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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 

navrhovanú činnosť „Zhodnotenie Al odpadov hydrometalurgickou technológiou“ (ďalej 

len „navrhovaná činnosť“). 

  

Navrhovateľ, Aldross, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom,  

IČO 54 186 960 zastúpený spoločnosťou Enviroservis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar 

nad Hronom, IČO 36 629 073 (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 01. 02. 2022 Ministerstvu 

životného prostredia Slovenskej republiky, sekcii posudzovania vplyvov na životné prostredie, 

odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len ,,MŽP SR“) podľa § 22 zákona 

zámer navrhovanej činnosti, vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona. 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 vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadu, 

hliníkovej trosky hydrometalurgickou technológiou. 

 

Podľa prílohy č. 8 k zákonu je navrhovaná činnosť zaradená do kapitoly  

č. 9. Infraštruktúra, do položky č. 7. Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných 

odpadov spaľovaním, alebo zariadenia na úpravu, spracovanie a zhodnocovanie nebezpečných 

odpadov a podľa časti A podlieha bez limitu povinnému hodnoteniu. Navrhovaná činnosť je 

zaraditeľná aj do kapitoly 3. Hutnícky priemysel, položky č. 5 Prevádzky na výrobu surových 

neželezných kovov z rúd, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickými, chemickými 

alebo elektrolytickými procesmi a podľa časti A podlieha bez limitu povinnému hodnoteniu. 

 

Zámer navrhovanej činnosti je predložený v jednom realizačnom variante navrhovanej 

činnosti. 

 

MŽP SR predložilo zámer navrhovanej činnosti na zaujatie stanoviska podľa § 23               

ods. 1 zákona zainteresovaným subjektom a zároveň ho zverejnilo na webovom sídle 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese: 
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https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zhodnotenie-al-odpadov-hydrometalurgickou-

technologiou 

 

Prerokovanie v zmysle § 30 ods. 1 zákona vo veci navrhovanej činnosti sa vykonalo  

v súlade s § 65g ods. 1 zákona písomne v listinnej a 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).  

 

MŽP SR listom č. 3892/2022-11.1.1/mo, 21399/2022, 21400/2022 zo dňa 11. 04. 2022 

upovedomilo navrhovateľa, povoľujúci orgán, rezortný orgán, dotknuté orgány, dotknuté obce 

a ostatných účastníkov konania o tom, že môžu podávať pripomienky k návrhu rozsahu 

hodnotenia, ktorý bol prílohou uvedeného upovedomenia, a to v lehote do 10 dní od doručenia 

predmetného upovedomenia. 

 

Stanoviská k zámeru navrhovanej činnosti, ktoré boli doručené na MŽP SR podľa zákona 

obsahovali niekoľko pripomienok k navrhovanej činnosti, ktoré si vyžadovali prerokovanie 

rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti v zmysle zákona a na základe ktorých MŽP SR 

špecifikovalo požiadavky uvedené v bode 2.2. tohto rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti.  

 

Navrhovateľovi boli zaslané kópie doručených stanovísk k zámeru navrhovanej činnosti 

a k návrhu rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti na vyhodnotenie podľa bodu 2.2.6. tohto 

rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti. K návrhu rozsahu hodnotenia bolo doručené 

stanovisko Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie, ktorý 

uviedol, že rozptylovú štúdiu bude požadovať až ako podmienku pre ďalšie povoľovacie 

konanie. Vzhľadom na to, že v správe o hodnotení je potrebné vyhodnotiť predpokladané 

vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie, MŽP SR uvedenú pripomienku k návrhu 

rozsahu hodnotenia neakceptovalo. Bolo doručené aj stanovisko navrhovateľa, ktorý uviedol, 

že považuje požiadavku na vypracovanie správy o hodnotení za bezpredmetnú. MŽP SR ani 

toto stanovisko neakceptovalo, pretože navrhovaná činnosť podlieha povinnému hodnoteniu 

a zámer nespĺňa podmienku uvedenú v ods. 1 § 32 zákona. 

 

MŽP SR na základe odborného posúdenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti, 

zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk, určuje 

nasledovný rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti, ktorého návrh bol prerokovaný v zmysle 

predchádzajúceho odseku:  

 

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 realizačného variantu uvedeného v zámere. 

