Obec Ivanka pri Dunaji
Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel. č. : 02 / 45 94 43 97

Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky
Sekcia environmentálneho hodnotenia
odpadového hospodárstva
Nám. Ľudovíta Štúra 35/1
812 35 Bratislava

Naša zn.: 1580/108/2018

Dňa:23.03.2018

Vybavuje: Holcingerová

Vec: Obaľovňa živičných zmesí Ivanka pri Dunaji - stanovisko
Obec Ivanka pri Dunaji po starostlivom preštudovaní predloženého zámeru
k vybudovaniu “Obaľovne živičných zmesí Ivanka pri Dunaji“, vypracovaného spoločnosťou
ENVICONSULT, s.r.o., Obežná 7, Žilina a predstaveného na verejnom prerokovaní
zvolanom na deň 15.03.2018 podľa §34 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
spracovateľom, predkladá nasledujúce
stanovisko :
Obec Ivanka pri Dunaji nesúhlasí s realizáciou navrhovaného zámeru.
Nesúhlasné stanovisko opierame o nasledovné dôvody :
 prevádzka obaľovne bude mať výrazný dopad na životné prostredie a kvalitu života
obyvateľov,
 obaľovňa by negatívne ovplyvnila okolité prevádzky a služby,
 navrhovateľ nevyhodnotil dopad na najbližšiu budovu s bytmi a ubytovacími
kapacitami na Nádražnej ulici,
 obaľovňa by mala významný negatívny dopad na dopravne už preťaženú Nádražnú
ulicu a najmä Seneckú cestu I/61,
 máme zato, že uvedená činnosť by bola v rozpore s územným plánom obce, ak stavba
presiahne maximálnu výšku 3 podlažnej budovy a jedná sa o priemyselnú činnosť s
výrazným dopadom na životné prostredie
V prípade predloženia ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie predkladáme tieto
požiadavky:
1. Realizácia uvedeného zámeru zvýši dopravnú záťaž na priľahlých komunikáciách.
Preto žiadame:
a). Vypracovať dopravno-kapacitné posúdenie, v ktorom bude vyhodnotený
dopad na cestu I/61, ako aj na miestnu komunikáciu, ktorá má slúžiť na
pripojenie na cestu I/61 a vykonanie jej oponentúry
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b). Vylúčiť dopravnú obsluhu obaľovne v exponovaných časoch 6:00-10:00
a 14:00-20:00 hod.
c) V prípade realizácie zámeru riešiť dopravné napojenie na Seneckú cestu I/61
v smere na Senec vybudovaním odpájacích a pripájacích pruhov a v smere na
Bratislavu mimoúrovňovým napojením. Pri súčasnej záťaži Seneckej cesty má
akákoľvek ďalšia prekážka premávke výrazný negatívny dopad na tranzitnú
dopravu v Ivanke
d) Celkom vylúčiť využívanie Nádražnej ulice na dopravnú obsluhu danej
prevádzky.
2. Vzhľadom na charakter prevádzky, ktorá počíta aj s emisiami do ovzdušia, žiadame:
Vypracovanie imisno-prenosové posúdenie stavby (rozptylovej štúdie)
oprávnenou osobou pre imisno-prenosové posudzovanie podľa výnosu MŽP SR
k zákonu č. 137/2010 Z.z. o ovzduší a vykonanie jej oponentúry.
http://www.minzp.sk/files/informacia-posudzovanie-imisie-prenos-vydanie-6-k-2018-01-23.pdf

3. Vzhľadom na charakter prevádzky, ktorá zjavne bude tvoriť aj ďalší zdroj hluku,
žiadame:
Vypracovanie novej hlukovej štúdie akreditovaným pracoviskom v zmysle
zákona č. 355/2007 z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, podloženej meraniami v danej lokalite, so
zohľadnením kumulatívneho dopadu existujúcich zdrojov hluku a navrhovanej
prevádzky na najbližší obytný objekt.
https://ais.snas.sk/ais/#!WebReports/2/list.accredited.subject.search.byfield/AccreditedSubject
sByFields

4. Vzhľadom na charakter prevádzky, ktorá pracuje so zdraviu škodlivým materiálom,
žiadame:
Vypracovanie Hodnotenia dopadov predloženého zámeru na zdravie (HIA)
vrátane analýzy zdravotných rizík.
5. Vypracovať správu o hodnotení.
6. Zámer deklaruje prevádzku obaľovne živičných zmesí ako dočasnú, preto žiadame:
Zloženie finančnej zábezpeky investorom vo výške nákladov potrebných na
uvedenie pozemku do pôvodného stavu, ktorej uvoľnenie bude viazané na včasné
ukončenie prevádzky a uvedenie danej lokality do pôvodného stavu s výnimkou
dopravných stavieb požadovaných v bode 1.
7. Už v rámci územného konania predložiť certifikát o zhode na technológiu –
stroje a zariadenia, ktoré budú použité na výrobu a prepravu asfaltových zmesí a
môžu mať vplyv na životné prostredie.
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8. Umožniť počas výstavby výkon stavebného dohľadu a v čase prevádzky
uskutočňovať za účasti zástupcov obce, minimálne v polročných intervaloch,
kontrolné merania imisií, hluku a dopadov na zdravie a životné prostredie
a následne predložiť vyhodnotenia meraní na Obecný úrad v Ivanke pri Dunaji.

Ing. Ivan Schreiner
starosta obce
Príloha :
Uznesenie OZ č. 18/2018
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