
 

 

 

 
 Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie 

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

 
Bratislava:        14. januára 2022 
Číslo:            2231/2022-11.1.1/pb 

                                                                                                                                                                  2095/2022 
                 2096/2022-int. 

                                                                                                      petra.blazekova@enviro.gov.sk 

 

 

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 

o posudzovaní vplyvov“) pre hodnotenie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti „Zariadenia na 

zhodnocovanie odpadov – EOP 21, EOP 22, EOP 23, EOP 24, EOP 24A, EOP 25 a EOP 

26“. 

 

Navrhovateľ, OFZ, a. s., Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok IČO 36 389 030 

(ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 28. 07. 2021 na Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky, sekciu posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania 

vplyvov na životné prostredie (ďalej len MŽP SR“) v súlade § 29 ods. 1 písm. b) 

zákona o posudzovaní vplyvov oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Zariadenia na 

zhodnocovanie odpadov – EOP 21, EOP 22, EOP 23, EOP 24, EOP 24A, EOP 25 a EOP 

26“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona 

o posudzovaní vplyvov. MŽP SR rozhodnutím č. 11037/2021-11.1.1/pb, 53849/2021, 

53850/2021-int. zo dňa 05. 10. 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 11. 2021 rozhodlo, 

že zmena navrhovanej činnosti sa bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov. 

 

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je posúdenie a vyhodnotenie vplyvov zmeny 

navrhovanej činnosti, ktoré je potrebné v zmysle ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré 

navrhovateľovi môžu vzniknúť pri nezhodnej produkcii vedľajších produktov, pričom vie 

z týchto odpadov využiť kovy a kovové zlúčeniny. 

 

Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti: obec Oravský Podzámok; okres Dolný 

Kubín, Žilinský kraj; katastrálne územie Oravský Podzámok; parcelné číslo 824. 

 

Podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov sa zmena navrhovanej činnosti 

zaraďuje nasledovne: 

3. Hutnícky priemysel 

Položka 

číslo 
Činnosť, objekty a zariadenia 

Prahové hodnoty 

Časť A 

povinné 

hodnotenie 

Časť B 

zisťovacie 

konanie 

5. Prevádzky na výrobu surových neželezných kovov 

z rúd, koncentrátov alebo druhotných surovín 

metalurgickými, chemickými alebo elektrolytickými 

procesmi 

bez limitu  
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9. Infraštruktúra  

 

MŽP SR  podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov zverejnilo oznámenie 

o zmene navrhovanej činnosti na svojom webovom sídle a následne zaslalo informáciu 

o oznámení o zmene navrhovanej činnosti listom č. 11037/2021-11.1.1/pb, 41726/2021, 

41727/2021-int. zo dňa 02. 08. 2021  rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu a dotknutým 

orgánom, a zároveň ho zverejnilo na webovom sídle Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky, na adrese: 

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenia-na-zhodnocovanie-odpadov-eop-21-eop-

22-eop-23-eop-24-eop-24 

 

Prerokovanie rozsahu hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti v zmysle § 30 ods. 1 

zákona o posudzovaní vplyvov sa vykonalo v súlade s § 65g ods. 1 zákona o posudzovaní 

vplyvov písomne v listinnej podobe. MŽP SR listom č. 11037/2021-11.1.1/pb, 67483/2021, 

67484/2021-int zo dňa 06. 12. 2021 upovedomilo navrhovateľa, povoľujúci orgán, rezortný 

orgán, dotknuté orgány, dotknuté obce a ostatných účastníkov konania o tom, že môžu podávať 

pripomienky k návrhu rozsahu hodnotenia, ktorý bol prílohou uvedeného upovedomenia, a to 

v lehote do 10 dní od doručenia upovedomenia. 

