
 MESTO  HLOHOVEC  –  MESTSKÝ  ÚRAD  V HLOHOVCI 

Materiál na zasadnutie MsZ                                                Číslo materiálu: 12 

V Hlohovci dňa 24.10.2013 

 

Areál odpadového hospodárstva Vlčie hory Hlohovec 

stavebná uzávera 
 

Predkladá:                                                             Návrh na uznesenie: 

Ing. Eva Lukáčová                                                            MsR v Hlohovci  

Prednostka MsÚ 

1. Berie na vedomie  
ukončenie verejného prerokovania  

správy o  hodnotení navrhovanej 

činnosti „Dobudovanie areálu 

odpadového hospodárstva Vlčie hory 

Hlohovec“., spracovanie odborného 

posudku spracovateľom ktorého určilo 

MŽP SR a prípravu záverečného 

stanoviska posudzovania uvedenej 

stavby. 

 

2. S c h v a ľ u j e  
Spracoval:                                           Alternatíva   A/  spracovanie a predloženie   

Ing. Ján Husár                                                               žiadosti o stavebnú uzáveru  mestom    

Ved. Odd. VaŽP                                                           Hlohovec  v zmysle § 39 d  zák.č.  

      50/1976 Zb. ( stavebný zákon ) po  

RNDr. Anton Mutkovič                                                ukončení procesu posudzovania zámeru  

Ved. SOU v Hlohovci                                                  „ Dobudovanie areálu odpadového  

      hospodárstva Vlčie hory Hlohovec. 

 

                                      Alternatíva    B/ spracovanie a predloženie   

                                                                                 žiadosti o stavebnú uzáveru  mestom  

                                                                             Hlohovec  v zmysle § 39 d  zákona  

Prerokované:                                                               č. 50/1976 Zb. ( stavebný zákon )  po   

Komisia územného plánovania a                                  zabezpečení finančných prostriedkov 

regionálneho rozvoja                                                    a po spracovaní potrebných dokladov 

dňa  2.10.2013                                                               uvedených  v  prílohe žiadosti v zmysle 

                                                                                 § 3 ods. 7 Vyhlášky č. 453/2000 Z.z.  

 Komisia dopravy a životného prostredia                      MŽP SR, ktorou sa vykonávajú                                                                                              

dňa  2.10.2013                                                                niektoré ustanovenia stavebného  

                                                                                        zákona.  

                                                                                        Termín plnenia 01/2014 

                                                                                        Zodpovedná: Ing. Ján Husár  

                                                                                        Vedúci odd. VaŽP 
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Dôvodová správa 

 

Zámer na podanie žiadosti o stavebnú uzáveru, pre  územie vymedzené areálom odpadového 

hospodárstva  Vlčie hory Hlohovec, ktorý prevádzkuje  spoločnosť Plastic People, s.r.o. 

Bratislava ( IČO  35846666). je spracovaný na základe bodu 1. uznesenia  č. 64/2013  

Mestského zastupiteľstva  mesta Hlohovec zo dňa  12.9.2013 ( na zákalde poslaneckého 

návrhu ). 

 

 

 
Obrázok areálu skládky Vlčie hory   

 

 

 

     Prevádzkovateľ skládky Vlčie hory predložil v roku 2012 zámer na „ Dobudovanie areálu 

odpadového hospodárstva Vlčie hory Hlohovec“, ktorým okrem iného navrhuje rozšírenie   

kapacít skládkovania   nie nebezpečného odpadu ( NNO ) – dobudovaním  existujúcej skládky 

NNO  a nebezpečného odpad ( NO ) – vybudovaním dvoch nových skládok ( 2 samostatných 

kaziet ).  V súčasnosti je zámer „Dobudovanie areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory 

Hlohovec“ v procese  posudzovania navrhovanej činnosti v  zmysle ustanovení zák.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 ). 

     Bolo ukončené verejné prerokovanie hodnotenia  správy o  hodnotení navrhovanej 

činnosti, ktoré  sa v rámci dotknutých obcí uskutočnilo dňa 14.8.2013 v Hlohovci a 28.8.2013 

v Pastuchove. 

