
 

Oznámenie 

o začatí konania 
 

1. Mesto Senec zastúpené primátorom mesta oznamuje verejnosti, že navrhovateľ 
ARGUSS, s. r. o., Záhradnícka ul. č. 27, 811 07 Bratislava, predložil Slovenskej inšpekcii 
životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, Jeséniova 17, 831 01 
Bratislava, na Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) ako 
príslušnému orgánu štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. 
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 pís. a) zákona 39/2013 Z. z.  o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) žiadosť vo veci zmeny integrovaného povolenia 
vydaného rozhodnutím č. 468/OIPK/04-Ko/720090103 zo dňa 29. 03. 2004 v znení zmien 
a doplnení (ďalej len „integrované povolenie“). 
 
2. Spoločnosť ARGUSS, s. r. o. prevádzkuje: 

„Stredisko na zhodnocovanie nebezpečných odpadov – 
biodegradáciouARGUSS, s. r. o.“, na prevádzke v Senci – Hornom dvore, 
parc. č. 5162, 5163, k. ú. Senec. 

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia:  

Platnosť ostatného povolenia končí 31. 07. 2015, žiadosť sa týka predĺženia 
platnosti súhlasov.  

3. V zmysle § 10 zákona 525/2003 Z. z. sa môže zainteresovaná verejnosť písomne 
prihlásiť za účastníka konania. 

 
4. Informácie: 
 
4.1 Do oznámenia o predložení zámeru je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Senci na 

odbore životného prostredia v pracovnom čase mestského úradu: 

Pondelok – utorok: od 7.30 hod. do 14.30 hod. 

Streda -                   od 8.30 hod. do 17.00 hod. 

Piatok -                   od 7.30 hod. do 13.30 hod. 

a to v čase od 18. 06. 2015 do 03. 07. 2015, t. j. 15 dní od zverejnenia informácie o jeho 
doručení. V dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja je možné do žiadosti nahliadnuť 
na stránke mesta Senec. (Úradná tabuľa) 

4.2Spoločnosť ARGUSS, s. r. o. prevádzkuje v areáli bývalého štátneho majetku Senec – 
Horný dvor, stredisko na zhodnocovanie odpadov znečistených ropnými látkami. Ide 



hlavne o zeminy z havárií pri ktorých došlo k úniku pohonných hmôt, kaly 
z autoumyvárok a pod. 

K úprave odpadov sa využíva hlavne proces biodegradácie t. j. prirodzený proces odbúrania 
/odstránenia/ ropných látok, ktorý sa na stredisku urýchľuje – intenzifikuje, prekopávaním, 
vlhčením, pridávaním živín a mikroorganizmov. 

Výsledkom procesu je vyčistená zemina, ktorú je možné opätovne použiť na zásypy, terénne 
urovnávky, rekultivácie a pod. Technológia je jednoduchá, nenáročná, využívajú sa čelné 
nakladače, kompost a piliny. Odpady nevyužiteľné sa po úprave vyvezú na skládku odpadov. 

V zmysle zákona č. 39/2013 Z. z. sa podáva žiadosť o: 

- Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, na ktoré nebol 
daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne 
nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje 
ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov, okrem súhlasu na prepravu 
nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod okresného úradu životného 
prostredia a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja. 

- Posudzovanie návrhov na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie 
zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov 

- Schválenie východiskovej správy zo dňa 27. 04. 2015, vypracovanou RNDr. 
Vojtechom Chovancom. 

- Cezhraničné vplyvy: nie sú. 

Povolenie na prevádzkovanie uvedeného Strediska bolo vydaného rozhodnutím č. 
468/OIPK/04-Ko/720090103 zo dňa 29. 03. 2004, bez posudzovania vplyvov na životné 
prostredie. 

4.3 Dotknutým orgánom je Mesto Senec. 

4.4 Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu (SIŽP, Inšpektorát životného prostredia 
Bratislava, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava) písomné stanovisko k oznámeniu o zmene 
navrhovanej činnosti do 15 dní od zverejnenia uvedených informácií dotknutou obcou (t. j. 
Mesto Senec). Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote 
doručené dotknutej obci (Mesto Senec), čím sa stáva verejnosť účastníkom konania.  

Účastník konania má možnosť požiadať o nariadenie ústneho pojednávania. Ak o nariadenie 
ústneho pojednávania nepožiada, Inšpekcia ústne pojednávanie nemusí nariadiť, ak tento 
zákon neustanovuje inak v § 15 ods. 1 zákona o IPKZ. 

 

Zverejnené od: 18. 06. 2015  do: 03. 07. 2015 
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