
 
 

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

 

 

Bratislava, 13. februára 2023 

Číslo: 4857/2023-11.1.1/vt 

9344/2023 

 

 

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 „Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov“, 

navrhovateľa TSS GRADE, a.s., Dunajská 48, 811 08 Bratislava, IČO 35 802 723, 

 

nie je potrebné vypracúvať. 
 

Odôvodnenie:  

 

Navrhovateľ, TSS GRADE, a.s., Dunajská 48, 811 08 Bratislava, IČO 35 802 723 (ďalej 

len „navrhovateľ“), doručil dňa 14. 12. 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 „Mobilné 

zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov“ (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 

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

životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese:  
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https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/mobilne-zariadenie-na-zhodnocovanie-

stavebnych-odpadov-5   

Predmetom navrhovanej činnosti je zhodnocovanie stavebných odpadov činnosťou R5 

a R12 v zmysle prílohy č. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov s využitím 3 mobilných zariadení na zhodnocovanie 

stavebných odpadov – mobilná recyklačná súprava RESTA 900 x 600 s maximálnym hodinovým 

výkonom 170 t/h, čo pri pracovnom fonde 2 000 hod./rok predstavuje množstvo zhodnotených 

odpadov do 340 000 t/rok, mobilná súprava RESTA 1120 x 1000 s maximálnym hodinovým 

výkonom 150 t/h, t. j. 300 000 ton/rok, a mobilná súprava RESTA 1200 x 3000/2 s maximálnym 

hodinovým výkonom 150 t/h, t. j. 300 000 ton/rok. 

Na základe rozhodnutia č. 13072/2022-11.1.1/vt, 65567/2022, zo dňa 10. 11. 2022, 

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

zámer jedno riešenie navrhovanej činnosti a nulový variant. 

K zámeru bolo doručených celkovo 6 stanovísk:  

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia obehového hospodárstva, 

odbor odpadového hospodárstva (list č. 943/2023 zo dňa 09. 01. 2023) malo z vecnej pôsobnosti 

odboru k predloženému zámeru nasledovnú pripomienku: 

- navrhovateľ uvádza, že na predmetnom mobilnom zariadení bude drviť odpad kat. 

č. 17 05 06 výkopová zemina, pričom výkopová zemina sa nedrví a výkopová zemina sa nedá 

certifikovať, preto je potrebné s výkopovou zeminou nakladať v súlade s vyhláškou Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch 

z demolácií.  

Vyjadrenie MŽP SR: Berie sa na vedomie. Navrhovateľ je povinný postupovať v súlade 

s platnou legislatívou. Na základe výsledku procesu posudzovania vplyvov, v prípade ak bude 

MŽP SR súhlasiť s realizáciou navrhovanej činnosti, bude vylúčenie drvenia odpadu kat. 

č. 17 05 06 riešené podmienkami, ktoré podmienia realizáciu navrhovanej činnosti, nakoľko 

výkopová zemina je definovaná ako nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci 

materiál vykopaný počas stavebných prác, a je vnímaná ako vedľajší produkt, ktorý nie je 

potrebné zhodnocovať na mobilnom zariadení.  

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave (list č. ORHZ-TT-

2023/000027-002 zo dňa 02. 01. 2023) 

Po preštudovaní zámeru z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik 

negatívnych vplyvov na životné prostredie. 

Vyjadrenie MŽP SR: Berie sa na vedomie. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (list 

č. RÚVZ/OPPL/2/22/2023 zo dňa 03. 01. 2023) v záväznom stanovisku uviedol, že 

s navrhovanou činnosťou súhlasí. Nakoľko je však predpoklad, že pri navrhovanej činnosti budú 

zvýšené hodnoty hluku a pevných aerosólov (prachu) v pracovnom prostredí, je požadované 

zabezpečiť vykonanie objektivizácie pracovného prostredia zmeraním hlukovej expozície 

zamestnancov a koncentrácie pevného aerosólu (prachu) zamestnancov na pracovisku. Po 

uvedení zariadenia do prevádzky požaduje:  

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/mobilne-zariadenie-na-zhodnocovanie-stavebnych-odpadov-5
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/mobilne-zariadenie-na-zhodnocovanie-stavebnych-odpadov-5
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1. Podľa § 52 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách 

na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov 

zabezpečiť meranie hluku doliehajúceho z prevádzky mobilného zariadenia v areáli zariadenia na 

zber odpadov spoločnosti TSS GRADE, a.s. v k. ú. Vlčkovce do životného prostredia – najbližšej 

obytnej zóny. Výsledky merania predložiť na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom 

v Trnave.  

