
 
 

Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie 
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 

 

 

Bratislava, 13. decembra 2022 

Číslo: 10341/2022-11.1/sm 

73313/2022 

 

 

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 § 32 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje, 

že správu o hodnotení činnosti „Zhodnocovanie ostatných odpadov mobilnými 

zariadeniami“, navrhovateľa JOMA Skalica, s. r. o., Škarniclovská 107/14, 909 01 Skalica, IČO 

46 597 611 v zastúpení Ing. Andrej Žibek EKO-SPIRIT, Sihoťská 5, 920 01 Hlohovec, IČO 37 

994 361, 

nie je potrebné vypracúvať. 

Odôvodnenie:  

Navrhovateľ, JOMA Skalica, s. r. o., Škarniclovská 107/14, 909 01 Skalica, IČO 46 597 

611 v zastúpení Ing. Andrej Žibek EKO-SPIRIT, Sihoťská 5, 920 01 Hlohovec, IČO 37 994 361 

(ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 26. 08. 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 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 o posudzovaní vplyvov“) zámer navrhovanej činnosti 

„Zhodnocovanie ostatných odpadov mobilnými zariadeniami“ (ďalej len „navrhovaná 

činnosť“).  

MŽP SR upovedomilo podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), známych 

účastníkov konania, že dňom doručenia zámeru začalo správne konanie vo veci posudzovania 

predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. 

MŽP SR zaslalo zámer podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov na vyjadrenie 

rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci a zároveň ho 



2. strana rozhodnutia č. 10341/2022-11.1/sm, 73313/2022 zo dňa 22. 11. 2022 
 

v súlade s § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov zverejnilo na webovom sídle Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese:  

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zhodnocovanie-ostatnych-odpadov-mobilnymi-

zariadeniami  

Predmetom navrhovanej činnosti je prevádzkovanie mobilných zariadení určených na 

zhodnocovanie stavebného odpadu (sutiny) vzniknutého búracími prácami (stavebný odpad z 

demolácií), prípadne iných podobných odpadov skupiny 17 a 20 v zmysle vyhlášky Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 

odpadov a ich následné využitie.  

Na základe rozhodnutia č. 10341/2022-11.1/sm, 40829/2022, zo dňa 10. 08. 2022, ktorým 

MŽP SR upustilo od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti, obsahuje zámer 

jedno variantné riešenie navrhovanej činnosti a nulový variant. 

K zámeru navrhovanej činnosti boli doručených celkovo 5 stanovísk:  

1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia obehového hospodárstva, 

odbor odpadového hospodárstva, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, v liste č. 51679/2022 

zo dňa 03. 11. 2022 uvádza nasledujúce pripomienky k predloženému zámeru navrhovanej 

činnosti (v pôvodnom znení): 

- prevádzkovateľ mobilného zariadenia uvádza, že na mobilnom zariadení RESTA 

900x600 bude zhodnocovať stavebný odpad činnosťou R5, R12 a R13, pričom 

nesúhlasíme, aby mobilné zariadenie malo udelený kód činnosti R13, čo je v 

rozpore s § 5 ods. 4 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (predmetný kód 

činnosti R13 sa udeľuje len pri stacionárnom zariadení), 

- prevádzkovateľ mobilného zariadenia uvádza, že na mobilnom zariadení Hammel 

VB 650D bude zhodnocovať odpadové drevo, palety, hliník a ľahké kovy a pod. 

činnosťou R5, R12 a R13, pričom nesúhlasíme, aby predmetné mobilné zariadenie 

malo udelený kód činnosti R13, čo je v rozpore s § 5 ods. 4 písm. c) zákona  

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (predmetný činnosti R13 sa udeľuje len pri 

stacionárnom zariadení) a tiež je nesprávne uvedený kód činnosti R5, 

- pri mobilnom zariadení Hammel VB 650D žiadame doplniť výstupy zo zariadenia t. 

j. kat. čísla odpadov, 

- na základe vyššie uvedeného žiadame aby uvedené nedostatky boli odstránené. 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko rezortného orgánu na vedomie a uvádza, že 

v rámci navrhovanej činnosti sa budú zhodnocovať odpady podľa prílohy č. 1 zákona č. 79/2015 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov činnosťami 

R5 a R12, pričom uvedená požiadavka o vylúčenie zhodnocovania odpadov činnosťou R13 bude 

riešená podmienkami, ktoré podmienia realizáciu navrhovanej činnosti v prípade, že na základe 

výsledku procesu posudzovania vplyvov bude MŽP SR súhlasiť s realizáciou navrhovanej 

činnosti. Navrhovateľ počas nahliadnutia do spisu podľa § 22 zákona č. 71/1967 o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov doplnil, že na mobilnom zariadení 

Hammel VB 650D bude ako výstupný odpad vznikať odpad z neželezných kovov (19 10 02) 

a drevo iné ako uvedené v 19 12 06 (19 12 07) uvedené podľa Katalógu odpadov v zmysle 

vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z. Tieto údaje 

budú doplnené a uvedené v rámci záverečného stanoviska vydaného pre navrhovanú činnosť. 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zhodnocovanie-ostatnych-odpadov-mobilnymi-zariadeniami
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zhodnocovanie-ostatnych-odpadov-mobilnymi-zariadeniami
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2. Trnavský samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia, 

Starohájska 10, 917 01 Trnava, v liste č. 16579/2022/OÚPŽP-3 zo dňa 10. 10. 2022 uvádza, 

že s predmetným zámerom súhlasí a nemá k nemu žiadne pripomienky. 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie. 

