
 

 

 

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

 

                   Bratislava: 17. január 2022 

                 Číslo: 2713/2022-11.1.1/mo 

                                               427/2022 

                                                                                                                               int. 428/2022 

 

ROZHODNUTIE 

 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho 

hodnotenia a odpadového hospodárstva, 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. g) 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodlo podľa § 19 zákona č. 24/2006 Z. z. 

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

neskorších predpisov  a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní konania o podnete navrhovanej činnosti 

„Využívanie odpadov na spätné zasypávanie v opustenom povrchovom lom po ťažbe 

vápenca v k. ú. Trstín“, navrhovateľa Ing. Juraj Genčúr, Štúrova 718/4, 919 04 Smolenice, 

IČO: 50 671 324, takto: 

 

Navrhovaná činnosť „Využívanie odpadov na spätné zasypávanie v opustenom 

povrchovom lom po ťažbe vápenca v k. ú. Trstín“, uvedená v odôvodnenom písomnom 

podnete Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, 

sa bude posudzovať  

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Odôvodnenie: 

Dňa 21. 09. 2021 bol na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu 

posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

(ďalej len „MŽP SR“) doručený podnet (listom č. OU-TT-OSZP1-2021/019258 zo dňa  

09. 09. 2021) od Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 

ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „Okresný úrad v sídle 

kraja“), na začatie konania podľa § 19 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“) v súvislosti s navrhovanou činnosťou „Využívanie odpadov na spätné 

zasypávanie v opustenom povrchovom lom po ťažbe vápenca v k. ú. Trstín“ (ďalej len 

„navrhovaná činnosť“) navrhovateľa Ing. Juraj Genčúr, Štúrova 718/4, 919 04 Smolenice, IČO: 

50 671 324, (ďalej len „navrhovateľ“). 
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Navrhovateľ má záujem využiť priestor starého vyťaženého lomu na parcele KN-C  

a KN-E č. 3331 v katastrálnom území Trstín, na spätné zasypávanie odpadom, v množstve  

45 000 ton. Ročne plánuje na zasypávanie pozemku využiť 3 000 ton stavebného odpadu. 

Uvedená navrhovaná činnosť by trvala 15 rokov.  

 

Navrhovaná činnosť je podľa prílohy č. 8 zákona kapitoly č. 9. infraštruktúra, položka 

č. 6. Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v 

položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov, avšak nedosahuje 

prahovú hodnotu 5 000 ton ročne. 

 

Prílohou doručeného podnetu k navrhovanej činnosti, listu Okresného úradu v sídle 

kraja č. OU-TT-OSZP1-2021/019258 zo dňa 09. 09. 2021 je žiadosť navrhovateľa zo dňa  

16. 06. 2021 o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona č. 79/20215 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) na využívanie odpadov na 

spätné zasypávanie, doručená Okresnému úradu v sídle kraja dňa 21. 06. 2021 (ďalej len 

„žiadosť navrhovateľa“). 

 

Na spätné zasypávanie navrhovateľ plánuje využiť odpady kategórie ostatný:  

01 04 08 odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07;  

01 04 09 odpadový piesok a íly; 

02 04 01 zemina z prania a čistenia repy; 

17 01 03 škridly a obkladový materiál; 

17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu, a keramiky iné ako uvedené  

               v 17 01 06; 

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 a 

17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05. 

 

V žiadosti navrhovateľa je uvedené, že pozemok, ktorého je navrhovateľ vlastníkom,  

č. 3331 v katastrálnom území Trstín, je evidovaný v katastri nehnuteľností v registri „C“ ako 

trvalý trávny porast. V časti pozemku sa nachádza opustený nevyužívaný povrchový lom Pod 

Chribcom, v časti xerotermná vegetácia s krovinami a drevitou vegetáciou, pozemok sa 

nachádza v 1. stupni ochrany prírody podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších predpisov, do pozemku nezasahujú žiadne chránené územia. Chránená 

krajinná oblasť Malé Karpaty je vzdialená od uvedeného pozemku 200 m. Na uvedenom 

pozemku sa nenachádzajú ložiská nerastných surovín, evidované banské diela, inžinierske siete 

ani stavby. Uvedený pozemok sa nachádza v ochrannom pásme ropovodného potrubia, ktoré je 

od pozemku vzdialené cca 300 m. V žiadosti navrhovateľa je ďalej uvedené, že 

v predchádzajúcom období bola na uvedenom pozemku vykonávaná ťažba vápenca, po ktorej 

vznikol prázdny priestor, čím nie je možné plnohodnotne využívať pozemok ako trávny porast 

ani na plánované aktivity vlastníka pozemku, na chov zvierat (chov hovädzieho dobytka, 

prípadne danieliu zver). Pozemok bol ťažbou vápenca devastovaný, postupne odlesňovaný 

a znižovaný. Väčšinu pozemku č. 3331 tvorí zalesnené územie, ktoré má navrhovateľ záujem 

udržať a rozšíriť, aby bolo územie zhodnotené a bola zvýšená jeho hodnota aj po ekologickej 

a estetickej stránke. 