 

2.  ROZSAH HODNOTENIA  URČENÝCH  VARIANTOV 

2.1.   Všeobecné podmienky      

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

a rozsah navrhovanej činnosti a jej lokalizáciu je potrebné, aby správa o hodnotení 

obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 11 zákona, 

primerane charakteru navrhovanej činnosti. 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zhodnotenie-al-odpadov-hydrometalurgickou-technologiou
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zhodnotenie-al-odpadov-hydrometalurgickou-technologiou
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2.1.2.   Na vypracovanie správy o hodnotení sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa v študijnom odbore zodpovedajúcom odboru činnosti alebo oblasti činnosti 

uvedenej vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

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. 

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

3x v listinnom vyhotovení, 2x samostatné všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie 

v papierovom vyhotovení (pre dotknutú obec a pre verejnosť) a 1x správu o hodnotení 

na elektronickom nosiči dát. (nákresy vo formáte *.pdf, *.jpg a *.kmz) (MŽP SR si 

vyhradzuje právo spresniť konečný počet dokumentácií podľa potrieb vyplývajúcich 

z ustanovení zákona). 

2.2.   Špecifické požiadavky 

Zo stanovísk doručených k zámeru navrhovanej činnosti vyplynula potreba v správe 

o hodnotení podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy otázok súvisiacich s navrhovanou 

činnosťou: 

2.2.1. Uviesť súlad s Vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2018/1147 z 10. augusta 

2018, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ 

stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní odpadov 

(oznámené pod číslom C 2018, 5070), časť Neželené kovy BAT 87. až 89. 

2.2.2. Uviesť bližšiu špecifikáciu odpadu z výrobnej činnosti, vrátane odpadov z čistiacich 

procesov tzn. z práčok pri čistení vzdušnín. 

2.2.3. Vyhodnotiť vplyv nového zdroja znečisťovania spolu s jestvujúcimi zdrojmi 

znečisťovania ovzdušia v danej lokalite. 

2.2.4. Vypracovať rozptylovú štúdiu, v ktorej bude vyhodnotená imisná situácia pre všetky 

emitované znečisťujúce látky spolu s jestvujúcimi zdrojmi znečisťovania ovzdušia. 

2.2.5. Navrhnúť konkrétne opatrenia na ochranu podzemných vôd v ochrannom pásme II. 

stupňa prírodných liečivých zdrojov v Sklených Tepliciach. 

2.2.6. V správe o hodnotení sa vyjadriť ku všetkým pripomienkam doručeným k zámeru 

navrhovanej činnosti, prípadne k určenému rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti 

(od orgánov štátnej správy a samosprávy, ako aj účastníkov konania) v prehľadnej 

forme vyhodnotiť splnenie všetkých požiadaviek a odporúčaní zo stanovísk 

doručených k zámeru navrhovanej činnosti, a k určenému rozsahu hodnotenia 

navrhovanej činnosti, resp. odôvodniť ich nesplnenie. 

 

3.  UPOZORNENIE 

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

od jeho určenia. 

 

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

informuje verejnosť o určenom rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a jeho 

harmonograme spôsobom v mieste obvyklým. 

 

Podľa § 30 ods. 8 zákona verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, 
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dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej 

činnosti alebo jej zmeny do desiatich pracovných dní od jeho zverejnenia podľa § 30 ods. 7 

zákona príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi. 

 

 

 

 Mgr. Barbora Donevová 

  riaditeľka odboru                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Doručuje sa (elektronicky): 

1. Enviroservis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom 

2. Obec Ladomerská Vieska, Obecný úrad, Vieska 132, 965 01 Ladomerská Vieska 

3. Mesto Žiar nad Hronom, Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom 

4. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava  

5. Slovenská inšpekcia životného prostredia, inšpektorát životného prostredia Banská 

Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 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. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ul. 

M. Chrásteka 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom 

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

965 01 Žiar nad Hronom 

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

a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom 

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

Bystrica 

12. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia obehového 

hospodárstva, odbor odpadového hospodárstva, TU 

13. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 

212 

14. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov 

na životné prostredie, odbor integrovanej prevencie, TU 

 

 