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 09 Trnava, 

v liste č. RÚVZ/2022/03189/Zam-PPL zo dňa 30. 09. 2022 uvádza, že s predmetným 

zámerom súhlasí za splnenia uvedených podmienok, cit.: 

- „Podľa § 52 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. a Nariadenia vlády SR 

č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na 

ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení 

neskorších predpisov zabezpečiť objektivizáciu pracovného prostredia zmeraním 

hlukovej expozície u zamestnancov na pracovisku. Výsledky merania predložiť na 

RÚVZ Trnava. Termín: do 2 mesiacov od uvedenia zariadenia do prevádzky. 

- Podľa § 52 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. a Nariadenia vlády SR 

č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 

chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov zabezpečiť 

objektivizáciu pracovného prostredia zmeraním koncentrácie pevného aerosólu 

(prachu) u zamestnancov na pracovisku. Výsledky merania predložiť na RÚVZ 

Trnava. Termín: do 2 mesiacov od uvedenia zariadenia do prevádzky.“  

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie a uvedené 

podmienky zohľadní v záverečnom stanovisku navrhovanej činnosti. 

4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Rybníková 9, 917 00 

Trnava, v liste č. ORHZ-TT-2022/0000378-002 zo dňa 22. 09. 2022 uvádza, že z hľadiska 

ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov navrhovanej činnosti na 

životné prostredie a nemá k nemu žiadne pripomienky. 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie. 

5. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a 

vybraných zložiek životného prostredia kraja, v liste č.: OU-TT-OSZP1-2022/041447-002 zo 

dňa 07. 10. 2022 uvádza niekoľko legislatívnych podmienok, ktoré je navrhovateľ povinný 

dodržiavať: 

- najneskôr sedem dní vopred písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového 

hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude realizácia navrhovanej činnosti, 

miesto, kde bude túto činnosť vykonávať, druh, kategóriu a predpokladané 

množstvo odpadu, ktorý bude zhodnocovaný a predpokladaný čas výkonu činnosti, 

- mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov je možné prevádzkovať na jednom 

mieste kratšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, 

- mobilné zariadenie prevádzkovať v súlade so schváleným prevádzkovým 

poriadkom, 

- viesť prevádzkovú dokumentáciu mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov 

v súlade s § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 

371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 371/2015 Z. z.“). V prípade 

zmien v prevádzke mobilného zariadenia prispôsobiť vydaný prevádzkový poriadok 
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týmto zmenám v súlade s § 10 ods. 7 vyhlášky č. 371/2015 Z. z., 

- s odpadmi vzniknutými pri prevádzke mobilného zariadenia ďalej nakladať v súlade 

so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ich zhodnotenie alebo zneškodnenie 

zabezpečovať cestou oprávnených zmluvných partnerov, 

- nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý 

neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby 

nedochádzalo k riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a 

ohrozenia rastlín a živočíchov, obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a 

nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu, 

- po ukončení zhodnocovania odpadov mobilným zariadením uviesť nehnuteľnosť, 

na ktorej bolo zariadenie umiestnené do pôvodného stavu, 

- činnosť zhodnocovania R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických 

materiálov je možné použiť jedine za predpokladu, že výstupný recyklát/stavebný 

výrobok bude svojim zložením zodpovedať požiadavkám príslušných technických 

noriem na stavebné výrobky. Tento recyklát/stavebný výrobok môže byť ďalej 

použitý ako materiál pri stavebnej činnosti pri dodržaní požiadaviek na stavebné 

výrobky v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, 

- prevádzkovateľ mobilného zariadenia je povinný zopakovať skúšky typu výrobku v 

súlade s požiadavkami technických špecifikácií ak sa použije nový zdroj 

recyklovaného kameniva alebo iného stavebného výrobku, 

- viesť Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov, uchovávať Evidenčný 

list zariadenia na zhodnocovanie odpadov, dodržiavať ohlasovaciu povinnosť 

v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 

366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších 

predpisov, 

- kód zhodnocovania R13 – Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností 

R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) nie je možné 

udeliť na mobilné zariadenia. 

Vo svojom stanovisku ďalej uvádza, že navrhovateľ je povinný dodržiavať hierarchiu 

odpadového hospodárstva, postupovať podľa obsahu a odporúčaní rozhodnutia 

vydaného príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a dodáva, že 

k predloženému zámeru nemá zásadné pripomienky. 

 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko povoľujúceho orgánu na vedomie a dodáva, že 

navrhovateľ je v súvislosti s realizáciou navrhovanej činnosti povinný dodržiavať všetky platné 

právne predpisy. 

 

Nakoľko sú údaje uvedené v zámere postačujúce vzhľadom na charakter, rozsah a vplyvy 

navrhovanej činnosti, ako aj s prihliadnutím na stanoviská doručené k zámeru podľa § 23 zákona 

o posudzovaní vplyvov a po ich podrobnom posúdení, MŽP SR v súlade s § 32 ods. 1 zákona 

o posudzovaní vplyvov rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  
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Na ďalší postup hodnotenia sa primerane použijú ustanovenia § 33 až 39 zákona 

o posudzovaní vplyvov. V ďalších krokoch procesu posudzovania bude zámer plniť funkciu 

správy o hodnotení činnosti.  

Poučenie:  

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku 

v znení neskorších predpisov na MŽP SR v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia 

účastníkovi konania.  

 

 

 

Mgr. Michaela Seifertová 

generálna riaditeľka sekcie 

 

 

Doručuje sa (elektronicky): 

1. Ing. Andrej Žibek EKO – SPIRIT, Sihoťská 5, 920 01 Hlohovec 

2. Obec Košolná – Obecný úrad, Košolná 44, 919 01 Suchá nad Parnou 


