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ROZHODNUTIE 

 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na 

životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej 

správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona 

č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a ako 

príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. 

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

neskorších predpisov, podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov 

 

prerušuje  konanie 

 

vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti 

„Zvýšenie kapacity existujúceho mobilného zariadenia na zhodnocovanie ostatných 

stavebných odpadov“, navrhovateľa KRISTAV s.r.o., Pažica 9/2320, 080 06 Prešov, IČO 

47 821 230, na dobu 30 dní.  

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na 

životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, vyzýva navrhovateľa 

KRISTAV s.r.o., Pažica 9/2320, 080 06 Prešov, aby podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, odstránil nedostatky 

podania a žiada o predloženie zámeru navrhovanej činnosti „Zvýšenie kapacity existujúceho 

mobilného zariadenia na zhodnocovanie ostatných stavebných odpadov“, vypracovaného podľa 

prílohy č. 9 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Odôvodnenie:  

 

Navrhovateľ, KRISTAV s.r.o., Pažica 9/2320, 080 06 Prešov, IČO 47 821 230 (ďalej len 

„navrhovateľ“), doručil dňa 18. 11. 2022 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, 

sekcii posudzovania vplyvov na životné prostredie, odboru posudzovania vplyvov na životné 

prostredie (ďalej len „MŽP SR“), podanie označené ako oznámenie o zmene navrhovanej 

činnosti „Zvýšenie kapacity existujúceho mobilného zariadenia na zhodnocovanie ostatných 

stavebných odpadov“ (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“) dňom doručenia podania správnemu orgánu príslušnému vo veci rozhodnúť začalo 

správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné 

prostredie. MŽP SR o tejto skutočnosti upovedomilo podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku 

známych účastníkov konania listom č. 13879/2022-11.1.1/vt, 70882/2022, zo dňa 05. 12. 2022. 

 

Predmetom doručeného podania je doplnenie mobilného zariadenia na zhodnocovanie 

stavebných odpadov – drviacej lyžice MB CRUSHER MF 80,3 S4 s maximálnym výkonom 

34 m3/hod., čo predstavuje cca 61,2 t/hod., t. j. 122 400 t/rok, k existujúcemu mobilnému 

zariadeniu – drviacej lyžici MB CRUSHER MB-C50 S4 s maximálnym výkonom 10 m3/hod., čo 

predstavuje cca 18 t/hod., t. j. 36 000 t/rok, ktoré bolo predložené ako oznámenie o zmene 

navrhovanej činnosti vypracované podľa prílohy č. 8a k zákonu 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“).  

 

Podľa prílohy č. 8 k zákonu sa zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným zariadením 

zaraďuje do kapitoly č. 9. Infraštruktúra, položky č. 11. Zariadenie na zhodnocovanie ostatného 

stavebného odpadu, s kapacitou od 50 000 t/rok do 100 000 t/rok do časti B (zisťovacie konanie) 

a s kapacitou od 100 000 t/rok do časti A (povinné hodnotenie). 

 

MŽP SR po preštudovaní predloženej dokumentácie zastáva názor, že nakoľko existujúce 

mobilné zariadenie s kapacitou 36 000 t/rok nie je zaraditeľné podľa prílohy č. 8 k zákonu ani do 

časti A ani do časti B, na uvedené doplnenie mobilného zariadenia sa nebudú vzťahovať 

ustanovenia § 18 ods. 2 písm. c) a d) zákona. V tomto prípade pôjde o novú činnosť zaraditeľnú 

podľa prílohy č. 8 k zákonu do časti A, na ktorú sa vzťahuje ustanovenie § 18 ods. 1 písm. a) 

zákona, a pre ktorú je potrebné predložiť príslušnému orgánu zámer vypracovaný podľa § 22 

a prílohy č. 9 zákona. 

 

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, nakoľko doručené podanie nespĺňa náležitosti prílohy 

č. 9 zákona, MŽP SR v súlade s § 29 ods. 1 správneho poriadku vyzýva navrhovateľa na 

odstránenie nedostatkov podania a o predloženie zámeru v súlade s § 22 ods. 1 zákona na 

MŽP SR v dvoch listinných vyhotoveniach zámeru a elektronicky.  

 

Podľa kapitoly V. prílohy č. 9 k zákonu je obsahom zámeru porovnanie variantov 

navrhovanej činnosti vrátane porovnania s nulovým variantom. Podľa § 22 ods. 6 zákona môže 

príslušný orgán na základe žiadosti navrhovateľa vo výnimočnom prípade upustiť do 30 dní od 

doručenia žiadosti od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti najmä vtedy, ak nie 

je k dispozícii iná lokalita, alebo ak pre navrhovanú činnosť neexistuje iná technológia. 
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MŽP SR zároveň vracia navrhovateľovi jedno listinné vyhotovenie oznámenia o zmene 

navrhovanej činnosti.   

 

Poučenie:  

 

Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku nemožno 

odvolať. 

 

Podľa § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku správny orgán konanie zastaví, ak účastník 

konania na výzvu správneho orgánu v určenej lehote neodstráni nedostatky svojho podania.  

 

 

 

 

 

 

Mgr. Michaela Seifertová 

generálna riaditeľka sekcie 

 

Príloha 

1 x Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (len pre navrhovateľa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručuje sa: 

1. KRISTAV s.r.o., Pažica 9/2320, 080 06 Prešov (poštou) 

2. Mestský úrad v Prešove, Hlavné 73, 080 01 Prešov (elektronicky) 


