktorá je čoraz
prísnejšia a dá sa predpokladať, že tento trend bude pokračovať.

Primárnym zámerom, s ktoqým navrhovateť zaěal spolupracovať s mestom Šamorín pri
rokovaniach bolo ukončenie skládkovania odpadu na skládke v obci Čukárska Paka.

Primátor mesta Šamorín, p. Gabriel Bárdoš, ktorý je štatutiárom Združenia obcí Horného
Žineno ostrova v odpadovom hospodárstve, ktoré je majitelbm predmetnej skládky, ako aj starostovia
ostatných zdražnných obcí túto ponuku uvítali, nakol'ko by došlo k vyriešeniu problému so skládkou
bez alrychkol'vek ich nákladov.

Skládka v obci Čukárska Paka patd medzi lokálne skládky aje dotknutá právnou úpravou
legislatívy EÚ, v zmysle ktorej musí v lehote do konca rcka 202a predmetná skládka skončiť
prevádzku a ukončiť skládkovanie bez ohl'adu najej naplnenosť.

V prípade nedodržania predmetnej povinnosti móže byt'správcovi udelená pokuta.

V tejto súvislosti navrhovateť dáva do pozornosti príklad skládky v obci Považs§ý Chlmec,
kvóli neukončeniu ktorej Slovenská republika aktuálne ěelí žalobe Europskej komisie pred Súdnym
dvorom EÚ, v ktorej Európska komisiá navrhuje, aby Súdny dvor EÚ Šlovánsku udelil minimáinu
jednorazovú pokutu vo qýške 939 000 EUR a dennú pokutu vo v,ýške 6 793,80 EUR.

Je potrebné zditanúť, že podobná situácia sa móže opakovať aj kvóli skládke v obci Čukárska
Paka.

Navrhovateť si dovol'uje v tejto súvislosti dať do pozornosti tiež medializovaný pripad zo
skládky ,,Bratislava - Vrakuňa - Vrakunská cesta - skládka CHZJa', kde po dlhodobom neriešení
problému s predmetnou skládkou došlo až ku kontaminácií podzemných v6d, čo móže v budúcnosti
hroziť aj v prípade skládky v obci Čukárska Paka.

Zo záznamového listu skládky v obci Čukárska Paka je nejmé, že už aktuálne nie je možné
odhadnúť kontakt skládky s podzemnými vodami, priěom boli konštatované aj pochybnosti
o účinnosti a funkčnosti ochranného systému podložia - tesnenia.

Je teda vel'mi pravdepodobné, že pri neriešení problému s predmetnou skládkou dójde
kzávažnému anezvratnému poškodeniu životného prostredia, možnej kontaminácii spodných vód a
vzniku d'alších ekologic§ých záť aži.

Uvedením do prevádzky navrhovaného zariadenia bude možné ukončiť skládkovanie odpadu
na predmetnej skládke, ako aj postupná likvidácia lň uloženého odpadu. Pri plánovej prevádzke by
bolo možné dokonca áodnocovať odpad obci združených v Združení obcí Homého Zitného ostrova
v odpadovom hospodárstve, okolia Senca a Dunajskej Stredy.
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Vyhovujúca je aj lokalita v meste Šamorín, najmá z dóvodu napojenia na dopravnú
a inžiniersku infraštruktúru, ako aj s ohťadom na polohu a rozlohu areálu súčasnej priemyselnej zóny
v meste Šamorín.

Na základe vyššie uvedeného je zrejmé, že navrhované zariadenie predstavuje jedinečný
projekt zhodnocovania komunálneho odpadu, ktorý prispeje k zlepšeniu životného prostredia a
celkovej environmentálnej situácie vdanom regióne, ato bez škodtivých vpllwov na životné
prostredie.

Navrhovatel' si dovol'uie požiadať okresnÝ úrad Trnava. odbor rrýstavby a bvtovei
politiky. aby na všetkv wššie uvedené skutočnosti prihliadol pri rozhodovaní o podanom
odvolaní navrhovatel'a nroti napadnutému rozhodnutiu. nakol'ko na tieto nebolo počas celého
doteraišieho konania zo strany príslušnÝch orgánov dostatočne prihliadnuté.

Ix.

Ďašou vadou napadnutého rozhodnutiao ktorú navrhovatel' v tejto súvislosti namieta je
zaradenie Združenia domových samospráv, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava pod č. 103 medzi
subjekty, ktorým sa doručuje napadnuté rozhodnutie, t. j. medzi účastníkov územného konania.

združenie domorrých samospráv v žiadnom ndpade nie ie účastníkom tohto územného
koo"rrio
napadnuté t ozhodnutie.

Zo Záverečného stanoviska MŽP SR č. 1615/2016-3.4/mo vypl]h,a. že Združenie domor{ých
samospráv doručilo Mesfu Šamorín svoje pripomienhv k Správe o hodnotení (EIA) osobne dňa
07.10.2015" t. j. po uplynutí ákonnej 3O-dňovej lehotv na podávanie pripomienok vzmysle
ustanovenia § 35 ods. 2 ákona č. 2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v zrrení
účinnom do 31.12.2014.

