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Obvodný úrad životného prostredia Galanta vydáva v súlade s § 56 písm. b) a podľa § 
29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe zámeru "Koncepcia rozvoja 
podniku SLOVENSKÉ CUKROVARY s.r.o. Sereď' do roku 2018", ktorý predložila 
spoločnosť SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., Cukrovarská 726, 926 Ol Sereď, po ukončení 
zisťovacieho konania toto rozhodnutie: 

Navrhovaná činnosť "Koncepcia rozvoja podniku SLOVENSKÉ CUKROVARY 
s.r.o. Sereď do roku 2018", ktorej s cieľom dosiahnuť v roku 2018 celkové množstvo 
spracovanej cukrovej repy až 750 000 ton počas kampane, t.j. priemerne denne spracovať 6 000 
ton a ktorá je umiestnená, na pozemku parc. č. 5077 a 5087117, v kat. úz. Galanta, okres 
Galanta, kraj Trnavský, 

sa nebude posudzovať 

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať 
o povolenie podľa osobitných predpisov. Pri povoľovaní činnosti podľa osobitných predpisov 
zohľadniť požiadavky uvedené v závere tohto rozhodnutia. 

Odôvodnenie 

Predkladateľ zámeru spoločnost' SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., Cukrovarská 726, 
-926 O l Sered', predložil Obvodnému úradu životného prostredia Galanta . (ďalej len "OÚŽP 
Galanta") podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 

24/2006 Z. z.") dúa 15.05.2013 zámer "Koncepcia rozvoja podniku SLOVENSKÉ 
CUKROVARY s.r.o. Sereď do.roku 2018". 

Zámer je riešený v l variante a porovnaný so stavom, keby sa zámer nerealizoval. OÚŽP 
Galanta upustil od požiadavky variantného riešeBia zámeru na základe odôvodnenej žiadosti 
navrhovateľa listom č. A20 13/00539/EIA/ AF zo ďňa 20.03.2013. 

Predmetom je posúdenie koncepcie postupného zvyšovania množstva spracovanej 
cukrovej repy počas kampane a denne v období do roku 2018. V súlade s tým bude prevádzka 
postupne modernizovaná a doplnená novými strojno-technologickými zariadeniami a využité 
budú aj rezervy existujúcich zariadení. 

Zámer prezentuje návrh zmeny povolenej činnosti vyjadrenú v Koncepcii rozvoja 
prevádzky Slovenské cukrovary s.r.o. Sereď (ďalej aj Cukrovar) s cieľom dosiahnuť v roku 2018 
celkové množstvo spracovanej cukrovej repy až 750 000 ton počas kampane, t.j. priemerne 
denne spracovať 6 000 ton. 
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Účelom je hodnotenie účinkov navrhovaných zmien na prostredie podmienenýc~ 
zvyšovaním spracovateľskej kapacity, t.j. nárokov na vstupy surovín, prídavných a pomocných. 
látok, dopravných nárokov, zmien v oblasti ochrany ovzdušia, t.j. technických predpokladov 
Teplárne dodržiavať emisné limity a v oblasti ochrany vôd dodržiavať limity pre odpadové vody 
vypúšťané z ČOV, zmien v odpadovom hospodárstve, a definovať návrh opatrení pre 
dosiahnutie tohto cieľa. 

Koncepcia postupného uskutočúovania predmetu navrhovanej činnosti - objekty a ich 
súbory, technologické celky a zariadenia podľa plánu uskutočúovania: 

rok kapacita návrh opatrenia 
v t/deň 

Montáž horákov na zemný plyn a bioplyn na kotli v TEC 
Montáž násypky a transportérov - na dávkovanie externého kusového vápna na 
prípravu vápenného mlieka 
Montáž filtra na filtráciu hustých cukorných roztokov- automatický filter na zvýšenie 

