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

 

                Číslo: 5104/2021-1.7/al-RH  

     Bratislava, 21. júla 2021 

  

 

  

 

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“) pre 

hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti „Zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným 

zariadením“. 

 

 

 

 

Navrhovateľ, EKOBETON MOCNÝ, s. r. o., Preseľany č. 658, 956 12 Preseľany, IČO 

53 370 325 (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 28. 04. 2021 Ministerstvu životného 

prostredia Slovenskej republiky, sekcii ochrany prírody, biodiverzity a odpadového 

hospodárstva, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie (v súčasnosti sekcia 

posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné 

prostredie) (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 22 zákona zámer navrhovanej činnosti 

„Zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným zariadením“ (ďalej len „navrhovaná 

činnosť“) na posúdenie podľa zákona. Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa dňom predloženia zámeru začalo 

konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné 

prostredie. 

 

Predmetom navrhovanej činnosti je prevádzka mobilného zariadenia na úpravu a 

zhodnocovanie ostatných odpadov. Mobilný pásový odrazový drvič RM70GO! s maximálnou 

ročnou kapacitou spracovávaných odpadov 249 600 t/rok. Zámer navrhovanej činnosti je 

predložený okrem nulového variantu ešte v dvoch variantoch, ktoré sa líšia umiestnením 

mobilného zariadenia. Variant č. 1 navrhuje prevádzku a umiestnenie mobilného zariadenia 

mimo výkonu práce na tzv. „domovskej adrese“, na parcele č. 338/9 v katastrálnom území obce 

Dvorany nad Nitrou. Variant č. 2 navrhuje miesto prvej známej lokality prevádzky mobilného 

zariadenia na parcele č. 221 v katastrálnom území obce Bošany a umiestnenie mimo výkonu 

práce na „domovskej adrese“. Umiestnenie mobilného zariadenia v čase, keď nebude 

vykonávať svoju činnosť je v oboch variantoch navrhované na parcele č. 338/9 v katastrálnom 

území Dvorany nad Nitrou vo výrobno-skladovom areáli, ktorý je vo vlastníctve navrhovateľa. 
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Mobilné zariadenie môže byť na jednom mieste prevádzkované max. 6 po sebe 

nasledujúcich mesiacov a v zmysle platnej legislatívy musí spracovávať odpad v mieste jeho 

vzniku. 

 

Navrhovaná činnosť je podľa prílohy č. 8 zákona zaradená nasledovne: 

Kapitola č. 9. Infraštruktúra 

Pol. 

číslo 
Činnosť, objekty a zariadenia 

Prahové hodnoty 

Časť A 

(povinné hodnotenie) 

Časť B 

(zisťovacie konanie) 

6. 

Zhodnocovanie ostatných odpadov 

okrem zhodnocovania odpadov 

uvedeného v položkách 5 a 11, 

zariadenia na úpravu a spracovanie 

ostatných odpadov 

 

od 5 000 t/rok 

11. 
Zariadenie na zhodnocovanie 

ostatného stavebného odpadu 
od 100 000 t/rok 

od 50 000 t/rok 

do 100 000 t/rok 

 

MŽP SR predložilo zámer navrhovanej činnosti na zaujatie stanoviska podľa § 23 ods. 1 

zákona zainteresovaným subjektom a zároveň ho zverejnilo na svojom webovom sídle, na 

adrese: 

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zhodnocovanie-stavebnych-odpadov-

mobilnym-zariadenim 

 

Stanoviská k zámeru navrhovanej činnosti, ktoré boli doručené na MŽP SR podľa zákona 

obsahovali niekoľko podstatných pripomienok k navrhovanej činnosti, ktoré si vyžadovali 

prerokovanie v zmysle zákona a na základe ktorých MŽP SR špecifikovalo požiadavky uvedené 

v bode 2.2. tohto rozsahu hodnotenia. Navrhovateľovi MŽP SR zasiela kópie doručených 

stanovísk k zámeru navrhovanej činnosti a k návrhu rozsahu hodnotenia v prílohe na 

vyhodnotenie podľa bodu 2.2.8 tohto rozsahu hodnotenia. 

 

Prerokovanie v zmysle § 30 ods. 1 zákona vo veci navrhovanej činnosti sa vykonalo v 

súlade s § 65g ods. 1 zákona v listinnej a elektronickej podobe v súlade so zákonom  

č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). MŽP SR listom č. 5104/2021-1.7/al, 

34041/2021, 34042/2021-int zo dňa 22. 06. 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 odborného posúdenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti, 

zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov 

verejnej správy, dotknutej obce a dotknutej verejnosti, MŽP SR určuje nasledujúci rozsah 

hodnotenia, ktorého návrh bol prerokovaný v zmysle predchádzajúceho odseku: 

 

1. VARIANTY  PRE  ĎALŠIE  HODNOTENIE 

 

Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti sa určuje dôkladné 

zhodnotenie nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť 

neuskutočnila) a variantov uvedených v zámere navrhovanej činnosti. 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zhodnocovanie-stavebnych-odpadov-mobilnym-zariadenim
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zhodnocovanie-stavebnych-odpadov-mobilnym-zariadenim
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2. ROZSAH  HODNOTENIA  URČENÝCH  VARIANTOV 

 

2.1.  Všeobecné podmienky 

 

2.1.1. Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti 

na životné prostredie (ďalej len „správa o hodnotení“). Vzhľadom na povahu a rozsah 

navrhovanej činnosti a jej lokalizáciu je potrebné, aby správa o hodnotení obsahovala 

rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 11 zákona, primerane charakteru 

navrhovanej činnosti.  