Termín: do 2 mesiacov od uvedenia zariadenia do prevádzky.  

2. Podľa § 52 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a Nariadenia vlády Slovenskej republiky 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 zamestnancov na pracovisku. Výsledky merania predložiť na Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave.  

Termín: do 2 mesiacov od uvedenia zariadenia do prevádzky.  

3. Podľa § 52 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a Nariadenia vlády Slovenskej republiky 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) na 

pracovisku. Výsledky merania predložiť na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom 

v Trnave.  

Termín: do 2 mesiacov od uvedenia zariadenia do prevádzky. 

Vyjadrenie MŽP SR: Berie sa na vedomie. Na základe výsledku procesu posudzovania 

vplyvov, v prípade ak bude MŽP SR súhlasiť s realizáciou navrhovanej činnosti, budú uvedené 

požiadavky premietnuté do podmienok, ktoré podmienia realizáciu navrhovanej činnosti. 

Úrad Trnavského samosprávneho kraja, oddelenie územného plánovania a životného 

prostredia (list č. 17853/2022/OÚPŽP-2/Re zo dňa 28. 12. 2022) stručne uvádza údaje 

o navrhovanej činnosti a uvádza, že tento typ zariadení má mnoho benefitov najmä pri 

redukovaní množstva stavebných odpadov, tvorbe recyklátu využiteľného v stavebníctve a tým aj 

úspore vstupných materiálov, čo znižuje potrebu ich ťažby. Negatívne javy sprevádzajúce 

činnosť týchto zariadení môže byť hluk a lokálna prašnosť. Mobilné zariadenia budú 

prevádzkované na miestach, kde prebiehajú stavebné a demolačné a iné práce stavebného či 

technického charakteru. 

Vyjadrenie MŽP SR: Trnavský samosprávny kraj v stanovisku zhrnul údaje 

o navrhovanej činnosti a neuviedol žiadne pripomienky ani požiadavky. 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej 

správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (list č. OU-BA-OSZP2-2023/089856-

002 zo dňa 11. 01. 2023) z hľadiska odpadového hospodárstva upozorňuje, že činnosť R5 je 

možné použiť jedine za predpokladu, že výstupný produkt zo zariadenia bude spĺňať všetky 

parametre a vlastnosti ustanovené v norme EN 13242:2002 + A1:2007 a jedine za predpokladu 

dodržania všetkých príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na vyrábanie tohto výrobku 
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a jeho uvádzanie na trh. Výkopovú zeminu, zaradenú podľa vyhlášky Ministerstva životného 

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

17 05 06 – výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 a 17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb 

a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03, ktoré sú uvedené v tab. odpadov 

určených na zhodnocovanie na mobilných zariadeniach, nie je možné zhodnocovať na mobilnom 

zariadení činnosťou R5, s cieľom získať stavebný výrobok.  

Vyjadrenie MŽP SR: Berie sa na vedomie, upozornenie sa týka dodržiavania platnej 

legislatívy. Vylúčenie zhodnocovania odpadu kat. č. 17 05 06 a 17 09 04 na mobilnom zariadení 

činnosťou R5 bude na základe výsledku procesu posudzovania vplyvov riešené podmienkami, 

ktoré podmienia realizáciu navrhovanej činnosti v prípade, ak bude MŽP SR súhlasiť 

s realizáciou navrhovanej činnosti. 

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia (list č. OU-TT-OSZP3-2023/003693-006 zo dňa 

12. 01. 2023), dal za jednotlivé úseky nasledovné stanovisko: 

1. Štátna správa odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2023/004872-

002 zo dňa 10. 01. 2023: 

Na základe celkového zhodnotenia dokumentácie k navrhovanej činnosti, Okresný úrad 

Trnava, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva nemá k predloženému zámeru 

navrhovanej činnosti žiadne pripomienky za podmienky dodržania ustanovení všeobecne 

záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva. 

