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Návrh  na uznesenie: 

MsZ v Hlohovci: 

 

1. Ne s ch v a ľ u j e  

obstaranie zmien a doplnkov  Územného plánu 

mesta Hlohovec pre podnet č.1, doručený  dňa 

27.8.2012 (žiadateľ  Jozef  Kubička). 

2. Ne s ch v a ľ u j e  

obstaranie zmien a doplnkov  Územného plánu 

mesta Hlohovec pre podnet č.2, doručený dňa 

21.12.2012  (žiadateľ  Miroslav Kubatka). 

3. Ne s ch v a ľ u j e  

obstaranie zmien a doplnkov  Územného plánu 

mesta Hlohovec pre podnet č.3, zo dňa 

18.12.2012, doplnený dňa 11.2.2013 (žiadateľ  

MUDr. Dušan Drábik).  

4. S ch v a ľ u j e 

    zaradenie záujmového územia podľa podnetu č.2 

a č.3 na riešenie funkčného využitia na 

zastavanie do spracovania nového Územného 

plánu mesta Hlohovec, na základe výsledkov 

prieskumov a rozborov a návrhu zadania. 

5. S ch v a ľ u j e 

     požiadavku na obstaranie urbanistickej štúdie 

žiadateľom a na jeho náklady, ako podkladu pre 

riešenie podnetu č.3, v rozsahu riešenia využitia 

územia pre medicínske centrum   

6. N e s ch v a ľ u j e  

    zaradenie záujmového územia podľa podnetu č.1 

na riešenie funkčného využitia na zastavanie.  
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7. O d p o r ú č a 

a) rokovať s prevádzkovateľom areálu  OH 

Vlčie hory za účelom objasnenia zámeru 

a dosiahnutia jeho zmeny, bez riešenia 

skládok NO v navrhovanom rozsahu a bez 

riešenia rozšírenia kapacít  NNO podľa  

zámeru, pričom dosiahnutie rozsahu nového 

riešenia, z hľadiska návrhu za mesto 

Hlohovec je v kompetencii primátora. 

b) Bez dohody o zmene rozsahu zámeru vo 

všetkých následných konaniach a 

stanoviskách zaujať nesúhlasné stanovisko 

k riešeniu nových skládok NO a rozšíreniu 

kapacity NNO v areáli OH Vlčie hory nad 

415 000 m
3
.  

c) Rokovať s prevádzkovateľom o zmenách 

podmienok nájomnej zmluvy zo dňa 

7.9.2006.  

Termín plnenia: 06/2013 

Zodpovedá: Peter Dvoran, primátor mesta 

8. S ch v a ľ u j e 

obstaranie Zmien a doplnkov Územného plánu 

mesta Hlohovec, z hľadiska riešenia zásad 

a regulatívov skládok na území mesta Hlohovec, 

ktoré nebudú umožňovať rozšírenie existujúcich 

skládok či už územne alebo kapacitne, zmenu 

typu skládky ani umiestňovanie nových skládok, 

s rešpektovaním predchádzajúcich rozhodnutí 

v území, pre všetky skládky podľa dôvodovej 

správy 

Termín plnenia: 12/2013 

Zodpovedá: Ing. Ján Husár, vedúci oddelenia                  

výstavby a životného prostredia MsÚ  

9. S ch v a ľ u j e 

pre riešenie zadania nového Územného plánu 

mesta Hlohovec zapracovanie požiadaviek na 

riešenie zásad a regulatívov skládok na území 

mesta Hlohovec, ktoré nebudú umožňovať 

rozšírenie existujúcich skládok či už územne 

alebo kapacitne, zmenu typu skládky ani 

umiestňovanie nových skládok, s rešpektovaním 

predchádzajúcich rozhodnutí v území. 

Termín plnenia: 09/2014 

 Zodpovedá: Ing. Ján Husár, vedúci oddelenia  

 výstavby a životného prostredia MsÚ                  

10.   S ch v a ľ u j e 

Zmenu uznesenia č. 69 písm. d) zo dňa 

13.9.2012 – zmenu  termínu predloženia 

návrhu zadania Územného plánu mesta 

Hlohovec na schválenie MsZ do 09/2014 

Termín plnenia: 09/2014 

 Zodpovedá: Ing. Ján Husár, vedúci oddelenia                    

výstavby a životného prostredia MsÚ 
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Dôvodová správa 
 

 V zmysle bodu 4.3 postupu obstarávania zmien, doplnkov a úprav územnoplánovacej 

dokumentácie mesta Hlohovec, platného od 1.3.2012,  Vám predkladáme podnety, ktoré boli doručené 

v termíne od 1.7.2012 do 31.12.2012. V stanovenom termíne boli doručené 3 podnety. 

 

Podnet č.1 (Ján Kubička)
1
 

 Dňa 27.8.2012 (reg. záznam 38035/2012) bol doručený list zo dňa 27.8.2012, v ktorom pán Ján 

Kubička prezentoval svoj záujem pokračovať v obstarávaní ZaD Územného plánu mesta Hlohovec, 

ešte podľa pôvodného podnetu doručeného dňa 19.5.2010, ktorý bol odsúhlasený na obstarávanie 

uznesením č.69 zo dňa 9.9.2010
2
, na základe obstarania urbanistickej štúdie ako podkladu pre ZaD. 

Nakoniec pán Kubička, keďže nesplnil podmienky uznesenia č.69 (neriešil štúdiu ani sám ani 

v spolupráci - v rámci riešenia lokality Chríby) súhlasil so zrušením bodu č.1 uznesenia č.69, k čomu 

prišlo na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 13.9.2012, uznesením č.70, bod 1.
3
, o čom bol 

informovaný listom zo dňa 10.10.2012. 

 

Mestská časť 2 Sever 

(podľa ÚPN mesta Hlohovec) 

UO 11 Dlhé diely  

(podľa ÚPN mesta Hlohovec),  

lokalita Salatne 

(pri Koplotovciach) 

 

 

 

 

 

 

 Vzhľadom na 2.skupinu BPEJ v záujmovom území, zámeru výstavby len 1 rodinného domu 

a žiadosti o to, aby nemusel riešiť preverenie územia urbanistickou štúdiou  úsek územného plánu 

neodporúča tento podnet riešiť ani formou ZaD mesta Hlohovec a záujmové územie ani v rámci 

nového Územného plánu mesta Hlohovec. 

 

Podnet č.2 (Miroslav Kubatka)
4
  

 

 Dňa 21.12.2012 (reg. záznam 45882/2012) bol doručený návrh na zmenu územného plánu od 

pána  Miroslava Kubatku, za účelom riešenia územia o výmere 2993 m
2
, pričom na výmere 70 m

2
 chce 

záujemca realizovať výstavbu chaty. 

 

Mestská časť 2 Sever 

(podľa ÚPN mesta Hlohovec) 

UO 11 Dlhé diely  

(podľa ÚPN mesta Hlohovec),  

lokalita Klče, záujmové územie 

pozemky registra „C“ p.č. 6620/93 

a 6620/94 k.ú. Hlohovec  

 

 

 

  

                                                 
1
  Spis 43/2013. 

2
  Úplne znenie uznesenia  č. 69 zo dňa 9.9.2010   je zverejnené na www.hlohovec.sk 

3
  Úplne znenie uznesenia  č. 70 zo dňa 13.9.2012  je zverejnené na www.hlohovec.sk 

4
  Spis 134/2013. 
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VZN č.113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec,   

v znení dodatku č.1  a dodatku č.2 (účinnosť od 18.5.2012) 

Výrez z výkresu č. 7 Regulatívy územného rozvoja/Zásady 

a regulatívy funkčného a priestorového využívania územia, 

Územný plán mesta Hlohovec – úplné znenie po Zmenách 

a doplnkoch 2011- most 

(AUREX spol. s.r.o., 02/2012),  

bez mierky, výrez z GIS  

(podklad - stav katastra k 30.6.2010)   

 

 
 

                 lokalizácia záujmového územia 

 

 
     VZN č.113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec,  

v znení dodatku č.1  a dodatku č.2 (účinnosť od 18.5.2012) 

 

Výrez z výkresu č. 2 Komplexný urbanistický 

návrh/Priestorové  usporiadanie a funkčné využívanie územia,  

Územný plán mesta Hlohovec - úplné znenie po Zmenách a 

doplnkoch 2011- most 

(AUREX spol. s.r.o., 02/2012) 

bez mierky, výrez z GIS  

( podklad - stav katastra k 30.6.2010) 

 
 

 

 
                  lokalizácia záujmového územia  

 

 Z hľadiska platnej územnoplánovacej dokumentácie mesta Hlohovec (kapitola Z.4.1 VZN 

č.113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatku č.1 a dodatku 4.2 ) ide v rámci 

záujmového územia o nezastavateľné územie, územie bez určeného regulatívu funkčného 

a priestorového usporiadania územia. Výstavba chaty na pozemku registra „C“ p.č. 6620/94 v k.ú. 

Hlohovec, resp. jeho časti nie je v súlade s Územným plánom mesta Hlohovec. 

 V zmysle  výkresu č. 2 „Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia“ je záujmové 

územie súčasťou poľnohospodárskej pôdy (podľa súčasného stavu na KN - záhrada).  

 Mesto Hlohovec nemalo námietky k oploteniu pozemkov (oznámenie zo dňa 12.6.2012 

č.34937/2012 a vzniklo aj odberné miesto elektrickej energie. 

 Napriek tomu, že pán Kubatka akceptoval úplnú úhradu nákladov za obstaranie ZaD úsek 

územného plánu a urbanistiky neodporúča záujmové územie riešiť formou ZaD. Navrhuje aby 

záujmové územie bolo riešené v rámci nového Územného plánu mesta Hlohovec, kde bude riešená 

komplexne problematika záhradkárskych osád, ich prípadných rozširovaní resp. vzniku samostatných 

fariem a biofariem a pod..  

 

Podnet č.3  (MUDr. Dušan Drábik)
5
 

   

Dňa 18.12.2012 (reg. záznam 45712/2012) bol doručený podnet na zmenu územného plánu od 

MUDr. Dušana Drábika, za účelom riešenia obytného územia  (rodinné domy resp. celoročne 

obývateľné chaty) a medicínskeho centra. Vzhľadom na obsah žiadosti bol vyzvaný na doplnenie, 

ktoré zrealizoval dňa 11.2.2013, pričom vzhľadom na vlastnícke vzťahy bolo upravený rozsah územia, 

ktorý je predmetom podnetu. 

 

 

                                                 
5
  Spis 203/2013. 
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Mestská časť 3 Juh 

(podľa ÚPN mesta Hlohovec) 

UO 17 Dolná Sihoť  

(podľa ÚPN mesta Hlohovec),  

záujmové územie pozemky registra „C“ p.č. 

5855/5,5855/6,5855/7 k.ú. Hlohovec  

a pozemky registra „E“ p.č. 

5775,5784,5786,5785) 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

VZN č.113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec,   

v znení dodatku č.1  a dodatku č.2 (účinnosť od 

18.5.2012) 

Výrez z výkresu č. 7 Regulatívy územného 

rozvoja/Zásady a regulatívy funkčného a priestorového 

využívania územia, 

Územný plán mesta Hlohovec – úplné znenie po 

Zmenách a doplnkoch 2011- most 

(AUREX spol. s.r.o., 02/2012),  

bez mierky, výrez z GIS  

(podklad - stav katastra k 30.6.2010)   

 
            lokalizácia záujmového územia 

 

 Z hľadiska platnej územnoplánovacej dokumentácie mesta Hlohovec (kapitola Z.4.1 VZN 

č.113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatku č.1 a dodatku 4.2 ) ide v rámci 

záujmového územia o nezastavateľné územie, územie bez určeného regulatívu funkčného 

a priestorového usporiadania územia. Výstavba nie je v súlade s Územným plánom mesta Hlohovec. 

 

 Napriek tomu, že MUDr. Drábik, na základe výzvy, akceptoval úplnú úhradu nákladov za 

obstaranie ZaD úsek územného plánu a urbanistiky neodporúča záujmové územie riešiť formou ZaD. 

