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Ľ.,__JJ..1if1.:__...L...-.u.-:.;1toOZSAH HODNOTENIA 
určený podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre hodnotenie 
vplyvov navrhovanej činnosti "Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká 
priemyselná výroba Sered', doplnenie parkovacích stojísk". 

Navrhovate!', REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 
35 928 409, v zastúpení EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava (ďalej len 
"navrhovate!"'), predložil Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, odboru 
posudzovania vplyvov na životné prostredie ( d'alej len "MŽP SR") podľa § 22 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") 
zámer navrhovanej činnosti "Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká 
priemyselná výroba Sered', doplnenie parkovacích stojísk" (ďalej len "zámer") na 
posúdenie podľa tohto zákona. Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa dňom predloženia zámeru začalo správne 
konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné 
prostredie. 

Podľa predloženého zámeru (spracovateľ: EKOJET, s.r.o., september 2017) je 
účelom navrhovanej činnosti doplnenie počtu parkovacích stojísk v príslušných sektoroch 
priemyselnej zóny Sereď v súvislosti s novými požiadavkami budúcich užívateľov 
logisticko-montážnych areálov s cieľom zabezpečenia funkčnej prevádzky priemyselnej zóny 
s organizovaným a kapacitne postačujúcim riešením dopravy vzhl'adom na plánované 
zvýšenie pracovných príležitostí v danom území. 

Predložený zámer je riešený variantne - variant č. l a variant č. 2. Rozdiel vo 
variantoch spočíva v spôsobe odvádzania odpadových vôd z povrchového odtoku zo 
spevnených plôch do horninového prostredia. Oba varianty navrhujú vybudovanie 3 823 
parkovacích stojísk. 

· MŽP SR predložilo zámer na zaujatie stanoviska podľa § 23 ods. l zákona 
o posudzovaní vplyvov všetkým zainteresovaným subjektom. 

Na základe odborného posúdenia predloženého zámeru, zhodnotenia stavu životného 
prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov verejnej správy, dotknutej 
obce a dotknutej verejnosti, MŽP SR po prerokovaní s navrhovateľom a dotknutým orgánom 
- Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Galante v zmysle § 30 ods. l 
zákona o posudzovaní vplyvov dňa 08. 12. 2017, určuje nasledovný rozsah hodnotenia: 

l. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE 

Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti "Priemyselný park 
- Logistické centrum a l'ahká priemyselná výroba Sered', doplnenie parkovacích 
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stojísk" sa určuje dôkladné zhodnotenie nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa 
navrhovaná čiimosť neuskutočnila) a obidvoch variantov (variant č. l, variant č. 2), ktoré sú 
riešené v zámere. 

2. ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV 

2.1. Všeobecné podmienky 

2.1.1. Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení. Vzhľadom na povahu 
a rozsah navrhovanej činnosti a jej lokalizáciu je potrebné, aby správa o hodnotení 
obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. ll zákona 
o posudzovaní vplyvov, avšak primerane charakteru navrhovanej činnosti; 

2.1.2. Pre hodnotenie navrhovanej činnosti sa nestanovuje časový harmonogram, ani žiadne 
špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia; 

2.1.3. Navrhovateľ doručí na MŽP SR kompletné vyhotovenie správy o hodnotení v počte 
4 ks a l ks elektronického nosiča dát so správou o hodnotení. 

2.2. Špecifické požiadavky 

Zo stanovísk doručených k zámeru vyplynula potreba v správe o hodnotení 
podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy otázok súvisiacich s navrhovanou činnosťou: 

2.2.1. Doplniť rozptylovú štúdiu; 

2.2.2. Doplniť akustickú štúdiu; akustickú štúdiu hodnotiť vo vzťahu k monitoringu hluku 
k nulovému variantu; 

2.2.3. Obe štúdie podľa bodu 2.2. 1. a 2.2.2. spracovať tak, aby bol posúdený aj vplyv 
navrhovanej činnosti na vonkajšie obytné územie v kontakte s priemyselnou zónou; 

2.2.4. Pri príprave správy o hodnotení n~vrhovanej činnosti brať do úvahy všetky 
pripomienky, ktoré boli zaslané k zálferu, príp. budú zaslané k určenému rozsahu 
hodnotenia a časovému harmonogramu; 

2.2.5. V samostatnej kapitole písomne vyhodnotiť splnenie alebo nesplnenie (v danom 
prípade zdôvodniť prečo nie) jednotlivých bodov tohto rozsahu hodnotenia a časového 
harmonogramu pre navrhovanú činnosť a vyhodnotiť všetky stanoviská k zámeru 
a k určenému rozsahu hodnotenia a časovému harmonogramu. 

3. UPOZORNENIE 

Podľa § 30 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov je platnosť rozsahu hodnotenia 
navrhovanej činnosti 3 roky od jeho určenia, ak sa v harmonograme neurčí inak. 

Podľa § 30 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov je navrhovateľ povinný v spolupráci 
s dotknutou obcou bezodkladne informovať verejnosť spôsobom v mieste obvyklým 
o určenom rozsahu hodnotenia. 

Podľa § 30 ods. 8 zákona o posudzovaní vplyvov môže verejnosť, dotknutá obec, 
dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu 
hodnotenia navrhovanej činnosti do l O pracovných dní od jeho zverejnenia podľa § 30 ods. 7 
zákona o posudzovaní vplyvov príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí 

navrhovateľovi. 
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