2013 4 650 kvality cukorných šťiav, zariadenie pracuje bez prídavnej látky, bez odpadu 
Výmena rýchlodekantéra - výroba a montáž nádrže rýchlodekantéra, ktorý zabezpečí 
potrebnú dobu pre proces usadzovania 
Výmena predčeriča BM -výroba a montáž novej nádrže s miešadlom, ktorá zabezpečí 
potrebnú zádržnú dobu šťavy pre proces predčerenia 
Implementácia zmäkčovacej stanice ľahkej šťavy - zabudovanie zariadení pre 

,zníženie zavápnenia l'ahkej šťavy s využitím iontomeničov - slabo kyslé katiónové 
iontomeniče 

Zabudovanie ďalších varostrojov - montáž prístavby, montáž 2ks varostrojov pre 
zvýšenie varenia produktov A, 8, úprava varostrojov C cukrovín 
Vybudovanie nadstavby pre umiestnenie brúsiacich zariadení rezačkových nožov 
Výmena doskových zahrievačov- montáž nových, dimenzovaných na predpokladané 
množstvo štiav podľa plánovaného spracovania repy 
Výmena horúceho dočeriča - výroba a montáž nádrže horúceho dočeriča ktorá 

2014 4 670 zabezpečí potrebnú reakčnú dobu pre proces dočerenia štiav 
Zabudovanie chladiča cukru- pre zlepšenie parametrov cukru dôležitých pre vhodné 
skladovanie 
Vybudovanie novej skládky repy - nová betónová plocha pre zásobu repy na 
spracovanie, vhodne umiestnená z hľadiska zabezpečenia plynulosti spracovania 
Zviičšenie kapacity filtrácií štiav po l. a 2. saturácii- rozšírenie filtračnej plochy pre 
filtráciu štiav montážou ďalších filtrov a kalolisov 

-· 
Zvýšenie kapacity prísunu repy na plavenie- vybudovanie novej betónovej plochy pri 
stanici vyklápania a plavenia - betónová plocha bude pre operatívnu zásobu repy pre 
rýchly prísun na spracovanie 
Výmena čerpadiel epurácie za čerpadlá s potrebným výkonom 
Výmena nádrží epuračnej linky - zabezpečenie potrebnej zdržnej a reakčnej doby 
v zariadeniach epuračnej linky 
Rozšírenie stanice zad i novej linky - rozšírenie linky c cukroviny zabudovaním 
vertikálneho chladiaceho kry št al izátora 

2015 4 700 Postupná výmena kontinuálnych odstrediviek cukrovín - nové odstredivky 
vyhovujúce zvýšeniu kapacity a zvýšeným požiadavkám na kvalitu cukru 
Výstavba nového sila na cukor l 

Nový sklad hotových výroblwv 
Nová vstupná brána pre nákladné a osobné automobily 
Zvýšenie kapacity difúzie - montáž ďalšieho difuzéra, alebo výmena existujúceho 
difuzéra za difuzér s vyšším výkonom 
Výstavba nového repného laboratória - vhodné umiestnen ie budovy z hl'adiska 

2016 5 000 logistiky, zvýšenie výkonu odberu a rozboru vzoriek 
Nová plynová kotolňa na ZPN a bioplyn 
Výroba bioplynu z rezkov 
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20171 
Montáž piatej odstredivky A cukroviny- potrebné rozšírenie výkonu odstreďovania A 
cukroviny pre zvýšenie kapacity spracovania repy 

5 200 Zväčšenie výkonu BiCO V - výmena nádrží aeróbneho, anaeróbneho reaktora, 
dekantačných nádrží 
Výmena čerpadiel v rafinérii za čerpadlá s výkonom zodpovedajúcim plánovanému 
spracovaniu cukrovej repy 

20.18 5 400- Montáž nového telesa odparky- zväčšenie odparovacej plochy stanice odparky 
6 000 

p d ll d 'd re ~RO {a any ovoz surovm v o bd b' 2013 2018 o l -
rok 2013 J 2014 2015 2016 2017 2018 
repa v t 550 000 l 600000 630000 650000 680000 750000 
objem repy na auto v t 460 000 l 500000 525000 540000 565000 600000 
objem repy na vlak v t 90000 l 100000 105000 110000 115000 150000 

