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Z á p i s n i c a 

  
z mimoriadneho zasadnutia  

komisie pôdneho a lesného hospodárstva   
komisie pre výstavbu a dopravu 

a 
komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia 

pri Miestnom zastupiteľstve  
Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, konaného dňa 02.03.2016 

 

 
 
 
 
 
 
Dňa 02.03.2016 sa konalo spoločné zasadnutie vyššie uvedených troch komisií pri Miestnom zastupiteľstve v MČ 
Bratislava – Záhorská Bystrica, aby prerokovali a vydali stanovisko k zámeru spoločnosti KOVOHUTY SK, 
s.r.o. so sídlom na ul. Čsl.tankistov 2/C, Bratislava - Záhorská Bystrica nakladať s nebezpečným odpadom 
a to opotrebovanými batériami a akumulátormi. 
Zasadnutia sa zúčastnili: 

- za komisiu PaLH   Marta Liďáková – predsedkyňa   
Ing. Jaroslava Liďáková  - tajomníčka 

Mgr. Martin Besedič, PhD.        
Ing. Slavomír Horváth  
Vladimír Kristl   

 Ing. Pavel Pilárik   
Jozef Rác  
Ing. Ivan Tajzler 

- za komisiu VaD    Miloš Fatyka – predseda,  
    Ing. Lívia Štulajterová - tajomníčka 
    Miloslav Sajan 
    Ing. Peter Kopčák 
    RNDr. Ľubomír Banský 
    Ing. Vladimír Šturm 
    Vladimír Kristl 
    Marta Liďáková 
    Ing.arch. Ladislav Slabey 
- za komisiu OVPaŽP   Miloslav Sajan – predseda  
    Ján Hasoň – tajomník 
    JUDr. Peter Polák 
    Ing. Stanislav Vaňo 
    MsP Róbert Eviak 
- hostia    Ing. Jozef Krúpa – starosta MČ B-ZB 
    Ing. Eduard Hanúsek – konateľ spoločnosti KOVOHUTY SK, s.r.o. 
    pani Kriššáková spracovateľka zámeru 
    pani Špačková  

a iní obyvatelia Záhorskej Bystrice 
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Na úvod treba poznamenať, že akumulátory a batérie sú najvýznamnejšou skupinou, ktorá sa podieľa na 
ohrození životného prostredia ťažkými kovmi. Takmer všetky obsahujú zvlášť nebezpečné látky ako ortuť, 
kadmium a olovo, tiež elektrolyt kyseliny sírovej. Tieto ťažké kovy až 10.000 krát viac, v porovnaní s ostatnými 
odpadmi, zaťažujú životné prostredie vrátane živých organizmov.  
V SR sa ešte v roku 1996 začala s takýmito odpadmi zaoberať spoločnosť MACH trade, s.r.o. v Seredi, ktorá je 
najväčším recyklačným závodom na nebezpečné odpady na Slovensku. V súčasnosti zabezpečuje odber 
prakticky od všetkých právnických osôb, ktoré v zmysle zákona o odpadoch nakladajú s olovenými akumulátormi 
čo je asi 80% odpadových akumulátorov ročne. Ďalšou spoločnosťou, ktorá sa takouto podnikateľskou činnosťou 
zaoberá je spoločnosť AKU-TRANS, s.r.o. v Nitre. 

Zasadnutie komisií otvoril pán starosta, ktorý privítal zúčastnených a zadefinoval predmet rokovania, ktorým bol 
zámer spoločnosti KOVOHUTY SK s.r.o. nakladať s nebezpečnými odpadmi (NO - opotrebovanými akumulátormi 
a batériami) ako je zber (v množstve okamžite 75 ton, resp. viac ako 10 000 ton za rok), dočasné skladovanie a 
preprava pred samotným zhodnotením oprávnenou osobou, ktorou je spoločnosť KOVOHUTĚ PŘÍBRAM, 
nástupnícka a.s. v ČR.  
Predmetný podnikateľský zámer pre spoločnosť KOVOHUTY SK, s.r.o. vypracovala spoločnosť TIME PRO, s.r.o. 
(Mgr. Pavol Kriššák). 

