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I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI 

I.1 Názov 

ADA GROUP s.r.o. 

I.2 Identifikačné číslo 

IČO: 51 876 728 

I.3 Sídlo 

Bratislavská 1611/74, Galanta 924 01 

I.4 Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné 
kontaktné údaje oprávneného zástupcu 
obstarávateľa 

Marek Adamča, ADA GROUP s.r.o., Bratislavská 1611/74, Galanta 924 01 

Tel.: 031 22 111 32, e-mail: marekadamca@adagroup.sk 

I.5 Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné 
kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno 
dostať relevantné informácie o navrhovanej 
činnosti a miesto na konzultácie 

Marek Adamča, ADA GROUP s.r.o., Bratislavská 1611/74, Galanta 924 01 

Tel.: 031 22 111 32, e-mail: marekadamca@adagroup.sk 
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II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 

II.1 Názov 

Zariadenie na zber odpadov – Sereď 

II.2 Účel 

Účelom navrhovanej činnosti je prevádzka zariadenia na zber odpadov. Ide o existujúcu čin-
nosť situovanú v okrese Galanta, v intraviláne mesta Sereď. V dotknutom území sa v súčasnosti 
nachádza funkčná prevádzka zariadenia na zber odpadov. Dôvodom vypracovania zámeru 
pre zisťovacie konanie navrhovanej činnosti je blížiaci sa koniec platnosti rozhodnutia Okres-
ného úradu Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie o zmene súhlasu na prevádzko-
vanie zariadenia na zber odpadov, č. OU-GA-OSZP-2019/015666-005, zo dňa 9.12.2019. 

Obrázok 1: Pohľad na prevádzku navrhovanej činnosti 

 
(zdroj: Google Maps) 

II.3 Užívateľ 

ADA GROUP s.r.o., Bratislavská 1611/74, Galanta 924 01 

II.4 Charakter navrhovanej činnosti 

Navrhovaná činnosť je podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, prílohy 
č. 8 zaradená do nasledujúcich kapitol: 
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• č. 9 – „Infraštruktúra“ pod položkou č. 10 „Zhromažďovanie odpadov zo železných 
kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel“ podlieha zisťovaciemu konaniu 
bez limitov. 

Navrhovaná činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu v zmysle citovaného zákona. Predložený 
zámer navrhovanej činnosti nepredstavuje v dotknutom území novú činnosť. 

II.5 Umiestnenie navrhovanej činnosti 

II.5.1 Lokalizácia 

Navrhovaná činnosť je situovaná v Trnavskom kraji, v okrese Galanta, v katastrálnom území 
Sereď. Dotknuté územie sa nachádza na parcelách KN-C č. 2813/1, 2813/5, 2813/6 v k. ú. Sereď 
a na parcele KN-E č. 1106/2 v k. ú. Sereď. Dotknuté parcely sú vedené ako zastavané plochy 
a nádvoria a sú súčasťou priemyselného areálu. 

II.5.2 Vlastnícke vzťahy 

Vlastníkmi parciel, na ktorých je umiestnená navrhovaná činnosť, je súkromný vlastník a mesto 
Sereď. 

Tabuľka 1: Vlastnícke vzťahy k pozemkom 

K. ú. Parcela 
KN-C 

Parcela 
KN-E Vlastník 

Sereď 2813/1 - Hracho Miloš, Sereďská 110, 925 51 Šintava; Podiel 1/1 

Sereď 2813/5 - Hracho Miloš, Sereďská 110, 925 51 Šintava; Podiel 1/1 

Sereď 2813/6 - Hracho Miloš, Sereďská 110, 925 51 Šintava; Podiel 1/1 

Sereď - 1106/2 MESTO SEREĎ, 926 00 Sereď; Podiel 1/1 

II.5.3 Súčasné funkčné využívanie územia 

Územie, na ktorom sa nachádza navrhovaná činnosť, je vedené ako zastavané plochy a ná-
dvoria a ostatné plochy. V súčasnosti je využívané na prevádzkovanie zariadenia na zber od-
padov. Navrhovaná činnosť spĺňa v plnom rozsahu všetky predpoklady na funkčné využitie 
územia podľa ÚPN mesta Sereď. 

II.5.4 Variantné riešenia 

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej 
správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 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 podľa § 3 písm. k), § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
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predpisov, podľa § 22 ods. 6 tohto zákona rozhodnutím č. OU-GA-OSZP-2021/009843-002, zo 
dňa 26. augusta 2021, upustil od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti „Zaria-
denie na zber odpadov – Sereď“. 

Zámer obsahuje jeden variant činnosti, ako aj nulový variant, t. j. stav, ktorý by nastal, ak by sa 
navrhovaná činnosť neuskutočnila. 
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II.6 Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej 
činnosti 

Obrázok 2: Umiestnenie navrhovanej činnosti na mapovom podklade v mierke 1:50 000 
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II.7 Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky 
navrhovanej činnosti 

Začiatok výstavby:   Nerelevantné 

Ukončenie výstavby:  Nerelevantné 

Začatie prevádzky:  Navrhovaná činnosť je v prevádzke 

Ukončenie prevádzky: neobmedzené 

II.8 Opis technického a technologického riešenia 

Účelom navrhovanej činnosti je prevádzka zariadenia na zber odpadov. Činnosť je situovaná 
v okrese Galanta, v intraviláne mesta Sereď. V prípade navrhovanej činnosti sa jedná o existu-
júcu činnosť. V dotknutom území sa už v súčasnosti nachádza funkčná prevádzka zariadenia 
na zber odpadov. 

II.8.1 Technický a technologický popis navrhovanej činnosti 

Navrhovaná činnosť predstavuje zber a výkup ostatných odpadov. Odpady sú pri vstupe do 
areálu odvážené na cestnej váhe, obsluha vyhotoví vážny lístok s uvedením pôvodcu/pred-
chádzajúceho držiteľa odpadu. Odpady sú následne umiestnené podľa druhu na spevnenú 
betónovú plochu resp. sú skladované priamo v kontajneri, v ktorom boli do prevádzky prijaté. 
Ostatné odpady sú skladované na spevnenej betónovej ploche. Triedenie odpadu je zabez-
pečené podľa druhov odpadov v oddelených boxoch tvorených betónovými blokmi. 

Technické požiadavky na prevádzku zariadenia 

V dotknutom území sa nachádzajú dve brány, mostová váha do 40 ton, vážnica (4 x 4 m) so 
sociálnym zariadením, skladovacia plocha na zber odpadu, ktorý sa následne preváža na pre-
vádzku do Galanty za účelom ďalšieho nakladania. Ďalej sa tu nachádza malý, prestrešený 
sklad na uskladnenie farebných kovov a kontajner na papier. Areál zberne je oplotený a jeho 
rozloha je 1000 m2. 

Tabuľka 2: Zoznam odpadov, ktorých zber je vykonávaný v rámci navrhovanej činnosti 

Číslo Názov Kategória 

15 01 OBALY (VRÁTANE ODP. OBALOV ZO SEPAR. ZBERU 
KOMUNÁLNEHO ODPADU)  

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 

15 01 02 Obaly z plastov O 

15 01 03 Obaly z dreva O 

15 01 04 Obaly z kovu O 
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Číslo Názov Kategória 

16 01 

STARÉ VOZIDLÁ z ROZLICNÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV (VRÁTANE 
STROJOV NEURCENÝCH PRE CESTNÚ PREMÁVKU) A ODPADY Z 
DEMONTÁŽE STARÝCH VOZIDIEL A ÚDDRŽBY VOZIDIEL (OKREM 13, 14, 16 
06 a 16 08) 

 

16 01 17 Železné kovy O 

16 01 18 Neželezné kovy O 

16 01 19 Plasty O 

17 02 DREVO, SKLO A PLASTY  

17 02 01 Drevo O 

17 02 03 Plasty O 

20 01 KOMUNÁLNE ODPADY – SEPAROVANE ZBIERANÉ FRAKCIE  

20 01 01 Papier a lepenka O 

20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O 

20 01 39 Plasty O 

20 01 40 Kovy O 

20 01 40 01 Meď, bronz, mosadz O 

20 01 40 02 Hliník O 

20 01 40 03 Olovo O 

20 01 40 04 Zinok O 

20 01 40 05 Železo a oceľ O 

20 01 40 06 Cín O 

20 01 40 07 Zmiešané kovy O 

II.9 Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej 
lokalite 

Účelom navrhovanej činnosti je prevádzka zariadenia na zber odpadov v meste Sereď. V prí-
pade navrhovanej činnosti sa jedná o existujúcu činnosť. V dotknutom území sa v súčasnosti 
nachádza funkčné zariadenie na zber odpadov. Dôvodom vypracovania zámeru je blížiaci sa 
koniec platnosti rozhodnutia Okresného úradu Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostre-
die o zmene súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, č. OU-GA-OSZP-
2019/015666-005, zo dňa 9.12.2019. 

II.10 Celkové náklady 

Keďže ide o existujúcu činnosť, jej realizácia si nevyžaduje finančné náklady. 
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II.11 Dotknutá obec 

• Mesto Sereď 

II.12 Dotknutý samosprávny kraj 

• Trnavský samosprávny kraj 

II.13 Dotknuté orgány 

• Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie 

• Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Galanta 

• Mestský úrad Sereď 

II.14 Povoľujúci orgán 

Povoľujúcim orgánom podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskorších predpisov je Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti o ži-
votné prostredie. 

II.15 Rezortný orgán 

Rezortným orgánom je v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. ústredný orgán verejnej správy, 
do ktorého pôsobnosti patrí navrhovaná činnosť. V zmysle prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, tabuľky č. 9 Infraštruktúra, možno navrhovanú 
činnosť zaradiť pod položku č. 10. Pre túto činnosti je rezortným orgánom Ministerstvo životného 
prostredia Slovenskej republiky. 

II.16 Druh požadovaného povolenia navrhovanej 
činnosti podľa osobitných predpisov 

• Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 
ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
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II.17 Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch 
navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice 

Pri navrhovanej činnosti sa nepredpokladá vplyv presahujúci štátne hranice z zmysle § 40 zá-
kona NR SR č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. 



KÓPIA

Číslo spisu Por.č.záznamu Číslo záznamu Typ záznamu Forma originálu
OU-GA-OSZP-2021/009843 003 0027891/2021 Externý doručený záznam hodnoverná elektronická

ADA GROUP s.r.o. Zariadenie na zber odpadov – Sereď

 

Spracovateľ: ENVIS, s.r.o. 14 | 52 september 2021

 

III. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE 
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA 

III.1 Charakteristika prírodného prostredia vrátane 
chránených území 

III.1.1 Vymedzenie hraníc dotknutého územia 

Dotknuté územie – pre účely zisťovacieho konania navrhovanej činnosti bolo vymedzené exis-
tujúcim areálom zariadenia na zber odpadov, ktorý sa nachádza na parcelách KN-C 
č. 2813/1, 2813/5, 2813/6 v k. ú. Sereď a na parcele KN-E č. 1106/2 v k. ú. Sereď. 

Užšie okolie dotknutého územia – predstavuje územie vo vzdialenosti 20 metrov od hranice 
dotknutého územia. 
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Obrázok 3: Zobrazenie dotknutého územia 
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III.1.2 Horninové prostredie 

Geomorfologické pomery 

Podľa regionálneho geomorfologického členenia patrí územie mesta Galanta do oblasti Pod-
unajskej nížiny a celku Podunajská rovina. Z hľadiska základných morfologicko-štruktúrnych kra-
jinných oblastí mesta sa nachádza v oblasti širokých riečnych rovín, údolných nív a tvarov aku-
mulačného fluviálneho typu. Územie má mierne zvlnený, väčšinou plochý povrch s celkovým 
spádom na juh s nadmorskou výškou okolo 120 m n. m. 

Geologická stavba  

Podľa regionálneho geologického členenia patrí dotknuté územie do Podunajskej panvy. Na 
geologickej stavbe územia sa podieľajú neogénne a kvartérne sedimenty. Neogénne sedi-
menty sú uložené v hĺbke asi 20 m pod pokryvnými kvartérnymi sedimentami a nikde nevystu-
pujú na povrch.  

Neogén je zastúpený sivými a pestrými ílmi, piesčitými a vápenatými pestrofarebnými ílmi s čas-
tými konkréciami CaCO3 a Mn, rôznozrnnými pieskami, pieskovcami, ojedinele drobnými štrkmi. 

Kvartér je vo vrchných vrstvách v zastavanom území zastúpený antropogénnymi heterogén-
nymi navážkami, ktoré dosahujú hrúbku 0,5 až 5 m. V podloží sú staršie fluviálne a eolické for-
mácie (piesčité spraše, sprašové hliny), ktoré sú prekryté mladými nivnými humóznymi hlinami 
alebo hlinito-piesčitými až štrkovito - piesčitými hlinami. Štrky majú prímes jemnozrnnej piesčitej 
zeminy, valúny majú 1 až 5 cm, ojedinele 8 až 10 cm. V nižších polohách sú štrky uľahnuté 
s valúnmi kalibru 1 až 3 cm, ojedinele 5 - 15 cm. Časté sú preplástky organických sedimentov, 
žltých fluviálnych hlín, valúnových dlažieb a ílovitých hlín. Dobre opracované štrky sú tvorené 
kremeňom, kremencami, pieskovcami, granodioritmi a vápencami s výplňou jemného až hru-
bozrnného kremitého piesku. 

