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R O Z H O D N U T I E 
 

 

Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy 

príslušný podľa ustanovení § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 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 (ďalej len „zákon“), vydáva v súlade s ustanoveniami zákona    

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení  neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)           

a podľa ustanovení § 29  zákona, na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Zariadenie   

na zber, výkup a úpravu odpadov - Vrbové“, predloženého navrhovateľom ŽP EKO QELET a. s., 

so sídlom Československej armády 1694, 036 01 Martin toto rozhodnutie: 

            

Zmena navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber, výkup a úpravu odpadov - Vrbové“, uvedená 

v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti 

 

s a  n e b u d e  p o s u d z o v a ť  

 

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   

  
Pri príprave dokumentácie stavby  a v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných 

predpisov bude potrebné zohľadniť tieto konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, 

ktoré vyplynuli zo stanovísk doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti: 

 
 Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií  

Každý prípadný zásah do telesa cesty II/499 môže byť zrealizovaný až po vydaní povolenia 

Okresného úradu Piešťany, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií /napojenie             

na inžinierske siete, umiestnenie dopravných značiek, zriadenie pripojenia/. 

 
ODÔVODNENIE 

 

 Navrhovateľ, ŽP EKO QELET a. s., so sídlom Československej armády 1694, 036 01 Martin 

(ďalej len „navrhovateľ“) predložil dňa 15. 10. 2018 Okresnému úradu Piešťany, odboru starostlivosti 

o životné prostredie (ďalej len „OÚ Piešťany - OSZP”) podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona oznámenie 

o zmene navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber, výkup a úpravu odpadov - Vrbové“.  

 

Navrhovaná činnosť je umiestnená v zastavanom území mesta Vrbové, na parcelách č. 2167/1, 

2167/13, 2167/14, 2167/15, 2167/17 v k.ú. Vrbové, Semenárska ulica.  

 

Pre pôvodnú činnosť Obvodný úrad životného prostredia Piešťany vydal podľa zákona 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v tom čase platnom znení, na základe zámeru 

„Zariadenie na zber druhotných surovín“, predloženého navrhovateľom: Igor Gajdošech – KOREKT, 

6. apríla 360/16, 922 03 Vrbové, rozhodnutie č. 2008/00105-Sk zo dňa 10. 03. 2008 o tom, že 

navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona v znení platnom v čase vydania rozhodnutia. 
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V roku 2017 vydal Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe 

oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber, výkup a úpravu odpadov – Vrbové“ 

predloženého navrhovateľom ŽP EKO QELET a. s., Československej armády 1694, 036 01 Martin, 

rozhodnutie č. OU-PN-OSZP-2017/001240-Kv zo dňa 08. 02. 2017 o tom, že zmena navrhovanej 

činnosti (spočívajúca v zmene vlastníka a v rozšírení činnosti zariadenia) sa nebude posudzovať podľa 

zákona. 

 

Popis súčasného stavu 

Areál, umiestnený na pozemku s parc. č. 2167/1, 2167/13, 2167/14, 2167/15 v k.ú. Vrbové,   

vo vlastníctve spoločnosti ŽP EKO QELET a. s. pozostáva v súčasnej dobe so spevnených betónových 

plôch, z murovanej administratívnej budovy a mostovej váhy. Areál je oplotený a zabezpečený proti 

vstupu cudzích osôb. Areál je v súčasnosti využívaný ako zariadenie na zber, výkup a úpravu 

odpadov.  

 

Popis zmeny navrhovanej činnosti 

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je rozšírenie plochy zariadenia, nakoľko navrhovateľ 

nadobudol susedný pozemok s parc. č. 2167/17 a rozšírenie zoznamu zberaných kovových odpadov. 

Navrhovateľ bude na predmetnej lokalite prevádzkovať výkup a úpravu kovových odpadov, zariadenia 

na zber a dočasné zhromažďovanie starých vozidiel a zariadenia na zber a dočasné zhromažďovanie 

elektroodpadov. 

 

Zariadenia na výkup a úpravu ostatných odpadov 

Zariadenie bude aj naďalej slúžiť na výkup, triedenie a dočasné zhromažďovanie ostatných 

odpadov (oceľový šrot, farebné kovy, papier). Odpady budú po prijatí roztriedené a dočasne 

zhromažďované v areáli a vo veľkoobjemových kontajneroch. Technológia triedenia a ukladania 

týchto druhov odpadov sa vykonáva vlastnou nakladacou technikou. Po naplnení kapacity zariadenia 

budú odpady odvážané do spracovateľských zariadení zmluvných spoločností. 