Keďže územie nadväzuje na územie „Balatónskej ulice“, ktoré bude taktiež predmetom riešenia na 

základe podnetu z preskúmania  a skutkový stav územia odporúčame aby  celé záujmové územie bolo 

riešené až v novom územnom pláne, navyše vzhľadom na prvky ÚSES v záujmovom území je 

potrebné zabezpečiť potrebné prieskumy a rozbory. 

 Navrhujeme aby záujmové územie bolo riešené v rámci nového Územného plánu mesta 

Hlohovec, v závislosti od prieskumov a rozborov daného územia a návrhu spracovateľa ÚPD, pričom 

odporúčame obstaranie urbanistickej štúdie pre riešenie využitia územia na medicínske centrum.  
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Problematika odpadového hospodárstva - skládkovania na území mesta Hlohovec 

 

Mesto Hlohovec, ako príslušný orgán územného plánovania, zároveň navrhuje mimo podnetov 

doručených do 31.12.2012, zaradiť, po posúdení materiálu a ostatných možností, do obstarávania 

z vlastného podnetu  podľa § 17 ods.2 písm. a) stavebného zákona  obstaranie Zmien a doplnkov  

Územného plánu mesta Hlohovec, ako jednu (najradikálnejšiu) z alternatív riešenia situácie 

v súvislosti so zámerom dobudovania areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory - Hlohovec, z júna 

2012, na základe zmeny postoja mesta Hlohovec k problematike rozširovania kapacít  skládky NNO 

a vybudovania nových skládok NO v areáli Vlčie hory. 

Na základe podnetu občanov už mesto Hlohovec vydalo nesúhlasné stanoviská, ako zmenu 

stanoviska zo dňa 14.8.2012 č.37061/2012, ktorým v procese posudzovania vplyvov na životné 

prostredie vyjadrilo súhlas s predloženým zámerom ako takým. Následnými stanoviskami  zo dňa 

18.9.2012, 19.10.2012 a 20.11.2012 vyjadrilo zmenu postoja (nesúhlas so skládkami NO 

a rozširovaním kapacít skládky NNO podľa zámeru) a požiadavky na ďalší rozsah hodnotenia. 

V žiadnom zo stanovísk neodôvodilo nesúhlas  ako rozpor s Územným plánom mesta Hlohovec. Tieto 

stanoviská však nezaručujú, že činnosti podľa tohto zámeru resp. jeho časti nebudú povolené v ďalších 

konaniach (po vydaní záverečného stanoviska), pretože pri vydávaní stanovísk ich môže mesto 

Hlohovec vydávať len v medziach svojich kompetencií a všeobecne záväzných predpisov, s využitím 

svojho postavenia či už ako účastníka konania, dotknutého orgánu alebo priamo príslušného 

stavebného úradu.  

Proces  posudzovania vplyvov nie je ukončený a bez spolupráce s jeho navrhovateľom sa ani 

nedá odhadnúť termín jeho ukončenia, nakoľko správa o hodnotení zámeru zatiaľ nebola predložená. 

Obstaranie ZaD má však význam iba v prípade, že budú schválené ešte pred konaniami, v ktorých 

budú povoľované činnosti, ktoré sú predmetom zámeru a mesto s nimi nebude súhlasiť.  

 

Z hľadiska POH SR na roky 2011-2015, ktorý bol schválený dňa 22.02.2012  uznesením vlády 

Slovenskej republiky č. 69,  sa na území mesta Hlohovec nachádzajú skládky: 

 

 

  
Príloha č.5 POH SR 2011-2015

6
 

 

Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky (POH SR) predstavuje strategický 

dokument v odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky na roky 2011 až 2015. Bol vypracovaný v 

súlade s požiadavkami trvalo udržateľného rastu. Jeho obsah zodpovedá požiadavkám stanoveným v 

legislatívnych predpisoch SR a EÚ, predovšetkým v zákone č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a smernice 

2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (ďalej len „nová rámcová smernica o odpade“). 

Program odpadového hospodárstva SR na roky 2011 – 2015 je v poradí štvrtým POH SR. Vychádza z 

vyhodnotenia predchádzajúceho POH SR na roky 2005 až 2010, z analýzy súčasného stavu a potrieb 

odpadového hospodárstva SR. Pri hodnotení stavu odpadového hospodárstva SR je potrebné uviesť, že 

POH SR na roky 2006 – 2010 nebol rozpracovaný na nižšie úrovne tak, ako požadujú §5 a §6 zákona o 

odpadoch. V uplynulom období tak neexistoval právny rámec pre plánovanie odpadového 

hospodárstva, čo malo za následok stagnáciu predovšetkým v oblasti zvyšovania podielu 

zhodnocovania odpadov.
7
 

 

 

                                                 
6
 Na nepresnosť v uvádzaní obce, kde sa nachádza skládka „Skládka kalov Pastuchov“ boli kompetentní  

upozornení,  s cieľom zabezpečiť správny stav v rozpracovanom POH Trnavského samosprávneho kraja. 
7
 POH SR na roky 2011-2015  
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 Ciele vyplývajúce z POH SR sú spracované v návrhu Územného plánu mesta Hlohovec – 

Zmeny a doplnky 2011/2012 (október 2012)
8
, v kapitole I.5 Odpadové hospodárstvo, podkapitole I.5.2 

program odpadového hospodárstva SR na roky 2011-2015. Na základe zmeny  územno-technických, 

hospodárskych, sociálnych a  enviromentálných predpokladov, napriek tomu, že teraz rezonuje vo 

verejnosti hlavne téma areálu Vlčie hory, všetkým skládkam (vrátane už uzatvorených a 

rekultivovaných),  je potrebné venovať rovnakú pozornosť a na základe aktuálnych vstupov  riešiť  

zásady a regulatívy pre ďalšie obdobie,  aj vo vzťahu k tomu, že cieľom je znížiť skládkovanie 

a zamedziť vzniku nových skládok a mesto sa snaží riešiť novú koncepciu svojho územia, v novom 

Územnom pláne mesta Hlohovec.  V oznámení  bolo v rámci osnovy určené  “Z hľadiska odpadového 

hospodárstva bude potrebné zohľadniť aktuálnu situáciu v oblasti odpadového hospodárstva a stanoviť 

zásady pre ďalšie využívanie skládok lokalizovaných na území mesta Hlohovec.“ Rozhodnutím zo dňa 

22.2.2013 bol  určený rozsah hodnotenia strategického dokumentu. V súvislosti s obstarávaním 

nového Územného plánu mesta je potrebné uviesť, že spracovateľ bude musieť pružne reflektovať na 

avizovanú zmenu stavebného zákona a taktiež na pripravovanú metodiku spracovávania územného 

plánu, pričom v prípade obstarávania ZaD bude potrebné prijaté zásady a regulatívy zapracovať do 

nového Územného plánu mesta Hlohovec. 

 

Z hľadiska platného územného plánu mesta Hlohovec sú všetky 3 lokality skládok zaradené 

v rámci regulatívu UT 01 F Územie technického vybavenia územia a zariadení – Odpadové 

hospodárstvo
9
. 

  

Skládka železitých kalov v k.ú. Šulekovo  

prevádzkovateľ DH Ekologické služby, s r.o. (IČO 36253162) 

 

Urbanistický obvod (podľa ÚPN mesta Hlohovec):  20 Terezov 

Mestská časť (podľa ÚPN mesta Hlohovec): 4 Šulekovo 

Regulatív funkčného a priestorového využitia územia podľa platného Územného plánu mesta 

Hlohovec: UT 01 F  Odpadové hospodárstvo 

Enviromentálna záťaž: HS (004)/Hlohovec-Šulekovo-Fe kaly 

                                      EZ so strednou prioritou 

 

 

 

 

  

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

                fotodokumentácia zo dňa 1.2.2013 

                

       

areál skládky – OH/3 

 

 

                                                 
8
 Návrh je predložený na schválenie na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec dňa 25.4.2013.  

9
 Regulatív UT 01 F sa aktualizuje v rámci návrhu Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 

2011/2012, v rámci návrhu dodatku č.3. Návrh je predložený na schválenie na zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva mesta Hlohovec dňa 25.4.2013. 
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 Podľa Územného plánu mesta Hlohovec je územie skládky (hlavné teleso tvorí pozemok 

registra „C“  p.č. 2699 o výmere 36 393 m
2
) súčasťou mestského bloku s regulatívom funkčného 

využitia UT 01 F - Odpadové hospodárstvo a regulatívom hmotovo-priestorovej štruktúry PP (úroveň 

terénu alebo podzemné podlažia). Územný plán mesta Hlohovec, v rámci odpadového hospodárstva 

vyhodnocuje danú skládku v rámci súčasného stavu skládok na území mesta Hlohovec, počíta a určuje 

jej rekultiváciu v návrhovom období do roku 2025, v orientačnej etape 2016-2025.   V zmysle kapitoly 

Z.6.4  VZN č.113/2010, v znení dodatku č.1 a č.2, ktorou je vyhlásená záväzná časť Územného plánu 

mesta Hlohovec, medzi  verejnoprospešné stavby odpadového hospodárstva patrí odstraňovanie, 

sanácia, resp. rekultivácia starých skládok (enivromentálnych záťaží) na území mesta, pričom  

rekultivácia skládky (odkaliska) neaktívnych kalov JE Jaslovské Bohunice v MČ 04 Šulekovo
10

  

(v súčasnosti skládka DH Ekologické služby) je priamo vymedzená pod  kódom OH/3. 

 Podľa súčasného stavu ide o skládku nie nebezpečného odpadu (NNO), s celkovou kapacitou 

160 000 m
3 

(pri ploche 52 900 m
2
), s voľnou kapacitou 67 787 t a predpokladanou dobou ukončenia 

skládkovania v roku 2017. Na základe rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia Trnava – 

pracovisko Hlohovec zo dňa 6.12.2012 má prevádzkovateľ vydaný súhlas do 31.12.2017. 

Prevádzkovanie a napĺnanie kapacity podľa našich informácií stagnovalo vzhľadom na 

majetkovoprávne vzťahy k pozemkom pod skládkou. Prevádzkovateľ odkúpil v roku 2010 pozemky 

od mesta Hlohovec  a v súčasnosti rieši ešte časť územia so SPF. K jeho ďalším  zámerom so skládkou 

nemáme zatiaľ relevantné informácie. V územnom pláne mesta Hlohovec sa počíta s uzavretím 

a rekultiváciou (ako verejnoprospešnou stavbou na úseku odpadového hospodárstva), v rámci nového 

stavu navrhuje úsek územného plánu a urbanistiky spodrobnenie obmedzujúcich a vylučujúcich 

podmienok, aby bolo zabezpečené, že skládka nezmení svoj charakter, kapacitu a bude čo najskôr 

uzatvorená a zrekultivovaná, pričom bude zabezpečený povinný monitoring.  

 

Skládka kalov Pastuchov (Skládka neaktívnych kalov Hlohovec) 

 

Urbanistický obvod (podľa ÚPN mesta Hlohovec): 13 Blanáre 

Mestská časť (podľa ÚPN mesta Hlohovec): 2 Sever 

Regulatív funkčného a priestorového využitia územia podľa platného Územného plánu mesta 

Hlohovec: UT 01 F Odpadové hospodárstvo 

Enviromentálna záťaž: HC (002)/Hlohovec-Pastuchov- skládka neaktívnych kalov 

                                      EZ s nízkou prioritou 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skládka v súčasnosti už nie je prevádzkovaná. Skládka bola jej vlastníkom (Slovenské elektrárne 

a.s.) uzatvorená, vrátane technickej a biologickej rekultivácie na základe stavebného povolenia zo dňa 

28.4.2009 č.46/2009-LM. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané dňa 10.12.2010 (č.474/2010-LM) a 

nadobudlo právoplatnosť 4.1.2011. Jej ponechanie v bloku s regulatívom UT 01 F Odpadové 

hospodárstvo, podľa platného stavu ÚPN mesta Hlohovec, je už bezpredmetné, treba riešiť nové 

vymedzenie územia, ktoré zabezpečí plnenie podmienok súvisiacich s rekultiváciou a monitoringom 

podľa platnej legislatívy. Obvodný úrad životného prostredia Trnava – pracovisko Hlohovec  aktuálne 

rieši konanie pre učenie podmienok monitoringu. 