Inžiniersko-geologické pomery 

V zmysle regionálnej inžiniersko-geologickej rajonizácie Slovenska (Hrašna, M., Klukanová, A., 
2002: Inžinierskogeologická rajonizácia. In Atlas krajiny Slovenskej republiky) je dotknuté územie 
a jeho širšie okolie situované do rajónu kvartérnych sedimentov (rajón údolných riečnych náp-
lavov). 

Geodynamické javy 

Na základe nízkej energie rovinatého reliéfu sa v hodnotenom území geodynamické javy ne-
vyskytujú. Ide o geodynamický stabilný reliéf bez výskytu svahových alebo eróznych javov. 
Z hľadiska stability je posudzované územie stabilné v súčasnej dobe. 

Seizmicita územia 

Podľa „Mapy seizmických oblastí na území SR“ (STN 73 0036) sa skúmané územie nachádza 
v oblasti s možnosťou výskytu seizmických otrasov o intenzite 6 ° stupnice makroseizmickej in-
tenzity MSK- 64, s pravdepodobnosťou výskytu zemetrasenia raz za 100 rokov. Uvedená seizmi-
cita podľa príslušnej normy nevyžaduje opatrenia pri projektovaní stavieb a pri výstavbe. V dot-
knutom území neboli zistené žiadne znaky nestability územia v prirodzenom stave, preto je úze-
mie hodnotené ako stabilné. 
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III.1.3 Hydrologické pomery 

Povrchové vody 

Hydrologicky patrí dotknuté územie do povodia rieky Váh, ktorá preteká vo vzdialenosti pri-
bližne 1 km východne od dotknutého územia. Prietoky sú merané najbližšie na Váhu v rkm 81,0 
v Seredi. Režim odtoku vôd je dažďovosnehový v oblasti vrchovinovo-nížinnej, s vysokou vod-
nosťou vo februári až v apríli, s maximom v apríli – júli, s minimom v septembri a s akumuláciou 
vôd v decembri až v januári. 

Podzemné vody 

Podzemné vody v dotknutom území a jeho širšom okolí patria k základnému vápenato-
horečnato-hydrogénuhličitanovému typu, ktorý sa zvýšenými koncentráciami síranov 
a chloridov mení na prechodný vápenato-sírano-hydrogénuhličitanový a prechodný sodno-
síranohydrogénuhličitanový a sodno-síranový typ. Z polutantov avizujúcich sekundárne 
znečistenie vôd boli zistené vysoké koncentrácie chloridov, síranov, dusičnanov (až 84 mg.l) 
a amónnych iónov (až 40 mg.l), s mineralizáciou často nad 1200 mg.l. Zdrojom znečisťovania 
sú najmä antropogénne procesy (priemysel, sídla, poľnohospodárstvo).  

Podzemné vody v prirodzenom stave majú zvýšený obsah Fe a Mn, dusíka a síry. Vody kvartér-
nych horizontov nie sú vhodné na pitné účely, vody neogénnych súvrství majú nízky stupeň 
znečistenia, sú však vo väčších hĺbkach. Dotknuté územie sa nachádza v oblasti s najmenej 
kvalitnými vodami na Slovensku podľa obsahu sledovaných látok. 

Vodné plochy 

Vodné plochy sa v dotknutom území a jeho okolí nenachádzajú. 

Pramene a pramenné oblasti 

Pramene sa v dotknutom území a v jeho užšom okolí sa nenachádzajú resp. nie sú evidované 
ich vývery. 

Termálne a minerálne pramene 

Minerálne vody ani termálne pramene sa v dotknutom území a v jeho užšom okolí nenachá-
dzajú resp. nie sú evidované ich vývery. 

Vodohospodársky chránené územia 

Dotknuté územie a jeho okolie nezasahuje do žiadneho vodohospodársky chráneného územia 
ani ochranného pásma vodárenského zdroja. 

III.1.4 Klimatické pomery 

Hlavný vplyv na klímu dotknutého územia a jeho užšieho okolia má jeho poloha. Dotknuté úze-
mie patrí do teplej klimatickej oblasti s teplou a suchou nížinnou klímou s miernou zimou a dlhším 
slnečným svitom s teplotami v januári nad -2 °C. Priemerná ročná teplota sa v danej oblasti 
pohybuje od 9,5 ºC. Priemerná teplota vzduchu za posledných päť rokov v záujmovej oblasti 
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dosahuje v januári -1,5 ºC a v júli 21,1 ºC. Priemerný ročný úhrn zrážok je cca 550 mm. V dot-
knutom území a jeho širšom okolí prevládajú severozápadné vetry. Pre bližšiu charakteristiku 
klimatických pomerov boli použité údaje z Atlasu krajiny SR 2002 a Ročeniek poveternostných 
pozorovaní meteorologických staníc na území SR v roku 2005 – 2009. 

III.1.5 Pôdy 

Dotknuté územie a jeho širšie okolie je z väčšej časti tvorené zastavanými a spevnenými 
plochami – budovy, spevnené plochy, chodníky, cestná komunikácia. Ostatné plochy tvoria 
pôdy výrazne ovplyvnené ľudskou činnosťou – antrozeme. 

Využitie pôdy 

Dotknutého územie je vedené ako zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy a nachádza 
sa v zastavanom území obce. 

III.1.6 Fauna a flóra 

Fauna 

Dotknuté územie, vzhľadom na svoj ruderálny charakter, môže poskytovať úkryty pre niektoré 
živočíchy vyskytujúce sa v antropogénne silne ovplyvnenom prostredí (drobné cicavce, hmyz, 
vtáky). Významnosť územia pre živočíchy je však vzhľadom na vysoký stupeň antropogénneho 
pôsobenia minimálna. V dotknutom území je charakter živočíšnych spoločenstiev typický pre 
a kultúrnu sídelnú krajinu. 

Flóra 

Podľa fytogeograficko-vegetačného členenia patrí dotknuté územie a jeho užšie okolie do 
oblasti panónskej flóry (Pannonicum), obvodu eupanónskej xerotermnej flóry (Eupannonicum), 
okresu Podunajská nížina. 

Potenciálna vegetácia 

Potenciálna prirodzená vegetácia je vegetácia, ktorá by sa za daných klimatických, pôdnych 
a hydrologických pomerov vyvinula na určitom mieste, keby vplyv ľudskej činnosti ihneď pre-
stal, alebo ak by toto miesto bolo bez vplyvu ľudskej činnosti počas historického obdobia. 

Potenciálnou prirodzenou vegetáciou, ktorá by sa v dotknutom území vyvinula bez antropo-
génneho vplyvu, tvorí základná jednotka potenciálnej prirodzenej vegetácie:  

• Jaseňovo-brestovo-dubové lesy v povodiach veľkých riek. 

Reálna vegetácia 

Dotknuté územie tvorí zastavaná plocha, na ktorej sa nevyskytuje žiadna vegetácia. 
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III.1.7 Chránené, vzácne a ohrozené druhy a biotopy 

V dotknutom území nepredpokladáme výskyt chránených ani vzácne biotopy rastlín a živočí-
chov, ktoré by bolo možné zaradiť do niektorej z kategórií v zmysle katalógu biotopov SR.  

III.2 Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria 

III.2.1 Štruktúra a scenéria krajiny 

Podľa mapy abiotických komplexov (Miklós, Kočická, Kočický, In: Miklós, Hrnčiarová et al., 
2002), ako priestorovej syntézy prvkov primárnej krajinnej štruktúry je dotknuté územie a jeho 
užšie okolie typom krajiny s georeliéfom charakteru riečnych rovín s prevahou ornej pôdy, tep-
lého okrsku, teplej klimatickej oblasti. Podľa stupňa urbanizácie ide o vidiecku krajinu so stred-
ným stupňom osídlenia. V celom priestore ide o krajinno-ekologický komplex nížinných depresií 
s prevahou ornej pôdy. Potenciálnu prirodzenú vegetáciu predstavujú jaseňovo-brestovo-du-
bové lesy v povodiach veľkých riek. 

Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry ide o človekom výrazne pozmenenú krajinu s vysokým 
podielom urbanizovaných a inak antropogénne ovplyvnených plôch. 

III.2.2 Ochrana a stabilita krajiny 

Chránené územia a ochranné pásma 

Dotknuté územie a jeho užšie okolie: 

• sa nenachádza v chránenom území v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny, 

• nezasahuje do chráneného územia zaradeného do súvislej európskej sústavy chráne-
ných území NATURA 2000, 

• nie je zaradené v zozname mokradí majúcich medzinárodný význam predovšetkým 
ako biotopy vodného vtáctva (Ramsarské lokality), 

• nie je významným vtáčím územím (IBA), ani chránenou vodohospodárskou oblasťou. 

Chránené stromy 

V dotknutom území ani v jeho užšom okolí sa nenachádza chránený strom (Katalóg chráne-
ných stromov, 2021 – internet). 

III.2.3 Územný systém ekologickej stability 

Územný systém ekologickej stability je v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. taká štruktúra navzájom 
prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok 
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a foriem života v krajine. Základ tohto systému predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné 
prvky nadregionálneho, regionálneho alebo miestneho významu.  

Na zabezpečenie územného systému ekologickej stability sa vyhotovuje Generel nadregionál-
neho územného systému ekologickej stability (GNÚSES), dokument regionálneho územného 
systému ekologickej stability (RÚSES) a dokument miestneho územného systému ekologickej 
stability (MÚSES). 

V dotknutom území a jeho okolí sa nenachádzajú žiadne prvky územného systému ekologickej 
stability. 

III.3 Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, 
kultúrnohistorické hodnoty územia 

III.3.1 Obyvateľstvo 

Základné demografické údaje 

Mesto Sereď je stredne veľké sídlo mestského typu. Vývoj počtu obyvateľov v priebehu storočí 
mal kolísavú tendenciu. Od roku 1997 počet obyvateľov neustále klesá, mesto zaznamenalo 
medziročný pokles o cca 0,42 %. K poklesu celkového počtu dochádza predovšetkým ako 
dôsledok nižšieho prirodzeného prírastku, osamostatnenia sa Dolnej Stredy a sťahovania sa 
obyvateľov späť do okolitých obcí. 

Od roku 1996 až do roku 2010 sa počet obyvateľov pohybuje na úrovni okolo17 000 obyvateľov. 
V súčasnosti je to približne 16 000 obyvateľov, čo predstavuje približne 16,5 % z celkového 
počtu obyvateľov v okrese Galanta. 

Vzťah medzi predproduktívnou, produktívnou a poproduktívnou skupinou charakterizuje mieru 
perspektívnosti populácie. Pokračuje pokles podielu detskej zložky, posilňovanie produktívnej 
zložky a pomerne vysoký nárast poproduktívnej zložky, ide o zhoršenie populačných potenciá-
lov. Index starnutia s hodnotou 147,91 poukazuje na nepriaznivý vývoj, keďže v prevahe je oby-
vateľstvo v poproduktívnom veku. To isté platí pre celý okres Galanta, v ktorom je index starnu-
tia až 158,07 a v Trnavskom kraji až 160,74. 

Zmeny v demografickom vývoji obyvateľstva prejavujúce sa predovšetkým poklesom prirodze-
ného prírastku obyvateľstva, natalite a sobášnosti, na druhej strane výrazným nárastom v roz-
vodovosti sa odrážajú v spoločensko-ekonomickej situácií obyvateľstva. Vývoj vekovej štruktúry 
obyvateľstva môže byť posilnený, ak sa pre obyvateľstvo vytvoria kvalitnejšie základné pod-
mienky v rámci občianskej a sociálnej infraštruktúry a rozšíri sa priestor pre rozvoj podnikateľ-
ských aktivít a zamestnanosť, a tiež podmienky pre aktívne využívanie voľného času. Celková 
štruktúra obyvateľstva v meste je charakteristická pre mestskú populáciu na Slovensku, kde 
obnova generácií je veľmi pomalá. 
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III.3.2 Sídla 

Mesto Sereď je prirodzeným historickým centrom regiónu. Je súčasťou prírodno-
sídelneho Trnavského regiónu (mikroregión sereďský). Charakter sídla je 
priemyselno-poľnohospodársko-službový. Ako najväčšie sídlo okresu Galanta je 
prirodzeným centrom obvodu a polarizačne vplýva aj na okolité vidiecke sídla 
a vytvára sústavu vzájomne prepojených sídelných uzlov. 

III.3.3 Priemyselná výroba 

Dotknuté územie a jeho užšie okolie sa nachádza v priemyselnej zóne. 

III.3.4 Poľnohospodárska činnosť 

V dotknutom území ani jeho užšom okolí sa poľnohospodárske objekty nenachádzajú. 