 

Odpady doporučené na zber a zhromažďovanie v zariadení: 

 

Kód odpadu Názov odpadu Kategória 

02 01 10 Odpadové kovy O 

12 01 01 Piliny a triesky zo železných kovov O 

12 01 02 Prach a zlomky zo železných kovov O 

12 01 03  Piliny a triesky z neželezných kovov O 

12 01 04 Prach a zlomky z neželezných kovov O 

12 01 13  Odpady zo zvárania O 

15 01 01  Obaly z papiera a lepenky O 

15 01 04  Obaly z kovu O 

16 01 17 Železné kovy O 

16 01 18 Neželezné kovy O 

17 04 01 Meď, bronz, mosadz O 

17 04 02 Hliník O 

17 04 03 Olovo O 

17 04 04 Zinok O 

17 04 05 Železo a oceľ O 

17 04 06  Cín O 

17 04 07 Zmiešané kovy O 

17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 

19 01 02  Železné materiály odstránené z popola O 

19 10 01  Odpad zo železa a ocele O 

19 10 02 Odpad z neželezných kovov O 

19 12 01  Papier a lepenka O 

19 12 02  Železné kovy O 

19 12 03 Neželezné kovy O 
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20 01 01  Papier a lepenka O 

20 01 04 Obaly z kovu 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 

 

Okamžitá kapacita zariadenia bude 1 000 ton ostatných odpadov. 

 

V zariadení je a bude taktiež vykonávaná rozmerová úprava oceľového šrotu s cieľom zmenšiť 

objem na jednotlivých kusoch oceľového šrotu, ktorého veľkosti presahujú stanovené rozmery.   

 

Odpady doporučené na úpravu v zariadení R12: 

 

Kód odpadu Názov odpadu Kategória 

02 01 10 Odpadové kovy O 

16 01 17  Železné kovy O 

16 01 18 Neželezné kovy O 

17 04 05 Železo a oceľ O 

17 04 07 Zmiešané kovy O 

19 10 01 Odpad zo železa a ocele O 

19 12 02 Železné kovy O 

19 12 03  Neželezné kovy O 

20 01 40 Kovy O 

20 01 40 05 Železo a oceľ O 

 

Kapacita zariadenia bude 5 000 ton upravovaných ostatných odpadov ročne. 

 

Zariadenie na zhromažďovanie nebezpečných odpadov 

Zariadenie slúži a bude slúžiť na dočasné zhromažďovanie nebezpečných odpadov 

vznikajúcich činnosťou navrhovateľa, ktoré budú roztriedené podľa druhu a dočasne skladované 

v nepriepustných obaloch určených na tento účel tak, aby nedochádzalo k ich zmiešavaniu s inými 

druhmi odpadov. Po naplnení kapacity zariadenia budú ďalej odpady odvážané do spracovateľských 

zariadení zmluvných spoločností. V zariadení sa bude vykonávať len dočasné zhromažďovanie 

a nebude sa iným spôsobom nakladať s týmto odpadom. 

 

Odpady doporučené na zhromažďovanie v zariadení vznikajúce činnosťou navrhovateľa: 

 

Kód odpadu Názov odpadu Kategória 

15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak 

nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy 

kontaminované nebezpečnými látkami 

 

N 

17 04 09 Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami N 

20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N 

  

Kapacita zariadenia bude 0,5 tony nebezpečných odpadov ročne.  

 

Zariadenie na zber a dočasné zhromažďovanie starých vozidiel 

 Zber starých vozidiel sa vykonáva a bude aj naďalej vykonávať do veľkoobjemových 

certifikovaných kontajnerov s dvojitým dnom. Po naplnení kapacity sú staré vozidlá odvážané            

do vlastného autorizovaného spracovateľského zariadenia.  
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Odpady doporučené na zber a zhromažďovanie v zariadení: 

 

Kód odpadu Názov odpadu Kategória 

16 01 04 Staré vozidlá N 

16 01 06 Staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce O 

  

Kapacita zariadenia je 1 000 ton starých vozidiel ročne. 

 

Zariadenie na zber a dočasné zhromažďovanie elektroodpadov 

 Zber elektroodpadov sa bude vykonávať do oddelených boxov umiestnených  na spevnenej 

betónovej ploche v areáli zariadenia triedením na skupiny tak, aby nedochádzalo k ich vzájomnému 

zmiešavaniu ani k zmiešavaniu s inými druhmi odpadov. 

