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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 

 

prerušuje  konanie 

 

vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti 

„Zhodnocovanie odpadov prenosným zariadením“, navrhovateľa VIAKORP, s.r.o., Strážska 

cesta 7892, 960 01 Zvolen, IČO 50 228 455, 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 

VIAKORP, s.r.o., Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen, IČO 50 228 455, 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 predloženie zámeru navrhovanej činnosti „Zhodnocovanie 

odpadov prenosným zariadením“, vypracovaného podľa prílohy č. 9 k zákonu č. 24/2006 Z. z. 

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

neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie:  

 

Navrhovateľ, VIAKORP, s.r.o., Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen, IČO 50 228 455 

(ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 26. 04. 2023 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej 
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republiky, sekcii posudzovania vplyvov na životné prostredie, odboru posudzovania vplyvov na 

životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“), podanie označené ako oznámenie o zmene navrhovanej 

činnosti „Zhodnocovanie odpadov prenosným zariadením“ (ďalej len „zmena navrhovanej 

činnosti“). Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) dňom doručenia podania správnemu 

orgánu príslušnému vo veci rozhodnúť začalo správne konanie vo veci posudzovania 

predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. MŽP SR o tejto 

skutočnosti upovedomilo podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku známych účastníkov konania 

listom č. 9020/2023-11.1.1/vt, 27187/2023, zo dňa 04. 05. 2023. 

 

Predmetom doručeného podania, ktoré bolo predložené ako oznámenie o zmene 

navrhovanej činnosti vypracované 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 (ďalej len „zákon“), je rozšírenie technologického vybavenia navrhovateľa o tri nové 

zariadenia: 

- recyklačnú frézu W 240 CR(i), 

- cestnú frézu W 200i a  

- nárazový drvič KLEEMANN MR 130Z EVO2. 

 

Maximálna kapacita nárazového drviča KLEEMANN MR 130Z EVO2 udávaná výrobcom 

zariadenia je 450 t/h (maximálna ročná kapacita je 900 000 t). 

 

Zmena navrhovanej činnosti má byť realizovaná v rámci navrhovanej činnosti 

„Zhodnocovanie odpadov prenosným zariadením“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“), ktorá sa 

týkala troch prenosných zariadení na zhodnocovanie stavebných a iných odpadov – čeľusťový 

drvič KLEEMANN MC 110R EVO s výkonom 330 t/h, kužeľový drvič KLEEMANN MCO 9 

S EVO s výkonom 245 t/h, triedič KLEEMANN MOBISCREEN MS 953 EVO s výkonom 

500 t/h, ktorá bola posudzovaná podľa zákona a bolo vydané záverečné stanovisko č. 2756/2023-

11.1.1/vt, 14791/2023, 14798/2023-int., zo dňa 06. 03. 2023, v ktorom MŽP SR súhlasilo 

s realizáciou navrhovanej činnosti.  

 

Podľa prílohy č. 8 k zákonu sa navrhovaná činnosť na základe uvedených kapacít zaraďuje 

do kapitoly č. 9. Infraštruktúra, položky č. 11. Zariadenie na zhodnocovanie ostatného 

stavebného odpadu, s kapacitou od 100 000 t/rok do časti A (povinné hodnotenie). 

 

Podľa § 18 ods. 1 písm. d) zákona predmetom posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti 

alebo jej zmeny musí byť každá zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A, ak 

taká zmena samotná dosahuje alebo prekračuje prahovú hodnotu, ak je prahová hodnota pre 

navrhovanú činnosť v prílohe č. 8 k zákonu ustanovená. 

 

MŽP SR po preštudovaní predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 

konštatuje, že nakoľko navrhovaná činnosť je zaradená podľa prílohy č. 8 k zákonu do časti A, na 

uvedenú zmenu navrhovanej činnosti, v rámci ktorej sa uvažuje s rozšírením navrhovanej 

činnosti o drviace mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov, ktoré presahuje 

prahovú hodnotu stanovenú v časti A prílohy č. 8 k zákonu, sa vzťahuje ustanovenie § 18 ods. 1 

písm. d) zákona, podľa ktorého takáto zmena navrhovanej činnosti má byť predmetom 

posudzovania vplyvov zmeny navrhovanej činnosti, a pre ktorú je potrebné predložiť 

príslušnému orgánu zámer vypracovaný podľa § 22 a prílohy č. 9 zákona.  
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Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, nakoľko doručené podanie nespĺňa náležitosti prílohy 

č. 9 zákona, MŽP SR v súlade s § 29 ods. 1 správneho poriadku vyzýva navrhovateľa na 

odstránenie nedostatkov podania a o predloženie zámeru v súlade s § 22 ods. 1 zákona na 

MŽP SR v dvoch listinných vyhotoveniach zámeru a elektronicky.  

 

MŽP SR zároveň vracia navrhovateľovi jedno listinné vyhotovenie oznámenia o zmene 

navrhovanej činnosti.   

 

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.  

 

 

 

 

 

 

Ing. Tibor Németh 

poverený vykonávaním funkcie 

riaditeľa odboru 

 

Príloha 

1 x Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (len pre navrhovateľa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručuje sa (poštou): 

1. VIAKORP, s.r.o., Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen  

2. Obecný úrad Horný Tisovník, Horný Tisovník 77, 962 75 Horný Tisovník  