III.3.5 Lesné hospodárstvo 

V dotknutom území ani jeho okolí sa lesné pozemky nenachádzajú. 

III.3.6 Vodné hospodárstvo 

V dotknutom území a jeho užšom okolí sa nenachádzajú vodohospodárske objekty. Dotknuté 
územie a jeho užšie okolie sa nenachádza v pásme hygienickej ochrany vodných zdrojov.  

III.3.7 Doprava 

Cestná doprava 

Dotknuté územie je dostupné cestou z miestnej komunikácie na ulici Vonkajší rad, ktorá sa na-
pája na cestu I. triedy 62 (I/62) vedúcu zo Senca do Šoporne v okrese Galanta. 

Železničná doprava 

V dotknutom území a jeho užšom okolí sa železničná doprava neprevádzkuje. Širším okolím, 
západne od dotknutého územia prechádza železničná trať č. 133 Leopoldov – Galanta. 

Lodná doprava 

V dotknutom území a jeho širšom okolí sa lodná doprava neprevádzkuje.  

Letecká doprava 

V dotknutom území sa letecká doprava neprevádzkuje. 
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III.3.8 Produktovody 

Dotknutým územím a jeho užším okolím neprechádzajú žiadne inžinierske siete. 

III.3.9 Služby  

V okolí dotknutého územia sa nenachádzajú prevádzky JetCar s.r.o. – požičovňa vozidiel, Ry-
pomix – obchod s rybárskymi potrebami, auto a pneu servis, prevádzka sklenárstva a Remkos-
tav – spoločnosť vyrábajúca plastové diely. 

III.3.10 Rekreácia a cestovný ruch 

V dotknutom území ani jeho užšom okolí sa nenachádzajú zariadenia rekreácia a cestovného 
ruchu.  

III.3.11 Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti 

V dotknutom území ani jeho užšom okolí sa kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti 
nenachádzajú. 

III.3.12 Archeologické náleziská 

V dotknutom území a jeho okolí sa nenachádzajú známe archeologické náleziská. 

Mimo známych lokalít môže dôjsť k porušeniu dosiaľ neznámych archeologických objektov 
a nálezov. V uvedenom prípade je stavebník povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona 
a v zmysle § 127 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeolo-
gický nález nájdený počas stavby miestne príslušnému stavebnému úradu a príslušnému kraj-
skému pamiatkovému úradu a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo 
nezničil, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad. 

III.3.13 Paleontologické náleziská a významné geologické lokality 

V dotknutom území ani v jeho okolí sa nenachádzajú známe paleontologické náleziská. 
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III.4 Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane 
zdravia 

III.4.1 Znečistenie ovzdušia 

Ovzdušie 

Kvalitu ovzdušia vo všeobecnosti určuje obsah znečisťujúcich látok vo vonkajšom ovzduší. Zá-
kladným východiskom pre hodnotenie kvality ovzdušia na Slovensku sú výsledky meraní kon-
centrácii znečisťujúcich látok v ovzduší, ktoré realizuje Slovensky hydrometeorologicky ústav na 
staniciach Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO). Na monitorovanie lokál-
neho znečistenia ovzdušia bolo v roku 2015 na území SR rozmiestnených 37 automatických 
monitorovacích staníc, z ktorých väčšina monitorovala základné znečisťujúce látky (SO2, NO2, 
NOX, PM10, PM2,5). Takáto stanica sa v okrese Galanta nachádza. Najbližšia stanica sa nachá-
dza v okrese Trnava (k. ú. Trnava). Od roku 2000 je vývoj hlavných znečisťujúcich látok sledo-
vaný aj prostredníctvom databázy Národného emisného inventarizačného systému (NEIS), 
ktorý je vyvíjaný za podpory Ministerstva životného prostredia SR a Slovenského hydrometeoro-
logického ústavu. Program NEIS je vyvinutý v súlade s legislatívou platnou v SR a obsahuje naj-
novšie zmeny legislatívy ochrany ovzdušia realizované v súvislosti s implementáciou smerníc EU. 
Množstvo oxidu siričitého a organických látok vyjadrených ako celkový organický uhlík (TOC) 
má stúpajúcu tendenciu. Množstvo oxidov dusíka, oxidu uhoľnatého a množstvo tuhých zne-
čisťujúcich látok klesá. 

Na znečisťovaní ovzdušia sa v najväčšej miere podieľa priemyselná výroba, vysoká intenzita 
cestnej dopravy a výroba a rozvoj elektriny, plynu a vody. V okrese Galanta sa nachádza 293 
evidovaných zdrojov znečisťovania ovzdušia, z toho 15 radíme k veľkým zdrojom. Na území 
okresu by sme mohli vymedziť aj malé zdroje znečistenia, hlavne tam, kde obce nie sú plynofi-
kované. Z celkového počtu 36 obcí je plynofikovaných 35, obec Dolný Chotár plynofikáciu 
nemá. 

K znečisteniu ovzdušia v okrese Galanta negatívne prispieva aj automobilová doprava, ktorej 
intenzita neustále narastá. Je to dané vysokou frekvenciou dopravy na rýchlostných cestách 
a cestách I. a II. triedy. Meranie znečisťujúcich látok z dopravy sa zatiaľ nemeria, ale za 90 % 
celkových emisií prchavých organických látok z dopravy zodpovedajú vozidlá s benzínovým 
motorom. Automobilová doprava okrem zvyšovania plynných emisií z výfukových plynov spô-
sobuje aj sekundárnu prašnosť. 

Emisie 

Podľa environmentálnej regionalizácie SR patrí hodnotené územie medzi územia so silne naru-
šeným prostredím (3. stupeň kvality životného prostredia; Klinda, 2013). Množstvá základných 
znečisťujúcich látok v okrese Galanta sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 
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Tabuľka 3: Emisie základných znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov v okrese Galanta 
(NEIS, 2021) 

Rok TZL (t) SO2 (t) NOX (t) CO (t) 

2019 40,049 229,908 209,374 78,125 

2018 37,635 247,743 232,814 77,444 
 

Vysvetlivky: TZL – tuhé znečisťujúce látky, SO2 – oxid siričitý, NOX – oxidy dusíka, CO – oxid uhoľnatý 

III.4.2 Znečistenie vody 

Kvalita povrchových a podzemných vôd  

Povrchové vody 

Dotknuté územie a jeho okolie patrí do povodia rieky Váh, ktorá preteká približne 1 km vý-
chodne od dotknutého územia. 

Rieka Váh v odberovom mieste nad Sereďou priteká do okresu v IV. triede čistoty, čo je spôso-
bené množstvom priemyselných závodov a rozsiahlym urbanizovaným územím lokalizovaným 
na hornom a strednom toku Váhu. Do toku je zaústených množstvo odpadových vôd bez čis-
tenia resp. s minimálnym alebo nedostatočným čistením. 

Povrchové vody tokov pritekajúce do okresu Galanta sú znečistené najmä ropnými látkami 
a uhľovodíkmi. Zlou kvalitou povrchových vôd sú negatívne postihnuté veľkoplošné závlahové 
systémy. Znížená kvalita vody v týchto závlahových zdrojov negatívne ovplyvňuje zásoby pod-
zemnej pitnej vody v časti okresu, ktorá patrí do chránenej vodohospodárskej oblasti a do 
ochranných pásiem vodného zdroja v Jelke. 

Podzemné vody 

Okres Galanta je oblasťou s najmenej kvalitnými vodami na Slovensku podľa obsahu sledova-
ných látok. Vody patria k základnému vápenato-horečnatohydrogénuhličitanovému typu, 
ktorý sa zvýšenými koncentráciami síranov a chloridov mení na prechodný vápenato-sírano-
hydrogénuhličitanový a prechodný sodno-síranohydrogénuhličitanový a sodno-síranový typ. 
Z polutantov avizujúcich sekundárne znečistenie vôd boli zistené vysoké koncentrácie chlori-
dov, síranov, dusičnanov (až 84 mg.l) a amónnych iónov (až 40 mg.l), s mineralizáciou často 
nad 1200 mg.l. Zdrojom znečisťovania sú najmä antropogénne procesy (priemysel, sídla, po-
ľnohospodárstvo). 

Podzemné vody v prirodzenom stave majú zvýšený obsah Fe a Mn, dusíka a síry. Vody kvartér-
nych horizontov nie sú vhodné na pitné účely, vody neogénnych súvrství majú nízky stupeň 
znečistenia, sú však vo väčších hĺbkach. 

Vodné plochy 

Vodné plochy sa v dotknutom území a jeho okolí nenachádzajú. 
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Vodohospodársky chránené územia  

V dotknutom území nie sú vodohospodársky chránené územia ani aktívne zdroje podzemných 
vôd, ktoré sa podieľajú na zásobovaní obyvateľstva. Dotknuté územie ani jeho užšie okolie ne-
zasahuje do ochranných pásiem vodných zdrojov. 

III.4.3 Znečistenie pôdy a erózna činnosť 

Chemická degradácia pôd 

Chemická degradácia pôd môže byť spôsobená vplyvom rizikových látok anorganickej a or-
ganickej povahy z prírodných aj antropogénnych zdrojov, ktoré v určitej koncentrácii pôsobia 
škodlivo na pôdu, vyvolávajú zmeny jej fyzikálnych, chemických a biologických vlastností, ne-
gatívne ovplyvňujú produkčný potenciál pôd, znižujú nutričnú, technologickú a senzorickú 
hodnotu dopestovaných plodín, alebo negatívne vplývajú na vodu, atmosféru, ako aj zdravie 
zvierat a ľudí. Potenciálna degradácia pôdy a z nej vyplývajúce degradačné procesy priamo 
v dotknutom území v jednotlivých typoch pôdy sú procesy, ktoré narúšajú pôvodnú štruktúru 
a vlastnosti pôdy.  

Fyzikálna degradácia pôd 

Hlavným prejavom fyzikálnej degradácie na Slovensku je erózia, odnos pôdnych častíc z po-
vrchu pôdy pomocou vody a vetra. Najčastejšie sa jedná o veternú a vodnú eróziu. Rozlišujú 
sa 4 hlavné typy vodnej erózie: povrchová (vyvolaná odtokom zrážok), plošná (týkajúca sa 
väčších pôdnych celkov), výmoľová (silne poškodzujúca povrch pôdy) a kombinovaná (po-
zostávajúca z viacerých druhov vodnej erózie). 

Potenciál vodnej erózie môžeme hodnotiť podľa stupňov eróznej ohrozenosti. Podľa údajov 
uvedených v Atlase krajiny SR zaraďujeme dotknuté územie a jeho okolie medzi územia so sla-
bým potenciálom vodnej erózie pôdy. 

Veterná erózia postihuje asi 6,5 % výmery poľnohospodárskej pôdy SR, a to najmä v oblastiach 
nížin s ľahkými pôdami. Dotknuté územie je z pohľadu potenciálnej veternej erózie klasifikované 
na úrovni 1 – žiadna až slabá erózia. Zmenou využívania územia, nedôjde k zvýšeniu negatív-
nych vplyvov veternej erózie na dotknuté územie. 

III.4.4 Znečistenie horninového prostredia 

Pri hodnotení znečistenia horninového prostredia je nutné vychádzať z možného prenosu zne-
čistenia z iných zložiek životného prostredia, pokiaľ nie sú k dispozícii konkrétne údaje o znečis-
tení zistenom na vzorkách. Určitým indikátorom znečistenia môže byť dokumentované znečis-
tenie pôdy, ktoré tvorí vrchnú vrstvu horninového prostredia a je spolu s reliéfom kontaktnou 
vrstvou medzi základnými zložkami, a to atmosférou, litosférou a hydrosférou. Z uvedeného vy-
plýva predpoklad znečistenia horninového prostredia odzrkadľujúceho chemické znečistenie 
ovzdušia, zrážok, vôd a pôd. 

V dotknutom území a jeho užšom okolí nie je zaznamenané znečistenie horninového prostredia. 
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III.4.5 Skládky odpadu 

V dotknutom území a ani jeho okolí sa skládky odpadov nenachádzajú. 

III.4.6 Ohrozenosť biotopov 

Charakter dotknutého územia a jeho okolia (priemyselný areál), hustota osídlenia, existencia 
líniových dopravných koridorov nedávajú predpoklad prítomnosti územne významným spolo-
čenstvám. V dotknutom území ani jeho širšom okolí sa cennejšie biotopy nenachádzajú.. 

III.4.7 Zdravotný stav obyvateľstva a celková kvalita životného 
prostredia človeka 

Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov – ekonomická a so-
ciálna situácia, výživové návyky, životný štýl, úroveň zdravotníckej starostlivosti, ako aj životné 
prostredie. Dlhodobá a pretrvávajúca intenzívna exploatácia prírodných zdrojov, znečisťova-
nie základných zložiek prostredia spôsobuje vnášanie cudzorodých látok do prostredia a do 
potravinového reťazca. Zásahy do štruktúry krajiny, akumulácia komunálnych, priemyselných 
a poľnohospodárskych odpadov, podmieňujú celkovo zhoršený stav prostredia vrátane vply-
vov na zdravotný stav a priemerný vek ľudskej populácie.  