                                                 
10

  Skládka je takto definovaná v  územnom pláne mesta Hlohovec. 
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Skládky v areáli  odpadového hospodárstva Vlčie Hory   

Prevádzkovateľ Plastic People, s.r.o  (IČO  35846666) 

 

Urbanistický obvod (podľa ÚPN mesta Hlohovec): 13 Blanáre  

Mestská časť (podľa ÚPN mesta Hlohovec): 2 Sever 

Regulatív funkčného a priestorového využitia územia podľa platného Územného plánu mesta 

Hlohovec: UT 01 F Odpadové hospodárstvo 

Enviromentálna záťaž:   - 

 

 
Areál (v rámci riešenia riadenej skládky TKO, skládky  priemyselného odpadu a skládky 

dehydratovaných kalov a iných objektov) vznikol postupne a  je v prevádzke od roku 1994. 

Stavebníkom bola Slovakofarma, a.s., pretože ešte pred začiatkom povoľovacích procesov mesto 

Hlohovec odstúpilo od realizácie a štátnu podporu  presunulo na Slovkofarmu a.s.. 

V rámci využívania areálu  k došlo k zásadným zmenám v roku 2006, kedy prevádzkovanie 

areálu prevzala, spoločnosť Plastic People, s.r.o. (odkúpením od Zentivy a.s, zmena v prevádzkovaní 

cca od 9.3.2006 -16.3.2006). 

V období od roku 2001 prišlo postupne k zásadným zmenám v oblasti odpadového 

hospodárstvam, v povoľovacích procesoch a v podmienkach prevádzkovania skládok.  

Mesto Hlohovec v tom čase (od roku 2005)  riešilo proces  preskúmania  Územného plánu 

sídelného útvaru  Hlohovec,  ktorý bol ukončený schválením zmien a doplnkov  dňa 11.9. 2008, 

vyhlásením záväznej časti VZN č. 99/2008. Z tohto procesu nevzišla potreba riešiť problematiku 

skládok na území a v rámci následných zmien a doplnkov bol ponechávaný stav vyplývajúci 

s platného znenia územného plánu. 

Mesto Hlohovec dňa 7.9.2006 uzavrelo s novým vlastníkom nájomnú zmluvu (č.19/2006/VS-

pozemok-216) nájomnú zmluvu, kde zobralo na vedomie (čl. VII, bod 7.7) jeho ďalšie investičné 

zámery: 

Navýšenie kapacity skládky nebezpečných odpadov, 

Navýšenie kapacity skládky priemyselného odpadu, 

Vybudovanie skládky inertného odpadu, 

Vybudovanie kompostoviska, 

Dobudovanie telesa skládky komunálneho odpadu, 

Solidifikačná linka, 

Dekontaminačná linka, 

s tým, že k nim ako prenajímateľ nemá námietky, ak sa budú realizovať v súlade s postupmi podľa 

zákona č.50/1976 Zb. a iných osobitných predpisov. 

 

V rámci Zmien a doplnkov 2009, pri riešení zosúladení záväznej časti s legislatívou bola 

vykonaná posledná úprava a odvtedy je stav nezmenený. Podľa VZN č.113/2010 o Územnom pláne 

mesta Hlohovec v znení dodatku č.1 a dodatku č.2 je rozširovanie skládky odpadov Vlčie hory v rámci 

stanovenej plochy zaradené medzi verejnoprospešné stavby na úseku územného plánu (pre návrhové 
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obdobie do roku 2025), pod kódom OH/4, v rámci zmeny funkčného využitia územia a je súčasťou 

mestského bloku s regulatívom funkčného využitia UT 01 F Odpadové hospodárstvo 

V rámci povoľovacích procesov mesto Hlohovec (na základe svojej pôsobnosti stavebného 

úradu) povolilo v roku 2006 skládku inertného odpadu (1.etapu), ktorá je v užívaní od roku 2007 (KR 

26.3.2007 č.40/2007-AM),  zmenu užívania skládky kalov 28.6.2006 (173-2006/AM) vznikla skládka 

nebezpečného odpadu (druhá v 2. v areáli – súčasné označenie SO 08), ktorá bola prevádzkovaná od 

roku 2006 do 31.10.2010. 

V roku 2008-2009 mesto Hlohovec odsúhlasilo výstavbu 2.etpapy skládky NNO, v rámci ktorej 

odsúhlasilo aj posledný stav návrhu na uzatvorenie a rekultiváciu skládky (predtým TKO,  skládka III 

triedy), ktorá už bola povoľovaná podľa novej legislatívy v rámci zákona o integrovanej prevencii a 

kontrole znečisťovania ovzdušia SIŽP Bratislava.   

V príslušných konaniach stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu a v konaniach 

Obvodného úradu životného prostredia Trnava, podľa zákona č.223/2001 Z.z., v znení neskorších 

predpisov  prišlo aj k zmenám z hľadiska určenia tried skládok, ich kapacity a taktiež aj k výške 

jednotlivých etáp skládky NNO, a aj obdobiu predpokladaného uzatvorenia skládok  oproti územnému 

rozhodnutiu z roku 1992, pričom mesto Hlohovec takéto zmeny akceptovalo. Zároveň prišlo 

k intenzívnejšiemu využívaniu skládkovania v areáli, čo budú dokladovať údaje v materiály. 

Napriek tomu, že pôvodný zámer sa mal  realizovať  pre potreby mesta Hlohovec, Slovakofarmy 

a okolité obce súčasný stav už vyplýva zo zmeny ekonomických, hospodárskych a zmien právnych 

predpisov a vytvorenia nových činností v areáli. 

V rámci pôvodného zámeru sa mesto Hlohovec zaviazalo v zmluve o združení zo dňa 18.12.1992 

realizovať výkup všetkých pozemkov. Dnešný stav je už úplne iný a tento stav ovplyvňuje aj 

prevádzkovanie skládok, nejde o skládky mesta Hlohovec.  

Vlastníkom  areálu  Vlčie hory (vrátane všetkých skládok, zariadení a iných stavieb) 

a prevádzkovateľom je spoločnosť Plastic People, s.r.o.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Celý areál má výmeru cca 13,5 ha. 

 

 

Z hľadiska vlastníctva pozemkov ide o tri základné skupiny + pozemky v spoluvlastníctve (podľa 

stavu k 1.1.2013): 

mesto Hlohovec (LV č.4800) 

  
 

vlastníci podľa LV č.7016,  

 
nájom do roku 2020 (stav info IP 2009) 
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vlastník a prevádzkovateľ areálu (LV č. 8022) 

 

pozemky v spoluvlastníctve 

 
 

V nasledujúcich údajoch sú uvádzané len najaktuálnejšie relevantné informácie o skládkach 

v areáli Vlčie hory potrebné pre ďalšiu územnoplánovaciu činnosť, ktoré vychádzajú zo 

zhromaždených informácií rôzneho charakteru.
11

 

 

1. Skládka nebezpečného odpadu (NO - SO 09 – priemyselný odpad) 

ÚR  1992 SO 16, SP 1993  SO 09, zámer jún 2012 SO 09, PUaR SO 09  

Pri územnom rozhodovaní v roku 1992 sa predpokladala ročná produkcia  315,6 t priemyselného 

odpadu a kapacita cca na 10 rokov. 

Zvozový región - Nadregionálna skládka
12

.  

Skládkovanie nebezpečného odpadu je možné (od 1.4.2013) do naplnenia kapacity, voľná kapacita 

k 31.10.2012 je 3 933,33 m
3 

(z celkovej kapacity  4 700 m
3
), na základe rozhodnutia Obvodného úradu 

životného prostredia  Trnava - pracovisko Hlohovec č.2013/301Ži zo dňa 18.1.2013, ktorým bolo 

zmenené rozhodnutie zo dňa 17.3.2010 (súhlas do 31.3.2013). 

Primárnym cieľom mesta Hlohovec by malo byť, aby prevádzkovateľ zabezpečil uzatvorenie 

a rekultiváciu (žiadosť je v konaní Mesta Hlohovec, Spoločného stavebného úradu), ihneď po naplnení 

kapacity, pričom je potrebné vyjasniť či ešte stále má prevádzkovateľ záujem uzavrieť skládku bez 

naplnenia kapacity alebo zabezpečí opatrenia súvisiace  s jej ďalším prevádzkovaním.  

Na základe súčasného stavu úsek územného plánu a urbanistiky navrhuje jej územie vylúčiť 

z regulatívu UT 01 F Odpadové hospodárstvo, s určením nového regulatívu, ktorý zabezpečí plnenie 

podmienok  uzatvorenia, rekultivácie a monitoringu počas min. 30 rokov.  

 

2. Skládka  nebezpečného odpadu (NO - SO 08) 

ÚR  1992 SO 17, SP 1993  SO 08, zámer jún 2012 SO 08, PUaR 2012 SO 08   

Pri územnom rozhodovaní v roku 1992 sa predpokladala ročná produkcia  1 700,0 t kalov.      

Skládka (s pôvodnou kapacitou 5 000 m
3
, po navýšení 7400 m

3
) už nie je prevádzkovaná, ukončila 

činnosť k 31.12.2010. Prečo nebola vyčerpaná celá kapacita  

Primárnym cieľom mesta Hlohovec by malo byť, aby prevádzkovateľ zabezpečil uzatvorenie 

a rekultiváciu (žiadosť je v konaní Mesta Hlohovec, Spoločného stavebného úradu) čo najskôr, po 

vydaní príslušných povolení. 

Na základe súčasného stavu úsek územného plánu a urbanistiky navrhuje jej územie vylúčiť 

z regulatívu UT 01 F Odpadové hospodárstvo, s určením nového regulatívu, ktorý zabezpečí plnenie 

podmienok  uzatvorenia, rekultivácie a monitoringu počas  min. 30 rokov.  

 

3. Skládka inertného odpadu (IO) 

Skládka je prevádzkovaná od roku 2007 (KR 26.3.2007), s kapacitou  30 160,70 m
3
. Predpokladaná 

doba skončenia skládkovania je rok 2019, podľa rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia  

Trnava-pracovisko Hlohovec zo dňa 31.7.2009, ktoré bolo zmenené rozhodnutím zo dňa 21.11.2011. 

Pri jej riešení v roku 2006 sa predpokladala aj 2. etapa, v zámere z júna 2012 je táto plocha 

                                                 
11

 Ďalšie informácie o jednotlivých skládkach budú, v prípade potreby,  k dispozícii pre členov MsR na 

zasadnutí 18.4.2013. 
12

 POH TSK do roku 2005. 
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označovaná ako územná rezerva. Na základe súčasného stavu úseku územného plánu a urbanistiky nie 

sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by vyžadovali riešiť  inú reguláciu, je potrebné doriešiť či ide 

o MZZO a v takom prípade zabezpečiť úhrady. V rámci územnej rezervy uvádzanej v zámere je 

potrebné doriešiť aby nebola použitá na iné účely ako predpokladanú 2.etapi skládky IO.  

 

4. Skládka nie nebezpečného odpadu (NNO) 
ÚR  1992 SO 15, SP 1993  SO 01, 

zámer jún 2012 SO 01 (spolu s II. a III. etapou)  

 

Zvozový región - Regionálna skládka.
13

  

 

Na túto skládku sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 

245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole 

znečisťovania životného prostredia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších 

predpisov
14

. Príslušným orgánom je Slovenská  

inšpekcia životného prostredia Bratislava. 

 
             fotodokumentácia zo dňa 1.2.2013 

 

 Na prevádzkovanie tejto skládky sa po zmene právnych predpisov vzťahujú podmienky 

integrovaného povolenia zo dňa 26.9.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť 20.11.2007, v znení ďalších 

zmien.
15

 

Na skládke odpadov bolo povolené skládkovanie do zaplnenia kapacity I.etapy skládky  

odpadov, t.j. 154 000 m
3 16

, najdlhšie však do 15.7.2009, po zmene integrovaného povolenia, ktoré 

bolo vydané 27.7.2009 a nadobudlo právoplatnosť 28.7.2009 je na skládke odpadov povolené 

skládkovanie do zaplnenia  kapacity 2.etapy skládky odpadov, t.j. 49 000 m
3
, do maximálnej výšky 

uloženého odpadu 249,8 m.n.m podľa projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej 

rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení. Druhá etapa sa využíva na 

skládkovanie od 16.7.2009 
17

. III. etapa nie je povolená stavebným povolením, v rámci integrovaného 

povolenia.  