Príprava územia pre stroje a zariadenia a ich súbory, resp. stavby, bude uskutočnená 
v súlade rozhodnutím povoľujúceho orgánu. Areál je napojený na všetky verejné technické siete, 
ktoré je možné využiť na pripojenie nových objektov, strojov a zariadení. Predmet Koncepcie 
rozvoja sa bude uskutočúovať, vrátane skladov a skládok stavebných materiálov, iba v areáli 
Cukrovaru. Uskutočl'íovanie návrhu bude v etapách v čase mimo cukrovarníckej kampane a 
neovplyvní organizáciu výroby. Uskutočnenie Koncepcie rozvoja nevyžaduje zábery pôdneho 
fondu. 

Voda- prevádzka (HVB a TEC) je zásobovaná pitnou vodou z vlastného vodného zdroja 
v obci Dolná Streda. Ide o vŕtanú studňu hlbokú 99,6 m. Povolený odber podzemných vôd podľa 
rozhodnutia ObÚŽP Galanta č. 990/96/Bar. z 23. 07. 1996 a SIŽP č.j. 6851/0IPK-1527/05-
Mz/370740205 z 12. 12. 2005 je: Qp ~ 4,0 Ls" 1

, Qp = 346 m3.d" 1 ,Qroč = 122 830 m3.rok"1
• 

Prevádzka je zásobovaná povrchovou vodou pre technologické účely z Váhu. Povolený odber 
vôd podľa rozhodnutia SIŽP č.j. 6851/0IPK-1527/05-Mz/370740205 z 12. 12. 2005 je: Qp = 
70,0 l.s- 1

, Qroč = 604 800m3.rok- 1
• V prípade potreby je možné prevádzku zásobovať aj vodou 

z verejného vodovodu. 

O db d ery vo 1y v m ro 
obdobie podzemná voda- studňa povrchová voda- Váh 

meraný stav limit !PKZ meraný stav limit !PKZ 

-· 2008 52 343 62 931 
2009 53 061 38 278 

604 soo l 2010 55 056 122 830 29 839 
2011 34 762 32 692 
2012 35 162 27 958 

Povrchová voda sa pouz1va najmä na začiatku kampane na napúšťanie celého systému 
a v prípade teplého počasia na ochladzovanie barometrického okruhu." Potom sa už táto voda 
využíva na vypláchnutie nádrží po kampani. Prekročenie určeného limitu odberu vody po 
zvýšení spracovateľskej kapacity nie je dôvodné očakávať. 

s t b •PO re ť k' h 'd"' a energe Ic •yc me ll 

médium súčasnosť predpoklad 
hnedé uhlie v t/rok 33 000 44 000 
zemný plyn naftový v m·' 600 000 850 000 
koks 1150 2 000 l 
bioplyn 250 000 soo 000 
elektrická energia v MWh* I l 000 12 500 
* vlastný zdroj elektrickej energie- turbogenerátor s el. výkonom 12 MV A 
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Teplo - prevádzka má vlastný zdroj tepla a pary v areáli Niklovej huty na území obce 
Dolná Streda. V kotolni sú 2 kotle Kl a K2 spaľujúce hnedé uhlie, stabilizačným palivom je 
zemný plyn naftový a bioplyn z produkcie vlastnej ČOV. Kotol Kl je záložný. Z technického a 
technologického hľadiska je možné používať iba l kotol. Menovitý tepelný príkon každého kotla 
je á 67,5 MW. Prevádzkované sú počas cukrovarníckej kampane cca 100 - 125 dní. Okrem 
výroby tepla navrhovateľ vyrába elektrickú energiu v systéme protitlaková parná turbína 12 
MV A a elektrický generátor a je považovaný za výrobcu elektrickej energie. Výstupná para z 
turbíny s parametrami 0,4 MPa a 156° C je využívaná na technologické účely výroby cukru. 

