
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 Ministerstvo životného prostredia SR | Námestie Ľudovíta Štúra 35/1 | 812 35 Bratislava | Slovenská republika 

tel.: +421 2 5956 2517 | e-mail: lenka.barcajova@enviro.gov.sk | www.minzp.sk 

 

Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie 
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

        Bratislava, 13. januára 2022 

      Číslo: 4321/2022-11.1.2/lb-rpk 

                                                                                                                    3198/2022 

 

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

poriadok) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 22 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. 

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

neskorších predpisov 

prerušuje konanie  

vo veci posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti „Stredisko údržby komunikácií a 

zhodnocovania stavebných materiálov“ na životné prostredie, navrhovateľa Ľubomíra 

Kutana - TKO EKOPRES II., Timravy 19, 920 01 Hlohovec, IČO 34 303 120 na dobu 30 

dní od doručenia tohto rozhodnutia. 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov 

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

Ľubomíra Kutana - TKO EKOPRES II., Timravy 19, 920 01 Hlohovec, IČO 34 303 120, 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 doplnenie zámeru navrhovanej 

činnosti „Stredisko údržby komunikácií a zhodnocovania stavebných materiálov“ v súlade  

s ust. § 22 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu,  

že zámer navrhovanej činnosti nemá potrebné náležitosti podľa § 22 ods. 3 a 4 

uvedeného zákona. 

 

Odôvodnenie: 

 

Navrhovateľ, Ľubomír Kutan - TKO EKOPRES II., Timravy 19, 920 01 Hlohovec, 

IČO 34 303 120 (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 22. 12. 2021 na Ministerstvo životného 
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prostredia Slovenskej republiky, sekciu posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor 

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“) zámer navrhovanej 

činnosti „Stredisko údržby komunikácií a zhodnocovania stavebných materiálov“ (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“) sa dňom doručenia zámeru navrhovanej 

činnosti začalo správne konanie vo veci posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné 

prostredie. MŽP SR, v súlade s § 18 ods. 3 správneho poriadku, upovedomilo o tejto skutočnosti 

známych účastníkov konania listom č. 4321/2022-11.1.2/lb; 3197/2022 zo dňa 14. 01. 2022. 

 

Predmetom navrhovanej činnosti je výroba materiálu potrebného pre realizáciu 

cestných stavieb. Za týmto účelom uvažuje navrhovateľ s prevádzkovaním horizontálnej 

betonárne s recyklačnou linkou, obaľovačkou asfaltových zmesí a mobilnou drvičkou 

kameniva. Súčasťou navrhovanej činnosti má byť aj výstavba administratívnej budovy, 

ubytovne a garáží, vrátnice s prístreškom pre vozidlá, dielenskej haly a parkovacích stojísk.  

 

Na základe maximálnych kapacít uvedených v zámere navrhovanej činnosti je 

navrhovaná činnosť, podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní, zaraditeľná nasledovne:  

 

Kapitola č. 6. Priemysel stavebných látok 

Pol. 

číslo 
Činnosť, objekty a zariadenia 

Prahové hodnoty 

Časť A 

(povinné 

hodnotenie) 

Časť B 

(zisťovacie 

konanie) 

2. 
Výroba stavebných hmôt vrátane 

panelární a stavebných výrobkov 
od 100 000 t/rok  

od 50 000 t/rok 

do 100 000 t/rok  

4. Obaľovne živičných zmesí od 10 000 t/rok  

 

Kapitola č. 9. Infraštruktúra 

Pol. 

číslo 
Činnosť, objekty a zariadenia 

Prahové hodnoty 

Časť A 

(povinné 

hodnotenie) 

Časť B 

(zisťovacie 

konanie) 

11. 
Zariadenie na zhodnocovanie ostatného 

stavebného odpadu 
od 100 000 t/rok  

od 50 000 t/rok 

do 100 000 t/rok  

 

Podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní je predmetom posudzovania vplyvov 

navrhovanej činnosti alebo jej zmeny každá navrhovaná činnosť uvedenú v prílohe č. 8 časti 

A zákona o posudzovaní, ak nejde o činnosť realizovanú na účely uvedené v § 18 ods. 1 písm. 

b) zákona o posudzovaní.  

