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odbor starostlivosti o životné prostredie 

Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská  Streda

OU-DS-OSZP-2019/011875- 15                                                   Dunajská Streda  05.06.2019

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o  životné prostredie  ako príslušný orgán 
štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej 
správe starostlivosti o životné prostredie  a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších a podľa ust.  § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z.  a podľa §46 a 
§47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov na základe zámeru „ZARIADENIE NA ZBER ODPADOV ŠAMORÍN“, ktorý 
predložil navrhovateľ, VAŠI, s.r.o., 900 50 Kráľová pri Senci 465 a po vykonaní zisťovacieho 
konania podľa § 29  zákona č. 24/2006 Z. z.   takto:

Navrhovaná činnosť, „ZARIADENIE NA ZBER ODPADOV ŠAMORÍN“, uvedená 
v predloženom zámere, k. ú.  Šamorín ,parcela č. 243/2, 245/1

s a  n e b u d e  p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je možné 
požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení 
činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné rešpektovať podmienky určené  
Okresným  úradom  Dunajská Streda,  odbor starostlivosti o životné prostredie, Ministerstvom 
životného prostredia SR a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom 
v Dunajskej Strede

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ,  VAŠI, s.r.o., 900 50 Kráľová pri Senci 465 (ďalej len navrhovateľ)  predložil 
11.04.2019 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Dunajská Streda, odboru 
starostlivosti o životné prostredie (ďalej len Okresný úrad DS, OSŽP) podľa § 29 ods. 1 písm. 
a)  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) 



Strana 2 z 9 OU-DS-OSZP/2019/011875

zámer navrhovanej činnosti „ZARIADENIE NA ZBER ODPADOV ŠAMORÍN“ (ďalej len 
zámer), na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní.

Zámer je vypracovaný v jednom variante. Navrhovateľ požiadal listom zo dňa 
08.03.2019 Okresný úrad DS, OSŽP podľa  § 22 ods. 6 zákona o upustenie od požiadavky 
variantného riešenia zámeru. Okresný úrad DS, OSŽP listom číslo OU-DS-OSZP-
2019/009909-02 zo dňa 18.03.2019  tejto žiadosti vyhovel.

Predmetom navrhovanej činnosti bude: 
- prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov s povolenými druhmi a množstvami zberaných 
odpadov 
- zhromažďovanie nebezpečných odpadov s povolenými druhmi a množstvami nebezpečných 
odpadov. 

Zámer rieši umiestnenie zariadenia na zber odpadov na pozemkoch parc. č. 243/2 a č. 245/1 v 
k. ú. Mliečno mesta Šamorín. Predmetné zariadenie sa zriadi v oplotenom areáli so vstupom 
cez uzamykateľnú bránu od príjazdovej komunikácie, ktorá sa napája na štátnu cestu I/63. Za 
bránou sa na spevnej ploche umiestni certifikovaná váha. Plocha areálu bude spevnená, z 
ktorej časť sa vyčlení na zhromažďovanie a ukladanie starých vozidiel. Na spevnenej ploche 
bude dovezený odpad po ich vytriedení zhromažďovaný v kontajneroch. Dažďové vody zo 
spevnenej plochy budú odvádzané priamo na terén. V areáli sa umiestni Unimo bunka, ktorá 
bude slúžiť ako prevádzková budova a bude napojená len na verejnú elektrickú sieť mesta. 
Vykurovanie priestorov prevádzkovej budovy sa rieši elektrickými konvertormi. Pre obsluhu 
areálu bude zabezpečený mobilný chemický záchod. Areál bude zabezpečený proti vniknutiu 
nepovolených osôb oplotením. Zariadenie bude slúžiť na zber, zhromažďovanie, triedenie a 
skladovanie odpadov zo železných a neželezných kovov, elektroodpadov, papiera, plastov. Po 
naplnení kapacity kontajnerov budú odpady premiestnené do centrálneho skladu v obci 
Kráľová pri Senci a následne odovzdané oprávneným zazmluvneným subjektom resp. 
autorizovaným spracovateľom odpadov. Odpady do predmetného zariadenia budú dovážane 
obyvateľmi z okolia. Staré vozidla budú umiestnene na spevnenej ploche (200 m2) vo 
veľkoobjemových ADR kontajneroch o objeme 40 m3. Batérie a akumulátory budú 
umiestnene do certifikovaných kontajnerov s vnútornou povrchovou úpravou odolnou 
kyselinám. Prácu zariadenia budú vykonávať 2 zamestnanci, pitná voda pre nich bude 
zabezpečená vo forme balenej pitnej vody.