V zámere dobudovania areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory-Hlohovec, jún 2012  je 

zverejnená informácia: „Približná zostávajúca kapacita k 1.1.2012 skládky NNO 2. etapy je 14 109 

m
3
“.

18
  V roku 2012 bolo na skládku NNO uložených 14 009,01 t odpadu.  

Prioritou mesta Hlohovec a Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec by malo byť, aby zaujalo 

definitívny postoj k ďalšiemu riešeniu skládkovania, hlavne v rámci III. etapy (vrátane doriešenia 

optimálnej kapacity), nakoľko v prípade intenzívneho skládkovania na predchádzajúcej úrovni sa 

povolená kapacita môže vyčerpať cca za 1,5 až 2 roky a vznikne problém v oblasti skládkovania nie 

len pre mesto Hlohovec ale aj ostatné obce, ktoré vyžívajú skládkovanie KaDS odpadu na skládke 

NNO  v areáli Vlčie hory.  

Vzhľadom na povoľovací proces, v rámci ktorého sa už musí byť aj proces posudzovania 

vplyvov na životné prostredie (ktorý sa doteraz  pri tomto areáli a jeho jednotlivých činnostiach 

nerealizoval)  je najvyšší čas, aby sa prijalo riešenie, ktoré bude presadzované a premietnuté do 

ostatných súvisiacich dokumentov. 

                                                 
13

   POH TSK do roku 2005. 
14

   Dňa 15.3.2013 nadobudol účinnosť zákon č.39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania         

životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
15

   Integrované povolenie a jeho zmeny sú zverejnené v Registri prevádzok IPKZ a vydaných povolení, na  

enviroportáli(http://ipkz.enviroportal.sk/register-integrovanych-

povoleni.php?kriteria=povolenie&prevadzka=38) 
16

   Pôvodná skládka TKO -1.etapa. 
17

  Na základe hlásenia k MZZ0 od Plastic People s.r.o.. 
18

  Túto informáciu sa nám zatiaľ nepodarilo overiť z iných zdrojov, nakoľko posledná  topografia skládky 

podľa vyjadrenia  SIŽP takúto informáciu neobsahuje. 
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Pri stanovovaní  ďalšej koncepcie je potrebné zohľadniť aj skutkový stav, že napriek cieľom 

POH SR do roku 2015 súčasná realita nezodpovedá cieľom a bude potrebné ju dosiahnuť postupne a je 

nepravdepodobné, že sa ju podarí docieliť do roku 2015, keďže toto obdobie  nevytvára ani 

predpoklady na plnenie cieľov, keďže neboli premietnuté do POH Trnavského kraja (ešte len 

v procese prípravy správy o hodnotení) a ani do POH mesta Hlohovec (ktorý nie je ešte ani v 

procese prípravy). 

Napriek tomu, že program odpadového hospodárstva má byť povinným podkladom či už podľa  

§ 7a ods.2 písm. d) stavebného zákona alebo podľa § 5 ods.10 zákona o odpadoch, tak  je tomu presne 

naopak a v rámci územnoplánovacej činnosti  tieto procesy v súčasnosti musíme suplovať (aj na úrovni 

analýzy aj na úrovní opatrení), pričom nie sú k dispozícii ani relevantné údaje vzhľadom na celkový 

legislatívny problém v oblasti  POH, ktoré absentujú už od roku 2005. 

Napovedajú tomu množstvá komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, ktoré sa 

skládkujú a nemajú klesajúcu hodnoty, tak ako by sa predpokladalo, keďže sa území mesta Hlohovec 

sa od roku 2007 aplikuje aj separovaný zber 
19

 a počet obyvateľov na TP  trvale klesá. 

 

Rok Komunálne a drobné 

odpady z mesta 

Hlohovec, množstvo 

odpadu (t) 

 Množstvo odpadu odovzdané z 

mesta Hlohovec Plastic People, 

s.r.o. (t) 

Prevádzkovateľ 

skládky NNO, 

areál OH Vlčie 

hory 

predchádzajúce roky neboli vyhodnocované 

2005 7 859,89 409,45 Zentiva a.s. do 8.3.2006 

2006 9 281,07 3 611,54 Plastic People, s.r.o. 

od 9.3.2006 

2007 10 571,57 8 064,49 Plastic People, s.r.o. 

2008 10 655,47 8 466,46 Plastic People, s.r.o. 

2009 11 003,20 8 030,07 Plastic People, s.r.o. 

2010 12 345,27 10 186,46 Plastic People, s.r.o. 

2011 12 940,59 10 806,97 Plastic People, s.r.o. 

2012 13 114,88 10 817,07 Plastic People, s.r.o. 

Rok 2006-2012 79 912,05 59 983,06   

 

Z celkového množstva odpadu  uloženého na skládke odpadu NNO za rok 2006 až 2012 je 51 % 

odpad z mesta Hlohovec.  

                                                 
19

   Separovaný zber aktuálne zabezpečuje Ľubomír Kutan – TKO EKOPRES  II. (IČO 34303120) – zmluva 

      č. 801/2011 uzatvorená  na obdobie 1.1.2012 až 31.12.2014 zo dňa 30.12.2011 
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V súvislosti so zabezpečením ďalšej územnoplánovacej činnosti, vzhľadom na predložené 

zámery prevádzkovateľa (zámer dobudovania areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory-Hlohovec, 

jún 2012)  a obstarávanie nového Územného plánu mesta Hlohovec je taktiež potrebné prijať 

strategické rozhodnutie o ďalšom postupe v obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie mesta 

Hlohovec, 

a) obstarávaní  zmien a doplnkov Územného plánu mesta Hlohovec, kde sa budú riešiť hlavne 

obmedzujúce alebo vylučujúce podmienky na využitie plôch skládok (prípadne určených 

skládok podľa rozhodnutia MsZ) na území mesta Hlohovec a intenzitu  ich využitia, v čo 

najkratšom čase, aby boli využiteľné v povoľovacích procesoch, v prípade akceptácie zámeru 

dotknutými orgánmi a povoľovacími orgánmi,  

b) určenie akým smerom  chce mesto Hlohovec riešiť koncept návrhu územného plánu mesta 

Hlohovec (nového) z hľadiska odpadového hospodárstva a riešenia skládok na území mesta 

Hlohovec. 

 

V súvislosti s prevádzkovaním skládok v areáli Vlčie hory a zámerom na dobudovanie areálu 

odpadového hospodárstva  Vlčie hory, jún 2012  boli  doručené dňa 11.1.2013 (reg. záznam 650/2013) 

pripomienky verejnosti  k obstarávaniu územnoplánovacej dokumentácie s požiadavkami:  

 Zachovať regionálny charakter skládky odpadov na lokalite Vlčie hory,  

 Zvozový región zachovať max. v rozsahu okresu Hlohovec, 

 Zachovať kapacity skládky nie nebezpečného odpadu podľa doterajších povolení, 

 Nerozširovať kapacity na skládkovanie nebezpečného odpadu, 

 Zabezpečiť takého prevádzkovateľa na skládke odpadov, ktorý zabezpečí prevádzku v súlade 

  s požiadavkami platnej legislatívy, 

 Zabezpečiť nezávislé trvalé monitorovanie ZP v okolí skládky (ovzdušie, voda, pôda),  

 Zabezpečiť monitorovacie zariadenie a váhu s elektronickou automatickou evidenciou pri 

každom vstupe na skládku. 

 

Keďže časť údajov je dôverná resp. prevádzkovateľ si uplatňuje ochranu obchodného tajomstva, 

nemáme možnosť analyzovať všetky údaje priamo a taktiež ich v celom rozsahu zverejniť. V rámci 

materiálu uvádzame len údaje nevyhnutné pre objasnenie problému, všetky zdrojové údaje sú súčasťou 

podkladov pre prípravu  tohto materiálu.
20

  Vychádzame z podkladov dostupných ku dňu prípravy 

tohto materiálu, pričom časť sa bude pri ďalšom riešení ešte verifikovať (aj na základe rekcie 

prevádzkovateľa skládok v areáli Vlčie hory),  doplniť ich a využiť pri spracovávaní ÚPD jej 

spracovateľom (a taktiež pri spracovávaní POH). 

 

Zachovať regionálny charakter skládky odpadov v lokalite Vlčie hory  

Treba rozlišovať či požiadavka rieši areál alebo skládku NNO. Tak ako už  bolo uvedené, v areáli sú 4 

skládky (1x NNO, 2x NO, z toho jedna už neprevádzkovaná, 1x IO). Okrem toho sú v areáli 

prevádzkované ďalšie činnosti. Na základe povolenia kompostárne (SP 5.12.2012 č.345/2012-AM) 

budú tieto činnosti ešte rozšírené. Povolením činností, ktoré sú v areáli sa vytvorili podmienky 

podnikateľskej činnosti prevádzkovateľa, pričom nie sú nijako obmedzené tým, že by ich mohli 

využívať iba určité „subjekty“ v rámci regiónu (ak za región budeme považovať Trnavský kraj).  

Z hľadiska skládky NNO je v rámci prevádzkovania ešte stále, tak ako to dokladuje príloha č.2 

využívanie skládky mestami a obcami na regionálnej úrovni, je to  taktiež premenlivé  a určite závislé 

od podmienok na trhu. Pre úplnosť treba uviesť, že mesto Hlohovec nevyužívalo túto skládku od jej 

vzniku nepretržite a ani v súčasnosti nemá zabezpečené žiadnou formou skládkovanie pre potreby 

mesta Hlohovec
21

 práve na tejto skládke NNO. V súčasnosti  na skládku NNO ide najväčšie množstvo 

odpadu práve z mesta Hlohovec. 

Čo taktiež len napovedá o tom, či je možné v súčasnosti obmedziť  využívanie skládky resp. skládok 

a iných činností v areáli len pre niektoré subjekty  v rámci územnoplánovacej dokumentácie, tak aby 

sme sa nedostali do rozporu s platnými právnymi predpismi. V tejto súvislosti bola vypracovaná 

                                                 
20

  Ďalšie informácie budú, v prípade potreby,  k dispozícii pre členov MsR priamo na zasadnutí 19.4.2013. 
21

  Dodávateľom služieb na úseku odpadového hospodárstva je spoločnosť   .A.S.A. Hlohovec, s.r.o.  

    (IČO 36280437) na základe  zmluvy č.175/2007 uzatvorenej 27.8.2007 na dobu neurčitú.  
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analýza právnym oddelením, ktorej znenie tvorí prílohu č.1. 
 

 

 
 

Zvozový región zachovať max. v rozsahu okresu Hlohovec 

Zvozový región podľa stavu  2011 uviedol prevádzkovateľ v zámere jún 2012, pričom ručí za 

správnosť údajov. Zvozový región zohľadňuje problematiku zvozového regiónu pre komunálny  odpad 

a taktiež všetky ostatné činnosti v areáli, ktoré využívajú ostané podnikateľské subjekty (bez 

akýchkoľvek obmedzení o ktorých by sme v súčasnosti vedeli). 

Tak ako to dokladuje príloha č.2, zvozový región v rámci komunálneho odpadu stále funguje v rámci 

regiónu, tak ako je zadefinovaná skládka v nadradených POH. Zostávajúci región sa nám nepodarilo 

overiť, nakoľko informácie sú dôverné a bez súčinnosti s prevádzkovateľom ich nevieme spracovať. 

Ale tým, že ich uviedol je jasné, že min. v predchádzajúcom období bol aj z miest, ktoré sú tam 

uvedené do areálu Vlčie hory  dovezený odpad ale či išlo o nebezpečný (NO) alebo inertný (IO) alebo 

odpad na skládku NNO nevieme overiť, maximálne v súčasnosti vieme porovnať  celkové množstvo 

odpadov v tonách podľa podkladov prevádzkovateľa a množstvo odpadov na základe poskytnutých 

údajov od jednotlivých miest a obcí (ktoré sme oslovili listom zo dňa 12.2.2013). 

 
Graf neobsahuje konkrétne hodnoty vzhľadom na zdrojové údaje, 

z ktorých bol graf  spracovaný a ktoré Plastic People, s.r.o. považuje za obchodné tajomstvo. 

