
 

 
 

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

 

 

 

Bratislava, 31. augusta 2021 

Číslo: 11787/2021-11.1.1 

          47124/2021 

 

 

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. f) 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 zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti „Pokračovanie 

v prevádzke zberu kovových odpadov a rozšírenie kapacity zariadenia na spracovanie 

starých vozidiel“, navrhovateľa ALUEX, s. r. o. Moťovská cesta 8460, 960 01 Zvolen, IČO 

36 635 138,  na dobu 30 dní.  

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na 

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

ALUEX, s. r. o. Moťovská cesta 8460, 960 01 Zvolen, IČO 36 635 138, aby podľa § 29 ods. 1 

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

v súlade s § 29 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, odstránil nedostatky 

podania a žiada o doplnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Pokračovanie 

v prevádzke zberu kovových odpadov a rozšírenie kapacity zariadenia na spracovanie 

starých vozidiel“, z dôvodu, že predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti nemá 

potrebné náležitosti 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, ktoré 

sú nevyhnutné na rozhodnutie vo veci, či sa zmena navrhovanej činnosti má posudzovať podľa 



2. strana rozhodnutia č. 11787/2021-11.1.1/dh, 47124 /2021, zo dňa 31. 08. 2021 

zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie:  

 

Spoločnosť umwelt s.r.o., Topoľova 33, 974 01 Banská Bystrica, doručila dňa 30. 08. 2021 

Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, sekcii posudzovania vplyvov na životné 

prostredie, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“), podľa § 29 

ods. 1 písm. b) 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“) oznámenie 

o zmene navrhovanej činnosti „Pokračovanie v prevádzke zberu kovových odpadov a 

rozšírenie kapacity zariadenia na spracovanie starých vozidiel“ (ďalej len „zmena navrhovanej 

činnosti“) navrhovateľa ALUEX, s. r. o. Moťovská cesta 8460, 960 01 Zvolen, IČO 36 635 138 

(ďalej len „navrhovateľ“) .  

 

MŽP SR, 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 (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa  

§ 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. f) zákona upovedomilo podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku, 

listom č. 11787/2021-11.1.1/dh;   47123/2021 zo dňa 31. 08. 2021 známych účastníkov konania,  

že dňom doručenia oznámenie o zmene navrhovanej činnosti začalo, podľa § 18 ods. 2 správneho 

poriadku, správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny 

navrhovanej činnosti.  

 

Zmena navrhovanej činnosti predstavuje zmenu povolenej a realizovanej navrhovanej 

činnosti, ktorou je zber a spracovanie starých vozidiel v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov umiestnenú 

v priemyselnom areáli na pozemkoch vo vlastníctve navrhovateľa. 

 

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je navýšenie spracovateľskej kapacity, ktorá má byť 

realizovaná modulovým rozšírením – doplnením technológie na spracovanie starých vozidiel 

o ďalšie pracovisko - vysušovacie stanovisko na odsávanie kvapalín benzín, nafta, odpadový olej, 

vody z ostrekovačov okien, chladiacej a brzdovej kvapaliny. Navýšenie spracovateľskej kapacity 

zariadenia na spracovanie starých vozidiel plánuje navrhovateľ zo súčasných povolených 

1 100 ks/rok na 2 000 ks/rok. Spracovateľské zariadenie a zariadenie na zber starých vozidiel je 

určené pre staré vozidlá kategórií M1, N1 a L2e. 

 

MŽP SR v súlade s § 29 ods. 5 zákona a § 29 ods. 1 správneho poriadku vyzýva 

navrhovateľa, aby oznámenie o zmene navrhovanej činnosti doplnil. Zároveň mu vracia dve 

listinné vyhotovenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. 

 

Oblasť doplnenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti: 

 Doložiť splnomocnenie pre spoločnosť umwelt, s. r. o., Topoľova 33, 974 01 Banská 

Bystrica v prípade zastupovania navrhovateľa v rámci konania podľa zákona. 
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 V oznámení o zmene navrhovanej činnosti je uvedené, že predmetná zmena navrhovanej 

činnosti je zaradená podľa prílohy č. 8 zákona do položky č. 9. Infraštruktúra, položky 

č. 9 Infraštruktúra, kapitoly: 

 č. 7. Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov v 

spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, alebo úprava, 

spracovanie a zhodnocovanie nebezpečných odpadov (časť A, bez limitu);  

 č. 9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými 

odpadmi (časť B od 10 t/rok); 

 č. 10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo 

starých vozidiel (časť B, bez limitu). 

Zmena navrhovanej činnosti spočívajúca v zbere kovových odpadov je zaraditeľná aj do 

položky 9. Infraštruktúra, kapitoly č. 6. Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem 

zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a 

spracovanie ostatných odpadov (časť B, od 5 000 t/rok). Uvedené je potrebné doplniť. 

 V časti IV. oznámenia o zmene navrhovanej činnosti doplniť podrobnejšie vyhodnotenie 

vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie vo všetkých oblastiach. 

 

Podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona je navrhovateľ povinný na MŽP SR doručiť oznámenie 

o zmene navrhovanej činnosti písomne a elektronicky. MŽP SR žiada o doručenie dvoch listinných 

vyhotovení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre potreby MŽP SR a dotknutej obce 

a jedného jeho elektronického vyhotovenia, pričom žiada, aby listinné vyhotovenie oznámenia 

o zmene navrhovanej činnosti zodpovedalo jeho elektronickej verzii.  

 

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. Barbora Donevová 

poverená vykonávaním funkcie  

riaditeľa odboru  

 

 

 

 

Príloha 

2 x Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (len pre navrhovateľa) 
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Doručuje sa (poštou): 

1. ALUEX, s. r. o. Moťovská cesta 8460, 960 01 Zvolen; 

2. Mesto Zvolen, Mestský úrad, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen. 

 


