Príloha č. 1
Opis predmetu zákazky

Obstarávateľ:

Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava

Názov zákazky:

Zámer navrhovanej činnosti „Zariadenie na zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného odpadu - kompostáreň“ vypracovaný v zmysle zákona
č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení
neskorších predpisov („Zákon o EIA“) a súvisiace činnosti.

Investičným zámerom OLO a.s. je vybudovanie zariadenia na materiálové zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu riadeným mikrobiálnym rozpadom organickej hmoty, pri ktorom
vzniká kompost.
Umiestnenie navrhovanej činnosti:
Parcely vo vlastníctve OLO, a.s. č. 6240/19, 6243/ 9, 5972/11, 6245 /1, 6246, 6240/3
Súradnice: 48°06'17.1"N 17°10'50.1"E
Rozloha: 188 872 m2
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Predpokladaná poloha zariadenia:
Z dôvodu súladu s legislatívou a verejného záujmu sa začala zmena funkčnosti uvedenej lokality vo
vlastníctve OLO, a.s. vhodných na výstavbu zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného
odpadu (výsledok sa očakáva v septembri 2021).
Vstupný materiál:
Spolu cca 46 500 ton/rok, ktorý sa skladá so záhradného odpadu 17 900 ton/rok zeleného odpadu
a 28 600 ton/rok kuchynského odpadu.
Hlavné objekty kompostárne budú:
o
uzavretá intenzívna vyzrievacia hala (7.600 m²)
o
príjmová hala (2400 m²)
o
otvorená vyzrievacia plocha vrátane manipulačnej plochy (10.000 m²)
o
skladovanie a preosievanie kompostu (7000 m²)
o
plocha zeleného odpadu (3100 m²)
o
biofilter (1000 m²)
o
nádrž na hospodárenie s vodou
o
komunikácie
o
mostová váha
o
sociálna budova
o
vstup a oplotenie
o
NN prípojka
o
vodovodná prípojka a kanalizácia
Celková výmera kompostárne bude cca 40 000 m.
Víťaznému uchádzačovi bude k spracovaniu zámeru poskytnutý detailnejší technický popis
plánovanej objektovej sústavy, ako aj jej technologického vybavenia, vrátane uvažovanej
manipulačnej a inej techniky.
Predmet zákazky bude pozostávať s nasledovných krokov:
•
•
•

•
•

Spracovanie žiadosti o upustenie od variantného riešenia (ak nebude požadované
hodnotenie viacerých variant)
Spracovanie Zámeru navrhovanej činnosti v zmysle prílohy č. 9 Zákona 24/2006 Z.z.
Zabezpečenie zisťovacieho konania v spolupôsobení s navrhovateľom (styk s príslušnými
úradmi, predkladanie dokumentov a podaní, vypracovanie sprievodných listov a poskytnutie
doplňujúcich informácií podľa požiadaviek dotknutých orgánov, rokovanie s príslušnými
orgánmi a organizáciami)
Spracovanie doplňujúcej dokumentácie ako reakcie na pripomienky zo strany dotknutých
subjektov, príslušných orgánov a organizácií, občianskych združení a podobných subjektov v
rámci zisťovacieho konania
Účasť na prerokovaní rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti

Stanovenie rozsahu Zámeru navrhovanej činnosti v zmysle prílohy č. 9 Zákona 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie:
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I. Základné údaje o navrhovateľovi
1. Názov (meno).
2. Identifikačné číslo.
3. Sídlo.
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu
obstarávateľa.
5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno
dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie.
II. Základné údaje o navrhovanej činnosti
1. Názov.
2. Účel.
3. Užívateľ.
4. Charakter navrhovanej činnosti (nová činnosť, zmena činnosti a ukončenie činnosti).
5. Umiestnenie navrhovanej činnosti (kraj, okres, obec, katastrálne územie, parcelné číslo).
6. Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti (mierka 1: 50 000).
7. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.
8. Opis technického a technologického riešenia.
9. Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite (jej pozitíva a negatíva).
10. Celkové náklady (orientačné).
11. Dotknutá obec.
12. Dotknutý samosprávny kraj.
13. Dotknuté orgány.
14. Povoľujúci orgán.
15. Rezortný orgán.
16. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.
17. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice.
III. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia
1. Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území [napr. navrhované chránené
vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000),
národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti].
2. Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria.
3. Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické hodnoty územia.
4. Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia.
IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane
zdravia a o možnostiach opatrení na ich zmiernenie
1. Požiadavky na vstupy (napr. záber lesných pozemkov a pôdy, spotreba vody, ostatné surovinové a
energetické zdroje, dopravná a iná infraštruktúra, nároky na pracovné sily, iné nároky).
2. Údaje o výstupoch (napr. zdroje znečistenia ovzdušia, odpadové vody, iné odpady, zdroje hluku,
vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu, iné očakávané vplyvy, napríklad vyvolané investície).
3. Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie.
4. Hodnotenie zdravotných rizík.
5. Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na biodiverzitu a chránené územia [napr.
navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených
území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti].
6. Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia.
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7. Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice.
8. Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na súčasný stav životného
prostredia v dotknutom území (so zreteľom na druh, formu a stupeň existujúcej ochrany prírody,
prírodných zdrojov, kultúrnych pamiatok).
9. Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti.
10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na
životné prostredie.
11. Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala.
12. Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a ďalšími
relevantnými strategickými dokumentmi.
13. Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších okruhov problémov.
V. Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho variantu s prihliadnutím na
vplyvy na životné prostredie (vrátane porovnania s nulovým variantom)
1. Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu.
2. Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované varianty.
3. Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu.
VI. Mapová a iná obrazová dokumentácia
VII. Doplňujúce informácie k zámeru
1. Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre zámer, a zoznam hlavných
použitých materiálov.
2. Zoznam vyjadrení a stanovísk vyžiadaných k navrhovanej činnosti pred vypracovaním zámeru.
3. Ďalšie doplňujúce informácie o doterajšom postupe prípravy navrhovanej činnosti a posudzovaní
jej predpokladaných vplyvov na životné prostredie.
VIII. Miesto a dátum vypracovania zámeru
IX. Potvrdenie správnosti údajov
1. Spracovatelia zámeru.
2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom (pečiatkou) spracovateľa zámeru a podpisom (pečiatkou)
oprávneného zástupcu navrhovateľa.
Poznámka: Ak nie je možné niektorú z príloh doložiť, je potrebné uviesť písomné odôvodnenie.
Predmetom zákazky nebude spracovanie iných správ, štúdií a dokumentov (napr. dopravná
štúdia, emisno-technologický posudok, hluková štúdia, dendrologický posudok a pod.), ktoré sa ukážu
v procese zisťovacieho konania ako potrebné alebo si ich vyžiada príslušný orgán štátnej správy,
samosprávy alebo dotknutá organizácia. Ich prípadná potreba alebo rozsah vyplynie s požiadaviek
príslušných orgánov štátnej správy. Uchádzač ale musí potvrdiť v rámci výberového konania schopnosť
zabezpečiť tieto doplňujúce dokumenty, ak si ich príslušný úrad vyžiada, napr. čestným prehlásením,
prípadne aj zoznamom subdodávateľov. Cena bude určená rokovacím konaním po definovaní rozsahu
dokumentov príslušným orgánom štátnej správy.
Zámer navrhovanej činnosti musí byť spracovaný v zmysle nasledujúcich legislatívnych predpisov:
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, v rozsahu a štruktúre ako je uvedené v ďalšom texte tejto výzvy.
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Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, obsahu a kvalite
podľa priloženého obsahu jednotlivých dokumentov.
Požadovaný časový rámec na spracovanie dokumentov:
Druh požadovaného povolenia
Zámer navrhovanej
Rozhodnutie vydané v zisťovacom
činnosti podľa zákona č.
konaní v zmysle zákona č. 24/2006
24/2006 Z.z.
Z.z.
o posudzovaní vplyvov
na ŽP.

Predpokladané termíny
Spracovanie Oznámenia: 45 dní
od podpisu objednávky/zmluvy
a zároveň poskytnutia
nevyhnutných podkladov
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