 

 K stanoveniu ďalšej stratégie je potrebné komunikovať aj s ostatnými  mestami a obcami, 

nakoľko sa akékoľvek riešenie dotkne aj ich záujmov. V súčasnosti  boli oslovené len obce, ktoré boli 

uvedené v zámere v rámci zvozového regiónu pre KO a obce, ktoré patrili medzi  pôvodných 
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pôvodcov odpadu pri zámere výstavby skládky TKO (podľa údajov z územného rozhodnutia zo 

dňa 10.9.1992), za účelom overenia údajov a získania ich názorov. Poskytnuté údaje  o množstvách 

odpadov boli spracované v prílohe č.2, ale nezverejňujeme ich v celom rozsahu.  

 

 V súvislosti s overovaním údajov o zvozovom regióne spoločnosť Plastic People, s.r.o. okrem 

iného vo svojom stanovisku zo dňa 26.2.2013 uviedla: 

 “Naša spoločnosť musí generovať zisk zo svojej prevádzky, keďže nie je subvenovaná tretími 

stranami a ani mestom. Preto sa musíme snažiť získavať klientov v našom regióne  aj v spádovej 

oblasti. Vyšší počet klientov samozrejme generuje rýchlejšie zapĺňanie skládky, no zároveň znamená, 

že spoločnosť Plastic People, s.r.o. môže dlhodobo držať ceny pre vybraných partnerov, akým je aj 

mesto Hlohovec na nízkych úrovniach a posledných 7 rokov sme ich napriek rastúcim nákladom 

nezvyšovali. Plastic People s.r.o. je pripravená prijímať odpad iba z Hlohovca a zapĺňať skládku 

pomalším tempom, no treba si uvedomiť, že v tom prípade narastie cena za skládkovanie komunálneho 

odpadu pre obyvateľov Hlohovca niekoľkonásobne.“ 

 

Zachovať kapacity skládky nie nebezpečného odpadu podľa doterajších povolení 

Tak ako už bolo uvedené, skládka NOO má povolenú pre skládkovanie už len kapacitu v rámci II. 

etapy (I. etapa je už ukončená z hľadiska skládkovania). V prípade, že sa naplní zostávajúca kapacita 

tak,  ako je uvedené v zámere jún 2012 ( k 1.1.2012 - 14 109 m
3
) a nepríde k navýšeniu kapacity resp. 

k riešeniu III. etapy, tak bude musieť byť skládkovanie na skládke NNO ukončené a mesto Hlohovec a 

ostatné obce si budú musieť zabezpečiť skládkovanie na iných skládkach. 

V súčasnosti neexistuje žiadne povolenie, ktoré by riešilo ďalšiu kapacitu skládky (po II. etape). 

Kapacity podľa doterajších povolení sú už dnes irelevantné, lebo sa priebežne menili v rámci 

povoľovacích procesov podľa osobitných predpisov a o ďalších kapacitách sa bude rozhodovať 

v ďalších povoľovacích procesoch. 

Pri územnom rozhodovaní v roku 1992 sa predpokladala ročná produkcia: 

16 065,0 t komunálneho odpadu 

Zvozová oblasť producentov domového odpadu je spracovaná v prílohe č.2. 

Skládkovanie sa predpokladalo po kótu 259,0 m.n.m. , horná uzatváracia plocha s predpokladala na 

kóte 261 m.n.m. 

Pôvodná filozofia 3 etáp na sebe (v 10 m výške) sa zmenila v rámci vydávania integrovaného 

povolenia,  II. etapa sa riešila už ako samostatná kazeta s vlastným tesnením. 

 

Pre názornosť uvádzame kapacity  z ktorých sa priebežne vychádzalo: 

územné 

rozhodnutie/

10.9.1992

Stavebné 

povolenie 

1.etapa skládky 

TKO/22.1.1993/

z neoverenej 

dokumentácie

Skládkovací 

priestor/podľa 

stavu 2004 

(ZENTI VA pri 

žiadosti o IP)

Skládkovací 

priestor/podľa 

stavu 2006, pri 

riešení IP 

Plastic People 

s.r.o.

Skládkovací 

priestor podľa 

aktuálneho 

stavu  

integrovaného 

povolenia

 m
3

 m
3

 m
3

 m
3

 m
3

1.etapa 102 000 80 000 82 000 154 000 154 000

2.etapa 210 000 140 000 140 000 68 000 49 000

3.etapa 325 000 195 000 193 000 193 000 nie je povolená

Spolu 637 000 415 000 415 000 415 000

Projektovaná

 
V zámere z júna 2012 je ako kapacita III. etapy uvedené 212 000 m

3
. 

 

 

         Obdobne sa menil aj výpočet doby na ktorú je kapacita navrhnutá, v závislosti od mierky 

zhutnenia, pri ÚR to bolo viac ako 30 rokov, pri SP 26 rokov. 

 Podľa posledného stavu, projektu uzavretia skládky, je odhadovaná do roku 2049, pri 11 000 

t/rok a miere zhutnenia 1 385 kg.m
3
. Ako kapacita skládky  NNO (1. až 3.etapy) uvádza 415 000 m

3
, 

pričom 3.etapa by bola 212 000 m
3
. 
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 Plastic People s.r.o. prevzal skládku, ktorej kapacita bola cca 7 920 m
3
 (táto kapacita bola voľná 

k 31.12.2005, Platic People s.r.o. prevádzkuje skládku od 9.3.2006). Rozhodnutím zo dňa 13.7.2006 

bola pôvodná kapacita  I. etapy 82 000 m
3
 navýšená o 72 000 m

3
, čím vznikla kapacita 154 000 m

3
.  

 Takže nový prevádzkovateľ disponoval  kapacitou  cca 75 000 m
3
 v I.etape a v II.etape 49 000 

m
3
, spolu 124 000 m

3
,  podľa prepočtu podľa uvádzanej miery zhutnenia cca 125 000 – 172 000 t. 

Celkové množstvo za roky 2006 až 2012 dosahuje cca 119 000 t. 

Nedisponujeme informáciou v akej kapacite bolo ukončené skládkovanie v I. etape (či prišlo 

k naplneniu na 154 000 m
3
, či to bolo menej alebo viac). Kapacita II. etapy je 49 000 m

3
. Zároveň však 

treba brať do úvahy, že odpad sa mimo skládkovania používa aj na uzatvorenie skládky.  

Zároveň je tu potrebné uviesť, že napriek tomu, že je stanovený cieľ aby nevznikali nové 

skládky,  skládka NNO  je vyhodnocovaná ako regionálna s voľnou kapacitou (v POH SR do roku 

2015 do roku 2042) a ani v jednom s nadradených dokumentov sa nepredpokladá jej predčasné 

ukončenie.  

V rámci povolenia III. etapy je tu taktiež riziko nepovolenia, nakoľko pozemky nie sú vo 

vlastníctve prevádzkovateľa a vlastníci podľa LV č.7016 môžu zásadným spôsobom ovplyvniť nielen 

III. etapu ale aj ďalšie prevádzkovanie, nakoľko zatiaľ disponujeme informáciou (podľa IP), že 

nájomná zmluva je riešená len do roku 2020, pričom v povoľovacích procesoch nebola stavba riešená 

ako dočasná. 

Zámer z júna 2012 navrhuje zvýšenie kapacity oproti  súčasnému  povolenému stavu (1. -2.etapa) 

o 420 000 až 470 000 m
3
,
 
 čo by

 
v prípade obdobnej intenzity skládkovania  mohlo byť aj na obdobie 

ďalších 40 rokov. Z tohto pohľadu je to potrebné jednoznačne  riešiť v rámci návrhového obdobia 

nového Územného plánu mesta Hlohovec. Vzhľadom na pochybnosti o relevantnosti údajov 

uvedených v zámere z hľadiska kapacít rozširovania skládky NNO voči už povolenému stavu by  bolo 

potrebné dosiahnuť diskusiu s prevádzkovateľom a spracovateľom zámeru, za účelom objasnenia 

informácií v ňom uvedených.  

V Územnom pláne je rozširovanie  skládky odpadov Vlčie hory v rámci stanovenej plochy ako 

verejnoprospešná stavba na úseku odpadového hospodárstva OH/4, ale či prevádzkovateľ splní 

podmienky verejnoprospešnosti sa preukáže až v prípadnom vyvlastňovacom konaní.   

 

Nerozširovať kapacity na skládkovanie nebezpečného odpadu 

Tak ako už bolo uvedené, v areáli sa nachádzajú 2 skládky  NO, pričom je prevádzkovaná už len jedna 

s uvedenou voľnou kapacitou, pričom prevádzkovateľ už vybavuje príslušné povolenia na jej uzavretie 

a rekultiváciu. Mesto Hlohovec v rámci zámeru jún 2012, na základe zmeny postoja vzhľadom na 

reakcie občanov vydalo stanoviská v ktorých prezentovalo nesúhlas s realizáciou nových skládok NO 

(navrhovaná kapacita kazety A s kapacitou cca 11 000 m
3
 a kazeta B s kapacitou cca 10 000 m

3 
– čo 

by
 
v prípade obdobnej intenzity mohlo byť aj na obdobie 20 až 30 rokov). Z tohto pohľadu je to 

potrebné riešiť v rámci návrhového obdobia nového Územného plánu mesta Hlohovec (či už 

obmedzením takejto funkčnosti alebo  určením zásad pre povolenie takejto funkčnosti). 

Údaje o NO nie je možné vyhodnotiť podľa jednotlivých skládok. Nie je objasnené, prečo neprišlo 

k vyčerpaniu kapacity skládky SO 08 (prevádzkovaná bola do 31.12.2010) a či prevádzkovateľ uzavrie 

skládku SO 09 bez vyčerpania kapacity, nakoľko podľa zámeru a uvádzaných kapacít je tam ešte 

dostatočné množstvo kapacity a preto  nie je jasné, prečo by mali byť riešené hneď 2 nové kazety 

o celkovej kapacite 21 000 m
3
. 

 

NO Celková 

kapacita 

(m
3
) 

Zostávajúca 

kapacita k 

31.12.2011 

(m
3
) 

Zostávajúca 

kapacita k 

31.12.2012 

(m
3
) 

Uzavretie/rok rekultivácia 

(m.n.m.) 

SO 08 7 400 3 319,36   2014 227,59 

SO 09  4 700 3 865,11 3 303,81 2016 225,96 

  12 100 7 184,47 3 303,81 zámer jún 2012 
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Graf neobsahuje konkrétne hodnoty vzhľadom na zdrojové údaje, 

z ktorých bol graf  spracovaný a ktoré Plastic People, s.r.o. považuje za obchodné tajomstvo. 

 

Mestu však dôkladná analýza potrieb na skládkovanie NO a možností skládkovania NO na 

území SR (okrem údajov uvedených v zámere),  aspoň pre subjekty pôsobiace na území mesta 

Hlohovec, z hľadiska skládkovania NO. Opätovne treba uviesť, že  pôvodcovia odpadu vzhľadom na 

legislatívny stav nemajú vypracované a schválené aktuálne programy odpadového hospodárstva. Na 

základe dotazov priamo adresovaným najväčším predpokladaným pôvodcom odpadov sa nám 

nepodarilo zabezpečiť relevantnú analýzu potrieb, máme však  informácie, že z hľadiska 

nebezpečného odpadu využívajú aj skládku  NO Vlčie hory. V prípade ukončenia prevádzkovania 

skládky NO (SO-09) si budú musieť pôvodcovia odpadov zabezpečiť inú variantu skládkovania 

nebezpečných odpadov, čo môže mať taktiež dôsledok na budúci rozvoj podnikateľských aktivít min. 

na území mesta Hlohovec resp. v okrese Hlohovec. 

