
Oznámenie 

o začatí konania 
 

1. Mesto Senec zastúpené primátorom mesta oznamuje verejnosti, že navrhovateľ SEDO 
spol. s r. o. Senec, Robotnícka 2/A 903 01 Senec, predložil Okresnému úradu Senec, odboru 
starostlivosti o životné prostredie, úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie 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“) zámer 
navrhovanej činnosti: 

 

„Rozšírenie zberu a výkupu odpadov – Récka cesta“. 
 

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na 
životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 
zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov začal správne konanie 
v predmetnej veci. V zmysle § 21 ods. 1 zákona bol Zámer predložený mestu Senec ako 
dotknutej obci. 
 
2. Spoločnosť SEDO spol. s  r. o. bude pokračovať v činnosti, ktorú vykonávala doposiaľ 
Mária Resznáková – REOLLTEX – Výkup druhotných surovín s tým, že v zmysle 
predmetného zámeru žiada o rozšírenie činnosti o zber nových druhov odpadov s následným 
odvozom spracovateľom odpadov na zhodnotenie. Ďalej bude spol. SEDO s. r. o. 
zabezpečovať zber použitých batérií pre spracovateľa Mach Trade s. r. o. 
 
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 a to: 

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 10. 07. 2015, t. j. 21 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) 

4.2 Spoločnosť SEDO, s. r. o. má prevádzku v areáli bývalého Poľnohospodárskeho 
družstva Senec. 



Plocha s výmerou 1567 m2 je definovaná ako „zastavané plochy a nádvoria“. Jedná sa 
o spevnené asfaltové plochy s izolačnou fóliou a makadamom. Prevádzka je dopravne 
prístupná z cesty I triedy I/61 smer Trnava s odbočením na smer Boldog, Réca.  

Pozemok, na ktorom je prevádzka umiestnená patrí pod k. ú. Boldog.     

V zmysle zákona sa podáva žiadosť o rozšírenie zberu o ďalšie komodity triedy O a N: 

- Zoznam odpadov je uvedený v Zámere, ktorý je k nahliadnutiu na Mestskom úrade 
Senec a na úradnej tabuli mesta Senec. Verejnosť je informovaná aj na stránke 
Ministerstva vnútra SR http://www.minv.sk/?uradna-tabula-20  

- Cezhraničné vplyvy: nie sú. 
 

4.3 Dotknutým orgánom je Mesto Senec. 

4.4 Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu (OÚ Senec, Hurbanova 21, 903 01 Senec 
písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do 21 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 či sa má predmetný Zámer posudzovať podľa 
zákona.  

 

 

Zverejnené od: 18. 06. 2015  do: 10. 07. 2015 
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