    Keďže zámer obsahoval všetky náležitosti podľa § 22 ods. 3 a ods. 4 zákona o 
posudzovaní, Okresný úrad DS, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom zo 
dňa 16.04.2019 začatie správneho konania  podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad DS, OSŽP podľa § 23 ods 1 zákona 
o posudzovaní  zaslal zámer dotknutej obci, rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu  . 
Súčasne v zmysle § 23 ods. 1 zverejnil na webovom sídle  
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-zber-odpadov-samorin-1

zámer, oznámenie o predložení zámeru a informáciu pre verejnosť.     

V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto  rozhodnutia doručili 
Okresnému úradu DS, OSŽP  svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú 
citované v plnom znení):

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/novostavba-rodinnych-domov-ibv-samorin-kralovianky-subor-42-rodinnych-
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-zber-odpadov-samorin-1
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede – RH/2019/003621
RH/209/00798/002-BM5 zo dňa 07.05. 2019 

So zámerom – „Zariadenie na zber odpadov Šamorín“ na pozemkoch parc. č. 2391/1, 2 v k. ú. 
Mliečno mesta Šamorín je možné súhlasiť za predpokladu, že
 - pre pitné účely sa zabezpečení dostatočné množstvo balenej pitnej vody
 - vzhľadom na charakter vykonávanej činnosti (zber, manipulácia s nebezpečnými odpadmi) 
pre zamestnancov sa zabezpečí kompletné zariadenie na vykonávanie osobnej hygieny a to: 
umývadlo na ruky s tečúcou studenou a teplou vodou, denná miestnosť, šatňa
a splachovacie WC (nie chemické WC) v súlade s nariadením vlády SR č. 391/2006 Z.z. o 
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko 
- sa zabezpečí zásobovanie areálu pitnou vodou zo spoľahlivého vodného zdroja resp. 
verejného vodovodu v súlade s vyhláškou Vyhláška č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a 
manažmente pri zásobovaní pitnou vodou 
- pri budúcej prevádzke sa zabezpečí dodržiavanie prípustných hodnôt hluku vo vzťahu k 
obytnej zástavbe pri všetkých činnostiach v areáli zberného dvora v súlade s požiadavkami 
vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku 
a vibrácií v životnom prostredí.

Vyjadrenie OÚ: Požiadavky sa berú na vedomie a  budú zohľadnené v ďalších stupňoch 

prípravy a povoľovania navrhovanej činnosti. 

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia – č. OÚ-DS-OKR-2019/012301-
002 zo dňa 29. 04. 2019
x Odbor  krízového  riadenia  Okresného  úradu  Dunajská  Streda  k  zámeru   z hľadiska  

potrieb  civilnej ochrany   nemá   pripomienky ani požiadavky.   
x Odbor  krízového  riadenia  je  dotknutým orgánom štátnej správy v územnom 

a stavebnom konaní.  

Okresný úrad Dunajská Streda , odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií– č. OU-
DS-OCDPK-2019/012295-02 zo dňa 02. 05. 2019 
x s predloženým zámerom súhlasíme bez pripomienok. 

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie–č. OU-DS-OSZP-
2019/012151-02 zo dňa 07. 05. 2019  

Štátna správa na úseku odpadového hospodárstva, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP- 
2019/013661-002 zo dňa 03.05.2019

x držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v § 6   
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch,

x nakladanie s odpadmi musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 79/2015 
Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov,  ako aj vykonávacími predpismi 
a vydanými rozhodnutiami v oblasti odpadového hospodárstva

x zber a výkup odpadu musí byť v súlade s ustanoveniami § 16 zákona o odpadoch
x nakladanie s nebezpečnými odpadmi musí byť v súlade ustanoveniami § 25 zákona o 

odpadoch
x zber elektroodpadu musí byť v súlade s ustanoveniami § 39 zákona o odpadoch
x ten, kto vykonáva zber elektroodpadu zo zberných miest elektroodpadu, od distribútorov 

vykonávajúcich spätný zber elektroodpadu alebo priamo od konečných používateľov, je 
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okrem povinností podľa § 14 a 16 zákona o odpadoch povinný dodržať ustanovenie § 39 
ods.  4) zákona o odpadoch 

x Zber starých vozidiel môže vykonávať spracovateľ starých vozidiel v rozsahu udelenej 
autorizácie podľa § 89 ods. 1 tretieho bodu  zákona o odpadoch alebo ten, kto má súhlas 
na prevádzkovanie zariadenia na zber starých vozidiel podľa § 97 ods. 1 písm. d) a 
uzavretú zmluvu so spracovateľom starých vozidiel.