Kotly majú automatickú reguláciu spaľovania s možnosťou ručného režimu. Celé 
technologické zariadenie je vybavené bezpečnostnými vypínačmi. Pri prípadných poruchových 
stavoch dôjde takmer k okamžitému zastaveniu výroby. 

Cukrovar prevádzkuje vždy iba l kotol (K2 alebo Kl) na výrobu 58 - 60 t pary/hod. 
Štandardný prevádzkový výkon je 40 - 55 t pary/hod., priemerný počas kampane je cca 40 t 
pary/hod. Výkon l kotla (75 t pary/hod.) bude dostačujúci aj pre uvažovanú spracovateľskú 
kapacitu 6 000 t repy za deú. K tomu bude postačovať dodávka cca 60 t pary/hod. 

Vzduchotechnika - prevádzkové objekty a technologické celky, resp. ich časti v súlade 
s výrobným, manipulačným a skladovacím procesom, sú individuálne vetrané, zahrievané 
a chladené. · 

Doprava - vzťahy a dopravná obsluha areálová - areál Cukrovaru je na S pripojený na ul. 
Vonkajší rad, na V strane na ul. Cukrovarská a na J strane na ul. Niklová. Systém vstupov je 
pripojený na nadradený cestný systém - cesty Dl, Rl, 1/62 a Il/507. Stav vonkajšieho 
dopravného pripojenia nie je aktuálne potrebné meniť. Vonkajšia preprava surovín a materiálov 
bude zabezpečovaná zaužívaným systémom, vrátane podielov prepráv po cestách a po železnici. 
Predmetoni Koncepcie rozvoja nie je vybudovanie nového cestného pripojenia (iná trasa) na 
nadradený cestný systém. Navrhovateľ z hľadiska zmien vnútroareálovej dopravy však plánuje 
vybudovanie nového vstupu pre nákladné automobily. 

Obslužné areálové cesty zodpovedajú potrebám nákladnej a obslužnej dopravy. Na ne sú 
a budú orientované všetky dopravné výkony spojené so súčasnými prevádzkovými uzlami 
a podľa potreby budú doplnené novými stavbami podľa Koncepcie rozvoja. Areál hlavnej 
výroby a TEC sú prístupné pre vozidlá zásahovej a záchrannej služby, zásobovania a údržby. 

Konštrukcia areálových komunikácií a spevnených plôch obmedzuje, resp. zabraúuje 
prieniku znečisťujúcich látok do pôdneho a vodného prostredia. Pri vstupe do areálu Cukrovaru 
sú plochy statickej dopravy. Súčasný stav nie je potrebné meniť. Samostatné parkovacie plochy 
pre nákladné automobily nie sú predmetom návrhu. 

Výroba nástrojov, skúšobné laboratórium a sklad nebezpečných látok - t.ieto objekty 
a zariadenia sú existujúce a kapacitne vyhovujúce aj pre návrhové obdobie. 
Prevádzka je vybavená prostriedkami a pomôckami na zachytenie a zneškodnenie havarijných 
únikov nebezpečných látok a bezpečné nakladanie s nimi. 

Súvisiace investície - pre dosiahnutie cieľov Koncepcie rozvoja budú v samostatných 
etapách v mimokampaúovom období doplnené potrebné stroje a zariadenia. Preložky sietí budú 
riešené podľa aktuálnej potreby. Vzhľadom na náročnosť koordinácie procesu je možné, že 
časový a technicko-technologický program bude aktuálne modifikovaný. Oplotenie je existujúce. 

Počet zamestnancov je 217 neexponovaných - počas cukrovarníckej kampane, 138 
neexponovaných- mimo kampane. 

Navrhovaná činnosť je umiestnená v existujúcom areáli spoločnosti SLOVENSKÉ 
CUKROVARY, s.r.o., Cukrovarská 726, 926 Ol Sereď, na pozemkoch parc. 3619, 362111,/2,/3, 
/4, /6, 17, /8, /9, /10, 114, /18-22, /23, 3623, 3626, 3627, 3628, 3629, 3631, 3639, 3640, 3642, 
3644,3651/2,3661/1,3653/2,3654,3663/29,/30,3663/26,/104,3297/1,3297/2,/3,/4 v kat. úz. 
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,Jereď, a pozemkoch parc. č. 2149/9, ll O, /ll, 112, /20, /24, /40, /41, /59, /62, /63, /66, /67, /68, 
./71, /72, l 06311, /2 v kat. úz. Dolná Streda. 

