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ROZSAH HODNOTENIA 

 

 

určený podľa § 30 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“) 

pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti „Mobilné zariadenia na zhodnocovanie 

stavebného odpadu“. 

 

Navrhovateľ, Pavol Hoferica, Ovčiarsko 172, 010 04 Žilina, IČO 37 095 676, 

v zastúpení spoločnosti ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina, IČO 

31 604 528 (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 07. 12. 2020 Ministerstvu životného 

prostredia Slovenskej republiky, sekcii environmentálneho hodnotenia a odpadového 

hospodárstva, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, podľa § 22 zákona zámer 

navrhovanej činnosti „Mobilné zariadenia na zhodnocovanie stavebného odpadu“ (ďalej 

len „navrhovaná činnosť“). Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) sa dňom 

predloženia zámeru začalo konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov 

navrhovanej činnosti na životné prostredie. 

 

Predmetom navrhovanej činnosti je využívanie mobilných zariadení (čeľusťový drvič 

TEREX PEGSON XR 400, čeľusťový drvič EXTEC C12+, triediace zariadenie Warrior 

1800) na zhodnocovanie stavebných odpadov s projektovanou kapacitou presahujúcou 

100 000 t ročne. 

 

Podľa prílohy č. 8 k zákonu sa navrhovaná činnosť zaraďuje do kapitoly 

č. 9. Infraštruktúra, položky č. 11. Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného 

odpadu, s kapacitou od 100 000 t/rok do časti A, tzn. podlieha povinnému hodnoteniu. 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho 

hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, 

predložilo zámer na zaujatie stanoviska podľa § 23 ods. 1 zákona zainteresovaným subjektom 

a zároveň ho zverejnilo na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky, na adrese:  

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/mobilne-zariadenia-na-zhodnocovanie-

stavebneho-odpadu--1. 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/mobilne-zariadenia-na-zhodnocovanie-stavebneho-odpadu--1
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/mobilne-zariadenia-na-zhodnocovanie-stavebneho-odpadu--1
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Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho 

hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, 

listom č. 4605/2021-1.7/vt, 3276/2021, 3277/2021-int.zo dňa 21. 01. 2021, upovedomilo 

navrhovateľa, povoľujúci orgán, rezortný orgán, dotknutý orgán, dotknutú obec a ostatných 

účastníkov konania, že prerokovanie podľa § 30 ods. 1 zákona sa v súlade s § 65g ods. 1 

zákona vykoná písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe [v súlade so 

zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)]. 

 

K návrhu rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti zaslal navrhovateľ stanovisko, 

v ktorom nesúhlasil s návrhom špecifickej požiadavky pod bodom č. 2.2.3. Predložiť hlukovú 

štúdiu, vypracovanú pre najexponovanejšie činnosti a s vyhodnotením aj s ohľadom na 

špecifické zdroje hluku v posudzovanej lokalite. Nakoľko v stanovisku spoločnosť ZSNP DA, 

s.r.o. uviedla predpoklad ohrozenia svojich zamestnancov zvýšenou hlučnosťou a Regionálny 

úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom bude podľa predloženého 

stanoviska žiadať predloženie vypracovanej hlukovej štúdie pred začatím činnosti, 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody, biodiverzity 

a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len 

„MŽP SR“), túto špecifickú požiadavku v rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti 

ponechalo. 

 

MŽP SR na základe predloženého zámeru, stanovísk doručených k zámeru a stanovísk 

k návrhu rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti doručených v zmysle predchádzajúceho 

odseku, určuje podľa § 30 zákona nasledovný rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti:  

 

1. VARIANTY  PRE  ĎALŠIE  HODNOTENIE 

 

Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti sa určuje dôkladné 

zhodnotenie nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť 

neuskutočnila) a variantu uvedeného v zámere.  

 

2. ROZSAH  HODNOTENIA  URČENÝCH  VARIANTOV   
 

2.1.  Všeobecné podmienky  

2.1.1. Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení činnosti. Vzhľadom na 

povahu a rozsah navrhovanej činnosti a jej lokalizáciu je potrebné, aby správa 

o hodnotení činnosti obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe 

č. 11 zákona, primerane charakteru navrhovanej činnosti.  

2.1.2. Na vypracovanie správy o hodnotení činnosti sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie 

druhého stupňa v študijnom odbore zodpovedajúcom odboru činnosti alebo oblasti 

činnosti uvedenej vo vyhláške č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie. 

2.1.3. Pre hodnotenie navrhovanej činnosti sa nestanovuje časový harmonogram, ani žiadne 

špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti. 