x Osoba oprávnená na zber starých vozidiel je okrem povinností podľa § 14 a 16 zákona 
o odpadoch povinná dodržať ustanovenia § 64 ods. 2) zákona o odpadoch

x Upozorňujeme navrhovateľa, že v zmysle § 64 ods. 2) písm c) je povinný  vykonávať  
zber výhradne na účel prepravy starých vozidiel na ich spracovanie k 
spracovateľovi starých vozidiel z čoho vyplýva,  že zber odpadu kat. č. 16 01 06 
Staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné  dielce navrhovateľ nemôže 
prijímať od iných autorizovaných spracovateľských zariadení.

x na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku 
nebol daný súhlas podľa písmen a) a c) vrátane zberného dvora je potrebný súhlas 
príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 97 ods. 1 písm d) 
zákona o odpadoch 

x na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, ak nie je súčasťou súhlasu 
podľa iných ustanovení, a to v prípade, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne 
nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona alebo ak prepravca prepravuje ročne 
väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov, je potrebný súhlas príslušného 
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v z mysle § 97 ods. 1 písm d) zákona 
o odpadoch 

x vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych 
odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od 
prevádzkovateľa kuchyne, môže ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto 
činnosti s obcou;

x priestory na zhromažďovanie odpadov musia spĺňať požiadavky ustanovené v § 8 
Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. 

x nakladanie s vyhradenými prúdmi odpadov – elekroodpad, staré vozidlá - musí byť 
v súlade s príslušnými ustanoveniami Vyhlášky MŽP SR  č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej  
zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi 
odpadov 

x upozorňujeme navrhovateľa, že kód R13 – skladovanie odpadov je v zmysle § 3 ods. 3) 
zákona o odpadoch dočasné uloženie odpadu pred niektorou z činností zhodnocovania 
odpadu alebo zneškodňovania odpadu v zariadení, v ktorom má byť tento odpad 
zhodnotený alebo zneškodnený, nie v zariadení na zber odpadov. 

Štátna správa na úseku ochrany vôd, vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2019/012458-002 zo dňa 
07.05.2019

x v chránenej vodohospodárskej oblasti všetky činnosti musia byť v súlade s § 3 zákona č. 
305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov,

x treba dodržať §3 9 zákona č. 364/2004  Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný 
zákon) v znení neskorších predpisov, hlavne ods. 2 a 4 citovaného ustanovenia,

x všetky odpady musia byť skladované vo vyhovujúcich obaloch, zabezpečených proti 
náhodnému úniku znečisťujúcich látok do podzemných vôd,

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20180101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20180101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20180101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20180101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20180101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20180101
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x parkovacie plochy, podlaha skladovej haly pre skladovanie nebezpečného odpadu 
a plochy, kde dôjde k manipulácii so znečistenými látkami musia byť izolované  proti 
nežiadajúcemu účinku týchto látok certifikovaným izolačným materiálom, 

x a základe skutočností uvedených v predmetnom zámere štátna vodná správa nepokladá za 
potrebné, aby bola činnosť posudzovaná podľa zákona.

Štátna správa na úseku ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP-2019/013661-
002, zo dňa 03.05.2019

x Plánovaná činnosť je lokalizovaná v území s prvým stupňom ochrany podľa zákona č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), mimo navrhovaných území európskeho 
významu, navrhovaných a vyhlásených chránených vtáčích území, 

x  k predloženému zámeru z hľadiska ochrany prírody nemáme žiadne zásadne pripomienky
x nie je potrebné pokračovať v procese posudzovania tohto zámeru.