 

Odpady doporučené na zber a zhromažďovanie v zariadení: 

 

Kód odpadu Názov odpadu Kategória 

16 02 11 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky, 

HCFC, HFC 

N 

16 02 14 Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 O 

20 01 23  Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky N 

20 01 36 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené    

v 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35  

O 

 

Kapacita zariadenia bude 50 ton elektroodpadov ročne. 

 

 

OÚ Piešťany – OSZP v súlade so zákonom a správnym poriadkom začal správne konanie      

vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie zmeny navrhovanej činnosti 

dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti v zmysle § 29 ods. 1 písm. b) zákona 

navrhovateľom, o čom upovedomil účastníka konania, ako aj rezortný orgán, povoľujúci orgán, 

dotknuté orgány a dotknutú obec, ktorým podľa § 29 zákona zaslal informáciu o oznámení o zmene 

navrhovanej činnosti. 

 

Príslušný orgán bezodkladne zverejnil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na webovom 

sídle ministerstva životného prostredia na adrese https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-

na-zber-vykup-upravu-odpadov-vrbove-1. 

 

V súlade s § 29 ods. 9 zákona doručili príslušnému orgánu svoje písomné stanoviská 

k predmetnému oznámeniu o zmene  navrhovanej činnosti tieto subjekty:  

 

1. Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

(stanovisko č. OU-PN-OCDPK-2018/007757 zo dňa 23. 10. 2018) 

 Pri spracovaní ďalších stupňov dokumentácie navrhovanej činnosti i pri samotnej realizácii 

zmeny navrhovanej činnosti musia byť dodržané ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. 

o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky                   

č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 

 Každý prípadný zásah do telesa cesty II/499 môže byť zrealizovaný až po vydaní povolenia 

Okresného úradu Piešťany, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií /napojenie 

na inžinierske siete, umiestnenie dopravných značiek, zriadenie pripojenia/. 

 V prípade, že v rámci realizácie zmeny navrhovanej činnosti dôjde k obmedzeniu alebo ohrozeniu 

cestnej premávky na ceste II/499, navrhovateľ je povinný zabezpečiť bezpečnosť cestnej 

premávky počas realizácie navrhovanej činnosti prenosným dopravným značením podľa určenia 

na použitie prenosného dopravného značenia, ktoré na základe žiadosti vydá Okresný úrad 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-zber-vykup-upravu-odpadov-vrbove-1
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-zber-vykup-upravu-odpadov-vrbove-1
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Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Projektová dokumentácia prenosného 

dopravného značenia sa predkladá v 3 vyhotoveniach. 

 Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nesmie vzniknúť prekážka pri údržbe cesty II/499, 

taktiež nesmú byť narušené odtokové pomery odtoku dažďovej vody z tejto cesty. 

 Na ceste II/499, počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti, nemôže byť uložený žiadny 

materiál ani zemina z výkopov. 

 Počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti nesmie prichádzať k znečisteniu vozovky cesty 

II/499, prípadné znečistenie musí byť bezodkladne a dôkladne odstránené. 

 Prípadné poškodenie cesty II/499 alebo jej súčastí musí byť bezodkladne uvedené do pôvodného 

stavu. 

 Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií nemá námietky voči 

uvedenej zmene navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber, výkup a úpravu odpadov – Vrbové“ 

v prípade, že budú dodržané podmienky uvedené v predchádzajúcich bodoch. 

 V prípade, že v rámci zmeny navrhovanej činnosti dôjde k porušeniu ustanovení zákona               

č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, bude 

voči navrhovateľovi zahájené priestupkové konanie v zmysle ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. 

o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 

 

2. Trnavský samosprávny kraj, Odbor cestovného ruchu, podpory podnikania a životného 

prostredia, Oddelenie územného plánovania a životného prostredia 

(stanovisko č. 11185/2018/OUPŽP-2/Re zo dňa 24. 10. 2018) 

 K predloženému oznámeniu o zmene  nemáme pripomienky a nepožadujeme jeho ďalšie 

posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, keďže 

ide o rozšírenie existujúcej činnosti, ku ktorej prebehlo zisťovacie konanie v roku 2017 v zmysle 

zákona, a ktorá  nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie v danej lokalite.  