Zámer svoj i mi parametrami podľa Prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z., kapitola 12. 
Potravinársky priemysel, pol. 4. Cukrovary (výroba a rafinovanie cukru), časť B, bez limitu 
podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré OÚŽP Galanta vykonal podľa § 29 citovaného zákona. 

V rámci zisťovacieho konania OÚŽP Galanta rozoslal zámer podľa § 23 ods. l zákona č. 
24/2006 Z. z. na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu 
orgánu a dotknutej obci. V zákonom stanovenom termíne doručili na OÚŽP Galanta svoje 
písomné stanoviská tieto subjekty: 

• Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pod č. 

14698/2013 zo dúa 06.06.2013 /došlo di'ía 11.06.2013/: K predloženému zámeru nemá 
námietky, ak celá realizácia bude prebiehať podľa predloženého zámeru. 

• Mesto Sered' pod č. 6248/ÚPaSP 450/2013 zo dúa 12.06.2013 /došlo dúa 27.06.2013/: 
- Uvažovaná činnost' je v súlade s Územným plánom mesta Sered', ide o územie 

priemyselnej zóny, ktorá je funkčne určená na zastavanie výrobno-spracovateľskými 
a obslužno-skladovacími areálmi, 

- Požadujeme dôsledne splnenie všetkých opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov 
navrhovanej činnosti na životné prostredie, dodržanie hygienických limitov a platnej 
legislatívy. 

- Mesto . Sereď nemá iné pripomienky .. k predloženému zámer,u navrhovanej činnosti 

a nepožadujeme činnosť ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 

OÚŽP Galanta zahrnie podmienky určené v stanovisku do záveru tohto rozhodnutia. 

• Trnavský samosprávny kraj pod č. 05230/2013/0UPZP/-002/Il zo di'ía 05.06.2013 /došlo 
d1'ía l 0.06.2013/: K predloženému zámeru nemá pripomienky a nepožaduje jeho 
posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z . 

.. Krajský pamiatkový úrad Trnava pod č. KPUTT-2013/10513-2/38889 zo dl'ía 14.06.2013 
/došlo dúa 21.06.2013/: 

Cukrovar, založený v roku 2007, patrí medzi najstaršie priemyselné podniky mesta 
Sereď. Počas prevádzky došlo k výmene technologického zariadenia a v areáli cukrovaru boli 
prestavané pôvodné budovy a vznikli nové objekty. 

Priemyselný komplex cukrovaru v Seredi nie je pamiatkovo chránený, ani sa nenachádza 
v pamiatkovom území, avšak z hľadiska zachovania jeho architektonických hodnôt Krajský 
pamiatkový úrad Trnava považuje za potrebné zachovať pôvodné výrobné budovy cukrovaru 
a pri realizácii predmetného zámeru odporúča dodržať nasledovné podmienky: . 
- zachovať urbanistickú štruktúru podniku vrátane historickej zelene, 
- zachovať a chrániť pôvodné výrobné a administratívne budovy v areáli cukrovaru zo 

začiatku 20. Storočia vzhľadom na ich architektonické a urbanistické hodnoty, 
- nové inštalácia v rámci možností riešiť tak, aby neboli umiestúované na fasáde pôvodných 

budov, 
- navrhované novostavby hmotovo i priestorovo oddeliť od pôvodných historických budov 

cukrovaru (napr.: plánovanú novú plynovú kotolľí.u a novostavbu sila na cukor. 
Navrhovanú novostavbu sila odporúčame umiestniť k už existujúcim 2 silám). 
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K stavebnej činnosti, súvisiacej s predmetným zámerom, sa Krajský pamiatkový úrad 
Trnava vyjadrí v zmysle pamiatkového. zákona v rámci územného a stavebného konania. 