Základným ukazovateľom úrovne životných podmienok obyvateľstva a úmrtnostných podmie-
nok je stredná dĺžka života pri narodení. Predstavuje priemerný počet rokov života novoro-
denca, ktorý môže dosiahnuť pri rešpektovaní špecifickej úmrtnosti v danom období (resp. ná-
dej na dožitie). Od roku 1994 zaznamenáva stredná dĺžka života v Slovenskej republike trvalý 
nárast. V roku 2003 bola 69,77 roka u mužov a 77,62 roka u žien (ŠÚ SR, Vybrané údaje v regió-
noch, 2005), v roku 2015 73,03 u mužov a u žien 79,73 a v roku 2019 to už bola hodnota 80,8 
roka pre ženy a 74,3 roka pre mužov. V európskom porovnaní sa Slovensko radí medzi prie-
merné krajiny. V okrese Galanta bola stredná dĺžka života v roku 2019 – 73,35 rokov u mužov 
a 79,74 rokov u žien. 
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IV. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH 
VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA 
A O MOŽNOSTIACH OPATRENÍ NA ICH 
ZMIERNENIE 

IV.1 Požiadavky na vstupy 

IV.1.1 Pôda 

Realizácia navrhovanej činnosti si nevyžiada dočasný ani trvalý záber pôdy, pretože je realizo-
vaná v existujúcom priemyselnom areály. V prípade navrhovanej činnosti sa jedná o existujúcu 
činnosť. V dotknutom území sa už v súčasnosti prevádzkuje funkčné zariadenie na zber odpa-
dov. 

IV.1.2 Voda 

Potreba vody je zabezpečovaná cez existujúci prívod vody do areálu bez potreby akýchkoľ-
vek zmien alebo navýšenia spotreby. 

IV.1.3 Elektrická energia  

Pre prevádzku navrhovanej činnosti je využívaný existujúci rozvod elektrickej energie bez po-
treby akýchkoľvek stavebných zmien. 

IV.1.4 Doprava 

Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k zvýšeniu dopravnej záťaže, keďže sa jedná o exis-
tujúcu činnosť. 

Dotknuté územie je dopravne sprístupnené z miestnej komunikácie na ulici Vonkajší rad, ktorá 
sa napája na cestu I. triedy 62 (I/62) vedúcu zo Senca do Šoporne v okrese Galanta. 

IV.1.5 Iná technická infraštruktúra 

Realizáciou navrhovanej činnosti nevznikajú nároky na inú technickú infraštruktúru. 
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IV.1.6 Pracovné sily 

Potreba pracovnej sily ostáva nezmenená, keďže sa jedná o existujúcu činnosť. 

IV.1.7 Iné nároky 

Počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti nevznikajú ďalšie nároky. 

IV.2 Údaje o výstupoch 

IV.2.1 Ovzdušie 

Stacionárne zdroje  

Navrhovaná činnosť nie je v zmysle legislatívy ochrany ovzdušia stacionárnym zdrojom znečis-
ťovania ovzdušia. 

Mobilné zdroje 

Mobilným zdrojom emisií budú motorové vozidlá a mechanizmy. Realizáciou navrhovanej čin-
nosti nedôjde k navýšeniu dopravného zaťaženia v dotknutom území a jeho okolí. Tieto sa mu-
sia preukázať vyhovujúcim technickým stavom a dokladom o vyhovujúcej emisnej kontrole. 

IV.2.2 Odpadové vody 

Navrhovaná činnosť je v súčasnosti napojená na existujúcu verejnú kanalizačnú sieť mesta 
Sereď. Realizácia navrhovanej činnosti si nevyžaduje zmeny ani navýšenie množstva odpado-
vých vôd vypúšťaných z prevádzky zariadenia na zber odpadov. Taktiež sa nemení existujúci 
spôsob odvádzania dažďových vôd. 

IV.2.3 Odpady 

Tabuľka 4: Druhy odpadov počas realizácie navrhovanej činnosti (platí pre oba varianty) 

Číslo Názov Kategória 

20 03 Iné komunálne odpady  

20 03 01 zmesový komunálny odpad O 

Počas realizácie navrhovanej činnosti vzniknú odpady, ktoré sú podľa Katalógu odpadov 
v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. zaradené do kategórií: 

• O – ostatný odpad, 
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Počas prevádzky navrhovanej činnosti sa bude vznikajúci komunálny odpad zhromažďovať 
v nádobách na to určených mestom (v zmysle príslušného VZN obce upravujúceho naklada-
nie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom). Zber triedených zložiek komu-
nálneho odpadu a zmesového komunálneho odpadu bude zabezpečovať oprávnená orga-
nizácia na základe zmluvného vzťahu s mestom. 

Tabuľka 5: Zoznam odpadov, ktorých zber bude vykonávaný v rámci navrhovanej činnosti 

Číslo Názov Kategória 

15 01 OBALY (VRÁTANE ODP. OBALOV ZO SEPAR. ZBERU 
KOMUNÁLNEHO ODPADU)  

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 

15 01 02 Obaly z plastov O 

15 01 03 Obaly z dreva O 

15 01 04 Obaly z kovu O 

16 01 

STARÉ VOZIDLÁ z ROZLICNÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV (VRÁTANE 
STROJOV NEURCENÝCH PRE CESTNÚ PREMÁVKU) A ODPADY Z 
DEMONTÁŽE STARÝCH VOZIDIEL A ÚDDRŽBY VOZIDIEL (OKREM 13, 14, 16 
06 a 16 08) 

 

16 01 17 Železné kovy O 

16 01 18 Neželezné kovy O 

16 01 19 Plasty O 

17 02 DREVO, SKLO A PLASTY  

17 02 01 Drevo O 

17 02 03 Plasty O 

20 01 KOMUNÁLNE ODPADY – SEPAROVANE ZBIERANÉ FRAKCIE  

20 01 01 Papier a lepenka O 

20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O 

20 01 39 Plasty O 

20 01 40 Kovy O 

20 01 40 01 Meď, bronz, mosadz O 

20 01 40 02 Hliník O 

20 01 40 03 Olovo O 

20 01 40 04 Zinok O 

20 01 40 05 Železo a oceľ O 

20 01 40 06 Cín O 

20 01 40 07 Zmiešané kovy O 
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IV.2.4 Hluk a vibrácie 

Počas prevádzky navrhovanej činnosti vzhľadom na jej charakter a situovanie v priemyselnej 
zóne neočakávame obťažovanie obyvateľov obce hlukom. Mobilným zdrojom hluku bude au-
tomobilová doprava, ktorá však, vzhľadom na plánovanú intenzitu, výrazne neovplyvní sú-
časnú dopravnú situáciu v danej oblasti. V rámci navrhovanej činnosti sa nepredpokladá in-
štalácia zariadení, ktoré by mohli byť zdrojom vibrácií. 

Z hľadiska ochrany pred hlukom, infrazvukom a vibráciami navrhovaná prevádzka, jej tech-
nické riešenie, zariadenia a navrhované postupy pri zbere a úprave odpadov nebudú zdrojom 
prekračujúcim hodnoty požadované vyhláškou Ministerstva zdravotníctva č. 549/2007 Z. z., kto-
rou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požia-
davkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších 
predpisov. 

IV.2.5 Žiarenie, teplo, zápach a iné vplyvy 

Realizácia navrhovanej činnosti nie je zdrojom žiarenia, tepla, zápachov a ani iných vplyvov. 

IV.2.6 Vyvolané investície 

Realizácia navrhovanej činnosti nevyvolá ďalšie investície. 

IV.3 Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych 
vplyvoch na životné prostredie 

Priame a nepriame (pozitívne a negatívne) vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie 
sú v tejto kapitole popísané z hľadiska ich predpokladaného vzniku vo všetkých fázach (vý-
stavba, prevádzka, likvidácia) navrhovanej činnosti. 

Posúdeniu očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti (nevýznamné až veľmi významné) 
a časového priebehu pôsobenia (krátkodobé až dlhodobé) sa venuje kapitola IV.5. Vplyvy 
spojené výlučne s rizikom havárie sú popísané v kapitole IV.9. 

IV.3.1 Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, 
geodynamické javy a geomorfologické pomery 

Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na horninové prostredie, nerastné suroviny a geomor-
fologické pomery. Vplyv navrhovanej činnosti na geodynamické javy a naopak sa neoča-
káva. 
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IV.3.2 Vplyvy na klimatické pomery 

Z hľadiska lokálnych vplyvov navrhovaná činnosť vo fáze prevádzky nebude mať vplyv na 
miestnu mikroklímu. 

IV.3.3 Vplyvy na ovzdušie 

Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na ovzdušie. 

IV.3.4 Vplyvy na vodu 

Navrhovaná činnosť nebude mať priame ani nepriame vplyvy na povrchovú a podzemnú 
vodu počas jej výstavby a prevádzky. Pri dodržaní pracovnej a prevádzkovej disciplíny nehrozí 
znečistenie podzemných a povrchových vôd. 

IV.3.5 Vplyvy na pôdu 

Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k trvalému ani dočasnému záberu pôdy, pretože 
bude realizovaná v existujúcom priemyselnom areály. Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv 
na pôdu.  

IV.3.6 Vplyvy na krajinu 

Vplyv navrhovanej činnosti na krajinu a na krajinnú štruktúru bude zanedbateľný, pretože na-
vrhovaná činnosť bude realizovaná v existujúcom priemyselnom areály. 

IV.3.7 Vplyvy na dopravu 

Vzhľadom na predpokladanú intenzitu navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na cestnú do-
pravu v území. Zároveň je dôležité zdôrazniť, že ide o existujúcu činnosť, čiže nedôjde k zmene 
intenzity dopravy.  

IV.3.8 Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme 

Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k zmene využívania územia. Navrhovaná činnosť 
nebude mať vplyv na urbánny komplex a využívanie zeme. 

IV.3.9 Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky 

Navrhovaná činnosť nebude mať počas výstavby a ani počas prevádzky vplyv na kultúrne 
a historické pamiatky, keďže sa v dotknutom území ani jeho užšom okolí nenachádzajú. 
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IV.3.10 Vplyvy na archeologické náleziská 

Navrhovaná činnosť nebude mať počas výstavby a ani počas prevádzky vplyv na známe ar-
cheologické náleziská, keďže sa v dotknutom území ani jeho užšom okolí nenachádzajú. 

IV.3.11 Vplyvy na paleontologické náleziská a významné 
geologické lokality 

Navrhovaná činnosť nebude mať počas výstavby a ani počas prevádzky vplyv na známe pa-
leontologické náleziská, keďže sa v dotknutom území ani jeho užšom okolí nenachádzajú. 

IV.3.12 Vplyv na služby a cestovný ruch  

Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na služby a cestovný ruch. 

IV.3.13 Vplyvy na obyvateľstvo  

Obyvateľstvo nebude navrhovanou činnosťou priamo zasiahnuté. Navrhovaná činnosť ne-
bude mať vplyv na obyvateľstvo. 

IV.3.14 Iné vplyvy 

Iné vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie nepredpokladáme. 

IV.4 Hodnotenie zdravotných rizík 

Negatívny vplyv navrhovanej činnosti na zdravotný stav obyvateľstva by sa mohol prejaviť pri 
výraznom negatívnom ovplyvnení základných zložiek životného prostredia (ovzdušie, voda, 
pôda), ako aj priamymi vplyvmi ako sú napr. hluk, vibrácie, elektromagnetický a svetelný smog 
a pod. 

Pri realizácii navrhovanej činnosti naopak predpokladáme pozitívny vplyv na životné prostredie 
a tým aj na zdravie obyvateľov. Navrhovaná činnosť prispeje k plneniu environmentálnych cie-
ľov SR a EÚ v predmetnej oblasti, prispeje k zníženiu počtu použitých batérií a akumulátorov 
vyhodených do komunálneho odpadu, na nelegálne skládky v prírode, prípadne nelegálne 
odpredávaných priekupníkom. Realizáciou navrhovanej činnosti sa rozšíria možnosti pre zber 
použitých batérií a akumulátorov, plastových a ostatných odpadov a neželezných kovových 
odpadov spoločnosťou s dostatočným odborným, technickým a organizačným zázemím v sú-
lade s požiadavkami vyplývajúcimi z platnej legislatívy odpadového hospodárstva. 

Pozitívny vplyv navrhovanej činnosti na zdravotný stav obyvateľstva považujeme v zmysle hod-
notiacej tabuľky za málo významný. 
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IV.5 Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej 
činnosti na biodiverzitu a chránené územia 

IV.5.1 Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy 

Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na faunu, flóru a ich biotopy. 

IV.5.2 Vplyvy na chránené územia a ochranné pásma 

Navrhovaná činnosť je umiestnená v území s prvým stupňom ochrany (podľa zákona 
č. 543/2002 Z. z.). Dotknuté územie a jeho užšie okolie: 

• sa nenachádza v chránenom území v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny, 

• nezasahuje do území súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000, 

• nie je zaradené v zozname mokradí majúcich medzinárodný význam predovšetkým 
ako biotopy vodného vtáctva (Ramsarské lokality), 

• nie je významným vtáčím územím (IBA), ani chránenou vodohospodárskou oblasťou. 