  

3. Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie 

(stanovisko č. OU-PN-OSZP-2018/007761-Kv zo dňa 05. 11. 2018) 

 Úsek štátnej vodnej správy - pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber, výkup 

a úpravu odpadov - Vrbové“ z vodohospodárskeho hľadiska je potrebné: 

 dodržať všeobecné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona 

SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,  

 dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku znečisťujúcich 

látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd, 

 dodržať ustanovenia § 39 vodného zákona, ktorý stanovuje všeobecné podmienky 

zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami a následne vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach 

havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, 

 realizáciou prác nenarušiť existujúce odtokové pomery v území. 

 Úsek ochrany prírody a krajiny:  

 Pozemok, na ktorom je činnosť plánovaná, je z hľadiska zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny zaradený do prvého stupňa ochrany a hodnotené územie nezasahuje do 

žiadneho chráneného územia ani do územia patriaceho do súvislej sústavy chránených území 

Natura 2000, preto orgán ochrany prírody nemá pripomienky k predloženej zmene 

navrhovanej činnosti.  

 Úsek ochrany ovzdušia nemá pripomienky k predloženej zmene navrhovanej činnosti.  

 Úsek odpadového hospodárstva nemá pripomienky k predloženému oznámeniu o zmene 

navrhovanej činnosti. 

 

Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie nepožaduje, aby bola 

predložená  zmena navrhovanej činnosti posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z. z.                      

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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4. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy 

vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja 

 (stanovisko č. OU-TT-OSZP2-2018/035070/Pu zo dňa 07. 11. 2018) 

 Z hľadiska ochrany zložiek životného prostredia nemáme k predloženej zmene navrhovanej 

činnosti žiadne zásadné pripomienky za podmienky dodržania platných bezpečnostných 

a hygienických limitov. 

 

5. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového 

hospodárstva, odbor odpadového hospodárstva 

(stanovisko č. 58459/2018 zo dňa 05. 11. 2018) 

 Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva nemá námietky 

k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a nepožaduje, aby bol zámer posudzovaný podľa 

zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   

 

 

Ostatné subjekty: Mesto Vrbové,  Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave,                 

Okresný úrad Piešťany, odbor krízového riadenia, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného 

zboru v Piešťanoch v zákonnej lehote písomné stanovisko príslušnému orgánu nedoručili a preto ich 

podľa § 29 ods. 9 zákona považuje príslušný orgán za súhlasné. 

 

Vyhodnotenie: 

 

OÚ Piešťany – OSZP v rámci zisťovacieho konania posúdil zmenu navrhovanej činnosti 

uvedenú v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber, výkup a úpravu 

odpadov - Vrbové“  podľa § 29a zákona a na základe kritérií uvedených v prílohe 10 zákona, kde 

prihliadal najmä na povahu a rozsah zmeny navrhovanej činnosti, pravdepodobnosť účinkov na 

zdravie obyvateľstva, miesta vykonávania, s prihliadnutím na súčasný stav využitia územia, súlad 

navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, významu očakávaných vplyvov. 

Zároveň prihliadal na stanoviská podľa § 29 ods. 9 zákona. V doručených stanoviskách orgánov 

štátnej správy nebolo požadované posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona. 

 

Údaje o vplyvoch na životné prostredie a zdravie obyvateľstva:    

 

V rámci prevádzkovania zariadenia nebude mať zmena navrhovanej činnosti žiaden priamy 

ani nepriamy vplyv na životné prostredie. Realizácia činnosti významne neovplyvní súčasný krajinný 

obraz. Vzdialenosť významných prírodných ekosystémov od lokality zámeru je dostatočná, preto nie 

je predpoklad priameho negatívneho ovplyvnenia genofondu a biodiverzity širšieho záujmového 

územia ani počas rozšírenia areálu. Pri zmene a prevádzkovaní navrhovanej činnosti, pri dodržaní 

všetkých legislatívnych predpisov a prevádzkových poriadkov, nedôjde ku kontaminácii horninového 

prostredia, povrchových a podzemných vôd, ani ku kontaminácii ovzdušia, nebudú ovplyvnené zdravé 

životné podmienky obyvateľov priameho ani širšieho okolia. 