Štátna správa na úseku ochrany ovzdušia, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP-2019/012152-002 zo 
dňa 30.04.2019

Realizáciou zámeru nevzniká nový stredný zdroj znečisťovania ovzdušia, nakoľko 
plánované riešenie nie je uvedené v kategorizácii veľkých a stredných zdrojov znečisťovania 
ovzdušia.

x V zmysle právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia tunajší úrad dáva podľa §17 
ods.1 písm.a.) zákona o ovzduší č.137/2010 Z.z. súhlas potrebný k povoleniu veľkých 
a stredných zdrojov znečisťovania. Nakoľko uvažovaná činnosť nie je uvedená v 
kategorizácii veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, nepovažuje sa za 
nový zdroj znečisťovania ovzdušia.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o  životné prostredie nepovažuje za 
potrebné, aby predmetný zámer bol posudzovaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o  
posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Vyjadrenie OÚ: Požiadavky sa berú na vedomie a  budú zohľadnené v ďalších stupňoch 

prípravy a povoľovania navrhovanej činnosti. 

Trnavský samosprávny kraj, Odbor cestovného ruchu, podpory podnikania a  životného 
prostredia - č. 08881/2019/OÚPŽP-2/Ke  zo dňa 26.04.2019 
Vzhľadom na skutočnosť, že predmetná lokalita je v Územnom pláne mesta Šamorín 
navrhovaná ako rozvojová plocha pre „priemyselnú výrobu, skladové hospodárstvo a 
podnikateľské aktivity“ a z hľadiska územného plánu regiónu má lokálny charakter, nemá 
oddelenie územného plánovania a životného prostredia TTSK k predloženej dokumentácii 
pripomienky a nepožaduje ju posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o  životné prostredie – č. OU-TT-OSZP2-
2019/016672/Pu  zo dňa 25.04. 2019
Po preštudovaní uvedeného materiálu Vám tunajší úrad podľa § 23 ods. 4 zákona predkladá 
komplexné stanovisko. Z hľadiska ochrany zložiek životného prostredia nemáme 
k predloženému zámeru žiadne zásadné pripomienky. Za podmienky dodržania 
legislatívnych noriem, podmienok uvedených v povolení budú vplyvy akceptovateľné.
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Ministerstvo životného prostredia, odbor odpadového hospodárstva a integrovanej 
prevencie– č. 22160/2019
4292/2019-1.8 zo dňa 26. 04. 2019
x Upozorňujeme navrhovateľa, že v prípade zbieraných druhov odpadov uvedených v 

tabuľke na str. 52 s katalógovým číslom 20 01 40 a poddruhov odpadov v uvedenej 
skupine odpadov, musí mať na vykonávanie požadovanej činnosti uzatvorenú zmluvu s 
obcou podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“)

x Požadujeme doplniť údaj, koľko ton odpadu je možné zhromaždiť pri maximálnej 
kapacite v zariadení 

x Na strane 51 predloženého zámeru navrhovateľ uvádza v tabuľke, že v zariadení sa budú 
zbierať aj odpady 16 01 06 - staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné 
dielce. 
Navrhovateľa upozorňujeme, že ako zariadenie na zber odpadov nemôže vykonávať zber 
odpadu 16 01 06, teda ani žiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva 
o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov kat. č. 16 01 06, 
nakoľko tieto odpady vznikajú v spracovateľskom procese v zariadení na spracovanie 
starých vozidiel a táto činnosť je predmetom autorizácie na spracovanie starých vozidiel 
podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch 

Na základe celkového zhodnotenia dokumentácie k predloženému zámeru „Zariadenie na 

zber odpadov Šamorín“, povahy a rozsahu navrhovanej činnosti ministerstvo konštatuje, že 
navrhovaná činnosť je akceptovateľná za podmienky dodržania ustanovení všeobecne 
záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva a za predpokladu, že 
vyššie uvedené pripomienky budú zohľadnené v ďalšom stupni povoľovacieho konania a 
nepožaduje predložený zámer navrhovanej činnosť posudzovať podľa zákona o posudzovaní.  

Vyjadrenie OÚ: Požiadavky sa berú na vedomie a  budú zohľadnené v ďalších stupňoch 

prípravy a povoľovania navrhovanej činnosti. 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede ORHZ-DS1-

384-001/2019 zo dňa 29.04.2019
x Z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné 