Za úěastnka konania v následnom povolbvacom konaní je pritom považovaná v zmysle
ustanovenia § 24a a §24b citovaného zákona iba tá fyzická osoba alebo právnická osoba" ktorá podá
písomné stanovisko v lehote podl'a ustanovenia § 30 ods. 5 zákona é.2412006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie účinného do 31.12.2014.

Dotknutá obec, Mesto Šamorín, dňa 31.08.2015 informovala oběanov o doručení správy o
hodnotení navrhovanej činnosti a sprístupnilo správu o hodnotení ako i všeobecne zrozumitelhé
závereéné árnutie k nahliadnutiu verejnosti.

Verejnosť k tejto správe mohla podávať písomné pripomienkv do 30.09.2015.

Na predmetné stanovisko Združenia domoqých samospráv neprihliadalo ani MŽP SR pri
vypracovaní Závereěného stanoviska č. 1615/20l6-3.4lmo zo dňa 2I.03.2016, pričom výslovne
uviedlo, že subjekty, ktoré podali svoje stanoviská po uplynutí zákonnej 30-dňovej lehoty, t. j,
vprípade mesta Samorín po 30.09.2015, nemožno považovať za účastníkov ana ich písomné
stanoviská sa neprihliada.

Nie ie potom zreimé. z akého d6vodu Mesto Šamorín zaradilo medzi účastníkov konania
Združenie domových samospráv. P.O.BOX 218. 850 00 Bratislava. keďže toto združenie
účastníkom územného konania s ohl'adom na uplvnutie lehotv na podanie svoiho stanoviska
celkom iednoznačne nie ie a ani byt'nemóže.

Navrhovatel' si len dovol'uje uviesť, že Združenie domoých samospráv je pre investorov
a stavebníkov známym subjektom, ktory využiva nedostatky právnej úpravy o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie (EIA) a ročne pripomienkuje stovky stavieb po celom Slovensku s neraz
nezmyselnými požiadavkami, ěím spósobuje niekol'komesačné zdržania pri vydávaní rozhodnutí.
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Je na mieste si položiť otinku, čo viedlo Mesto Šamorín k zaradeniu predmetného subjektu
medzi úěastníkov územného konania, pričom navrhovatel' sa domnieva, že zo strany Mesta Šamorín
ide týmto postupom iba o účelovosť a snahu o vyťváranie ďalších komplikácií so získaním
právoplatného územného rozhodnutia.

Na základe wššie uvedeného navrhovatel' dórazne žiada Mesto Šamorín. aby
nepovažovalo združenie domorrých samospráv za riadneho účastníka územného konania
a prestalo mu doruČovato akékoltek písomnosti súvisiace s nredmetnÝm územnÝm konaním.

x.

Na základe všetkého vyššie uvedeného je možné konštatovať, že napadnuté roáodnutie Mesta
Šamorín je nesprávne, neákonné a nedostatočne odóvodnené, pričom Meito Šamorín nepostupovalo
v súlade s právnym názorom Okresného úradu Tmava, odboru v,_ýstavby a bytovej politiky ako
nadriadeného orgánu, ktoým malo byť Mesto Šamorín viazané a ktor.ý malo dósledne réšpektovát'.

Mesto Šamorín absolútne nesprávne posúdilo otizku nesúladu umiestnenia predmetnej stavby
podl'a zmien a doplnkov é. ? územného plánu a vóbec neprihliadlo na neplatnosť prija!ých zmien
a doplnkov ě.2 územného plránu mesta Šamorín.

V odóvodnení napadnutého uznesenia Mesto Šamodn tiež nesprávne právne posúdilo vec
ohl'adom kategorizácie predmetného zariadenia ako spalbvne odpadov, t. j. zariadenia na
zreškodňovanie odpadu, pričom sa nijalqým spósobom nevysporiadalo s obsahom závázných
dokumentov vplyvrr na životné prostredie, na ktorych obsah bolo povinné prihliadať.

Mesto Šamodn takisto zaťažilo územné konanie vadou, keď medzi účastníkov konania
zaradila Združenie domoqých samospráv, ktoré vál'adom na oneskorene podané stanovisko
v žiadnom prípade nemóže byť účastníkom tohto územného konania.

Vzhl'adom na vyššie uvedené má navrhovateY za to, že podané odvolanie je opodstatnené
a navrhuje Okresnému úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky, aby podanému
odvolaniu v plnom rozsahu vyhovel.

S úctou,

i l_J.i],:,1i, ':. ; 
;]]:... li { Ě!,;i;tLÁřie

Jil*; 1 {,1*fi ;r Schwei§tral*r
-,...,+kÉt

i3ii:;i,:,.,l llátt-1 *. 2
j" " ,.. :, }l,< l\/j

, - _r:]i- -, - . , ,'_::. S<!úl];.l3i l

"""""";"",
SPV DALOVCE s.r.o.
zast. JUDr. I_]ubomír Schweighofer
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