Navrhovaná činnosť, vzhľadom na jej charakter, nebude mať vplyv na chránené územia a ich 
ochranné pásma. 

IV.5.3 Vplyvy na územný systém ekologickej stability 

Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na územný systém ekologickej stability. 

IV.6 Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich 
významnosti a časového priebehu pôsobenia 

Na vyhodnotenie významnosti vplyvov bola použitá klasifikačná stupnica významnosti vplyvov 
– Tabuľka 6: Klasifikačná stupnica významnosti vplyvov. Časový priebeh pôsobenia vplyvov bol 
klasifikovaný nasledovne: 

• krátkodobý vplyv (do 2 rokov), 

• dlhodobý vplyv (nad 2 roky). 

IV.6.1 Veľmi významné negatívne vplyvy 

Veľmi významné negatívne vplyvy navrhovanej činnosti neboli identifikované. 
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IV.6.2 Významné negatívne vplyvy  

Významné negatívne vplyvy navrhovanej činnosti neboli identifikované. 

IV.6.3 Málo významné negatívne vplyvy 

Málo významné negatívne vplyvy navrhovanej činnosti neboli identifikované. 

IV.6.4 Nevýznamné negatívne vplyvy 

Nevýznamné negatívne vplyvy navrhovanej činnosti neboli identifikované. 

IV.6.5 Veľmi významné pozitívne vplyvy  

Veľmi významné pozitívne vplyvy navrhovanej činnosti neboli identifikované. 

IV.6.6 Významné pozitívne vplyvy 

Významné pozitívne vplyvy navrhovanej činnosti neboli identifikované. 

IV.6.7 Málo významné pozitívne vplyvy 

• Vplyv na životné prostredie (všeobecne) – Navrhovaná činnosť pozitívne prispeje k zní-
ženiu znečistenia životného prostredia. 

• Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva – Navrhovaná činnosť pozitívne prispeje k zníženiu 
znečistenia životného prostredia, čím priamo pozitívne ovplyvní zdravotný stav obyva-
teľstva. 

IV.6.8 Nevýznamné pozitívne vplyvy 

Nevýznamné pozitívne vplyvy navrhovanej činnosti neboli identifikované. 

IV.7 Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice 

Pri navrhovanej činnosti sa nepredpokladá vplyv presahujúci štátne hranice z zmysle § 40 zá-
kona NR SR č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
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IV.8 Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy 
s prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia 
v dotknutom území 

V rámci navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú žiadne iné vyvolané súvislosti ako tie uve-
dené v zámere. 

IV.9 Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou 
navrhovanej činnosti 

IV.9.1 Ďalšie možné riziká počas prípravy, prevádzky a likvidácie 

Technická úroveň ako i prevádzkový režim navrhovanej činnosti minimalizuje v čo najväčšej 
možnej miere riziká nehôd a havárií spôsobené vlastnou činnosťou. Napriek tomu existujú určité 
riziká nezávislé od charakteru činnosti alebo úrovne použitej technológie, akými sú: 

• úder blesku do budovy (malá pravdepodobnosť) – z času na čas dôjde k úderu 
blesku do budov, na takéto situácie je každá výšková časť budovy vybavená uzem-
nením. To vylúči tak poškodenie majetku ako aj požiar; 

• riziko požiaru (veľmi malá pravdepodobnosť) – vzhľadom k typu materiálov a jestvu-
júcim protipožiarnym opatreniam je riziko požiaru nízke; 

• nebezpečenstvo úniku odpadových vôd z kanalizácie (veľmi malá pravdepodob-
nosť) – existuje pri havarijných situáciách, predchádzať mu bude pravidelná tech-
nická kontrola zariadení odborným personálom. 

Preventívne bezpečnostné opatrenia: 

• dodržiavanie stavebných a prevádzkových predpisov a technických noriem, 

• pravidelný odborný servis zariadení. 

Väčšinu bežne sa vyskytujúcich rizík je možné dostatočne účinne minimalizovať dodržiavaním 
platných právnych predpisov, noriem, operačných, požiarnych a havarijných plánov. 

IV.10 Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov 
jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na 
životné prostredie 

IV.10.1 Územnoplánovacie opatrenia 

• Rešpektovanie územných limitov najmä v súvislosti s jestvujúcou líniovou infraštruktúrou 
v dotknutom území, 
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• Zosúladenie navrhovanej činnosti s platnou územno-plánovacou dokumentáciou obcí. 

IV.10.2 Opatrenia počas prevádzky 

Životné prostredie 

• Zabezpečenie dôslednej kontroly prevádzky obsluhou zberne odpadov. 

• Vykonávané budú pravidelné preventívne kontroly technických zariadení a údržba 
s cieľom zabezpečiť ich bezporuchovú prevádzku. 

Obyvateľstvo 

• Realizovať protihlukové opatrenia na ochranu užívateľov stavby. 

• Vypracovať požiarny plán a zabezpečiť protipožiarne vybavenie. 

IV.10.3 Iné opatrenia 

• Dodržiavať bezpečnostné, technické, technologické a organizačné predpisy týkajúce 
sa navrhovanej činnosti. 

• Obzvlášť dodržiavať protipožiarne opatrenia počas prevádzky navrhovanej činnosti. 

IV.11 Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa 
navrhovaná činnosť nerealizovala 

V prípade, ak by sa navrhovaná činnosť v území nerealizovala, by pravdepodobne nedošlo 
k podstatným zmenám v štruktúre krajiny ani využívaní dotknutého územia, keďže navrhovaná 
činnosť je už v súčasnosti realizovaná v dotknutom území. Vplyvy v oblasti životného prostredia 
by ostali na súčasnej úrovni a intenzite. Z hľadiska vývoja obyvateľstva by taktiež nedošlo k žiad-
nym zmenám.  

IV.12 Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou 
územnoplánovacou dokumentáciou a ďalšími 
relevantnými strategickými dokumentmi 

IV.12.1 Platná územnoplánovacia dokumentácia 

Navrhovaná činnosť je v súlade s územným plánom mesta Sereď. V zmysle územného plánu 
mesta Sereď je dotknuté územie súčasťou funkčnej plochy OVV – 4, ktorá je charakterizovaná 
ako polyfunkčná plocha občianskej vybavenosti, výroby a skladov. 
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V zmysle zásad a regulatívov ÚPN mesta Sereď je pre uvedenú funkčnú plochu záväzné: 

• funkcia – polyfunkčná plocha občianskej vybavenosti, výroby a skladov, 

• iné funkcie sú neprípustné, 

• neprípustné hlučné, nehygienické prevádzky, 

• v ochrannom pásme dráhy železničnej trate a železničných vlečiek rešpektovať obme-
dzenia, vyplývajúce z platných právnych predpisov, 

• novobudované objekty situovať za hranicou najvyššej prípustnej hodnoty hladiny hluku, 
spôsobenej prevádzkou železničnej dopravy. V prípade ich umiestnenia v ochrannom 
pásme dráhy zabezpečiť opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej 
dopravy z hľadiska hluku, vibrácii a pod. na náklady investora, 

• výška objektov maximálne 3 nadzemné podlažia, max. 10 m nad úroveň nivelety pri-
ľahlej komunikácie, 

• odstavné plochy pre motorové vozidlá v zodpovedajúcej kapacite riešiť na pozem-
koch jednotlivých zariadení a prevádzok. 

IV.13 Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením 
najzávažnejších okruhov problémov 

Vzhľadom na charakter a rozsah navrhovanej činnosti, doposiaľ vykonané hodnotenie jej vply-
vov na životné prostredie, odporúčame v ďalšom postupe hodnotenia navrhovanej činnosti 
vydanie rozhodnutia o ukončení zisťovacieho konania. 
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V. POROVNANIE VARIANTOV NAVRHOVANEJ 
ČINNOSTI A NÁVRH OPTIMÁLNEHO VARIANTU 
S PRIHLIADNUTÍM NA VPLYVY NA ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE 

V.1 Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na 
výber optimálneho variantu 

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej 
správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 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 podľa § 3 písm. k), § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) 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 rozhodnutím č. OU-GA-OSZP-2021/009843-002 zo 
dňa 26. augusta 2021 upustil od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti „Zaria-
denie na zber odpadov – Sereď“. 

Zámer obsahuje jeden variant činnosti, ako aj nulový variant, t. j. stav, ktorý by nastal, ak by sa 
navrhovaná činnosť neuskutočnila. 

Kritériá posudzovania navrhovanej činnosti: 

• Environmentálne – hodnotenie je založené na metóde porovnávania environmentál-
nych indikátorov navrhovaného variantu činnosti so stavom, ktorý by nastal, ak by sa 
daná činnosť v území nerealizovala (nulový variant). 

• Socioekonomické – hodnotenie je založené na metóde porovnávania relevantných 
socioekonomických indikátorov navrhovaného variantu činnosti so stavom, ktorý by 
nastal, ak by sa daná činnosť v území nerealizovala (nulový variant). 

Uvedené kritériá zabezpečujú komplexnosť hodnotenia a znižujú mieru subjektivity získaných 
výsledkov. Ich dôležitosť je vyjadrená počtom jednotlivých indikátorov vo zvolených kritériách. 
Cieľom tohto multikriteriálneho hodnotenia je zistiť, či pri realizácii projektového variantu ide 
o celkovo pozitívny alebo negatívny vplyv vo vzťahu k nulovému variantu, nie o relatívnu veľ-
kosť a intenzitu tohto vplyvu. 

Na vyhodnotenie vplyvov bola použitá nasledujúca klasifikačná stupnica významnosti vplyvov. 
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Tabuľka 6: Klasifikačná stupnica významnosti vplyvov 

charakter vplyvu významnosť vplyvu hodnotenie 

Pozitívny 

veľmi významný vplyv +4 

významný vplyv +3 

málo významný vplyv +2 

nevýznamný vplyv +1 

 bez vplyvu 0 

Negatívny 

nevýznamný vplyv -1 

málo významný vplyv -2 

významný vplyv -3 

veľmi významný vplyv -4 
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V.2 Výber optimálneho variantu alebo stanovenie 
poradia vhodnosti pre posudzované varianty 

Na základe vyššie popísaných indikátorov a kritérií boli vyhodnotená realizácia navrhovanej 
činnosti a stav dotknutého územia bezo zmeny. 

Tabuľka 7: Multikriteriálne hodnotenie variantov navrhovanej činnosti 

Č. Kritériá / Indikátory Variant 1 Variant 0 

 Environmentálne (suma) +2 0 

1. Vplyv na geológiu územia 0 0 

2. Vplyv na klimatické pomery 0 0 

3. Vplyv na ovzdušie 0 0 

4. Vplyv na povrchovú a podzemnú vodu 0 0 

5. Vplyv na pôdu 0 0 

6. Vplyv na faunu, flóru a ich biotopy 0 0 

7. Vplyv na krajinu 0 0 

8. Vplyv na územný systém ekologickej stability  0 0 

9. Vplyv na chránené územia a ochranné pásma 0 0 

10. Vplyv na životné prostredie (všeobecne) +2 0 

 Socio-ekonomické (suma) +2 0 

11. Vplyv na urbánny komplex a využívanie zeme  0 0 

12. Vplyv na dopravu 0 0 

13. Vplyv na infraštruktúru 0 0 

14. Vplyv na kultúrne a historické pamiatky, archeologické a pale-
ontologické náleziská  0 0 

15. Vplyv na služby a cestovný ruch 0 0 

16. Vplyv na obyvateľstvo +2 0 

17. Vplyv na zdravie obyvateľstva 0 0 

 Celkové hodnotenie (suma) +4 0 

Tabuľka 8: Sumárna klasifikačná stupnica významnosti vplyvov 

Charakter a významnosť vplyvu hodnotenie 

Významne pozitívny vplyv Viac ako +17 

Pozitívny vplyv +6 až +16 

Mierne pozitívny vplyv +1 až +5 

Bez vplyvu 0 

Mierne negatívny vplyv -1 až -5 

Negatívny vplyv -6 až -16 

Významne negatívny vplyv Menej ako -17 
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Z hodnotenia, na základe použitej metodiky, vyplynulo, že navrhovaná činnosť má mierne po-
zitívny vplyv na životné prostredie oproti nulovému variantu. Z vyhodnotenia vyplýva, že Va-
riant 1 je optimálny. 

V.3 Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu 

Z uvedeného vyhodnotenia vyplýva, že: 

• z hľadiska environmentálnych vplyvov má navrhovaná činnosť mierne pozitívny 
vplyv, v porovnaní s nulovým variantom, 

• z hľadiska socio-ekonomických vplyvov má navrhovaná činnosť mierne pozitívny 
vplyv v porovnaní s nulovým variantom. 