Ing. Krúpa - starosta uviedol, že nie je v kompetencii MÚ B-ZB povoľovať či nepovoľovať takýto druh 
podnikateľskej činnosti, MÚ je len dotknutým orgánom a k zámeru zadefinuje pripomienky, ktoré budú zaslané na 
OÚ Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP.  
Následne vyzval Ing. Hanúska, konateľa spoločnosti KOVOHUTY SK, s.r.o., aby o predmetnom zámere 
prítomných informoval.  

Ing. Hanúsek úvodom uviedol, že navrhovaná činnosť nie je ich novou činnosťou.  
Od februára 2015 má spoločnosť vydaný OÚ Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP súhlas na prevádzkovanie 
zariadenia na zber odpadov (OU-BA-OSZP3-2015/006529-III/LEN/IV) a súhlas na nakladanie s NO vrátane 
prepravy (OU-BA-OSZP3-2015/081012/CEM/IV).    
Uviedol, že Kovohuty SK, s.r.o. sú v zmysle Zákona o odpadoch ... č. 79/2015 (platným od 01.01.2016) treťou 
osobou, ktorá je oprávnená na zber použitých batérií a akumulátorov a ktorej bola udelená autorizácia na činnosť 
tretej osoby a ktorá na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností zabezpečuje plnenie vyhradených 
povinností pre výrobcu batérií a akumulátorov (notifikačná zmluva s MŽP SR – o preprave NO do zahraničia 
v množstve 2000 ton ročne, max. na 3 roky); uviedol, že súčasná kapacita spoločnosti KOVOHUTĚ Příbram, a.s. 
je spracovať 55-60 tisíc ton olova ročne. 
Tiež uviedol, že vyššie uvedený NO sa bude ukladať, dočasne skladovať, či prepravovať v kontajneroch na to 
určených. Prepravná kapacita jedného takéhoto kontajnera je 500 kg. NO sa bude zvážať z celej SR (distribučné 
a zberové miesta) po nahlásení min. 200 kg odpadu. 
Prepravu budú vykonávať zmluvné spoločnosti špecializovaným automobilmi určenými na prepravu NO (spol.  
VIDRUS) – jedná sa o kamióny s nosnosťou 12t a 24 t. 
Dovoz NO na dočasné skladovanie ako aj odvoz NO do ČR bude po štátnych cestách a v ZB po Bratislavskej 
ulici a ulici Čsl.tankistov. 

Pani M.Liďáková  
– Upozornila na to, že územie, na ktorom by sa malo akokoľvek manipulovať s NO je podľa platného ÚP Hl. 
mesta SR Bratislava navrhované ako rozvojové do roku 2030 a jeho urbanistická funkcia je 102 - 
málopodlažná  zástavba obytného územia – teda pre predmetnú činnosť absolútne neprípustné; 
- Uviedla, že v dokumentácii „Zámeru“, vypracovanej spol. TIME PRO, s.r.o., sa uvádza, že kontajnery budú 
umiestnené v zbernej hale, čo je však v rozpore so zverejnenou výkresovou dokumentáciou (pôdorys dotknutej 
budovy), z ktorej je zrejmé, že ide o obchodno-administratívnu budovu (pozri LV č.6687 –kód druhu stavby 15, 
administratívna budova); Z toho jednoznačne vyplýva, že na akúkoľvek činnosť spojenú s NO (zber, skladovanie, 
manipulácia) nebola pre túto stavbu (vrátane manipulačnej exteriérovej spevnenej plochy) vypracovaná 
zmena účelu využitia (ani čiastočná). 
- Tiež uviedla, že informácie uvedené v dokumentácii „Zámeru“ sú v niektorých statiach neúplné, prípadne sa 
nezakladajú na platných skutočnostiach (napr. minimálna vzdialenosť dotknutej budovy od obytnej 
zóny/rodinných domov, uvedenie priemyselných objektov v dotknutom území, pričom sa tam žiadne 
nenachádzajú, nesúlad medzi informáciami týkajúcimi sa investícií spojených s nakladaním NO – v časti je 
uvedených 350 000,- € a v časti informácia, že si nevyžiada žiadne investície a iné). 
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pani Kiššáková ako jedna zo spracovateľov „Zámeru“ odpovedala na otázky prítomných týkajúce sa jednotlivých 
kapitol elaborátu. Mimo iného uviedla, že činnosť spoločnosti KOVOHUTY SK, s.r.o. sa vzhľadom na NO nemení, 
mení sa len množstvo odpadu. Na otázku p. M.Liďákovej, či sa v minulosti k predmetnej činnosti vyjadril aj MÚ 
MČ B-ZB povedala, že MÚ nebol účastníkom konania a vyjadrenie k zámeru vydal Magistrát Hl.m. SR Bratislava, 
čo potvrdila aj Ing.Štulajterová. 