     Nasledovať by malo spracovanie odborného posudku spracovateľom, podľa § 36 zákona, 

ktorého určuje príslušný orgán ( v tomto prípade MŽP SR ) a na základe  neho záverečné 

stanovisko podľa § 37 zákona. V záverečnom stanovisku k činnosti príslušný orgán  okrem 

celkového hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti uvedie, či odporúča, alebo neodporúča  
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jej realizáciu, prípadne za akých podmienok, ako aj požadovaný rozsah jej  sledovania 

a vyhodnocovania podľa § 39 zákona. Pri rozhodovaní o povolení navrhovanej činnosti sa 

musí prihliadať na obsah záverečného stanoviska k činnosti podľa § 37 zákona. 

     Podľa aktuálneho overovania ( stav k 27.9.2013 ) spracovateľ odborného posudku nebol 

určený. 

 

Mesto Hlohovec považuje rozširovanie kapacít skládky NNO a NO  za neopodstatnené, 

pretože ani v predloženom zámere, ani pri verejnom prerokovaní správy o hodnotení 

navrhovanej činnosti, nebola preukázaná potreba na rozširovanie kapacít skládky. Mesto 

Hlohovec ako dotknutá obec ( mesto ), podľa § 35 ods. 1 zákona v stanovenej zákonnej lehote 

zaslalo písomné stanovisko k správe o hodnotení navrhovanej činnosti“ Dobudovanie areálu 

odpadového hospodárstva Vlčie hory Hlohovec“. O texte stanoviska zo dňa 16.8.2013 č. 

40253/2013/158 boli informovaní všetci poslanci MsZ ( e-mail 21.8.2013  a  
stanovisko je zverejnené na adrese: 

http://mesto.hlohovec.sk/?id_menu=86545&limited_level=1&stop_menu=66152#me  ) 

 

     Jednou zo zákonných  možností mesta ako regulovať problematiku skládkovania na území 

mesta Hlohovec je schválenie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Hlohovec.  

Na základe bodu 9 uznesenia č. 20 zo dňa 25.4.2013 začali  pracovníci MsÚ zabezpečovať 

proces obstarávania Zmien a doplnkov ÚPN mesta Hlohovec ( ZaD 2013/2014 – OH ),  

z hľadiska zásad a regulatívov skládok na území mesta, ktoré nebudú umožňovať rozširovanie 

existujúcich skládok či už územne alebo kapacitne, zmenu typu skládky ani umiestňovanie 

nových skládok, s rešpektovaním predchádzajúcich rozhodnutí v území riešenia zásad 

a regulatívov skládok na území mesta. 

     Na obstaranie, spracovanie, prerokovanie a schválenie  zmien a doplnkov mesta Hlohovec 

je potrebné určité časové obdobie, ich schvaľovanie sa predpokladá v II. polroku 2014. 

 

     Druhou z možností  ako dočasne zakázať alebo obmedziť stavebnú činnosť,  ktorá by 

spôsobila rozširovanie kapacít skládky  v areáli Vlčie hory, je podanie  žiadosti o stavebnú 

uzáveru areálu skládky Vlčie hory.  O stavebných uzáverách sa rozhoduje na základe 

územných konaní a účastníkmi  týchto konaní sú aj právnické a fyzické osoby,  vlastníci 

pozemkov, vlastníci susedných pozemkov alebo stavieb, ktorých by sa rozhodnutie mohlo 

priamo dotknúť.  

 

V žiadosti o stavebnú uzáveru je potrebné postupovať v zmysle § 39 d  stavebného zákona  

a § 3 ods. 3 vyhlášky  453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú  niektoré ustanovenia stavebného 

zákona. Podľa uvedených ustanovení je potrebné žiadosť doplniť o nasledujúce prílohy: 

1. LV k pozemku, na ktorom sa stavba umiestňuje, alebo činnosť bude vykonávať a ak 

navrhovateľ nie je vlastníkom pozemku, tak písomný súhlas vlastníka pozemku. 