 

Na základe rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, zhodnotenia stavu životného 

prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov štátnej správy, verejnej správy, 

MŽP SR určuje podľa § 30 zákona o posudzovaní vplyvov nasledovný rozsah hodnotenia 

zmeny navrhovanej činnosti, ktorého návrh bol prerokovaný v zmysle predchádzajúceho 

odseku: 

 

1. VARIANTY  PRE  ĎALŠIE  HODNOTENIE 

 

Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti sa určuje 

dôkladné zhodnotenie nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa zmena navrhovanej 

činnosti neuskutočnila) a variantu č. 1 uvedeného v oznámení o zmene navrhovanej 

činnosti, resp. modifikovaného variantu, ktorý vyplynie na základe nových poznatkov, 

limitov územia a iných zistení; alebo zohľadňujúci pripomienky a požiadavky uplatnené 

v stanoviskách doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti. 

 

Položka 

číslo 
Činnosť, objekty a zariadenia 

Prahové hodnoty 

Časť A 

povinné 

hodnotenie 

Časť B 

zisťovacie 

konanie 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

9. 

Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem 

zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 

a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných 

odpadov  

 

Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie 

nebezpečných odpadov v spaľovniach 

a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov alebo 

úprava, spracovanie a zhodnocovanie nebezpečných 

odpadov 

 

Stavby, zariadenia, objekty a priestory na 

nakladanie s nebezpečnými odpadmi 

 

 

 

 

 

bez limitu 

od 

5 000 t/rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 10 t/rok 
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2. ROZSAH  HODNOTENIA  URČENÝCH  VARIANTOV   
 

2.1.  Všeobecné podmienky  

2.1.1. Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení zmeny navrhovanej činnosti. 

Vzhľadom na povahu a rozsah zmeny navrhovanej činnosti a jej lokalizáciu je potrebné, 

aby správa o hodnotení zmeny navrhovanej činnosti obsahovala rozpracovanie 

všetkých bodov uvedených v prílohe č. 11 zákona o posudzovaní vplyvov, primerane 

charakteru zmeny navrhovanej činnosti.  

 

2.1.2. Na vypracovanie správy o hodnotení zmeny navrhovanej činnosti sa vyžaduje 

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore zodpovedajúcom odboru 

činnosti alebo oblasti činnosti uvedenej vo vyhláške Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej 

spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie. 

 

2.1.3. Pre hodnotenie zmeny navrhovanej činnosti sa nestanovuje časový harmonogram, ani 

žiadne špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia zmeny navrhovanej 

činnosti. 

 

2.1.4. Navrhovateľ doručí na MŽP SR kompletné vyhotovenie správy o hodnotení zmeny 

navrhovanej činnosti v počte 2x v listinnom vyhotovení, 1x všeobecne zrozumiteľné 

záverečné zhrnutie v listinnom vyhotovení, 1x samostatné všeobecne zrozumiteľné 

záverečné zhrnutie na elektronickom nosiči dát a 1x správu o hodnotení zmeny 

navrhovanej činnosti na elektronickom nosiči dát (MŽP SR si vyhradzuje právo spresniť 

konečný počet dokumentácií podľa potrieb vyplývajúcich z ustanovení zákona). 

2.2.  Špecifické požiadavky 

Zo stanovísk doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti vyplynula potreba 

v správe o hodnotení zmeny navrhovanej činnosti podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy 

otázok súvisiacich so zmenou navrhovanej činnosti: 

2.2.1 V rámci správy o hodnotení podrobne vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy zmeny 

navrhovanej činnosti na kvalitu povrchových a podzemných vôd v dotknutom území 

a na miestne hydrologické podmienky v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách 

a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov (vodný zákon) na ekologický stav dotknutého vodného útvaru 

povrchovej vody, resp. ovplyvnených vodných útvarov povrchovej vody (rieka Orava) 

a stav dotknutých podzemných vôd; 

 

2.2.2 Vyhodnotiť kumulatívne vplyvy zmeny navrhovanej činnosti s ďalšími antropogénnymi 

vplyvmi v dotknutom území, ktoré môžu mať dopad na jednotlivé zložky životného 

prostredia, najmä na stav povrchových a podzemných vôd; 

 

2.2.3 V rámci všetkých identifikovaných negatívnych vplyvov zmeny navrhovanej činnosti 

navrhnúť také opatrenia, ktorých vykonanie možno vyhodnocovať; 

 