2. Štátna správa ochrany ovzdušia, vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2023/003657 zo dňa 

09. 01. 2023: 

Po preskúmaní predloženého zámeru Okresný úrad Trnava z hľadiska ochrany ovzdušia 

vydáva nasledovné stanovisko: 

• Predmetný zámer uvádza, že realizáciou navrhovanej činnosti vzniknú malé zdroje 

znečisťovania ovzdušia (MZZO), ktorých povoľovanie spadá do kompetencie príslušnej obce 

v zmysle § 27 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o ovzduší“). V zmysle § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší na umiestnenie MZZO nie je 

potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia. Súhlas sa vyžaduje až na povolenie stavby MZZO a na 

jeho uvedenie do užívania (do prevádzky); žiadosť o vydanie súhlasu musí okrem všeobecných 

náležitostí podania obsahovať údaje v zmysle § 17 ods. 3 zákona o ovzduší. 

• Pri realizácii stavebných prác, pri ktorých je riziko vzniku prašných emisií (tuhých 

znečisťujúcich látok – TZL), je nutné prijať také opatrenia, ktoré minimalizujú prašnosť 

zasahujúcu do vonkajšieho ovzdušia. 

• V daných lokalitách nepripustiť všetky druhy činností a podnikateľských aktivít, ktoré 

by svojimi negatívnymi vplyvmi (prašnosť, zápachy, hluk, vibrácie, intenzívna doprava a pod.) 

priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných parciel pre určené účely. 

• Pri návrhu riešenia konkrétnych zdrojov znečisťovania ovzdušia rešpektovať zásady 

funkčného a priestorového usporiadania v záujmovom území. Odporúča určiť primerané 

odstupové vzdialenosti. 

• Pri povoľovaní konkrétnych zdrojov znečisťovania ovzdušia (umiestnenie, stavba, 

užívanie – prevádzka) dodržiavať ustanovenia platných právnych predpisov v oblasti ochrany 

ovzdušia. 

• K predloženému zámeru z hľadiska záujmov štátnej správy ochrany ovzdušia po 

zohľadnení vyššie uvedených pripomienok nemá žiadne námietky. 
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3. Štátna správa ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2023/003659-

003 zo dňa 12. 01. 2023: 

• Na predmetnej lokalite platí prvý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny v zmysle 

§ 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a nie je tu 

vyhlásené žiadne chránené územie ani chránený strom, taktiež sa tu nevyskytujú žiadne 

významné krajinné prvky, ani prvky regionálneho územného systému ekologickej stability. 

V prípade, že sa bude činnosť vykonávať na iných lokalitách, je nevyhnutné rešpektovať 

konkrétne záujmy ochrany prírody a krajiny v území (najmä chránené územia, chránené dreviny, 

významné krajinné prvky, územný systém ekologickej stability, chránené druhy a ich biotopy). 

• Orgán ochrany prírody a krajiny nepožaduje vypracovanie správy o hodnotení, za 

predpokladu dodržiavania zákona o ochrane prírody a realizácie všetkých opatrení na zmiernenie 

nepriaznivých vplyvov činnosti, uvedených v kapitole IV. 10 predloženého zámeru. 

Vyjadrenie MŽP SR: Berie sa na vedomie. V stanovisku jednotlivé úseky upozorňovali na 

dodržiavanie platnej legislatívy. Opatrenia a podmienky na prípravu, realizáciu a prípadne na 

ukončenie navrhovanej činnosti vrátane opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne 

nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti bude na základe výsledku procesu posudzovania 

vplyvov riešené podmienkami, ktoré podmienia realizáciu navrhovanej činnosti v prípade, ak 

bude MŽP SR súhlasiť s realizáciou navrhovanej činnosti. 

Obec Vlčkovce (list č. 936/2022 zo dňa 12. 01. 2023) oznámila, že informácia o zámere 

bola po dobu od 22. 12. 2022 do 12. 01. 2023 zverejnená na úradnej tabuli a webovej stránke 

obce Vlčkovce a počas celej doby bol zámer k dispozícii k nahliadnutiu na Obecnom úrade 

Vlčkovce. 

 

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.  

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 
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Doručuje sa (elektronicky): 

1. TSS GRADE, a.s., Dunajská 48, 811 08 Bratislava 

2. Obecný úrad Vlčkovce, Vlčkovce č. 15, 919 23 Vlčkovce 
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