 

Posudzované územie patrí v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

k územiu 1. stupňa ochrany, t.j. územie, ktorému sa neposkytuje osobitná ochrana. Do posudzovaného 

územia nezasahuje priamo žiadne chránené vtáčie územie ani územie európskeho významu vyhlásené 

v zmysle smernice NATURA 2000. V dotknutom území navrhovanej činnosti nie sú indície o výskyte 

taxónov vzácnych, zriedkavých alebo ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Neboli identifikované 

ani chránené a vzácne biotopy ani biotopy európskeho a národného významu. Všetky prírodne 

hodnotné lokality sú v dostatočnej vzdialenosti od lokalizácie zámeru, takže realizácia posudzovanej 

činnosti ich nijako neovplyvní. Posudzované územie sa nenachádza v žiadnom chránenom území ani 

v jeho bezprostrednej blízkosti. 

 

Prevádzkovaním zariadenia na zber a úpravu odpadov nedôjde k ohrozeniu zdravia a zdravých 

životných podmienok obyvateľstva mesta Vrbové ani širšieho okolia, pretože zariadenie je umiestnené 

mimo obytnú zónu, v priemyselnom areáli. Nepredpokladá sa vznik a pôsobenie takého množstva 
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hluku a vibrácií, ktoré by malo významný vplyv na okolitú prírodu a obyvateľstvo. Dopravné 

zaťaženie širšieho územia a predovšetkým intravilánu obce oproti súčasnej situácii nebude extrémne 

zvýšené, keďže zmena sa dotýka areálu existujúceho  zariadenia na zber a úpravu odpadov. 

   

 

 Na základe uvedeného je predpoklad, že zmena navrhovanej činnosti nebude dôvodom 

podstatného nepriaznivého vplyvu činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Navrhovanú 

činnosť je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonov, stanovených 

požiadaviek odporučiť k realizácii. 

 

 

ZÁVER 

 

OÚ Piešťany - OSZP pri rozhodovaní o tom, či sa zmena navrhovanej činnosti bude 

posudzovať podľa zákona, prihliadal na stanoviská doručené k oznámeniu o zmene navrhovanej 

činnosti od zainteresovaných subjektov a pri konečnom rozhodovaní primerane použil kritériá pre 

zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona.  

OÚ Piešťany – OSZP na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia 

o zmene navrhovanej činnosti, doručených stanovísk, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej 

úrovne ochrany životného prostredia v záujmovom území podľa zákona konštatuje, že nie sú ohrozené 

ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené 

podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou oznámenia o zmene 

činnosti.  

V rámci zisťovacieho konania neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore                        

so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredie, alebo ktoré  

by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov, ktoré by bolo potrebné 

posudzovať podľa zákona, preto OÚ Piešťany - OSZP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia.   

Z výsledkov zisťovacieho konania a po zohľadnení stanovísk doručených k oznámeniu 

o zmene navrhovanej činnosti vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k zmene 

navrhovanej činnosti, ktoré je potrebné zohľadniť v procese konania o povolení zmeny navrhovanej 

činnosti podľa osobitných predpisov. 

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v oznámení 

o zmene navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na 

zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení o zmene a v súlade s podmienkami 

určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. 

 V zmysle § 38 zákona má príslušný orgán (OÚ Piešťany – OSZP) v povoľovacom konaní 

k navrhovanej činnosti postavenie dotknutého orgánu, ak k nej vydal rozhodnutie v zisťovacom 

konaní. V záväznom stanovisku uvedie, či návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej 

činnosti je v súlade so zákonom, s rozhodnutím vydaným podľa tohto zákona a podmienkami 

určenými v rozhodnutí zo zisťovacieho konania.  

 

 

Poučenie:  

 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Piešťany, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany v lehote do 15 dní odo 

dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.  

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje 

pätnásty deň zverejnenia tohto rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.  

Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť 

na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.  
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Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, 

ktoré sa preň pripúšťajú,  preskúmateľné súdom podľa ustanovení  zákona č. 162/2015 Z. z. Správny 

súdny poriadok v znení neskorších predpisov. 

 Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, 

v súlade s § 29 ods. 12 zákona, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  Ing. Peter Sedlák 

    vedúci odboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa: 

                                                                                    

1. ŽP EKO QELET, a. s., Československej armády 1694, 036 01 Martin  

2. Mesto Vrbové, Gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové 

 

 

Na vedomie:  

 

3.  Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

4. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, P.O.Box 128, 917 01 Trnava 

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave, Limbova 6, 917 09 Trnava 

6. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, Kollárova 8, 917 01 Trnava 

7. Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o ŽP, Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany 

8. Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Krajinská cesta 13,    

921 25 Piešťany  

9. Okresný úrad Piešťany, odbor krízového riadenia, Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany 

10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Dopravná 1, 921 01 Piešťany 
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