2.1.4. Navrhovateľ doručí na MŽP SR kompletné vyhotovenie správy o hodnotení činnosti 

v listinnej podobe v počte 2 kusy, 1 samostatné všeobecne zrozumiteľné záverečné 

zhrnutie a 1 správu o hodnotení činnosti na elektronickom nosiči dát (MŽP SR si 

vyhradzuje právo spresniť konečný počet dokumentácií podľa potrieb vyplývajúcich 

z ustanovení zákona). 



Strana č. 3 rozsahu hodnotenia č. 4605/2021-1.7/vt, zo dňa 09. 02. 2021 

2.2.  Špecifické požiadavky 

Zo stanovísk doručených k predmetnej navrhovanej činnosti vyplynula potreba 

v správe o hodnotení činnosti podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy otázok súvisiacich 

s navrhovanou činnosťou: 

2.2.1. Uviesť menovité tepelné príkony v MW pre dieselagregáty zariadení.  

2.2.2. Uviesť začlenenie spaľovacích zariadení dieselagregátov podľa menovitého tepelného 

príkonu podľa § 3 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov 

v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení 

neskorších predpisov v súlade s prílohou č. 1 tejto vyhlášky. 

2.2.3. Predložiť hlukovú štúdiu, vypracovanú pre najexponovanejšie činnosti 

a s vyhodnotením aj s ohľadom na špecifické zdroje hluku v posudzovanej lokalite. 

2.2.4. V rámci kapitoly B.I.2. správy o hodnotení činnosti uviesť zdroje vody pre pitné účely 

ako aj pre technologické účely a preveriť dostatočnosť kapacity zdrojov vody pre 

navrhovanú činnosť. 

2.2.5. V rámci kapitoly B.I.5. správy o hodnotení činnosti vyhodnotiť dopravné zaťaženie 

dotknutého územia v súvislosti s dovozom a odvozom spracovávaného materiálu. 

2.2.6. V rámci kapitoly B.II.1. správy o hodnotení činnosti upresniť údaje o druhu súhlasov 

na zriadenie zdrojov znečisťovania ovzdušia príslušným orgánom ochrany ovzdušia. 

2.2.7. V rámci kapitoly C.III.4. správy o hodnotení činnosti zhodnotiť vplyv všetkých 

emitovaných znečisťujúcich látok, vrátane spaľovacích zariadení – dieselagregátov, 

a zhodnotiť imisnú situáciu kumulatívne s inými navrhovanými činnosťami v rámci 

prevádzky spolu s jestvujúcimi zdrojmi znečisťovania ovzdušia v danej lokalite. 

2.2.8. V rámci kapitoly C.IV. správy o hodnotení činnosti navrhnúť opatrenia na elimináciu 

prašnosti spôsobenej prevádzkou zariadení a posúdiť ich primeranosť. 

2.2.9. V rámci kapitoly C.IV. správy o hodnotení činnosti navrhnúť podrobné opatrenia na 

zabránenie kontaminácie podzemných vôd prevádzkou zariadení. 

2.2.10. Vyhodnotiť všetky požiadavky, pripomienky a odporúčania zo stanovísk doručených 

k zámeru, a tiež písomne zhodnotiť splnenie jednotlivých špecifických požiadaviek 

tohto rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti. 

 

3.  UPOZORNENIE  

 

Podľa § 30 ods. 6 zákona je platnosť rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti 3 roky 

od jeho určenia, ak sa v harmonograme neurčí inak. 

 

Podľa § 30 ods. 7 zákona je navrhovateľ povinný v spolupráci s dotknutou obcou 

bezodkladne informovať verejnosť spôsobom v mieste obvyklým o určenom rozsahu 

hodnotenia navrhovanej činnosti.  

 

Podľa § 30 ods. 8 zákona môže verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, 

dotknutý orgán a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej 

činnosti do 10 pracovných dní od jeho zverejnenia podľa § 30 ods. 7 zákona príslušnému 

orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.  

 

 

 

 

Ing. Roman Skorka 

riaditeľ odboru 
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Rozdeľovník (elektronicky): 

1. ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina 

2. Mesto Žiar nad Hronom, ul. Š. Moyzesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom 

3. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy 

vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 

Žilina 

4. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody, 

biodiverzity a odpadového hospodárstva, odbor environmentálnych rizík a biologickej 

bezpečnosti a odpadového hospodárstva, TU 

5. Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská 

Bystrica 

6. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Matice 

slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom 

7. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor krízového riadenia, Nám. Matice slovenskej 8, 

965 01 Žiar nad Hronom 

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila 

a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom  

9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Žiar nad Hronom, Ul. SNP 127, 

965 01 Žiar nad Hronom 

10. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava 

11. Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom 

12. ZSNP DA, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom 