Krajský pamiatkový úrad Trnava nepožaduje, aby bol predložený zámer posudzovaný 
pc:idľa zákona č. 24/2006 Z. z. 

OÚŽP Galanta zahrnie podmienky určené v stanovisku do záveru tohto rozhodnutia. 

• Regionálny úrad verejn'ého zdravotníctva so sídlom v Galante pod č. 881/2013 Pa, Ad, Rj 
zo dňa l 0.06.2013 /došlo dl1a 24.06.2013/: S predloženým zámerom súhlasí a ďalšom stupni 
dokumentácie požaduje: 
- preukázať rozpracovanie a postupnosť realizácie opatrení navrhnutých v zámere- bod IV. 

10- odrážka 14, 15, 16, 
- vypracovať akustickú štúdiu, ktorá zhodnotí vplyv navrhovanej stavby a zvýšenej intenzity 

dopravy na zmenu hlukových pomerov vo vonkajšom prostredí vo vzťahu j jestvujúcej 
zástavbe ako i k plánovanej zástavbe územia v kontakte s navrhovanou činnosťou podľa 
Územného plánu mesta Sereď, 

- zhodnotiť možnosť vybudovania novej dopravnej trasy mimo obytného územia. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante nepožaduje, aby bol 
predložený zámer posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 

OÚŽP Galanta zahrnie podmienky určené v stanovisku do záveru tohto rozhodnutia. 

• Okresné riaditel'stvo.Hasičského a záchranného zboru v Galante pod č. ORHZ-GA1-613-
001/2013 zo dúa 24.05.2013 /došlo dňa 29.05.2013/ konštatuje, že z hľadiska ochrany pred 
požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie. 

• Obvodný úrad v Galante pod č. ObU-GA-C0-2013/04727-2 zo dúa 05.06.2013 /došlo 
10.06.2013/: s predloženým zámerom súhlasí a nemá ďalšie pripomienky alebo požiadavky. 

• Obvodný úrad životného prostredia Galanta: 
- Odbor kvality životného prostredia, úsek ochrany ovzdušia pod č. A20 13/00855/00 zo 
dňa 03.06.2013 (došlo dľí.a 03.06.2013): K predloženému zámer~ nemá pripomienky. 

- Odbor kvality životného prostredia, úsek ochrany prírody a krajiny pod č. 

A2013/00766/0P zo dľí.a 16.05.2013 (došlo dľí.a 20.05.2013): 
Záujmový priestor pre zámer sa nachádza na pozemku parc. č. · 5077 a 5084/77 

v katastrálnom území Galanta, v zastavanom území mesta, na ktorom podľa § 12 zákona č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov platí l. stupe!l. 
územnej ochrany. Uvedené parcely nezasahujú do žiadneho územia chráneného z hľadiska 
OPaK. Z hľadiska ochrany prírody a krajiny k predloženému zámeru nemá pripomienky. 

- Odbor štátnej vodnej správy a odpadového hospodárstva, úsek odpadového hospodárstva 
pod č. A2013/00861/0H zo dľía 05.06.2013 (došlo dl1a 06.06.2013): 

V podniku sa budú realizovať stavby, preto je potrebné nakladanie s odpadmi podrobne 
riešiť v jednotlivých projektových dokumentáciách, ktoré navrhovateľ predloží k vyjadreniu 
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 16 zákona č. 223/200 l Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo 
vyjadreniu k vydaniu integrovaného povolenia podľa zákona č. 39/2013 Z. z .. o .integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
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- Odbor štátnej vodnej správy a odpadového hospodárstva, úsek štátnej vodnej správy pod 
č. A2013/00768/0V zo dňa 05.06.2013 (došlo dľía 06.06.2013): 

V podniku sa budú realizovať stavby, preto je potrebné nakladanie s vodami - osobitné 
užívanie vôd a vodné stavby podrobne riešiť v jednotlivých projektových dokumentáciách, 
ktoré navrhovateľ predloží k vyjadreniu orgánu štátnej vodnej správy v zmysle § 28 
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 37211990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov alebo vyjadreniu k vydaniu integrovaného povolenia podľa 
zákona č. 39/2013 Z.' z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 
prostredia a o zmene a doplne11í niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

OÚŽP Galanta, odbor kvality životného prostredia a štátnej vodnej správy a odpadového 
hospodárstva nepožaduje ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona č. 