 



Strana č. 3 rozhodnutia o prerušení konania č. 4321/2022-11.1.2/lb-rpk; 3198/2022 zo dňa 14. 01. 2022 

 

MŽP SR v súlade s § 22 ods. 5 zákona o posudzovaní a § 29 ods. 1 správneho poriadku 

vyzýva navrhovateľa, aby zámer navrhovanej činnosti doplnil o nasledovné: 

 Predmet konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie musí 

byť zhodný s predmetom povoľovania navrhovanej činnosti (tzn. je potrebné posudzovať 

taký rozsah navrhovanej činnosti, aký bude predmetom povoľovania). V zámere 

navrhovanej činnosti sú údaje o vstupoch, výstupoch, ako aj vplyvy navrhovanej činnosti 

na životné prostredie modelované na nasledovné kapacity:  

 predpokladaná výroba betónovej zmesi 3 200 m3, čo predstavuje 7 040 t/rok; 

 predpokladaná výroba asfaltových živičných zmesí 5 700 t/rok;  

 predpokladané množstvo zhodnocovaného ostatného stavebného odpadu 1 500 

t/rok.  

Z predmetných údajov vychádzajú aj priložené štúdie (rozptylová, akustická). V zámere 

navrhovanej činnosti absentuje hodnotenie vplyvu pri najnepriaznivejšom variante 

vychádzajúce z maximálnej kapacity zariadení. Uvedené je potrebné doplniť. Za týmto 

účelom je potrebné zadefinovať vstupy a výstupy pri najhoršom možnom variante, tzn. 

vstupy a výstupy pri dosiahnutí maximálnych kapacít zariadení: 

 maximálna kapacita betonárne je uvádzaná na 47 m3/hod., čo predstavuje cca  

206 800 t/rok; 

 maximálna kapacita obaľovačky je uvádzaná na 140 t/hod., čo predstavuje cca  

280 000 t/rok; 

 maximálna kapacita zariadenia na zhodnocovanie ostatných stavebných 

odpadov je uvádzaná na 480 000 t/rok (v tejto súvislosti MŽP SR upozorňuje, 

že pri mobilných zariadeniach je potrebné vychádzať zo štítkového výkonu).  

Taktiež je potrebné uviesť výpočet maximálnej ročnej kapacity (t. j. koľko hodín denne 

a koľko dní v roku sa uvažuje zariadenia prevádzkovať).  

 V zámere navrhovanej činnosti (str. 7) je uvedené, že jednou z činností, ktorá má byť 

v rámci navrhovanej činnosti vykonávaná je zhodnocovanie ostatného stavebného 

odpadu. V zámere navrhovanej činnosti sú v rámci kapitoly IV.2. Údaje o výstupoch 

uvedené druhy a kódy odpadov, ktorých vznik sa predpokladá počas výstavby 

navrhovanej činnosti a taktiež druhy a kódy odpadov, ktorých vznik sa predpokladá počas 

prevádzky navrhovanej činnosti. V zámere navrhovanej činnosti sa však neuvádzajú 

druhy a kódy odpadov, ktoré sa uvažujú v rámci navrhovanej činnosti zhodnocovať. 

Uvedené je potrebné doplniť v rámci kapitoly IV.1. Požiadavky na vstupy. Taktiež je 

v rámci zámeru navrhovanej činnosti potrebné popísať postup ako bude ostatný stavebný 

odpad zhodnocovaný, uviesť spôsob zhodnocovania v zmysle prílohy č. 1 k zákonu 

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), uviesť čo bude výsledným produktom a ako 

s ním bude ďalej nakladané.  

 V zámere navrhovanej činnosti, v kapitole II.14. Povoľujúci orgán je ako povoľujúci 

orgán uvedená Slovenská inšpekcia životného prostredia. V kapitole II.16. Druh 

požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov však 

absentuje povolenie podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 

znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. V kapitole II. 16 zároveň absentuje povolenie  súvisiace  

s činnosťou zhodnocovania ostatného stavebného odpadu. V prípade, že mobilná drviaca 

jednotka bude povoľovaná ako mobilné zariadenie bude na toto zariadenie potrebný 

súhlas na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením podľa § 97 ods. 1 písm. h) 

zákona o odpadoch. Podľa § 107 písm. m) zákona o odpadoch je pre takéto zariadenie 
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povoľujúcim orgánom okresný úrad v sídle kraja. V zámere navrhovanej činnosti  

je potrebné zosúladiť kapitoly II.14 a II. 16 tak, aby navzájom korešpondovali. 