prostredie

Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva- OU-TT-
00P6/-2019/018188 zo dňa 07.05.2019
Správny orgán berie na vedomie predloženie zámeru navrhovanej činnosti „ Zariadenie na 
zber odpadov Šamorín“, v k. ú. Mliečno. Po preskúmaní predloženého zámeru konštatuje, že 
predmetom navrhovanej činnosti je zber zhromažďovanie, triedenie a skladovanie odpadov 
železných a neželezných kovov, elektroodpadu, papieru, plastov v existujúcom areáli v 
zastavanom území mesta v k. ú. Mliečno, na parcelách č. 243/2 a 245/1 vedených v katastri 
nehnuteľností ako orná pôda. V prípade realizácie zámeru bude potrebné postupovať v zmysle 
zákona 220/2004 Z. z.. Vzhľadom k tomu, že navrhovaná činnosť je v súlade s platným 
územným plánom mesta Šamorín, Okresný úrad Tmava, odbor opravných prostriedkov, 
pozemkový referát nemá k predloženému zámeru z hľadiska ochrany poľnohospodárskej 
pôdy žiadne pripomienky. 
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Mesto Šamorín, list č. OV/16992/2355/2019 zo dňa 13.05.2019
Plánovaná činnosť: 
- Prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov s povolenými druhmi a množstvami zberaných 
odpadov 
- zhromažďovane nebezpečných odpadov s povolenými druhmi a množstvami 
zhromažďovaných NO 
nie je v súlade s platným Územným plánom mesta Šamorín. 
Podľa platného územného plánu  mesta Šamorín schváleného uznesením MsZ v Šamorinc v 
zmysle Zbierky uznesení čiastky č. 27/2017/VII. zo dňa. 21.09.2017 vyhlásené Všeobecne 
záväzným nariadením. č. 6/2017 nehnuteľnosť: pozemok parc. č. 243/2 a. 245/1 v k.ú. 
Mliečno sa nachádza v regulačnom bloku ozn. ZaD3.46 Priemyselná zóna, skladové 
hospodárstvo a podnikateľské aktivity. V rámci regulačného bloku „Zariadenia na 
skládkovanie odpadu“ patri medzi neprípustné funkcie tohto dôvodu Mesto Šamorín zásadne 
odmieta vydanie kladného posudku k zámeru a nesúhlasí s povolením plánovanej činnosti.

Vyjadrenie OÚ: Podľa územného plánu obce je územie určené na priemyselnú zónu, skladové 

hospodárstvo a podnikateľské aktivity, čo nie je v zásadnom rozpore s charakterom 

navrhovanej činnosti. Účelom zámeru navrhovanej činnosti je zber železných a neželezných 

kovov, papiera, plastov a elektroodpadu. Zariadenie bude slúžiť pre výkup, zber, triedenie a 

skladovanie zhodnotiteľných ostatných a nebezpečných odpadov činnosťou R13 - skladovanie 

odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12. Účelom prevádzkovania zberne je 

umožniť fyzickým a právnickým osobám odovzdávanie odpadov na vyhradené miesto a 

vytvoriť tak podmienky pre ďalšie nakladanie s ním (zhodnotenie alebo zneškodnenie) inými 

osobami na inom mieste

Súlad alebo nesúlad s územným plánom nie je vplyv na životné prostredie, ktorý by bolo 

potrebné posudzovať podľa zákona. Je to skutočnosť, ktorá sa musí akceptovať. Navrhovaná 

činnosť môže byť povolená len ak je v súlade s územným plánom, a táto skutočnosť sa ďalším 

posudzovaním neovplyvní.

Okresný  úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky písomné stanovisko k zámeru 
nedoručilo.  V zmysle § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní sa táto skutočnosť považuje za 
súhlasné stanovisko. Rovnako verejnosť písomné stanovisko k zámeru nedoručila.

Vyhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie: 
Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie: 

Vplyv na horninové prostredie a pôdne pomery
Realizácia navrhovanej činnosti je plánovaná na parcelách, vedených v evidencii 
nehnuteľnosti vedená ako orná pôda, povolenie na stavbu bolo vydané, ale stavba nebola 
realizovaná, z toho dôvodu bude potrebné postupovať v zmysle platnej legislatívy. 
Navrhovaná lokalita je umiestnená v intraviláne, podľa územného plánu mesta určená na 
skladovanie a služby obyvateľom.