24/2006 Z. z. 
OÚŽP Galanta predložené pripomienky zapracuje do záveru tohto rozhodnutia. 

• OÚŽP Galanta neobdržal stanovisko z obce Dolná Streda a Slovenskej inšpekcie životného 
prostredia. 

• Zainteresovaná verejnost' sa počas výkonu zisťovacieho konania k navrhovanej činnosti 

nevyjadrila. 

Záver 
OÚŽP Galanta v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť v súlade 

s kritériámi pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z., ktoré sú uvedené 
v prílohe č. l O citovaného zákona, z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta 
vykonáyania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej 
podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie 
obyvateľstva a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru 
od zainteresovaných subjektov. 

Celkove bolo na OÚŽP Galanta doručených ll písomných stanovísk od zástupcov 
zainteresovaných dotknutých orgánov, z ktorých ani jeden nepožaduje navrhovanú činnosť 

posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Stanovisko k navrhovanej činnosti nezaslala obec 
Dolná Streda a Slovenská inšpekcia životného prostredia. 

Z hľadiska obsahu predložených vyjadrení/stanovísk bolo 1 súhlasné, . l súhlasné 
s požiadavkami, 4 s pripomienkami a požiadavkami a 5 bez námietok a pripomienok. 

Zainteresovanej verejnosti bola daná možnosť vyjadriť sa v súlade so zákonom č. 

24/2006 Z. z., zverejnením oznámenia obcou, OÚŽP Galanta a zverejnením zámeru na 
webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. 

Na základe uvedených skutočností OÚŽP Galanta rozhodol tak, ako Je uvedené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v zámere, 
je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu 
s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení 
činnosti podľa osobitných predpisov. 
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Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli 
niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné 
zohľadniť v procese konania o umiestnení a povolení činnosti podľa osobitných predpisov: 
l. Z hľadiska zachovania jeho architektonických hodnôt Krajský pamiatkový úrad Trnava 

považuje za potrebné zachovať pôvodné výrobné budovy cukrovaru a pri realizácii 
predmetného zámeru odporúča dodržať nasledovné podmienky: 

zachovať urbanistickú štruktúru podniku vrátane historickej zelene, 
- zachovať a chrániť pôvodné výrobné a administratívne budovy v areáli cukrovaru zo 

začiatku 20. Storočia vzhľadom na ich architektonické a urbanistické hodnoty, 
nové inštalácia v rámci možností riešiť tak, aby neboli umiestúované na fasáde 
pôvodných budov, 

- navrhované novostavby hmotovo i priestorovo oddeliť od pôvodných historických budov 
cukrovaru (napr.: plánovanú novú plynovú kotolľíu a novostavbu sila na cukor. 
Navrhovanú novostavbu sila odporúčame umiestniť k už existujúcim 2 silám). 

2. K stavebnej činnosti, súvisiacej s predmetným zámerom, sa Krajský pamiatkový úrad Trnava 
vyjadrí v zmysle pamiatkového zákona v rámci územného a stavebného konania. 