 

2.1.2. Na vypracovanie správy o hodnotení sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa v študijnom odbore zodpovedajúcom odboru činnosti alebo oblasti činnosti 

uvedenej vo vyhláške č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej 

spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie. 

 

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

špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti. 

Platnosť rozsahu hodnotenia je 3 roky od jeho určenia.  

 

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

podobe v počte 3 kusy, samostatné všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie v 

listinnej podobe v počte 4 kusy a správu o hodnotení na elektronickom nosiči dát v počte  

1 kus (MŽP SR si vyhradzuje právo spresniť konečný počet dokumentácií podľa potrieb 

vyplývajúcich z ustanovení zákona). 

 

2.2.  Špecifické požiadavky 

 

Zo stanovísk doručených k predmetnej navrhovanej činnosti a po preštudovaní zámeru 

vyplynula potreba v správe o hodnotení podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy otázok 

súvisiacich s navrhovanou činnosťou: 

 

2.2.1. Vyhodnotiť súlad predkladaných variantov navrhovanej činnosti s územnoplánovacou 

dokumentáciou obce Dvorany nad Nitrou a obce Bošany. 

 

2.2.2.  Vypracovať imisno-prenosové posúdenie navrhovanej činnosti vypracované oprávnenou 

osobou v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. 

Uviesť koncentráciu emisií tuhých znečisťujúcich látok. Navrhnúť opatrenia zlepšujúce 

kvalitu ovzdušia a znižujúce koncentráciu pevných častíc PM10 a PM2,5, ako aj 

koncentráciu NO2 a CO. 

 

2.2.3. Vypracovať akustickú štúdiu, na základe ktorej vyhodnotiť vplyvy rizika pre dotknutých 

obyvateľov a zahrnúť opatrenia, ktoré zabezpečia, aby expozícia obyvateľov a ich 

prostredia hluku a vibráciám bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty 

ustanovené vo Vyhláške 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. 
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2.2.4.  Definovať najbližšiu obytnú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v dotknutom území 

so zreteľom na rozptylové vplyvy a predikovaný hluk, vyhodnotiť vplyvy znečistenia 

ovzdušia a hluku na obytnú zástavbu a zdravie obyvateľov. 

 

2.2.5. Definovať a opísať spôsob nakladania so znečistenými zeminami v prípade havarijných 

únikov prevádzkových náplní mechanizmov do prostredia a vyhodnotiť možnosť 

izolácie odstavnej plochy zariadenia certifikovaným izolačným materiálom proti 

pôsobeniu ropných látok. 

 

2.2.6. Podrobnejšie vyhodnotiť kumulatívne vplyvy navrhovanej činnosti s povolenými 

činnosťami, ktoré sú v dosahu pôsobnosti jej vplyvov. 

 

2.2.7. Písomne vyhodnotiť všetky požiadavky, pripomienky a odporúčania zo stanovísk  

doručených k zámeru a zhodnotiť splnenie jednotlivých bodov tohto rozsahu hodnotenia 

navrhovanej činnosti. 

 

2.2.8. Písomne vyhodnotiť všetky požiadavky, pripomienky a odporúčania zo stanovísk   

doručených k zámeru a rozsahu hodnotenia v zmysle § 30 ods. 8 zákona. 

 

2.2.9. Zapracovať do správy o hodnotení opatrenia počas užívania navrhovanej činnosti v 

zmysle ustanovení § 39 zákona 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), zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami. 

 

 

3. UPOZORNENIE 

 

Podľa § 30 ods. 6 zákona je platnosť rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti 3 roky od 

jeho určenia, ak sa v harmonograme neurčí inak. 

 

Podľa § 30 ods. 7 zákona je navrhovateľ povinný v spolupráci s dotknutou obcou 

bezodkladne informovať verejnosť spôsobom v mieste obvyklým o určenom rozsahu 

hodnotenia navrhovanej činnosti.  

 

Podľa § 30 ods. 8 zákona môže verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, 

dotknutý orgán a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej 

činnosti do 10 pracovných dní od jeho zverejnenia podľa § 30 ods. 7 zákona príslušnému 

orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi. 

 

 

 

 

                     Mgr. Barbora Donevová 

poverená vykonávaním funkcie riaditeľa odboru 

 

 

 

 

Príloha 

- podľa textu (len pre navrhovateľa) 
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Rozdeľovník 

Doručuje sa (elektronicky): 

1. Obec Dvorany nad Nitrou, Dvorany nad Nitrou č. 13, 956 11 Dvorany nad Nitrou 

2. Obec Bošany, SNP 112, 956 18 Bošany 

3. EKOBETON MOCNÝ, s. r. o., Preseľany č. 658, 956 12 Preseľany 

4. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy 

vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 

5. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 94901 Nitra  

6. Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

7. Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie SNP 

151/6, 958 01 Partizánske 

8. Okresný úrad Partizánske, odbor krízového riadenia, Námestie SNP 151/6, 958 01 

Partizánske 

9. Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 

1738, 955 04 Topoľčany 

10. Okresný úrad Topoľčany, odbor krízového riadenia, Námestie Ľ. Štúra 1738, 955 04 

Topoľčany 

11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, 

Nemocničná 8, 972 01 Bojnice 

12. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 

Bratislava 

13. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Partizánskom, Nitrianska cesta 

1483/8, 958 01 Partizánske 

14. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch, Krušovská 1357, 

955 01 Topoľčany 

15. Ministerstvo životného prostredia, sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia, odbor 

ochrany ovzdušia, TU 

16. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia obehového  

hospodárstva, odbor odpadového hospodárstva, TU 

Doručuje sa (poštou): 

17. Miroslav Juríček, Dvorany nad Nitrou č. 264, 956 11 Dvorany nad Nitrou 

 

 

 