2.    Dokumentácia podľa vykonávacích predpisov (podľa § 3 ods. 3 vyhlášky č.453/2000 

       Z.z.,  ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona): 

a) situačný výkres súčasného stavu  územia na podklade katastrálnej mapy so 

zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb na 

okolie, ak sa navrhuje umiestnenie stavieb, využitie územia, stavebná uzávera, 

chránené územie alebo ochranné pásmo aj mapový podklad v mierke 1:10.000 až 

1:50.000 s vymedzením hraníc územia, ktoré je predmetom rozhodnutia a širších 

vzťahov k okoliu, situačný výkres a mapový podklad sa prikladá v dvoch 

vyhotoveniach, 

http://mesto.hlohovec.sk/?id_menu=86545&limited_level=1&stop_menu=66152#me
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b) dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach vypracovaná 

oprávnenou osobou, 

c) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia 

dotknutých orgánov štátnej správy a obce, 

d) záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činností na životné prostredie 

alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak boli vydané, 

e) doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním 

návrhu. 

Poznámky: 
     Ak ide o návrh na vydanie územného rozhodnutia o stavebnej uzávere, ak sa týka  

     rozsiahleho územia údaje :  

1. zoznam všetkých známych účastníkov územného konania 

2. druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností s uvedením vlastníckych 

a iných práv, ktorých sa územné rozhodnutie týka, parcelné čísla susedných pozemkov 

a susedných stavieb sa neuvádzajú uvedie sa opis prebiehajúcich hraníc územia. 

 

V žiadosti je potrebné okrem uvedených dokladov uviesť aj dôvody a rozsah navrhovaných 

opatrení s presným vecným a územným vymedzením navrhovaných zákazov alebo 

obmedzení. Na základe doterajších stanovísk  mesta Hlohovec, pri  prerokovaní zámeru 

prevádzkovateľa skládky Vlčie hory a  stanoviska k verejnému prerokovaniu správy 

o hodnotení navrhovanej činnosti navrhujem: 

- dočasne zakázať alebo obmedziť stavebnú činnosť,  ktorá by spôsobila zvýšenie 

povolenej kapacity skládky NNO nad  hodnotu  415  000 m3 NNO, 

- nepovoliť výstavbu dvoch nových kaziet  a obmedziť rozširovanie skládky NO  

 

Navrhované zákazy a obmedzenia navrhujeme schváliť v celom areáli skládky Vlčie 

hory.  

    

Podľa súčasného stanoviska stavebného úradu jednou z príloh k žiadosti je aj 

záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činností na životné prostredie 

alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak boli vydané ( bod 2 d ). Pretože proces  

posudzovania  stavby Dobudovanie areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory 

Hlohovec  ešte prebieha, ako je hore uvedené, tak uvedenú prílohu bude možné 

predložiť až po ukončení posudzovania  stavby.  

 

     Žiadosť o stavebnú uzáveru v areáli odpadového hospodárstva  Vlčie hory v Hlohovci 

bude po schválení poslancami MsZ  doplnená o požadované doklady, dokumentácie ďalších 

príloh v zmysle   § 39 d zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  

v znení neskorších predpisov a v najskoršom možnom termíne zaslaná na  príslušný stavebný 

úrad. 

 

 

Stanovisko komisie územného plánovania a regionálneho rozvoja ( zasadnutie 2.10.2013 ) 

Príprava na spracovanie a predloženie žiadosti o stavebnú uzáveru mestom Hlohovec 

v areáli skládky Vlčie hory, ktorá bol predložená členom komisie  na dnešnom  

rokovaní bola pripravená v dvoch alternatívach : 

A/  žiadosť bude predložená po ukončení procesu posudzovania zámeru „ 

Dobudovanie areálu odpadového       hospodárstva Vlčie hory Hlohovec“. 
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B/ žiadosť bude predložená po zabezpečení finančných prostriedkov a spracovaní 

príslušných dokladov uvedených v  prílohe žiadosti v zmysle § 3 ods. 7 

Vyhlášky č. 453/2000 Z.z. MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona.   

Komisia po diskusii odporučila zobrať na vedomie ukončenie verejného prerokovania 

zámeru a pripravovať žiadosť o stavebnú uzáveru podľa alternatívy A.  

 

 

Stanovisko komisie dopravy a životného prostredia ( zasadnutie 2.10.2013 ) 

 

Členovia komisie po predchádzajúcej diskusii odporúčajú schváliť  alt. A 

 

 

 

 

 

 

 

 