3. Preukázať rozpracovanie a postupnosť realizácie opatrení navrhnutých v zámere- od IV. l 0: 
Odrážka 14. Vo vzťahu k priestorovému vymedzeniu a funkčnému určeniu územia na S, 
V aJ strane areálu (obytné a polyfunkčné územie) uskutočniť podľa potreby také technické 
a organizačné opatrenia, ktorými ria hranici areálu zabezpečí dosiahnutie hlukových 
parametrov platných pre obytné územie. Vytvoriť také podmienky prevádzkovania, aby 
kvalita kontaktného· obytného prostredia bola zabezpečená. Doph1ujúcimi vegetačnými 
úpravami zmierniť akustické a vizuálne účinky prevádzky na kontaktné obytné územie. . " 

- Odrážka 15. Vo vzťahu k obytnému prostrediu individuálne technicky a prevádzkovo 
posúdiť existujúce zdroje trvalého a nárazového hluku s cieľom znížiť akustické výstupy 
spojené s prevádzkovými činnosťami. 
Odrážka 16. V spolupráci s mestom Sereď a obcou Dolná Streda prerokovať podmienky 
využívania dopravných trás pre dovoz vstupných surovín a odvoz výrobkov, odpadov 
a pod. cez vnútorné prostredie sídiel (ul. Cukrovarská a ul. J. Majku a nadväzujúce), 
alternatívne po novej trase mimo toto územie a analyzovať možnosť zvýšenia podielu 
dopravy základných surovín po železnici./ 

4. Vypracovať akustickú štúdiu, ktorá zhodnotí vplyv navrhovanej stavby a zvýšenej intenzity 
dopravy na zmenu hlukových pomerov vo vonkajšom prostredí vo vzťahu j jestvujúcej 
zástavbe ako -i k plánovaúej zástavbe územia v kontakte s navrhovanou činnosťou podľa 
Územného plánu mesta Sereď. 

5. Zhodnotiť možnosť vybudovania novej dopravnej trasy mimo obytného územia. 
6. Nakladanie s odpadmi podrobne riešiť v jednotlivých projektových dokumentáciách, ktoré 

navrhovateľ predloží k vyjadreniu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle 
§ 16 zákona č. 223/200 l Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov alebO vyjadreniu k vydaniu integrovaného povolenia podľa zákona č. 
39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

7. Nakladanie s vodami- osobitné užívanie vôd a vodné stavby podrobne riešiť v jednotlivých 
projektových dokumentáciách, ktoré navrhovateľ predloží k vyjadreniu orgánu štátnej 
vodnej správy v zmysle § 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 
3 72/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov alebm vyjadreniu k vydaniu 
integrovaného povolenia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
nfskorších predpisov. 

\ 
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Upozornenie: Podľa § 29 ods. 8 zákona 24/2006 Z. z. dotknutá obec bezodkladne informuje 
o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým. 

Poučenie 

Zisťovacie konanie Jsa nevykonáva podľa zákona číslo 7111967 Zb. o správnom konaní, 
a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa 
zákona číslo 99/1963 Zb. - Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. 

RNDr. Ej~ vá 
prednostka úradu 

Doručuje sa: 
l. SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., Cukrovarská 726, 926 Ol Sereď 
2. Mesto Sereď, Námestie republiky č. 1176110,926 OO Sereď 
3. Obec Dolná Streda, č. 650, 925 63 Dolná Streda 

Na vedomie: 
l. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 
2. Slovenská inšpekcia životného prostredia, 

Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, 
Jeséniova 17, 831 O l Bratislava 

3. Krajský pamiatkový úrad v Trnave, Cukrová l, 917 Ol Trnava 
4. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska lO, 917 Ol Trnava 
5. Obvodný úrad Galanta, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, 

Nová doba č. 1408/31, 924 36 Galanta 
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante, 

Parková 160711 O, 924 O l Galanta 
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, 

Hodská ul. 2352/62, 924 OO Galanta 
8. OÚŽP Galanta- odbor štátnej vodnej správy a odpadového hospodárstva Galanta, úsek 

štátnej vodnej správy 
9. OÚŽP Galanta- odbor štátnej vodnej správy a odpadového hospodárstva Galanta, úsek 

odpadového hospodárstva Galanta · 
l O. OÚŽP Galanta- odbor kvality životného prostredia, úsek ochrany ovzdušia 
ll. OÚŽP Galanta- odbor kvality životného prostredia, úsek ochrany prírody a krajiny 


