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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 „Úprava nebezpečných odpadov na 
mobilnom drviacom zariadení“.

Navrhovateľ, GBS group, s.r.o., Partizánska 17, 984 01 Lučenec, prostredníctvom 
splnomocneného zástupcu INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská 
Bystrica (ďalej len „navrhovateľ“), predložil dňa 09. 06. 2017 Ministerstvu životného 
prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“), odboru posudzovania vplyvov na 
životné prostredie podľa § 22 zákona zámer navrhovanej činnosti „Úprava nebezpečných 
odpadov na mobilnom drviacom zariadení“ (ďalej len „zámer“) na posúdenie podľa zákona.

Zámer bol predložený okrem nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa 
navrhovaná činnosť neuskutočnila) a jednom navrhovanom variante, nakoľko MŽP SR listom 
č. 4692/2017-1.7/bj zo dňa 28. 04. 2017 upustilo od požiadavky variantného riešenia 
navrhovanej činnosti.

Účelom navrhovanej činnosti je prevádzka mobilného drviaceho zariadenia na úpravu 
nebezpečných odpadov. Drvené budú odpady s katalógovými číslami v zmysle vyhlášky MŽP 
SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej len “Katalóg odpadov“) 
17 02 04 sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované 
nebezpečnými látkami, 19 12 11 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického 
spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky a 19 12 06 drevo obsahujúce nebezpečné 
látky. Predpokladané množstvo upravených odpadov je do 36 000 t/rok.

MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako príslušný orgán 
štátnej správy podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 písm. 
k) a § 54 ods. 2 písm. k) zákona, oznámilo, že podľa § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, sa dňom doručenia 
zámeru navrhovateľom začalo konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na 
životné prostredie.

MŽP SR zaslalo zámer podľa § 23 ods. 1 zákona dotknutej obci a informáciu o 
zverejnení zámeru rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu a dotknutým orgánom.

Dňa 31. 07. 2017 sa konalo na MŽP SR prerokovanie návrhu rozsahu hodnotenia 
navrhovanej činnosti. Prerokovania sa zúčastnil splnomocnený zástupca navrhovateľa (Ing. 
Musil, INECO s.r.o.) a zástupkyňa príslušného orgánu (MŽP SR). Zástupca navrhovateľa bol 
oboznámený so stanoviskami doručenými k zámeru. Pri prerokovaní rozsahu hodnotenia pre
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navrhovanú činnosť zástupca navrhovateľa súhlasil so všetkými pripomienkami 
premietnutými do návrhu rozsahu hodnotenia-

MŽP SR po prerokovaní s navrhovateľom určuje podľa § 30 zákona nasledovný 
rozsah hodnotenia:

1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE
Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti „Úprava 

nebezpečných odpadov na mobilnom drviacom zariadení“ sa určuje dôkladné zhodnotenie 
nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila) 
a variantu uvedeného v predloženom 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.

2.1.2. Pre hodnotenie navrhovanej činnosti sa nestanovuje časový harmonogram, ani žiadne 
špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia.

2.1.3. Navrhovateľ doručí MŽP SR 3x kompletné vyhotovenie správy o hodnotení v 
listinnom vyhotovení, lx Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie v listinnom 
vyhotovení (uvedené v prílohe č. 11 časti C bode X. zákona), lx kompletné 
vyhotovenie správy o hodnotení na elektronickom nosiči dát.

2.2. Špecifické požiadavky
Zo stanovísk doručených k predmetnému zámeru a po preštudovaní zámeru vyplynula

potreba v správe o hodnotení podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy otázok súvisiacich
s navrhovanou činnosťou:
2.2.1. Vypracovať imisno-prenosové posúdenie vplyvu navrhovanej činnosti na kvalitu 

ovzdušia znečisťujúcimi látkami (rozptylovú štúdiu) vrátane emisií zo spaľovania 
paliva v dieselagregáte s uvedením hmotnostných tokov znečisťujúcich látok;

2.2.2. Začleniť navrhovanú činnosť ako zdroj znečisťovania ovzdušia;
2.2.3. Uviesť menovitý tepelný príkon dieselagregátu v MW;
2.2.4. Doplniť materiálovú bilanciu odpadov - § 27 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 371/2015;
2.2.5. Uviesť návrh opatrení na zmiernenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné 

prostredie;
2.2.6. V dokumentácií používať aktuálne údaje týkajúce sa VZN mesta Žiar nad Hronom o 

spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a o 
projektoch v oblasti odpadového hospodárstva v meste Žiar nad Hronom, označenie 
cesty 1/9 ako aj údaje o RÚSES okresu Žiar nad Hronom;

2.2.7. Vypracovať hlukovú štúdiu;
2.2.8. Vyhodnotiť kumulatívne a synergické vplyvy na životné prostredie a zdravie 

obyvateľstva v súvislosti s navrhovanou činnosťou zhodnocovania ostatných odpadov 
na tom istom zariadení v tej istej lokalite;
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2.2.9. V bode X. Správy o hodnotení okrem zhrnutia navrhovanej činnosti a jej vplyvov na 
životné prostredie sa vyjadriť ku všetkým pripomienkam doručeným k zámeru a v 
prehľadnej forme vyhodnotiť splnenie všetkých požiadaviek a odporúčaní zo stanovísk 
doručených k zámeru resp. odôvodniť ich nesplnenie.

3. UPOZORNENIE
Podľa § 30 ods. 6 zákona platnosť rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej 

zmeny, určeného podľa ods. 1 je tri roky od jeho určenia, ak sa v harmonograme neurčí inak.
Podľa § 30 ods. 7 zákona je navrhovateľ povinný v spolupráci s dotknutou obcou bez 

zbytočného odkladu informovať vhodným spôsobom verejnosť o určenom rozsahu hodnotenia.
Podľa § 30 ods. 8 zákona môžu verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, 

dotknutý orgán a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej 
činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia podľa odseku 7 príslušnému orgánu, 
ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.
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Príloha:
- kópie doručených stanovísk k zámeru (len pre navrhovateľa)

Rozdeľovník:

1. GBS group, s.r.o., Partizánska 17, 984 01 Lučenec
2. INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
3. Mesto Žiar nad Hronom, ul. Š. Moyzesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
4. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej 

správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Námestie Ľ. Štúra 1, Banská 
Bystrica

5. Banskobystrický samosprávny kraj, 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. MŽP SR, odbor odpadového hospodárstva, TU
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