2.2.4 Doplniť vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na biokoridor nadregionálneho významu 

a Ramsarskú lokalitu Rieka Orava a jej prítoky a navrhnúť konkrétne opatrenia na ich 

zmiernenie; 

 

2.2.5 Navrhnúť a doplniť konkrétne opatrenia na monitoring záujmov ochrany prírody 

a krajiny: prvky, čas a trvanie monitorovania, adresáta a spôsob odovzdávania vstupov; 
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2.2.6 Opísať spôsob prepravy, skladovania, manipulácie a dávkovania odpadov do 

elektrických oblúkových pecí (ďalej len „EOP“), nakoľko sa v prevažnej väčšine jedná 

o veľmi jemné častice guľového tvaru s hladkým povrchom, ktorých veľkosť je menšia 

ako 10-6 m; 

 

2.2.7 Vyhodnotiť skladovacie kapacity predmetných odpadov; 

 

2.2.8 Vypracovať emisno-technologické posúdenie zdroja znečisťovania ovzdušia;  

 

2.2.9 Vypracovať rozptylovú štúdiu; 

 

2.2.10 V bode X. Správy o hodnotení okrem zhrnutia zmeny navrhovanej činnosti a jej 

vplyvov na životné prostredie sa vyjadriť ku všetkým pripomienkam doručeným 

k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti, prípadne k určenému rozsahu 

hodnotenia zmeny navrhovanej činnosti (od orgánov štátnej správy a samosprávy, ako 

aj účastníkov konania) a v prehľadnej forme vyhodnotiť plnenie všetkých požiadaviek 

a odporúčaní zo stanovísk doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej 

činnosti, a k určenému rozsahu hodnotenia zmeny navrhovanej činnosti, 

resp. odôvodniť ich nesplnenie.  
 

3.  UPOZORNENIE  

 

Podľa § 30 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov je platnosť rozsahu hodnotenia zmeny 

navrhovanej činnosti 3 roky od jeho určenia, ak sa v harmonograme neurčí inak. 

 

Podľa § 30 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov je navrhovateľ povinný v spolupráci 

s dotknutou obcou bezodkladne informovať verejnosť spôsobom v mieste obvyklým 

o určenom rozsahu hodnotenia zmeny navrhovanej činnosti.  

 

Podľa § 30 ods. 8 zákona o posudzovaní vplyvov môže verejnosť, dotknutá obec, 

dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu 

hodnotenia zmeny navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od jeho zverejnenia podľa § 30 

ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí 

navrhovateľovi.  

 

S pozdravom 

 

 

 

 

Mgr. Barbora Donevová 

riaditeľka odboru 
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Rozdeľovník 

Doručuje sa (poštou): 

Dotknutá obec: 

1. Obec Oravský Podzámok, Obecný úrad č. 61, 027 41 Oravský Podzámok 

 

Navrhovateľ: 

2. OFZ, a. s., Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok  

 

Povoľujúci orgán: 

3. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, 

Legionárska 5, 012 05 Žilina 

 

Dotknutý orgán: 

4. Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie 

slobody 1, 026 01  Dolný Kubín 

5. Okresný úrad Dolný Kubín, pozemkový a lesný odbor, Námestie slobody 1, 026 01  

Dolný Kubín 

6. Okresný úrad Dolný Kubín, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 1, 026 01  

Dolný Kubín 

7. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina  

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, 
Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín  

9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne, 
Matuškova 1636/13, 026 01 Dolný Kubín 

 

Rezortný orgán: 

10. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 

Bratislava 212 

11. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia obehového 

hospodárstva, Odbor odpadového hospodárstva, TU 

 

Na vyjadrenie: 

12. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prírody 

a biodiverzity, Odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, TU 

13. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd, Odbor štátnej 

vodnej správy a rybárstva, TU 

14. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania 

vplyvov na životné prostredie, Odbor integrovanej prevencie, TU 

15. Správa chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, Bernolákova 408, 029 01 

Námestovo 

16. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, Správa 

povodia horného Váhu, Jančeka 36, 034 01 Ružomberok 

 
 

 

 