Vplyvy na povrchové a podzemné vody 
V štandardných prevádzkových podmienkach nie je predpoklad kontaminácie podzemných 
ani povrchových vôd. Možné ohrozenie kvality podzemných vôd predstavuje prípadný 
havarijný stav na betónových spevnených plochách pri manipulácii s odpadmi alebo únik 
ropných látok z mechanizmov. Pri správnej prevádzke areálu sú tieto trvalé vplyvy, v 
dôsledku ktorých môže dôjsť ku kontaminácii podzemných vôd, nepravdepodobné.
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Vplyvy na ovzdušie a klímu
Zariadenie bude vyvolávať určitý stupeň prašnosti najmä pri manipulácii so železným šrotom 
a pri dopravnej premávke. Tento vplyv výraznejšie nezhorší kvalitu ovzdušia, bude  
krátkodobý a nepravidelný.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy
Činnosťou nedôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny. Umiestnenie 
posudzovanej činnosti je navrhované v území, na ktoré sa vzťahuje prvý - všeobecný stupeň 
ochrany, bez zvláštnej územnej alebo druhovej ochrany. Vzhľadom na charakter fauny a flóry 
a relatívne nízku druhovú diverzitu v posudzovanej lokalite ako aj výraznú premenu 
pôvodných biotopov na biotopy úzko späté s ľudskou činnosťou, nie je predpoklad negatívny 
vplyv na faunu a flóru.

Vplyv na obyvateľstvo
Prevádzkovaním zariadenia na zber odpadov nedôjde k ohrozeniu zdravia a zdravých 
životných podmienok obyvateľstva mesta ani širšieho okolia, pretože zariadenie je 
umiestnené na okraji mesta

Vplyv na dopravu 
Realizáciou zámeru dôjde k miernemu zvýšeniu intenzity dopravy s trvalým a postupným 
nárastom.

Príslušný orgán na  základe  komplexných  výsledkov zisťovacieho konania, po prihliadnutí 

na kritériá  stanovené  zákonom (§ 29 ods.4 a ods. 5a príloha č.10 zákona), na doručené 

stanoviská a na doručené doplňujúce informácie  dospel  k záveru,  že  nie  je  predpoklad  

priamych alebo nepriamych environmentálnych vplyvov činností  takého významu, aby bolo 

potrebné  ich podrobnejšie analyzovať a spracovať  správu  o hodnotení. Navrhovanou  

činnosťou nepredpokladajú závažné  negatívne  vplyvy  na  jednotlivé zložky  životného  

prostredia za predpokladu dodržiavania všeobecne závažných právnych  predpisov. 

Účelom „zákona“  nie je povolenie navrhovanej činnosti, resp. súhlas s jej uskutočnením, ale 

je určiť  opatrenia,  ktoré  zabránia  znečisťovaniu  životného  prostredia,  zmiernia  

znečisťovanie životného  prostredia  alebo  zabránia  poškodzovaniu  životného  prostredia,  

získať  odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných 

predpisov, nevytvára však vecný  ani  časový  priestor  pre  posúdenie  navrhovaného  

umiestnenia  stavby  v  rozsahu kompetencií stavebného úradu.

      Okresný úrad DS, OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z 
 hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, 
významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, možnosti 
realizácie  opatrení  navrhnutých v zámere na odstránenie a zmiernenie nepriaznivých 
dopadov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom zobral do 
úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území a skutočnosť, že navrhovaná 
činnosť nezasahuje do chránených území európskeho významu Natura 2000.  

Pri svojom rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská rezortných orgánov, povoľujúceho 
orgánu, dotknutých orgánov a dotknutej obce. Akceptoval požiadavky, pripomienky a 
odporúčania  Okresného úradu DS, OSŽP, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
Dunajská Streda, Ministerstva životného prostredia SR.
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Na základe preskúmania a zhodnotenia navrhovanej činnosti uvedenej v zámere 
s použitím kritérií pre zisťovacie konanie uvedených v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní  a 
s prihliadnutím na stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní Okresný úrad DS, 
OSŽP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Dunajská Streda, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda v 
lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia 
účastníkovi konania. 
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje 
pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 
zákona.
Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí 
verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce. 
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, 
ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z.z. 
Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, 
v súlade s § 29 ods. 12 zákona, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej 
činnosti.

                                                                                                     Ing. Gabriela Csériová
      Vedúca odboru

Doručuje sa
x VAŠI, s.r.o., 900 50 Kráľová pri Senci 465
x Mesto Šamorín, Hlavná , 931 01 Šamorín
x Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o  životné prostredie, Korzo Bélu 

Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
x Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia a CO,  Korzo Bélu Bartóka 

789/3, 929 01 Dunajská Streda 
x Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
x Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, 

Veľkoblahovská 1067,  929 01 Dunajská Streda
x Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
x Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Trhovisko 1102/1, 929 01 

Dunajská Streda
x Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o  životné prostredie, Kollárova 8, 917 01 

Trnava 
x Okresný  úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, Kollárova 8, 917 00 Trnava
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x Ministerstvo životného prostredia SR,  Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava  