Z celkového pohľadu je Variant 1 optimálny. 
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VI. MAPOVÁ A INÁ OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA 

Foto 1: Pohľad na dotknuté územie z juhozápadu 

 

Foto 2: Pohľad na dotknuté územie zo severovýchodu 
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VII. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K ZÁMERU 

VII.1 Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá 
sa vypracovala pre zámer, a zoznam hlavných 
použitých materiálov 
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• Tremboš P., Minár J. 2002: Morfologicko-morfometrické typy reliéfu. 1: 500 000. In: Atlas 
krajiny Slovenskej republiky. MŽP SR Bratislava, SAŽP Banská Bystrica. str. 91 

• Závodský et al.,2002: Priemerné ročné koncentrácie NO2. In: Atlas krajiny Slovenskej re-
publiky. MŽP SR Bratislava, SAŽP Banská Bystrica, s. 266. 

VII.1.2 Súvisiace legislatívne normy 

• Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov. 

• Zákon NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

• Zákon č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

• Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

• Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona SNR č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). 

• Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší. 

• Zákon č. 205/2004 z. z. o zhromažďovaní a šírení informácií o životnom prostredí 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

• Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
o odpadoch. 

• Vyhláška MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení ko-
vovej ortuti. 

• Vyhláška MŽP SR č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
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• Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

• Vyhláška MŽP SR č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodárskych 
významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov. 

• Vyhláška MŽP SR č. 221/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zisťovaní výskytu 
a hodnotení stavu povrchových vôd a podzemných vôd, o ich monitorovaní, vedení 
evidencie o vodách a o vodnej bilancii. 

• Vyhláška MŽP SR č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na účely posudzo-
vania vplyvov na životné prostredie. 

• Nariadenie vlády SR š. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné 
oblasti. 

• Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hod-
notách hluku, infrazvuku a vibrácii, a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infra-
zvuku a vibrácii v životnom prostredí.  

• Súvisiace technické normy 

• STN 73 0036 – Seizmické zaťaženie stavebných konštrukcií. Slovenská technická norma. 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. 

• STN 75 0111:2000 Vodné hospodárstvo. Názvoslovie hydrogeológie 

• STN 75 0130:1990 Vodné hospodárstvo. Názvoslovie ochrany vôd a procesov zmien kva-
lity vôd 

• STN 75 0170:1986 Vodné hospodárstvo. Názvoslovie kvality vôd 

• STN 75 1500:2000 Hydrológia. Hydrologické údaje podzemných vôd. Základné ustano-
venia 

• STN 75 1510:2000 Hydrológia. Hydrologické údaje podzemných vôd. Kvantifikácia hyd-
rologického režimu hladín podzemných vôd 

VII.1.3 Webové stránky 

• www.podnemapy.sk 

• www.air.sk 

• www.neis.sk 

• www.obce.info.sk 

• www.sopsr.sk 

• atlas.sazp.sk/chu 

• www.hbu.sk 

• www.katasterportal.sk/kapor 

• www.sazp.sk 

• www.shmu.sk 
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• www.mapserver.geology.sk 

• www.statistics.sk/mosmis/sk 

• www.sered.sk 

VII.1.4 Zoznam tabuliek 

Tabuľka 1: Vlastnícke vzťahy k pozemkom 
Tabuľka 2: Zoznam odpadov, ktorých zber je vykonávaný v rámci navrhovanej činnosti 
Tabuľka 3: Emisie základných znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov v okrese Galanta 
(NEIS, 2021) 
Tabuľka 4: Druhy odpadov počas realizácie navrhovanej činnosti (platí pre oba varianty) 
Tabuľka 5: Zoznam odpadov, ktorých zber bude vykonávaný v rámci navrhovanej činnosti 
Tabuľka 6: Klasifikačná stupnica významnosti vplyvov 
Tabuľka 7: Multikriteriálne hodnotenie variantov navrhovanej činnosti 
Tabuľka 8: Sumárna klasifikačná stupnica významnosti vplyvov 

VII.1.5 Zoznam obrázkov 

Obrázok 1: Pohľad na prevádzku navrhovanej činnosti 
Obrázok 2: Umiestnenie navrhovanej činnosti na mapovom podklade v mierke 1:50 000 
Obrázok 3: Zobrazenie dotknutého územia 

VII.1.6 Fotodokumentácia 

Fotoarchív navrhovateľa a spracovateľa. 

VII.1.7 Slovník použitých pojmov a skratiek 

agroce-
nózy 

– 
spoločenstvá kultúrnych rastlín, ekosystémy pozmenené ľudskou činnosťou 
(polia) 

biocen-
trum 

– 

je ekosystém alebo skupina ekosystémov, ktorá vytvára trvalé podmienky 
na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a pri-
rodzený vývoj ich spoločenstiev stability (podľa zákona NR SR č. 543/2002 
Z. z. o ochrane prírody a krajiny) 

biokoridor – 

je priestorovo prepojený súbor ekosystémov, ktorý spája biocentrá a umož-
ňuje migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov a ich 
spoločenstiev, na ktorý priestorovo nadväzujú interakčné prvky stability 
(podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) 

biotop – 

miesto prirodzeného výskytu určitého druhu rastliny alebo živočícha, ich 
populácie alebo spoločenstva v oblasti rozlíšenej geografickými, abiotic-
kými a biotickými vlastnosťami (podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny) 

BPEJ – bonitované pôdno-ekologické jednotky 
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CHA – chránený areál 
CHKO – chránená krajinná oblasť 
CHKP – chránený krajinný prvok 
CHLÚ – chránené ložiskové územie 
CHPV – chránený prírodný výtvor 
CHÚ – chránené územie 
CHVÚ – chránené vtáčie územie 
ČMS – čiastkový monitorovací systém 
ČOV – čistiareň odpadových vôd 
DPJ – dominantná pôdna jednotka 
DP – dobývací priestor 
EÚ – Európska únia 

Interakčný 
prvok 

– 

je určitý ekosystém, jeho prvok alebo skupina ekosystémov, najmä trvalá 
trávna plocha, močiar, porast, jazero, prepojený na biocentrá a biokori-
dory, ktorý zabezpečuje ich priaznivé pôsobenie na okolité časti krajiny po-
zmenenej alebo narušenej človekom (podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny) 

LÚ SR – Letecký úrad SR 
MČ – mestská časť 
MHD – mestská hromadná doprava 
MŽP – Ministerstvo životného prostredia 
NATURA 
2000 

– 
európska sústava chránených území, ktorú tvoria Územia európskeho vý-
znamu a Chránené vtáčie územia 

NBc – nadregionálne biocentrum 
NBk – nadregionálny biokoridor 
NP – nadzemné podlažie 
PD – projektová dokumentácia 
PP – podzemné podlažie 
PR – prírodná rezervácia 
R-ÚSES – regionálny územný systém ekologickej stability 
SHMÚ – Slovenský hydrometeorologický ústav 
SKŠ – súčasná (sekundárna) krajinná štruktúra 
SPJ – sprievodná pôdna jednotka 
STN – slovenská technická norma 
ŠÚ SR – Štatistický úrad SR 

TOC – 

celkový organický uhlík (skratka pochádza z anglického total organic car-
bon) indikuje celkovú sumu uhlíka viazaného v organických látkach vo 
vode. Tieto látky môžu mať prírodný pôvod, ako napr. humínové kyseliny, 
ale rátajú sa medzi ne aj ropné látky, rozpúšťadlá, pesticídy, polyaroma-
tické uhľovodíky a chlórorganické látky. Viac na: http://www.greenpe-
ace.sk/campaigns/story/story_48.html 

TS 
TTP 

– 
– 

transformačná stanica 
trvalé trávne porasty 
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TZL – tuhé znečisťujúce látky 
ÚEV – územie európskeho významu 
ÚPN – územný plán 

ÚSES – 
územný systém ekologickej stability (podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny) 

ÚZIŠ – Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky 
VE – Veterná elektráreň 
VD – vodné dielo 
VN – Vysoké napätie 
VÚC – vyšší územný celok 
VÚPOP – Výskumný ústav pôdodznalectva a ochrany pôdy 
ZZO – zdroj znečistenia ovzdušia 

VII.2 Zoznam vyjadrení a stanovísk vyžiadaných 
k navrhovanej činnosti pred vypracovaním zámeru 

• Rozhodnutie Okresného úradu Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-
GA-OSZP-2016/012334/OH, zo dňa 14. 12. 2016, ktorým sa udeľuje súhlas na prevádzko-
vanie zariadenia na zber odpadov. 

• Rozhodnutie Okresného úradu Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-
GA-OSZP-2019/015666-005, zo dňa 9. 12. 2019, o zmene súhlasu na prevádzkovanie za-
riadenia na zber odpadov,  

• Rozhodnutie Okresného úradu Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-
GA-OSZP-2021/009843-002, zo dňa 26. 8. 2021, ktorým upustil od požiadavky variant-
ného riešenia navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber odpadov – Sereď“. 

VII.3 Ďalšie doplňujúce informácie o doterajšom postupe 
prípravy navrhovanej činnosti a posudzovaní jej 
predpokladaných vplyvov na životné prostredie 

Nie sú k dispozícii. 
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VIII. MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA ZÁMERU 

V Bratislave, 6. septembra 2021 
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IX. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV 

IX.1 Spracovatelia zámeru 

ENVIS, s.r.o. 
Pekná cesta 15 
831 52 Bratislava 
 

Tel./Fax: 02 – 6231 6231 
E-mail: info@envis.sk 
URL: www.envis.sk 
 

Hlavný riešiteľ: 
 

Mgr. Peter Socháň 

Zodpovední riešitelia: Mgr. Elena Socháňová – abiotické a biotické prostredie, 
obyvateľstvo, krajina, vplyvy 
Mgr. Peter Socháň – údaje o navrhovanej činnosti, recen-
zia 
Mgr. Lukáš Michaleje – GIS 
 

 
Dokument je vytlačený na recyklovanom papieri, pretože 
nám záleží na našich lesoch. 

 
Dokument je vytlačený obojstranne, pretože sa neustále 
snažíme šetriť papierom. 

 

Dokument je publikovaný pod „otvorenou“ licenciou 
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), pretože 
rešpektujeme autorstvo a sami jeho rešpektovanie vyža-
dujeme. 
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IX.2 Potvrdenie správnosti údajov podpisom 
spracovateľa zámeru a podpisom oprávneného 
zástupcu navrhovateľa 

Potvrdzujeme správnosť údajov uvedených v zámere: 

 

 

 

 

 

 

............................................. 

Mgr. Peter Socháň 
spracovateľ zámeru 
ENVIS, s.r.o. 

............................................. 

Marek Adamča 
oprávnený zástupca navrhovateľa 
ADA GROUP s.r.o. 

  

v zastúpení: 
ENVIS, s.r.o. 
Mgr. Peter Socháň 
konateľ 
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OKRESNV
URAD
GALANTA

odbor starostlivosti o Zivotn6 prostredie
Nov6 Doba 1408131.924 36 Galanta

ou-GA- o s zP -20 | 6 I 0 t23 3 4 I OH Galanta 14.12.2016

Rozhodnutie

Okresnf urad Galanta, odbor starostlivosti o Zivotnd prostredie ako prisluSny orgtin St6tnej
spr6vy odpadov6ho hospodiirstva podl'a $ 5 zilkona d. 52512003 Z. z. o St6tnej spr6ve
starostlivosti o Zivotn6 prostredie a o zmene a doplneni niektorych ziikonov v zneni neskorSich
predpisov a podlia $ 108 ods. I pism. m) zitkona E. 7912015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektonfch ziikonov (d'alej len z6kon o odpadoch), v sflade so z6konom E.7111967 Zb.
o spr6vnom konani v zneni neskorsich predpisov udeliuje prev6dzkovatetovi

ADA WASTE, s.r.o., 9ZS sl Sintava 736, IiO 36242 560

sfhlas

podlia $ 97 ods. I pism. d) zikona o odpadoch na prevddzkovanie zariadenia nazber odpadov.