 

Zabezpečiť takého prevádzkovateľa na skládke odpadov, ktorý zabezpečí prevádzku v súlade  

s požiadavkami platnej legislatívy 

Takúto požiadavku nemôže mesto Hlohovec zabezpečiť v rámci územnoplánovacej činnosti.  Mesto 

Hlohovec nie je vlastníkom areálu, ani skládok. Potrebné opatrenia v súvislosti s dodržiavaním 

prevádzkových poriadkov skládok a ostatných plánov opatrení, monitoringov môže uplatňovať na 

základe postavenia mesta Hlohovec ako účastníka  príslušných konaní, resp. ako dotknutého orgánu, 

s využitím jeho kompetencií podľa platných predpisov. Prípadne vzhľadom na vlastnícke vzťahy 

k pozemkom môže riešiť prípadné problémy aj zmenou nájomnej zmluvy z roku 2006, do ktorej by 

boli zahrnuté podmienky, ktoré by musel prevádzkovateľ rešpektovať. Tu je však potrebné podotknúť, 

že nájomný vzťah k pozemkom pod skládkou resp. skládkami  nie je z hľadiska ukončenia 

jednoduchý, vzhľadom na zaťaženie pozemku odpadom a súvisiacimi vzťahmi vyplývajúcimi 

z právnych predpisov a aj túto oblasť by malo mesto prehodnotiť, vzhľadom na súčasné znenie 

zmluvy. 

 

Zabezpečiť nezávislé trvalé monitorovanie ŽP v okolí skládky (ovzdušie, voda, pôda) 

Monitoring je daný príslušnými právnymi predpismi je aj kontrolovaný  príslušnými orgánmi.
22

 

Takúto požiadavku nemôže mesto Hlohovec zabezpečiť v rámci územnoplánovacej činnosti. Potrebné 

opatrenia v súvislosti so zabezpečením monitorovania ŽP môže uplatňovať na základe postavenia 

mesta Hlohovec ako účastníka  príslušných konaní, resp. ako dotknutého orgánu, s využitím jeho 

kompetencií podľa platných predpisov. Prípadne vzhľadom na vlastnícke vzťahy k pozemkom môže 

riešiť podmienky nezávislého monitorovania (s prístupom do areálu) aj zmenou nájomnej zmluvy, do 

ktorej by boli zahrnuté podmienky, ktoré by musel prevádzkovateľ rešpektovať. 

                                                 
22

  Monitoring skládky NNO je  určený v integrovanom povolení a jeho zmenách – sú zverejnené v Registri 

prevádzok IPKZ a vydaných povolení, na enviroportáli   

     (http://ipkz.enviroportal.sk/register-integrovanych-povoleni.php?kriteria=povolenie&prevadzka=38) 
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Prevádzkovateľ, prostredníctvom agentúry, ktorá ho mediálne zastupuje na základe aktuálneho stavu 

ponúkol spoluprácu, návrhom vytvorenia „občianskej hliadky“ spomedzi troch susediacich obcí  so 

skládkou, menovite Dolné Trhovište, Pastuchov a Hlohovec, pričom prístroje na meranie kvality 

ovzdušia by zakúpila a poskytla spoločnosť Plastic People s.r.o. (email 4.2.2013). Primátor mesta  

Hlohovec reagoval na ponuku listom  zo dňa 6.2.2013 č.2358/2013 a navrhol, vzhľadom na pracovné 

zaradenie do „občianskej hliadky zamestnanca mesta, referenta CO,PO a BOZP. Mesto Hlohovec  

taktiež vyčlenilo v rozpočte na rok 2013 sumu vo výške 5 760.-€ v súvislosti s monitorovaním 

ovzdušia v dôsledku skládok v areáli Vlčie hory. Podrobnosti monitoringu sú v riešení.  

 

Zabezpečiť monitorovacie zariadenie a váhu s elektronickou automatickou evidenciou pri každom 

vstupe na skládku. 

Takúto požiadavku nemôže mesto Hlohovec zabezpečiť v rámci územnoplánovacej činnosti. 

Vzhľadom na vlastnícke vzťahy k pozemkom môže riešiť podmienky, ktoré nevyplývajú z platných 

právnych predpisov zmenou nájomnej zmluvy z roku 2006, do ktorej by boli zahrnuté podmienky, 

ktoré by musel prevádzkovateľ rešpektovať. Podľa žiadosti o IP z júna 2009 (doručenej 26.6.2009, 

ktorá bola podkladom pre zmenu IP)  je vstupná prevádzková časť skládky vybavená automobilovou 

elektronickou váhou, ktorá má rozmery 16x3 m, model CZ-EL-PC/DigTOL. Váha pozostáva z 1ks 

vážneho mostu dĺžky 16m a šírky 3m. Súčasťou váhy je 8 ks snímačov DigiTOL a 1 ks váhový 

ukazovateľ Digi TOL model 8530. K systému váženia je pripojená 1 ks počítačová zostava+ príslušný 

softvér. V zámere  z júna 2012 sa uvádza, že v areáli je váha s váživosťou do 60 t. Prevádzkovateľ 

skládky musí Mestu Hlohovec, podľa § 4 ods. 9 zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie 

odpadu, v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti umožniť nahliadnúť a skontrolovať 

podklady slúžiace na výpočet poplatku za uloženie odpadu. 

Mesto Hlohovec využije túto možnosť a uplatní  si u prevádzkovateľa nahliadnutie do podkladov  a na 

základe toho posúdi, či  výstupy z váhy tvoria podklady pre výpočet poplatku a v akom rozsahu.   

 

Mesto Hlohovec má na základe skládkovania (na skládkach), podľa zákona č. 17/2004 Z.z. o 

poplatkoch za uloženie odpadu, v znení neskorších predpisov  na svojom území príjmy, ktorých 

absenciu je taktiež potrebné z ekonomického hľadiska zohľadniť, vzhľadom na rozpočet mesta 

Hlohovec pre ďalšie obdobie.  

 
Graf neobsahuje konkrétne hodnoty vzhľadom na zdrojové údaje, 

z ktorých bol graf  spracovaný a ktoré Plastic People, s.r.o. považuje za obchodné tajomstvo. 

 

V období rokov 2006 až 2012 boli na skládkach  v areáli Vlčie hory, za ktoré sa odvádza 

poplatok v množstve cca 130 000 ton.
23

 

 

 

                                                 
23

  Celkové množstvo môže byť vyššie, vzhľadom na inertný odpad, vzhľadom na ustanovenia zákona č. 17)/2004 Z.z.  
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Príjmy mesta Hlohovec  – poplatok za uloženie odpadu, podľa zákona č.17/2004 Z.z 

o poplatkoch za uloženie odpadov, v rámci skládok v areáli  Vlčie hory: 
24

 

 
Roky 2005 až 2007 z hľadiska úhrad nie sú spracované, vzhľadom na prechod na nový informačný systém - ISS. 

    

Graf neobsahuje konkrétne hodnoty vzhľadom na zdrojové údaje, 

z ktorých bol graf spracovaný a ktoré Plastic People, s.r.o. považuje za obchodné tajomstvo. 

 

 Rozdiely medzi odvedeným poplatkom a  úhradou vyplývajú z riešenia skutočných platieb 

prevádzkovateľom v určitých obdobiach.  

Za obdobie rokov 2006 až 2012 bol výpočet odvedeného poplatku vo výške cca 920 000.- €.  

Tento príjem z poplatkov  za uloženie odpadov  podľa § 4 ods.5  zákona č.17/2004 Z.z o poplatkoch za 

uloženie odpadov je určený výhradne na účely odpadového hospodárstva. 

 Na základe súčasného stavu sú ceny za komunálny a drobný stavebný odpad  za posledné 

obdobie nasledovné, pričom aktuálne sadzby upravuje  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec 

č. 129/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady :
25

 

Fyzické osoby –  občania: 

Rok 

poplatku 
Denný Ročný 

2010 0,0498 € / osoba / deň 18,17 € / osoba / rok 

2011 0,069 € / osoba / deň 25,18 € / osoba / rok 

2012 0,069 € / osoba / deň 25,25 € / osoba / rok 

2013 0,069 € / osoba / deň 25,18 € / osoba / rok 

 

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby: 

Objem SN Rok  2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 

120 l SN za 1 

vývoz 
2,46 € 3,36 € 3,36 € 3,36 € 

52 vývozov  127,92 € 174,72 € 174,72 € 174,72 € 

240 l SN za 1 

vývoz 
4,92 € 6,72 € 6,72 € 6,72 € 

52 vývozov 255,84 € 349,44 € 349,44 € 349,44 € 

1100 l SN za 

1 vývoz 
22,55 € 30,80 € 30,80 € 30,80 € 

52 vývozov 1 172,60 € 1 601,60 € 1 601,60 € 1 601,60 € 

                                                 
24

  V materiáli nie sú riešené príjmy mimo areálu Vlčie hory (za skládku v k.ú. Šulekovo). 
25

  K zmene sadzieb prišlo od roku 2011 – podrobnejšie materiál na  zasadnutie MsZ  dňa 28.4.2011 – Analýza 

ukazovateľov odpadového hospodárstva mesta Hlohovec. Schválená  komisia, na základe uznesenia č. 16 zo dňa  

16.2.2012 (ako dočasný orgán MsZ s termínom činnosti do 31.12.2012),  nepredložila správu o výsledku činnosti 

v termíne do 31.10.2012. 
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Ďalším príjmom mesta Hlohovec je poplatok za malý zdroj znečisťovania ovzdušia, podľa VZN 

č.79/2005 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia ovzdušia (účinnosť od 

1.7.2005). Toto VZN by malo byť, podľa názoru spracovateľa materiálu, predmetom prehodnotenia, za 

účelom zvýšenia príjmov mesta Hlohovec za skládky ako aj ostatné  malé zdroje znečisťovania 

ovzdušia (ďalej len MZZO) a taktiež prehodnotenie problematiky ostatných platieb za MZZO, ako je 

tomu v súčasnosti pri VZN č.50/2001 o odpadoch (s účinnosťou od 1.1.2002). 

 

Príjmy mesta Hlohovec - za MZZO, za skládky v areáli Vlčie hory:
26

 

 

Rok NNO NO-SO 08 NO-SO 09 (PO) Inertný 

odpad 

Príjem mesta 

(€) 

plocha (m
2
) plocha (m

2
) plocha (m

2
) plocha (m

2
) 

2005 16 066,00       nevyhodnotené 

2006 16 066,00 4 500,00     nevyhodnotené 

2007 15 500,00 3 138,00   3 150,00 531,10 

2008 15 500,00 3 138,00     663,87 

2009 
15 500,00 

3 138,00     663,87 
9 092,00 

2010 9 092,00 3 138,00     663,87 

2011 9 092,00   2 364,00   663,87 

2012 9 092,00   2 364,00   663,87 

    

   
3 850,45 

 

Údaje ktoré uvádzame v dôvodovej správe určite v celom rozsahu neodzrkadľujú súčasný stav  

v skládkovaní na území mesta Hlohovec. Sú len odrazom podkladov, ktoré sa podarilo zhromaždiť 

a analyzovať v rámci prípravy tohto materiálu a  stavu prípravy nového Územného plánu mesta 

Hlohovec, v nadväznosti na preskúmanie Územného plánu mesta Hlohovec v roku 2011, kde bola 

problematika odpadového hospodárstva vyhodnotená ako oblasť vyžadujúca si zmeny. Údaje je 

potrebné doplniť a verifikovať ale to už bude súčasťou problematiky prieskumov a rozborov, ktoré 

riešia spracovatelia územnoplánovacej dokumentácie.  

 

 Preto, aj  vzhľadom na aktuálny problém s areálom Vlčie hory, resp. zámerom prevádzkovateľa 

na jeho rozšírenie podľa zámeru z júna 2012,  vidíme  4 základné  možnosti riešenia,  z hľadiska 

územnoplánovacej činnosti : 

1. Riešiť to bez odkladu (či už v rozsahu všetkých skládok alebo len so zameraním sa na areál Vlčie 

hory) a urýchlene obstaraním Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Hlohovec, so 

zabezpečením doplňujúcich prieskumov a rozborov a analýzy súčasného  stavu  (aj pre 

vypracovanie  Programu odpadového hospodárstva mesta Hlohovec), pričom treba brať do úvahy 

časové hľadisko obstarania ZaD, ktoré nemusí zabezpečiť, že riešenie obmedzujúcich alebo 

vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia  bude môcť byť 

využité pri povoľovacích procesoch.  

2. Dosiahnuť  dohodu s prevádzkovateľom a dotknutými orgánmi o rozsahu rozšírenia areálu (nový 

rozsah zámeru), ktorá by sa ďalej premietla v správe o posudzovaní hodnotení vplyvov a bola 

podkladom pre ďalší povoľovací proces na základe záverečného stanoviska a aj pre riešenie 

nového Územného plánu mesta Hlohovec.    