RNDr. Banský uviedol, že predmetná budova musí byť posúdená ako sklad; povedal, že asi bude povinné 
posudzovanie - 2.etapa (EIA); tiež uviedol, že v „Zámere“ chýba posúdenie ciest, hluku a prašnosti v súvislosti 
s dopravou NO v dotknutom území; upozornil tiež na stavebné riešenie existujúcej budovy a vonkajších 
spevnených plôch vzhľadom na možný presak nebezpečných látok do pôdy a podzemných vôd; na nutnosť 
zachytávať povrchové vody zo spevnenej plochy do zberných jímok a až po preverení nezávadnosti ich vypúšťať 
do vonkajšieho prostredia. Rovnako upozornil na to, že v obytnej zóne je akákoľvek činnosť s NO neprípustná. 

Ing. Kopčák uviedol, že v „Zámere“ chýbajú informácie o tom ako sú spevnené plochy/parkovisko chránené 
(napr. lapače nebezpečných látok); a že je nutné predmetný „Zámer“ spracovať konsolidovane. 

Ing. Horváth  
- poznamenal, že kontajnery, v ktorých sa bude/skladuje NO sú asi 2-plášťové, bezpečné a že je presvedčený, že 
ich výrobca garantuje nepoškodenie kontajneru v prípade akejkoľvek havárie ako aj možnosť ukladania na 
voľnom priestranstve;  
- tiež upozornil na to, že o prípadnú zmenu územného plánu Hl.m. SR Bratislava, vzhľadom na predmetnú 
činnosť s NO, by mala požiadať naša mestská časť a nie spoločnosť KOVOHUTY, s.r.o.. Na predmetné územie 
bolo vždy nazerané ako na územie hospodárskych aktivít. Začalo sa to predsa vybudovaním areálu JRD. 
Zadefinovanie tohto uzemnia na málopodlažnú zástavbu v územnom pláne sa muselo stať omylom a treba to 
odstrániť. Bolo by nelogické, aby o zmenu UP požiadala súkromná firma a nie MČ Z.B. 

Ing. Pilárik  
- upozornil na veľkú obavu Bystričanov v súvislosti s akoukoľvek činnosťou s NO a z nej vplývajúceho 
negatívneho vplyvu na životné prostredie v ZB. 

Pán Kristl  
- uviedol, že občania proti akémukoľvek nakladaniu s NO protestujú a  spoločnosti KOVOHUTY SK, s.r.o. 
navrhujú zriadiť si prevádzku v nejakej zavedenej priemyselnej zóne Bratislavy či inde; 

Ing. Hanúsek 
Záverom uviedol, aby MÚ MČ B-ZB zadefinoval pripomienky/požiadavky súvisiace so Zámerom spoločnosti 
KOVOHUTY SK, s.r.o. nakladať s nebezpečným odpadom a to opotrebovanými batériami a akumulátormi 
a zaslal ich na OÚ Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP (schvaľovací orgán). Prítomných ubezpečil, že ich 
spoločnosť bude rešpektovať. 
 
Stanovisko komisií:  
Jednotliví predstavitelia komisií doporučujú vyššie uvedené pripomienky, požiadavky, či upozornenia súvisiace 
s nakladaním s NO spoločnosťou KOVOHUTY SK, s.r.o. bezodkladne spracovať a zaslať OÚ Bratislava, odbor 
starostlivosti o ŽP. 
 
 
Záhorská Bystrica 02.03.2016 
Zapísala a spracovala:            Marta  L i ď á k o v á 
        Predsedkyňa komisie PaLH 
                  Poslankyňa  MZ 
 
 
 
 
Poznámka: 
MÚ MČ B-ZB pripomienky/požiadavky súvisiace s vyššie uvedeným „Zámerom“ zadefinoval a listom ich dňa 
03.03.2016 zaslal na OÚ Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP.  
Predmetný list tvorí prílohu tejto zápisnice. 