Sfhlas plati

a) pre zariadenia
previdzka Sintava, Nitrianska cesta (aredl pol'nohosp. druZstva, bfva$ Gfter)
prevddzka Galanta, Bratislavski cesta 68
previdzka Sered', Vonkaj5i rad (aredl byva$ TECOM)

v ktorych sa bude uskutodriovat' zber - zhromaltovanie, skladovanie tlfchto odpadov,
zaradenych podta prilohy d.l k vyhltl5ke MZP SR 8.36512015 2.2., ktorou saustanovuje
Katal6g odpadov v zneni neskor5ich predpisov:

druh ndzov odpadu kates6ria miesto zberu
tr 03 02 in6 odpady (olovenlf popol) N Sintava. Galanta
11 05 0l tvrdf zinok o Sintava. Galanta
11 05 02 zinkovy popol o Sintava. Galanta
12 0r 0l piliny a triesky zo leleznlch kovov o Sintava. Galanta
12 0I 02 prach a zlomky zo Leleznich kovov o Sintava. Galanta
12 0t 03 piliny a triesky zneleleznich kovov o S ntava. Galanta
t2 0t 04 prach a zlomky zneLeleznich kovov o S ntava. Galanta
12 01 05 hobliny a triesky z plastov o S ntava, Galanta
15 01 0l obaly zpapien a lepenky o Sintava, Galanta, Sered'
15 01 02 obaly z plastov o Sintava. Galanta. Sered'
15 01 03 obalv z dreva o Sintava. Galanta. Sered'
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s tr ana 2 k rozhodnutiu OU-GA - O SZP - 2 0 I 6/ 0 1 2 3 3 4 /OH

^L^1" - lz o Fintava. Galanta, S ered'
15 01 04

o Sintava. Galanta
15 01 05 l.^*^^zitn6 nhqlrr

o Sintava, Galanta
15 01 06 -*ioXo-A nhol

o Sintava, Galanta15 02 03 absorbenty, filtradn6 materi6ly, handry na clstenle

^ ^^tr'*o--6 nr{cr^r in6 alrn rrveden6 v 150202
o Fintava. Galanta, S ered'

16 01 17 l^1^-^A Ir

o Fintava. Galanta, S ered
16 01 18 ^X^1^-nA 1z

o Fintava. Gal anta, S ered'
16 01 19 l^-

N Sintava, Galanta
l6 06 01 l^.'o-6 haf6rie

N Sintava. Galanta
t6 06 02 l,l ^',n-lzorlmi nir6 hat6ri e

o Sintava, Galanta
16 06 05 ^A laotArio a olrrrrnrrl6forv

o Sintava, Galanta, Sered
t7 0201 ^-^, o Sintava. Galanta, Sered'
t7 0203 I

o Sintava. Galanta
17 04 01 *o'lt krnnz *nsqdz

o Sintava. Galanta
t7 04 02 1.. I (v

o Sintava, Galanta
t7 04 03 olovo

o Sintava, Galanta
t7 04 04 1,

o Sintava, Galanta
t7 04 05 P

o Sintava, Galanta
r7 0406 cln O I Sintava, qqb4lg
t7 04 07 oXon6 lz

O I Sintava, Galanta
17 04 rr l,;klo ini qlzn rnreden5 v I 7 (14 I U

o Sintava. Galanta
19 10 0l ^'{^orl -n 4c\ezq a z oa.ele

o Sintava, Galanta
19 l0 02 ^.1^o'{ o naleleznirch kovov

o Sintava, Galanta
19 10 04 iJo+^',4 €tolzoia q nrnch in6 ako uvedene v lylUUJ

o Sintava, Galanta
19 10 06

o Sintava, Galanta
t9120l Dapier a lePenka

o Sintava, Galanta
t9 12 02 1^-^A 1,

o Sintava, Galanta
t9 12 03 ^^J^1^-^A L

o Sintava. Galanta
19 12 04 I

o Sintava, Galanta
19 t2 07 ,r-^,,^ l-i oLn rrrrcden6 rr 191?O6

o Fintava. Galanta, S ered'
20 01 01 I o^anlz

N
Sintava, Galanta20 0r 33 bat6rie a akumul6tory uveden6 v l606Ul' louou/

alebo 160603 a netrieden6 bat6rie a akumul6tory

^L-^L',i,iaa tictn hqf6rie.
o Sintava, Galanta

20 0l 34 L^+A-; oLt lAfnrrr in6 ako rtveden€ v ZUUIJJ
o Sintava, Galanta, Sered'

20 01 38 LI
o SirtttGalanta, Sered'

20 0l 39 plasty
o Sintava, Galanta, Sered'

20 01 40 kovy
o Sinta"t Galanta, Sered'

20 0l 40 0l med', bronz, mosadz
o Si"tara, Galanta, Sered'

20 0l 40 02 hlinik
o Sintava, Galanta, Sered'

20 0l 40 03 olovo
o Fintavarcalanta,sered'

20 0l 40 04 zinok
o ilintaua,Galanta,sered'

20 0l 40 05 LVLgI'v
o ilintaua,Galanta,sered

20 0l 40 06 crn
o ilintaua,Galanta,sered'

20 0l 40 07 zmiesan6 kovY
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strana 3 k rozhodnutiu OU-GA-OSZP - 2 0 I 6/0 I 2 3 3 4/OH

b) na uriity ias, na piit'rokov odo dia nadobudnutia pr6voplatnosti tohto rozhodnutia.

Platnost' srihlasu sa prediZi, a to aj opakovane, ak .ned6jde k zmene skutodnosti, ktor6 sri
rozhodujrice na vydanie srihlasu, a ak sa Ziadost'o predlZenie srihlasu dorudi prislu5n6mu org6nu
St6tnej spr6vy odpadov6ho hospod6rstva najnesk6r tri mesiace pred skondenim platnosti srihlasu.

Sp6sob nakladania s odpadmi

Vprev6dzkach Sintava a Galanta sa vykonilva zber, vykup teda zhromaLtovanie vr6tane
predbeZn6ho triedenia a dodasn6ho uloZenia odpadu na ridely prepravy do zaiadenia na
spracovanie odpadov. Ide ozber ostatnfch odpadov zpapiera, plastov, Leleznych aneleleznych
kovov, dreva, niektorych druhov nebezpednych odpadov (bat6rie a akumukltory) od ich
p6vodcov alebo drZitefov. V prevridzke Sered' sa uskutodiuje iba zber avykup odpadov
kateg6rie ostatnf.
Odpady sri pri vstupe do areiilu odvSLend na cestnej v6he, obsluha vyhotovi vdLny listok
s uvedenim pdvodcr,r/predchhdzajitceho drZitel'a odpadu. Odpady sri niisledne podlia druhu
umiestnen6 na spevnenri bet6novri plochu resp. sri skladovan6 priamo v kontajneri, v ktorom boli
do prev6dzky prijat6. Ostatn6 odpady sri skladovan6 na spevnenej bet6novej ploche, triedenie
odpadu je zabezpedend podl'a druhov odpadov v oddelenfch boxoch tvorenfch bet6novymi
blokmi. Nebezpedn6 druhy sri skladovand v SpeciSlnych prepravnfch boxoch, urdenfch na
skladovanie olovenfch bat6rii, poskytnutfch spracovateliom a oloveny a zinkovf popol je
skladovanf v Specirllnych uzavretych ocetovfch kontajneroch s menSou kapacitou. Odpady sri
skladovan6 v murovanom objekte urdenom na ridrZbu s vyhradenou plochou a s vlastnymi
odpadmi zo servisu.
Odpady 150105, 150106, 150203 m6Zu vzniknrit' pri dodatodnej kontrole odpadu ajeho
n6slednom dotried'ovani, preto v prfpade vzniku bude v zilvislosti od mnoZstva, rie5enf ich
n6slednf sp6sob spracovania.

PrevddzlE Sintava a Galanta

- oplotenie
- vdhapre motorovevozidl6 s nosnost'ou 50 t
- spevnen6 plochy
- sklad farebnlich kovov, nebezpednfch odpadov a vlastnych odpadov zidrLby - sklad pre

niiradie prip. havarijn6 prostriedky, mobiln6 n6doby
- objekt spotrebnym vybavenim pre personillne zabezpedenie zberu - kancel6ria, soci6lne

zariadenie a ovl6danie mostovej v6hy
- vel'koobjemov6 kontajnery pre zlromaLd'ovanie odpadov s kapacitou 33 m3
- Speci6lne kontajnery na skladovanie batdrii a akumul6torov a nebezpednych odpadov

Prevddzka Sered

- oplotenie
- spevnen6 plochy 200 m2

- prenosnf oceliovy sklad
- v6ha do 1000 kg
- objekt s potrebnym vybavenim pre person6lne zabezpedenie zberu - prenosn6 mobiln6 bunka
- velikoobjemov6 kontajnery pre zl'romald'ovanie odpadov s kapacitou 33 m3.
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6 opatrenia pri prev6 dzke zariadenia

Wevfudzkamusi byt' oznadend a v dase nepritomnosti prev6dzkovatella uzamknut6

odpad musi by' zabezpedenli proti odcudzeniu alebo in6mu riniku
zabezpedovat' priebeZn6 uvolliovanie pl6ch a kontaj nerov

udrLiavat manipuladny priestor v prevSdzkyschopnom stave bez negativnych vplyvov na

Livotne prostredie
pri n6hodnom znedisteni manipuladnych pl6ch nebezpednfmi l6tkami, vykonat' ihned po

Listeni ridinn6 opatrenia vedrice k odstr6neniu znedistenia (pouZit' sorpdn6 materi6ly

a pom$cky k odisteniu ,pl6ch od kontaminantov, zabezpedit ich zhromaZdenie v pevnych

nepriepustnfch obaloch a n6sledn6 zhodnotenie alebo zneskodnenie opr6vnenfm subjektom

v zmysle zhkonao odpadoch)
pri manipul6cii s odpadmi dodrLiavat bezpednost' a ochranu zdraviapri pr6ci.

ukonienia iinnosti

Pri ukondeni dinnosti zariadeni budri vSetky odpady odovzdan6 osobe opr6vnenej nakladat'

s odpadmi podlia zikona o odpadoch, bat6rie autorizovan6mu spracovateliovi alebo

autorizovan6mu subjektu na pripravu na opiitovn6 pouZitie bat6rii a akumul6torov.

Podmienky vfkonu iinnosti
Prev6dzkov atef zariadenia j e povinnli

1. Plnit'si povinnosti stanoven6 pre prev6dzkovatela zaiadenia na zber odpadov vz6kone

o odpadoch, jeho vykon6vacich a srivisiacich predpisoch.

2. S odpadmi 110502,l20I0I, 120102, 120103,120104 nakladat'a skladovat'ich vpevnfch
uzatvorenych obaloch v suchom stave bez primesi emulzii a olejov.

3. Pri prevzati odpadu Il0302vyLadovaf analyzri- odjeho drLitela akonzultovaf prevzatiena
zho dnoteni e s o spracovate f om na zhklade tejto analy zy .

4. Podas prepravy odpadov zabezpedtf, aby sa neznedistili verejn6 komunik6cie, v pripade ich

znedistenia je nutn6 ich vydistenie do p6vodn6ho stal'u.

5. Pri akejkofvek zmene v rozsahu dinnosti alebo sp6sobe zberu je potrebnl poLiadat o zmenu

tohto srihlasu.

OdOvodnenie

D6a 22. ll. 2016 bola na Okresny rirad Galanta, odbor starostlivosti o Zivotn6 prostredie

doruden6 Ziadost' spolodnosti ADA WASTE s r.o., Sintava v zastfpeni konatellom Marekom

Adamdom o udelenie sfhlasu na prevhdzkovanie zariadenia na zber odpadov pre prevSdzky

v Sintave, Galante a Seredi. Podanie bolo dia 12. 12. 2016 prevSdzkovatefom doplnen6

o zmluvy so spolodnost'ami MAT-obaly, s.r.o., Prievidza, TSR Slovakia s.r.o., Bratislava, AKU -
TRANS spol. s r.o., Sered' a MEDEKO CAST s r.o., PovaZsk6 Bystrica, Z\omhut Sp. z o.o.,

Pollsko, stanovisk6 Mesta Galanta a Sered', Obce Sintava spolu so zmluvami na zber

komun6lnych odpadov - vyseparovanf ch zloLiek.
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Prev6dzky Galanta a Sintava boli v roku 2013 posudzovan6 podlia zhkona t:. 2412006 Z. z.

o posudzovani vplyvov na Zivotn6 prostredie a o znene a doplneni niektorych z6konov v zneni
neskor5ich predpisov a rozhodnutia zo zist'ovacieho konania vydal Obvodny rirad Zivotn6ho
prostredia Galanta, odbor kvality Zivotn6ho prostredia.

N6sledne tunaj5i rirad udelil srihlas na prevddzkovanie zaiadenia na zber odpadov rozhodnutim
OU-GA-OSZP-2013100170, 00197 42013/01036, 01190/OH/Pr zo dira 11. 10. 2013.

Spr6vny orgiln pri vyd6vani srihlasu vychhdzal ztychto n6leZitosti
- obsahu Ziadosti
- aktu6lneho vypisu z obchodn6ho registra prislu5n6ho okresn6ho sridu prev5dzkovatella
- rozhodnutia Okresn6ho uradu Galanta, odboru starostlivosti o Zivotn6 prostredie OU-GA-

OSZP-2013100170,00197 A2013101036, 01190/OH/Pr zo df,a ll. 10. 2013, ktorym bol
udeleny sirhlas na prevbdzkovanie zariadenia na zber odpadov

- dokumentu PrevSdzkovy poriadok pre zanadenie Galanta
- dokumentu Prev6dzkovlf poriadok pre zariadenia Sintava a Sered'
- srihlasn6ho stanoviska Mesta Sered'k udeleniu srihlasu (,.R2P1227811935712016-l zo dira

24. tt.2016
- zmluvy s Mestom Sered'na vykon6vanie zberu komunSlnych odpadov
- stanoviska Obce Sintava (,.12912016 zo dfia 30. 11 .2016
- zmluvy na vykonilvanie sluZieb natzemi obce - zberu, prepravy, zhodnocovania vytriedenych

zloLiekz komun6lneho odpadu s Obcou Sintava
- srihlasn6ho stanoviska Mesta Galanta k udeleniu srihlasov zn. ORM-201614195-22974-DA zo

dfla06.12.2016
- zmluvy na vykon6vanie sluZieb naizemi obce - zberu, prepravy, zhodnocovania vytrieden;fch

zloLiek z komun6lneho odpadu s Mestom Galanta
- zmluvn6ho zabezpedenia zhodnotenia vyzbieranych odpadov.