3. Do doby schválenia nového Územného plánu mesta Hlohovec  to riešiť  len v rámci príslušných 

konaní, ale s vedomím,  že nesúhlas mesta Hlohovec ako účastníka konania „obce“ resp. jeho 

stanoviská ako dotknutého orgánu nie je v právnych predpisoch automaticky považovaný za dôvod 

                                                 
26

   V materiály nie sú riešené príjmy mimo areálu Vlčie hory. 
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nevydania príslušného rozhodnutia. Námietky a pripomienky účastníkov konania  a taktiež riešenie 

stanovísk dotknutých orgánov patrí do kompetencie príslušného stavebného úradu. 

4. Jednoznačne je to potrebné riešiť v novom Územnom pláne mesta Hlohovec a POH mesta 

Hlohovec, pričom  pre obstarávanie ÚPN mesta Hlohovec musí byť zadefinované najneskôr 

v zadaní akou cestou sa chce mesto v danej oblasti odpadového hospodárstva uberať.  

 

Ďalšou možnosťou, ktorá vyplýva z vlastníckych vzťahov v areáli Vlčie hory je možnosť 

ovplyvniť prevádzkovanie vzájomnou dohodou a to dohodnutím podmienok v rámci nájomných 

zmlúv, ktoré umožňujú prevádzkovanie skládok v areáli Vlčie hory, či už zo strany mesta Hlohovec 

alebo vlastníkov podľa LV č.7016, ktorými sú taktiež občania mesta Hlohovec a ktorí môžu ovplyvniť 

reálny stav aj s ohľadom na svoje vlastnícke záujmy, nakoľko ich pozemky budú dlhodobo zaťažené 

enviromentálnou záťažou. 

Samozrejme nezabezpečenie prevádzkovania skládok na úrovni ako si predstavuje verejnosť 

a mesto Hlohovec a dotknuté obce v záujmovom území môže mať vplyv aj na riešenie funkčného 

využitia, obdobne ako je tomu teraz pri areáli Vlčie hory, ktorého potenciál na riešenie skládkovania 

resp. iných činností v odpadovom hospodárstve nie je ešte úplne využitý ale je úplne pochopiteľné, že 

spôsob prevádzkovania ovplyvňuje názor verejnosti na stanovenie zásad a regulatívov (hlavne 

obmedzujúcich alebo vylučujúcich) v územnoplánovacej dokumentácii. 

Preto navrhujeme spodrobniť zásady a regulatívy jednoznačnejšie, tak aby  činnosti, ktoré v území 

naozaj mesto a verejnosť nechce priamo zakázať resp. obmedziť v záväznej časti územného plánu. 

V takomto prípade bude mať verejnosť zabezpečené, že v žiadnom konaní nemôže byť takáto činnosť 

povolená - nakoľko pôjde o rozpor s územným plánom mesta Hlohovec. Na základe toho je navrhnutá 

formulácia uznesení.  

 

A taktiež si vyžaduje diskusiu medzi zainteresovanými, pretože územnoplánovacia činnosť by 

mal byť dohoda o rozvoji územia a mesto má spolupracovať v záujme rozvoja obce aj právnickými 

osobami pôsobiacimi v obci.
27

 Takže vzhľadom na uvedené informácie očakávame aj reakciu zo strany 

prevádzkovateľov skládok, pre ďalšiu diskusiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27

  § 4 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. 
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Príloha č. 1 

 

Právne stanovisko k Skládke odpadov Vlčie hory Hlohovec 

Na základe doručených podnetov a pripomienok k obstarávaniu územnoplánovacej 

dokumentácie „Územný plán mesta Hlohovec“ zo strany občanov mesta Hlohovec v súvislosti 

s bodom, ktorý obsahuje požiadavku v pripravovanom územnom pláne mesta Hlohovec zachovať 

zvozový región max. v rozsahu okresu Hlohovec v rámci Skládky odpadov Vlčie hory Hlohovec 

prevádzkovanej spoločnosťou Plastic People, s.r.o., Bratislava, pripájam nasledovné stanovisko: 

Ustanovenia o územnom pláne obce obsahuje § 11 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“). 

V § 11 ods. 5 je demonštratívne vymenované, čo územný plán obce môže ustanoviť. Na základe týchto 

ustanovení konštatujem, že územný plán obce by nemal obsahovať žiadne regulatívy a obmedzenia vo 

veci stanovovania zvozového regiónu pre odpad prijímaný na skládku odpadu. Uvedené ustanovenia 

územného plánu obce sú síce stanovené iba demonštratívne obsahujúce slovo „najmä“, t. z. je možné 

do územného plánu obce zahrnúť aj iné ustanovenia okrem v zákone vymenovaných, avšak 

požiadavka zasahovania do zvozového regiónu skládky odpadov je podľa môjho právneho názoru 

nezlučiteľná s obsahom územného plánu obce. 

Mám za to, že územný plán obce slúži primárne na účel daný stavebným zákonom a prípadné 

zahrnutie predmetnej požiadavky občanov mesta by bolo v rozpore s jeho možným obsahom. Toto 

potvrdzuje i vykonávacia vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 55/2001 Z.z. o 

územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, ktorá okrem iného ustanovuje 

podrobnosti o obsahu územnoplánovacej dokumentácie, a to v § 12 Obsah územného plánu obce. 

Čo sa týka relevantného odôvodnenia prípadného obmedzenia zvozového regiónu skládky 

odpadov, nepodarilo sa mi nájsť žiadne ustanovenie právneho predpisu platného a účinného na území 

Slovenskej republiky, na základe ktorého by Mesto Hlohovec tak mohlo učiniť.  

Právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť je zaručené ako jedno zo základných práv 

priamo najvyššou právnou normou Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. Ústava SR, a to v čl. 35 v 

piatom oddiele Hospodárske, sociálne a kultúrne práva. Ods. 2 citovaného článku Ústavy SR 

ustanovuje, že zákon môže ustanoviť podmienky a obmedzenia výkonu určitých činností. Podmienky 

a obmedzenia v súvislosti s  prevádzkovaním skládky odpadov sú ustanovené zákonom č. 223/2001 

Z.z. o odpadoch a   o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Je nevyhnutné akceptovať skutočnosť, že spoločnosť Plastic People, s.r.o. je podnikateľským 

subjektom, ktorý sa v rámci vykonávania svojich podnikateľských aktivít snaží o napĺňanie účelu, na 

ktorý bol založený a uskutočňovanie svojich podnikateľských zámerov, pričom jedným z hlavných 

cieľov je dosahovanie hospodárskeho zisku. Keďže skládkovanie odpadov, t.j. ukladanie odpadov na 

skládku odpadov za stanovené poplatky je pre menovanú spoločnosť podnikateľskou aktivitou, je 

logické, že pokiaľ im to možnosti a kapacity skládky dovoľujú, prevádzkovateľ skládky sa bude sa 

snažiť o rozšírenie zvozového regiónu na oblasť presahujúcu hranice okresu Hlohovec. Samozrejme, 

pre Mesto Hlohovec a jeho občanov je veľmi dôležité, aby sa tak dialo v súlade s právnymi predpismi 

a s dôrazom na maximálnu možnú ochranu životného prostredia. 

Na základe vyššie uvedeného konštatujem, že nevidím reálnu možnosť, ako zo strany Mesta Hlohovec 

v medziach zákona nariadiť spoločnosti Plastic People, s.r.o., aby zachovali zvozový región v rozsahu 

okresu Hlohovec (tak ako znie požiadavka občanov mesta Hlohovec), resp. ak by sme takéto 

obmedzenie prípadne aj zahrnuli do Územného plánu mesta Hlohovec, na základe akého právneho 

predpisu by sme vyžadovali dodržiavanie podobného ustanovenia zo strany prevádzkovateľa skládky 

odpadov. 

Na záver odporúčam, aby moje právne stanovisko v súvislosti s možným obsahom územného 

plánu obce bolo potvrdené úsekom územného plánovania a urbanistiky oddelenia výstavby a životného 

prostredia MsÚ Hlohovec, ktorý sa spracovaním územnoplánovacej dokumentácie konkrétne zaoberá. 

Keďže referenti tohto úseku majú odborné vedomosti a praktické skúsenosti v danej problematike, 

domnievam sa, že z ich strany by malo byť záväzne určené, čo môže byť obsahom územného plánu 

obce. 

Mgr. Ivan Taliga, vedúci právneho odd. MsÚ Hlohovec 

Dňa: 22.02.2013 

 



Príloha č.2 

ZENTIVA

P.č. Názov 

mesta/obce

P.č. Počet 

obyvateľov 

 (TKO  

m3/rok)

Množstvo 

t/rok

Počet 

obyvateľov 

k 

31.12.2011

Kraj Okres Zvozový 

región 

(rok 

2011) 

podľa 

zámeru  z 

júna 2012

Rok 2005
Rok 2006-

2012 (t)
Stanovisko

Údaje/

Názor

1 Hlohovec 20 23 254 6 976 22 661 Trnavský Hlohovec KO 409,45 a 3 611,54 a 8 064,49 a 8 466,46 a 8 030,07 a 10 186,46 a 10 806,97 10 817,07 59 983,06

2 Leopoldov 1 3 827 1 148 4 164 Trnavský Hlohovec KO číslo a číslo a číslo a číslo a číslo a číslo a číslo číslo číslo 1 A/N Údaje a/n v rámci jednotlivých rokov sú spracované 

3 Bučany 5 2 062 619 2 279 Trnavský Trnava KO n n n n n n n n n n n n 2 N/N na základe údajov poskytnutých ŠÚ SR. 

4 Dvorníky 19 2 001 600 2 081 Trnavský Hlohovec NTO n n n n n n n n n n n n N

5 Madunice 13 1 877 563 2 160 Trnavský Hlohovec NTO n n n n n n n n a a a a N Konkrétne údaje o množstvách odpadov z jednotlivých 

6 Červeník 8 1 488 446 1 606 Trnavský Hlohovec KO a číslo a číslo a číslo a číslo a číslo a číslo číslo číslo 3 A/N miest a obcí nezverejňujeme.

7 Trakovice 21 1 243 373 1 479 Trnavský Hlohovec NTO n n n n n n n n n n a a N Boli len podkladom pre celkovú analýzu množstiev 

