
Mesto PEZINOK 
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

 

 

 

 

Okresný úrad Pezinok 

odbor starostlivosti o životné 

prostredie 

M. R. Štefánika 10 

902 01 Pezinok 

 

 

Váš list číslo / zo dňa Naše číslo Vybavuje/☎ Miesto odoslania / dátum 

OU-PK-OSZP-

2020/007018 

AugZd-3254-
21929/2020 

Ing. arch. Zdenka Augustiničová 
zdenka.augustinicova@msupezinok.sk 

033/6901 408 

Pezinok  

17.08.2020 

Stanovisko k oznámeniu o zámere navrhovanej činnosti „Zvieracie nebo“ 

Mesto Pezinok, ako povoľujúci orgán v zmysle § 3 písm. m) zákona č. 24/2006 Z. z. nižšie 

predkladá v stanovenej lehote podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. písomné stanovisko k 

predmetnému zámeru pozostávajúce z nasledovných pripomienok a námietok, pričom Mesto 

Pezinok: 

1. namieta nezaradenie Stavebného úradu Mesta Pezinok medzi povoľujúce orgány 

v bode 2.14 Zámeru, keďže z vyššie uvedeného jasne vyplýva, že predmetná 

navrhovaná činnosť si vyžaduje tiež rozhodnutia v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) napr. úpravu podkladu, 

zriadenie prístupovej komunikácie, spomínaných parkovacích miest či spevnených 

plôch a podobne; 

2. zo zámeru nie je zrejmé situovanie navrhovanej činnosti vo vzťahu ku všetkým 

vykonávaným činnostiam v rámci navrhovanej činnosti (umiestnenie zariadenia, 

priestor na uskladnenie uhynutých zvierat pred spálením, sociálno-hygienické a 

administratívne zázemie zamestnancov, parkovanie vozidiel, výjazd a pod.) 

3. absentuje koordinačná situácia s presným umiestnením navrhovanej činnosti, a to aj 

vo vzťahu k napojeniu na prvky technickej a dopravnej infraštruktúry a zo 

zakreslením sociálno-hygienického zázemia zamestnancov v nadväznosti na 

povinnosť „dodržiavať zásady osobnej hygieny“ (bod 4.10 Zámeru) nielen 

v administratívnej časti vzdialenej 1,8 km, ale aj priamo na mieste inštalácie 

spaľovacieho zariadenia; 

4. zo zámeru nie je jasné vedenie elektrickej prípojky pre chladiace zariadenie na mieste 

výkonnej činnosti, ktorá bude realizovaná na pozemkoch s parc. č. C-KN 2831/7 

a 2832/6, k. ú. Pezinok (bod 2.5 Zámeru);  

5. zámer nepočíta s vodovodnou a kanalizačnou prípojkou, preto nie je dostatočne jasné, 

ako bude zabezpečená dezinfekcia spaľovacieho zariadenia „inštalovaná v Pezinku, 

Viničianska cesta“ (bod 4.12 Zámeru), keďže „dezinfekčné prostriedky sa riedia 

pitnou vodou“ (bod 4.2.4 Zámeru) a „odpadová voda vzniká len pri čistení a 

dezinfekcii kremačnej pece“ (bod 4.3. Zámeru);    



6. zámer neobsahuje v čl. VII grafickú dokumentáciu preukazujúcu vyhovujúci dopravný 

prístup a dostatočné zabezpečenie statickej dopravy v zmysle ustanovení zákona č. 

135/1967 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon); 

7. v bode 4.12 nie je dostatočne preukázané posúdenie súladu navrhovanej činnosti s 

platnou územnoplánovacou dokumentáciou, keďže nie je jednoznačné jej situovanie 

a chýba podrobnejšia dokumentácia prevádzky a tak nie je možné úplne a spoľahlivo 

posúdiť rešpektovanie zásad a regulatívov priestorového usporiadania ako napr. 

koeficient zastavania, koeficient zelene (pozn.: spracovateľ sa sústredil len na funkčné 

využitie). 

 

Na základe vyššie uvedených nejasností, nezrovnalostí a neúplnosti predkladaného zámeru 

navrhovanej činnosti Mesto Pezinok ako povoľujúci orgán považuje za nevyhnutné spracovať 

Správu o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a preto požaduje, aby 

príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní v zmysle § 29 ods. 13 vydal 

určenie, že navrhovaná činnosť sa má posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z.. 
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