Ziadatel zaplatil spr6vny poplatok formou E-kolku vhodnote 11 € podlia poloZky 162 pism. d)
sadzobnika sprilvnych poplatkov zhkona E. 14511995 Z. z. o sprilvnych poplatkoch v zneni
neskor5ich predpisov.

Termin platnosti srihlasu bol urden;f v srilade s ustanovenim $ 97 ods. 16 zikona o odpadoch.

Na zSklade posridenia obsahu Ziadosti a predloZenych dokladov rozhodol Okresnf rirad Galanta,

odbor starostlivosti o Zivotn6 prostredie tak, ako sa uv6dza vo vyroku tohto rozhodnutia.

Pouienie

Proti tomuto rozhodnutiu moZno podl'a $ 53 a $ 54 z6kona L 7111967 Zb. o spr6vnom konani
v zneni neskorSich predpisov podat' odvolanie na Okresn;f rirad Galanta, odbor starostlivosti o

Zivotn6 prostredie, Nov6 Doba 1408131,92436 Galanta vlehote do 15 dni od jeho dorudenia.
Toto rozhodnutie je preskfmatelln6 sridom aZ po vyderpani riadneho opravn6ho prostriedku.
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Dorudi sa

ADA WASTE, s.r.o., 925 5I Sintava 736

Obec Sintav a,925 5 I Sintava 244
Mesto Galanta, Mierov6 nirm.940ll,924 0l Galanta
Mesto Sered', N6mestie republiky 1176110,926 0l Sered'

Na vedomie
Sllp ,lLp Bratislava, SP Nitra, |4arirlnska dolina 7 , 949 0 1 Nitra

vedrica odboru
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Okresnf rirad Galanta
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE

NovaDoba3l l40g

924 36 Galanta

efslo spisu

ou-GA-OSZP -20r 9 I 0 | 5 66 6_00 5

Vybavuje

Galanta

09. 12.2019

ROZHODNUTIE
o zm ene lif hlasu na pr ev ildzkovan i e zariadenia na zb er o dp adov

Popis konania / Uiastnici konania

Vfrok rozhodnutia
okresnf frad Galanta, odbor star.stlivosti o Zivotnd prostredie ako prfslusnli spriivy odpadovdhohospodiirstva podl'a g 5 ziikona E. s25r2003 z. z. o st6tnej spriive starostlivosti stredie ao zmene adoplneni niektonfch ziikonov v zneni neskorsich predpisovl podra $ 10g ods. I pism. m) ziikona E.7gl20l5 z. z. oodpadoch a o znene a doplneni nierktor".fch zdkonov i znenineskoriich predpisov (d'alej len zitkon oodpadoch), vsflade s $ 46 a $ 47 zikonaE' 7111967 Zb. o sprivnom konani v zneniniskoisictr predplsov

meni

podlia $ 114 o 2. zikona o hor6 vydal Galanta, odbor
starostlivosti o ta14.12.20 _2}l6l0tl33 WASTE, s.r.o.,
^^- 

F. X.ezJ ) | urntava J vo veci ud zkovanie zar odpadov podfa
$ 97 ods' I pism' d) ziikona o odpadoch pre prev6dzky Sintava, Galanta a Sered' tym, Lesa vo v,.irokovej dasti

vypri5t'a fdaj o prev6dzkovatel'ovi
ADA WASTE, s.r.o., 925 St Sintava 736,LO 36 242 560

anahrddzanovym
ADA GROUP s.r.o., Bratislavsk6 116l t/74,924 0l Galant4 tio st g76 72g.

Ostatn6 dasti rozhodnutia ostiivajf nezmenend.

Toto rozhodnutie je neoddelitel'nou sfdasfou rozhodnutia okresn6ho riradu Galanta, odboru starostlivosti o Zivotn6
prostredie OU-GA-OSZP-2016/0123341OH zo dira 14. 12. 2016,ktord plati do 03. 01.2022.

Od6vodnenie
Na Okresnf rirad Galantq odbor starostlivosti o Zivotnd prostredie bola d ia25.ll .2019 doruEend,Liadost, spolodnosti
ADA GROLIP s.r.o. v zastripeni konatel'om Marekom Adamdom o znenu srihlasu na prevfudzkovanie zariadenia
na zber odpadov pte prevldzky Siintava, Nitrianska cesta (are6l pol'nohosp. druZstva, bfvalf G6ter), Galanra,
Bratislavskii cesta 68 a Sered', Vonkajii rad (areril bj,valj,TECOM).
Zmena sa lika len ridajov o prev6dzkovatellovi, pretoZe od 0l.l 1.2019 sa nim stala novil spolodnost,ADA GROUp
s.r.o.

t/3
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Mesto Sered'dorudilo elektronicky dfia 02.12.2019 sfhlasnd stanovisko k zmene sfhlasu.

obec Sintava 1 2'2019 vyjadrenie k Ziadosti o znenu srihlasu na zbera zhodnocovanie odpadu, vktorom srihlas chrozhoOnuti.

Mesto Galanta dorudilo di.a09'12.2019 srihlasn6 stanovisko k zmene sfhlasov naprev;dzkovanie zariadenianazber aj zhodnocovanie odpadov.

Sprdvny orgiln pri znene srihlasu vychddzal zflchto nilleLitosti
- obsahu Ziadosti
- aktuillneho v'-fpisu z obchodndho registra nov6ho previidzkovateria
- rozhodnutia okresndho uradu Galanta, odboru starostlivosti o Zivotnd prostredie ou-GA-osz p-2016/012334/OH
zo dia 14- 12. 2016 - srihlasu na prev6dzkovanie zaiadeniana zber odpadov
- vyjadrenia Mesta Sered d. ozpll0gg7l20l9-2 zo df,a 02. 12.2019
- vyjadrenia Obce SintavaE. g6g/2019 zo dfia03.12.2019
- srihlasn6ho stanoviska Mesta Galanta oKSazP - 2019/36g6-2437g zo dfia03.12.2019.

Ziadatet zaplatilspr6vny poplatok formou E-kolku v hodnote 4 € podl'a poloZky 162 pism. y) sadzobnika spr6vnychpoplatkov zfkona E' 14511995 Z' z. o spriivnych poplatkoch v zninineskorsich predpisov za ztnenrrsrihlasu.

Na ziiklade posridenia obsahu Ziadosti apredloLen!,ch dokladov rozhodol okresnf urad Galanta, odbor starostlivostio Zivotnd prostredie tak, ako sa uv6dza vo v,jroku tohto rozhodnutia.

Pouienie

zdkona nani v zneni neskor5ich
odbor ie, Nov6 Dob a l40gl3l_

a. TOIO cr'r.|^- ots nn ,^,x^*^-,
riadneho opravndho prostriedku. 

a' roro sridom aZ po vyderpani

Ing. Timea Okruhlicovri

vedfici odboru

Doruduje sa

ADA GROUP s.r.o.

Bratislavski 1611 74

924 0l Galanta

Slovensk6 republika

Mesto Galanta

Mierovd niimestie 940 1

924 18 Galanta

Slovensk6 republika

Mesto Sered

N6mestie republiky 1176 t0
926 01 Sered'

Slovensk6 republika

zl J
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obec Sintava

244

925 5l Sintava

Slovensk6 republika

Na vedomie

Slovensk6 inspekcia Zivotndho prostredi4 Mariiinska dolina 7, g4g LrNitra l

JI.J
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OKRESNÝ ÚRAD GALANTA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nová Doba 1408/31, 924 01  Galanta____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-GA-OSZP-2021/009843-002

Galanta
26. 08. 2021

Rozhodnutie
o upustení od variantného riešenia navrhovanej činnosti

Popis konania / Účastníci konania
Upustenie od variantného riešenia navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber odpadov – Sereď“

Navrhovateľ: ADA GROUP s. r. o., Bratislavská 1611/74, 924 01 Galanta, IČO: 51876728

Výrok
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1
písm. c) a § 5 ods. 1 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 podľa § 3 písm. k), § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) 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 „Zariadenie na zber odpadov – Sereď“, navrhovateľ: ADA GROUP s. r. o., Bratislavská
1611/74, 924 01 Galanta, IČO: 51876728, v zastúpení spoločnosťou ENVIS, s. r. o., Pekná cesta 15, 831 52
Bratislava, IČO: 35977442.

Odôvodnenie
Dňa 19. 07. 2021 bolo na Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušnému orgánu
posudzovania vplyvov na životné prostredie, doručená žiadosť navrhovateľa ADA GROUP s. r. o., Bratislavská
1611/74, 924 01 Galanta, IČO: 51876728, v zastúpení spoločnosťou ENVIS, s. r. o., Pekná cesta 15, 831 52
Bratislava, IČO: 35977442, o upustenie od variantného riešenia navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber odpadov
– Sereď“.

Predmetom navrhovanej činnosti je prevádzka zariadenia na zber odpadov.
Navrhovaná činnosť je umiestnená na pozemku parc. č. K-CN č. 2813/1, 2813/5, 2813/6, kat. úz. Sereď, ktoré sú
vedené ako zastavané plochy a nádvoria a ostatná plocha.

Dôvodom vypracovania zámeru je blížiaci sa koniec platnosti rozhodnutia Okresného úradu Galanta, Odbor
starostlivosti o životné prostredie o zmene súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, č. OU-GA-
OSZP-2019/015666-005, zo dňa 9.12.2019 a zmena zákona č. 24/2006 Z. z., podľa ktorej je potrebné navrhovanú
činnosť posudzovať v zisťovacom konaní.
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Navrhovaná činnosť je podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, prílohy 8 zaradená do
nasledujúcich kapitol:
• č. 9 – „Infraštruktúra“ pod položkou č. 9 „Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými
odpadmi“ od 10 t/rok podlieha zisťovaciemu konaniu.
• č. 9 – „Infraštruktúra“ pod položkou č. 10 „Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov
alebo starých vozidiel“ podlieha zisťovaciemu konaniu bez limitov.

Svoju žiadosť odôvodňujete s tým, že:
1. V prípade navrhovanej činnosti sa jedná o existujúcu činnosť. V dotknutom území sa už v súčasnosti nachádza
funkčné zariadenie na zber odpadov.
2. Na základe dôvodov uvedených v bode 1 nie je možné sa zaoberať alternatívnymi umiestneniami navrhovanej
činnosti.
3. Zvolená technológia zodpovedá praxi zavedenej v predmetnej oblasti.
4. Lokalita umiestnenia navrhovanej činnosti sa nachádza k. ú. Sereď., v okrese Galanta, a je umiestnená:

a) na parcelách K-CN č. 2813/1, 2813/5, 2813/6 k. ú. Sereď, ktoré sú vedené ako zastavané plochy a nádvoria a
ostatná plocha,
b) v prvom stupni ochrany (podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny),
c) mimo chránených území a území európskej sústavy chránených území NATURA 2000,
d) mimo prvkov územného systému ekologickej stability,
e) mimo území významných z krajinárskeho hľadiska resp. mimo turisticky a rekreačne využívaných území,
f) umiestnenie navrhovanej činnosti v plnom rozsahu spĺňa všetky predpoklady funkčné využitie územia podľa ÚPN
mesta Sereď. Dotknuté územie je súčasťou funkčnej plochy OVV – 4, ktorá je charakterizovaná ako polyfunkčná
plocha občianskej vybavenosti, výroby a skladov.

Po zvážení argumentov uvedených vo Vašej žiadosti OÚ Galanta podľa § 22 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z., upúšťa
od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti.

Zámer vypracovaný podľa § 22 a prílohy č. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. bude obsahovať jeden variant činnosti, ako aj
nulový variant, t. j. variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila.

Žiadateľ priloží k žiadosti zámer v počte 2 x v listinnom vyhotovení a 1x na elektronickom nosiči dát (formát „rtf“,
resp. „pdf“).

Zároveň Vás upozorňujeme, že pokiaľ z pripomienok predložených k uvedenému zámeru podľa § 23 ods. 4 zákona
č. 24/2006 Z. z. vyplynie potreba ďalšieho reálneho variantu činnosti, zohľadní sa táto skutočnosť v ďalšom konaní
podľa zákona č. 24/2006 Z. z..

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.

Ing. Timea Okruhlicová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10001

Doručuje sa
ADA GROUP s.r.o., Bratislavská 1611/74, 924 01  Galanta, Slovenská republika
ENVIS, s.r.o., Pekná cesta 0/15, 831 52  Bratislava, Slovenská republika
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