8 Bojničky 12 1 218 365 1 345 Trnavský Hlohovec KO n n n n n a číslo a číslo a číslo a číslo číslo číslo 4 A/N odpadu.

9 Malženice 9 1 018 305 1 379 Trnavský Trnava N n n n n n n n n n n n n 21 A/N

10 Kľačany 2 990 297 1 021 Trnavský Hlohovec KO n n n n n a číslo a číslo a číslo a číslo číslo číslo 5 A/N

11 Pastuchov 3 986 296 999 Trnavský Hlohovec KO n n n n a a a a a a a číslo číslo číslo 6 A/N

12 Sasinkovo 17 918 275 877 Trnavský Hlohovec KO číslo a číslo a číslo a číslo a číslo a číslo n číslo číslo číslo 7 A/A

13
Horné 

Otrokovce
15 836 251 857 Trnavský Hlohovec KO n n n n a a a a a a a a 8 N/N

14 Siladice 18 676 203 668 Trnavský Hlohovec N n n n n n n n n n n n n 22 U/N

15
Horné 

Zelenice
10 640 192 672 Trnavský Hlohovec N n n n n n n n n n n n n 23 U/N

16
Horné 

Trhovište
14 590 177 602 Trnavský Hlohovec KO n n n n a a a a a a a a 9 N/N

17
Dolné 

Zelenice
7 564 169 561 Trnavský Hlohovec N n n n n n n n n n n n n 24 N/N

18 Koplotovce 11 536 161 688 Trnavský Hlohovec KO n n n n n n n n a a a a N

19 Merašice 16 368 110 423 Trnavský Hlohovec KO n n n n a a a a a a a a 11 A/A

20
Dolné 

Otrokovce
4 329 99 367 Trnavský Hlohovec KO n n n n a a a a a a a a a 12 A/A

21 Ratkovce 6 301 90 329 Trnavský Hlohovec N n n n n n n n n n n n n 25 A/A

22 Bratislava 413 192 Bratislavský NTO n n n n n n n n a a n n N

23 Nitra 78 875 Nitriansky Nitra NTO n n n n n n n n n n n n N

24 Trnava 66 219 Trnavský Trnava NTO n n n n n n n n n n n n N

25 Trenčín 55 832 Trenčiansky Trenčín NTO n n n n n n n n n n n n N

26 Piešťany 28 267 Trnavský Piešťany NTO n n n n n n n n n n n n N

27 Topoľčany 27 124 Nitriansky Topoľčany NTO n n n n n n n n n n n n N

28 Pezinok 21 263 Bratislavský Pezinok NTO n n n n n n n n n n n n N

29
Nové mesto 

nad Váhom
20 360 Trenčiansky

Nové 

Mesto nad 

Váhom

NTO n n n n n n n n n n n n N

30 Púchov 18 213 Trenčiansky Púchov NTO n n n n n n n n n n n n N

31 Sereď 16 214 Trnavský Galanta NTO n n n n n n n n n n n n N

32 Galanta 15 147 Trnavský Galanta NTO n n n n n n n n n n n n N

33 Vrbové 6 212 Trnavský Piešťany NTO n n n n n n n n n n n n N

34 Čachtice 4 010 Trenčiansky

Nové 

Mesto nad 

Váhom

NTO n n n n n n n n n n n n N

35 Zohor 3 207 Bratislavský Malacky NTO n n n n n n n n n n n n N

36 Drahovce 2 573 Trnavský Piešťany NTO n n n n n n n n n n n n N

37 Brestovany 2 380 Trnavský Trnava NTO n n n n n n n n n n n n N

38 Rišňovce 2 085 Nitriansky Nitra NTO n n n n n n n n n n n n N

39
Jaslovské 

Bohunice
2 015 Trnavský Trnava NTO n n n n n n n n n n n n N

40
Suchá nad 

Parnou
1 943 Trnavský Trnava NTO n n n n n n n n n n n n N

41 Alekšince 1 667 Nitriansky Nitra KO číslo n číslo n číslo n číslo n číslo n číslo n číslo číslo číslo 13 A/N

42
Horné 

Obdokovce
1 542 Nitriansky Topoľčany KO n n n n n n n n a a a číslo číslo číslo 14 A/N

43 Sokolovce 1 272 Trnavský Piešťany KO n n n n n n n n a číslo a číslo číslo číslo 15 A/A

44 Lukáčovce 1 108 Nitriansky Nitra KO n n n n n n n n n n n číslo číslo číslo 16 A/A

45
Dolné 

Trhovište
652 Trnavský Hlohovec KO n n n n a a a a a a a a 17 A/A

46 Jalšové 486 Trnavský Hlohovec KO n n n n n n n n n číslo n číslo číslo číslo 18 A/A

47 Tepličky 283 Trnavský Hlohovec KO n n n n n n n číslo a číslo a číslo číslo číslo 19 A/N

48 Tekolďany 148 Trnavský Hlohovec KO n n n n a číslo a číslo a číslo a číslo číslo číslo 20 A/N

45 722 13 715 45 047
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Stanovisko hlavného architekta mesta Hlohovec (zo dňa 2.4.2013): 

Súhlasí  

 - podnet č.1 neobstarávať ako ZaD ani v rámci nového územného plánu mesta. 

- Podnety č.2 a 3 zaradiť do riešenia nového územného plánu mesta, vrátane požiadavky na UŠ  

v lokalite č.3 za predpokladu dodržania schválených termínov pre jednotlivé stupne prípravy 

ÚPD. Keďže sa ale začínajú otvárať témy ktoré už mali byť v rámci prípravy územného plánu 

uzatvorené, s posunmi termínov je potrebné počítať. V tom prípade by bolo vhodné do 

nasledujúceho MsZ prerokovať možnosť úhrady podnetov zo stany záujemcov a prehodnotiť 

možnosť ZaD územného plánu ešte v tomto roku (aj s prerokovaním doteraz doručených 

podnetov v tomto roku). 

K problematike  odpadového hospodárstva  - skládkovanie na území mesta Hlohovec.  

Prehľadná analýza súčasného stavu s návrhmi na riešenie akútneho stavu aj s náčrtmi možných riešení  

do výhľadového obdobia. 

- odporúčam nateraz postupovať podľa alternatívy 1 v bode 7 aj 8. (v bode 8 podľa alt. A). Tento 

stav, ako aj z textu vyplýva, nebude zrejme dlhodobo udržateľný. K riešeniam podľa bodov 9 sa 

v súčasnosti nedá zodpovedne vyjadriť. Chýbajú totiž relevantné údaje na základe ktorých sa 

možno zodpovedne rozhodovať. V rámci územnoplánovacej činnosti sa celá agenda OH len 

supluje. (Chýba POH TTSK do r.2015, ktorý je len v príprave, chýba POH mesta Hlohovec do 

r.2015, ktorý sa ešte ani nezačal pripravovať, je potrebné vyhodnotiť nezrovnalosti v súčasných 

podkladoch o skládke – predovšetkým kapacitách, havarijných situáciách a ich riešení, možnosti 

riešenia zvyšovania kapacít vo vzťahu k ŽP ktoré je v štádiu posudzovania vplyvov na ŽP,...).  

Súhlasím , že na základe predloženého materiálu je potrebné pripraviť niekoľko rokovaní či už s 

prevádzkovateľom skládky, tak aj okolitými obcami k danej problematike. Problematiku zásad 

OH v rámci prípravy nového územného plánu by som preto zatiaľ neriešil. Tá vyplynie po 

ukončení prieskumov a rozborov ako aj postupnom doplnení chýbajúcich údajov, resp. 

materiálov. 

  

Stanovisko komisie územného plánovania a regionálneho rozvoja (zasadnutie 27.3..2013):
28

 

Členovia komisie po krátkej diskusii odporúčajú schváliť uznesenia  1-6 tak ako sú navrhnuté - žiaden 

podnet zatiaľ neobstarávať ako ZaD UPN. Podnet č.1 neobstarávať ani v rámci nového územného 

plánu mesta. Podnety č.2 a 3 zaradiť do riešenia nového územného plánu mesta, vrátane požiadavky na 

UŠ v lokalite č.3.  

K vyhodnoteniu o možnosti zaradenia podnetov do ZaD UPN sa ešte komisia žiada vyjadriť, nakoľko 

je predpoklad že termíny nového UPN budú posunuté.  

Súčasťou materiálu je aj problematika  odpadového hospodárstva  - skládkovanie na území  mesta 

Hlohovec. Komisia odporúča postupovať podľa alternatívy 1v bode 7 aj 8. ( v bode 8 podľa alt. A). K 

bodu 9 má komisia nasledovnú pripomienku: Problematiku odpadového hospodárstva je potrebné 

riešiť v POH TTSK a predovšetkým v POH mesta Hlohovec. Na základe záverov týchto materiálov 

potom preniesť zásady do nového územného plánu.   

 

Stanovisko komisie dopravy a životného prostredia (zasadnutie 27.3.2013):
29

 

Komisia podnet č. 1 – neschvaľuje, podnet č. 2 – neschvaľuje, podnet č. 3 – neschvaľuje.  

K problematike skládky Vlčie hory komisia odporúča postupovať podľa alt. č. 2. 

 

Stanovisko komisie Komisia podnikania, obchodu a služieb: (zasadnutie 26.3.2013):
30

 

Komisia materiál prerokovala a zobrala na vedomie. 

 

Komisie sa v rámci problematiky skládok nezhodli na jednej  alternatíve. Na základe stanoviska 

komisie územného plánovania a regionálneho rozvoja  boli  návrhy  jednotlivých bodov uznesenia 

upravené na konečné znenie (v rámci bodov 7. až 10 na základe alternatívy 1 ).  Pre porovnanie 

prikladáme aj znenie alternatívy č.2. 

                                                 
28

  Záznam v plnom znení je zverejnený na www.hlohovec.sk, v sekcii mesto, samospráva, komisie MsZ. 
29

  Záznam v plnom znení je zverejnený na www.hlohovec.sk, v sekcii mesto, samospráva, komisie MsZ.  
30

  Záznam v plnom znení je zverejnený na www.hlohovec.sk, v sekcii mesto, samospráva, komisie MsZ.  
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 Návrh  na uznesenie: 

MsZ v Hlohovci: 

1. Ne s ch v a ľ u j e  

obstaranie zmien a doplnkov  Územného plánu 

mesta Hlohovec pre podnet č.1, doručený  dňa 

27.8.2012 (žiadateľ  Jozef  Kubička). 

2. Ne s ch v a ľ u j e  

obstaranie zmien a doplnkov  Územného plánu 

mesta Hlohovec pre podnet č.2, doručený dňa 

21.12.2012  (žiadateľ  Miroslav Kubatka). 

3. Ne s ch v a ľ u j e  

obstaranie zmien a doplnkov  Územného plánu 

mesta Hlohovec pre podnet č.3, zo dňa 

18.12.2012, doplnený dňa 11.2.2013 (žiadateľ  

MUDr. Dušan Drábik).  

4. S ch v a ľ u j e 

    zaradenie záujmového územia podľa podnetu č.2 

a č.3 na riešenie funkčného využitia na 

zastavanie do spracovania nového Územného 

plánu mesta Hlohovec, na základe výsledkov 

prieskumov a rozborov a návrhu zadania. 

5. S ch v a ľ u j e 

     požiadavku na obstaranie urbanistickej štúdie 

žiadateľom a na jeho náklady, ako podkladu pre 

riešenie podnetu č.3, v rozsahu riešenia využitia 

územia pre medicínske centrum   

6. N e s ch v a ľ u j e  

    zaradenie záujmového územia podľa podnetu č.1 

na riešenie funkčného využitia na zastavanie.  

Alternatíva 2. 

7. O d p o r ú č a 

a) rokovať s prevádzkovateľom areálu OH Vlčie 

hory za účelom objasnenia zámeru 

a dosiahnutia  jeho zmeny, bez riešenia 

skládok NO v navrhovanom rozsahu a bez 

riešenia rozšírenia kapacít NNO podľa  

zámeru, pričom dosiahnutie  rozsahu nového 

riešenia, z hľadiska návrhu za mesto 

Hlohovec je v kompetencii primátora. 

b) Rokovať s prevádzkovateľom  o zmenách 

podmienok nájomnej zmluvy zo dňa 

7.9.2006. 

c) V následných konaniach a stanoviskách  

zaujať stanovisko mesta Hlohovec 

k problematike rozšírenia areálu odpadového 

hospodárstva Vlčie hory na základe správy 

o hodnotení a výsledkov jej prerokovania. 

Termín plnenia: priebežne 

Zodpovedá: Peter Dvoran, primátor mesta 
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8. N e s ch v a ľ u j e 

obstaranie Zmien a doplnkov Územného plánu 

mesta Hlohovec, z hľadiska riešenia zásad 

a regulatívov skládok na území mesta Hlohovec   

9. S ch v a ľ u j e 

pre riešenie zadania nového Územného plánu 

mesta Hlohovec zapracovanie požiadaviek na 

riešenie zásad a regulatívov skládok na území 

mesta Hlohovec, 

pričom v 1. variante  konceptu  

budú umožňovať využitie územia areálu 

odpadového hospodárstva Vlčie hory 

s rešpektovaním predchádzajúcich rozhodnutí v 

území  pre rozšírenie kapacity skládky NNO 

podľa možností areálu  resp. do kapacity 

xxxxxxx m
3
, s prihliadnutím na výsledok 

procesu posudzovania vplyvov na životné 

prostredie podľa zámeru, rozšírenia skládky 

inertného odpadu  (v pôvodne uvažovanej 2. 

etape) a  pre novú skládku  NO, ak takáto 

potreba bude  na základe prieskumov a rozborov  

pričom v 2.variante konceptu 

nebudú umožňovať rozšírenie existujúcich 

skládok či už územne alebo kapacitne, zmenu 

typu skládky ani umiestňovanie nových skládok, 

s rešpektovaním predchádzajúcich rozhodnutí   

v území  

Termín plnenia: 12/2013 

Zodpovedá: Ing. Ján Husár, vedúci oddelenia                  

výstavby a životného prostredia MsÚ  

 

 