 V zámere navrhovanej činnosti, v kapitole II.8 Opis technického a technologického 

riešenia je v rámci popisu navrhovaných variantov, v časti statická doprava uvedené,  

že vo variante č. 1 je parkovanie zabezpečené na vlastnom pozemku, parkovanie pre 

návštevy v počte 30 parkovacích stojísk a parkovanie pre zamestnancov je v rámci areálu. 

Vo variante č. 2 je parkovanie zabezpečené v rámci areálu a je rozčlenené na dva úseky, 

menšie parkovisko je orientované pred budovou pre kancelárie, väčšie sa nachádza pred 

objektom dielenskej haly, parkovanie pre návštevy je zabezpečené v počte 45 

parkovacích stojísk a parkovanie pre zamestnancov je tiež v rámci areálu. Ani v jednom 

z uvádzaných variantov sa neuvádza počet parkovacích stojísk pre zamestnancov ani 

celkový počet parkovacích stojísk. Tieto údaje je potrebné doplniť. 

 Doplniť parametre budov, ktoré sa majú v rámci navrhovanej činnosti realizovať.  

 Doplniť typ, technickú špecifikáciu mobilnej drviacej jednotky a opísať spôsob ako bude 

prevádzkovaná. V prípade, že mobilná drviaca jednotka bude prevádzkovaná ako 

mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov podľa § 5 ods. 4 zákona o odpadoch,  

je v zámere navrhovanej činnosti potrebné posúdiť miesto, na ktorom bude mobilné 

zariadenie umiestnené v čase nečinnosti (parkovanie) a posúdiť prvú lokalitu, na ktorej 

bude odpad zhodnocovaný. MŽP SR sa nestotožňuje s myšlienkou, že výber technológie 

mobilnej drviacej jednotky (cit.) „bude na základe stanovených hodnôt z posúdenia EIA“ 

a že „typ a špecifikácia technológie bude popísaná v ďalšom stupni projektovej 

dokumentácie“. Bez upresnenia popisu technológie, typu zariadenia a technickej 

špecifikácie nie je možné vplyvy vyhodnotiť. 

 V zámere navrhovanej činnosti je uvedené, že nedôjde k záberu poľnohospodárskeho 

pôdneho fondu. V zmysle ustanovenia § 2 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane  

a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej 

prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tohto zákona rozumie 

poľnohospodárskou pôdou produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri 

nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne 

porasty. Pozemky s parcelnými č. 2673/35 a 2674/8 (Register C-KN), na ktorých má byť 

navrhovaná činnosť realizovaná sú v katastri nehnuteľností evidované ako orná pôda. 

Tvrdenie uvedené v zámere navrhovanej činnosti je potrebné zdôvodniť.  

 V rámci zámeru navrhovanej činnosti ustáliť predmet konania (v hlavičke zámeru 

navrhovanej činnosti, na obale zámeru navrhovanej činnosti ako aj v úvodnej informácií 

je uvedené že sa jedná o zámer navrhovanej činnosti pre zisťovacie konanie, pričom 

v rámci kapitoly II.4 Charakter navrhovanej činnosti je uvedené že navrhovaná činnosť 

podlieha „povinnému hodnoteniu“. Uvedené pôsobí zmätočne.) 

 

Podľa § 22 ods. 1 zákona o posudzovaní je navrhovateľ povinný na MŽP SR doručiť 

zámer navrhovanej činnosti písomne a elektronicky. MŽP SR žiada navrhovateľa 

o doručenie dvoch listinných vyhotovení doplneného zámeru navrhovanej činnosti 

vrátane príloh, pre potreby MŽP SR a dotknutej obce, a jedného vyhotovenia vrátane príloh 

na elektronickom nosiči dát.  

 

Poučenie: 

 

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

nemožno odvolať. 
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Podľa § 30 ods. 3 správneho poriadku správny orgán konanie zastaví, ak účastník 

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

 

 

 

 

 

                                                                                    Mgr. Barbora Donevová 

                          riaditeľka odboru 

 

 

 

 

 

 

Príloha 

1 x zámer navrhovanej činnosti 

 

Doručuje sa: (poštou) 

Dotknutá obec/ účastník konania: 

1. Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 

Navrhovateľ/ účastník konania: 

2. Ľubomír Kutan - TKO EKOPRES II., Timravy 19, 920 01 Hlohovec (s prílohou) 

 


