
Mesto  Trnava, Mestský úrad v Trnave oznamuje verejnosti, že 

 

od 04.01.2022  do  25.01.2022 

 

je možné v súlade s § 23 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, oboznámiť sa so zámerom navrhovanej činnosti  

 

„MZÖ-2 – SEZAKO Trnava, s.r.o.,  

mobilné zariadenie na zhodnocovanie nebezpečných odpadov 

TT“, 

 
ktorý predložil  navrhovateľ  SEZAKO Trnava, s. r. o., Orešanská 11, 917 01 

Trnava. 

 
Účelom navrhovanej činnosti je spracovanie a úprava (zhodnocovanie) nebezpečných 

odpadov najmä z odlučovačov oleja a vody. Cieľom predmetného mobilného zariadenia je 

zhodnocovanie nebezpečných odpadov na princípe spätného získavania alebo regenerácie 

rozpúšťadiel: R2 (spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel - voda, ako rozpúšťadlo) 

v zmysle zoznamu činností zhodnocovania odpadu podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch), ako aj 

fyzikálno-mechanickej úpravy odpadov a opätovného použitia a využitia odpadov. Účelom 

navrhovanej činnosti („MZÖ-2 - SEZAKO Trnava, s.r.o., mobilné zariadenie na 

zhodnocovanie nebezpečných odpadov“) je pre celoslovenský vybudovaný funkčný systém 

zachytávania a čistenia zaolejovaných vôd (najmä z parkovísk, líniových stavieb a pod.) - ide 

o rôzne druhy a typy odlučovačov oleja z vody - pravidelne (opakovane) vyčistiť tieto objekty 

(odlučovače olejov) tak, aby plnili svoju funkciu, t. j. priamo na miestach, na celom 

Slovensku, kde sú tieto odlučovače ropných látok (ORL) vybudované, zhodnotiť nebezpečné 

odpady. Technologický proces zhodnocovania nebezpečných odpadov (spracovanie a úprava 

odpadov z odlučovačov oleja z vody) sa tak bude vykonávať v jednotlivých lokalitách v celej 

SR, kde bude mobilné zariadenie MZÖ-2 - SEZAKO Trnava, s.r.o. dočasne umiestnené. Týmto 

spôsobom sa zvýši efektivita zhodnotenia odpadov (vyčistená odpadová voda sa vracia späť 

na zavodnenie čisteného objektu), znížia sa nároky na potrebu (pitnej/úžitkovej vody na 

zavodnenie objektov) a znížia sa nároky na prepravu nebezpečných odpadov, čím dochádza k 

prekrývaniu viacerých pozitívnych účinkov na ochranu jednotlivých zložiek životného 

prostredia. 

 

Do posudzovaného zámeru možno nahliadnuť v horeuvedenom termíne v stránkových 

hodinách na Mestskom úrade v Trnave, Odbore územného rozvoja a koncepcií, č. dverí 

248,  Trhová ulica č. 3, Trnava. 

 

V elektronickej podobe je zámer zverejnený na internetovej stránke rezortu MŽP SR   

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/mzo-2-sezako-trnava-s-r-o-mobilne-

zariadenie-na-zhodnocovanie-nebezpec 

 

Verejnosť môže svoje písomné stanoviská  doručiť MŽP do 21 dní od zverejnenia 

zámeru na webovom sídle MŽP SR alebo od zverejnenia oznámenia dotknutou obcou 

podľa §65g ods.3 zákona. Písomné stanovisko sa považuje za doručené aj keď je 

doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.  

 

Ministerstvo životného prostredia SR  

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

Námestie Ľudovíta Štúra 35/1 

812 35 Bratislava 
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