 

Nezávisle, v predstihu, alebo súbežne so zasypávaním časti pozemku, majú byť 

realizované terénne úpravy podľa povolenia stavebného úradu a overenej projektovej 

dokumentácie „Terénne úpravy na pozemku č. 3331, k.ú. Trstín, vypracovanej Blankou 

Nomilnerovou, 6/2020“ na južnej a juhovýchodnej časti pozemku. Úpravami terénu má byť 

vytvorený val lichobežníkového tvaru, ktorý má oddeľovať hranice pozemku č. 3331 od 

susedného pozemku, na ktorom je orná pôda. Následnou výsadbou stromovej zelene sa má 

vytvoriť prirodzená hranica pozemkov. S terénnymi úpravami sa má začať po vydaní povolení 
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na terénne úpravy a majú trvať v závislosti od množstva vhodného materiálu a finančných 

prostriedkov navrhovateľa. Realizáciou terénnych úprav sa má zabrániť vstupu cudzích osôb 

na pozemok navrhovateľa, nelegálnym vjazdom vozidiel a nepovoleným skládkam. Terénne 

úpravy majú umožniť aj zachytenie zrážkových vôd a ich odvedenie do zalesnenej časti 

pozemku. 

 

Okresný úrad v sídle kraja v podnete uvádza, že „realizácia valu zo zeminy (nie odpadu) 

nie je predmetom konania podľa zákona o odpadoch, vedeného na tunajšom úrade, a teda ani 

predmetom tohto podnetu“ 

 

Prílohou žiadosti navrhovateľa je vyjadrenie Okresného úradu Trnava, odboru 

starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 

prostredia, list č. OU-TT-OSZP3-2021/015854-002 zo dňa 10. 06. 2021, že navrhovaná činnosť 

nepodlieha zisťovaciemu konaniu podľa zákona. 

 

Prílohou žiadosti navrhovateľa je aj vyjadrenie Obvodného banského úradu v Bratislave 

č. 1030-2614/2020 zo dňa 11. 11. 2020, podľa ktorého na pozemku č. 3331 v k. ú Trstín nie je 

evidované žiadne banské dielo, nenachádzajú sa ložiská vyhradených nerastov (nie sú určené 

chránené ložiskové územia ani dobývacie priestory) a nie sú ani iné záujmy, ktoré by bolo 

potrebné chrániť podľa banských predpisov. 

 

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa  

§ 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) v spojení s § 54 ods. 2 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov upovedomilo 

listom č. 12397/2021-11.1.1/mo; 52202/2021 zo dňa 28. 09. 2021 podľa § 18 ods. 3 správneho 

poriadku účastníkov konania o tom, že dňom doručenia podnetu začalo podľa § 18 ods. 2 

správneho poriadku v súlade podľa § 19 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov konanie  

o podnete, v ktorom MŽP SR rozhodne, či navrhovaná činnosť  podlieha posudzovaniu podľa 

zákona o posudzovaní vplyvov. 

 

O vyššie uvedenej skutočnosti MŽP SR zároveň informovalo, podľa § 19 ods. 4 zákona 

o posudzovaní vplyvov, Obec Trstín a Okresný úrad v sídle kraja, ako povoľujúce orgány,  

o začatí konania o podnete.  

 

Informácia podľa § 24 ods. 1 písm. a) zákona, o podnete podanom podľa § 19 zákona 

bola zverejnená na webovom sídle MŽP SR, na adrese: 

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyuzivanie-odpadov-na-spatne-zasypavanie-v-

opustenom-povrchovom-lom-po 

 

Zároveň listom č.12397/2021-11.1.1/mo; 52202/2021 zo dňa 28. 09. 2021 MŽP SR 

požiadalo navrhovateľa aj povoľujúce orgány o zaujatie stanoviska k predmetu podaného 

podnetu podľa § 19 zákona v lehote do 15 pracovných dní odo dňa doručenia uvedeného 

upovedomenia a upozornilo, že v súlade s § 32 ods. 3 správneho poriadku  na povinnosť 

oznámiť správnemu orgánu skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie  

a rozhodnutie. V závere povoľujúcim orgánom odporúčalo, aby daná skutočnosť bola, v prípade 

ak začalo konanie o povolení podľa osobitného predpisu, braná v zmysle § 29 ods. 1 správneho 

poriadku v znení neskorších predpisov ako predbežná otázka. 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyuzivanie-odpadov-na-spatne-zasypavanie-v-opustenom-povrchovom-lom-po
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyuzivanie-odpadov-na-spatne-zasypavanie-v-opustenom-povrchovom-lom-po
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Na základe vyššie uvedeného upovedomenia o podnete č. 12397/2021-11.1.1/mo; 

52202/2021 zo dňa 28. 09. 2021 boli na MŽP SR doručené nasledujúce dve vyjadrenia: 

 Obec Trstín (list zo dňa 13. 10. 2021) doručila výpis zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Trstíne konaného dňa 28. 09. 2021 v ktorej uznesením č. 36 Obecné zastupiteľstvo 

v Trstíne vydalo súhlasné stanovisko na využívanie odpadov na spätné zasypávanie parcely 

reg. „E“ č. 3331 v katastrálnom území Trstín vo vlastníctve navrhovateľa. V citovanej 

zápisnici je uvedené, že zasypávanie bude len zeminou a stavebným odpadom a že 

navrhovateľ predloží návrh zmluvy na skládkovanie, v ktorej budú špecifikované 

podmienky skládkovania (evidencia vyvezeného množstva a poplatok za skládkovanie 

podľa obvyklých podmienok). 

 

 Navrhovateľ (list zo dňa 19. 10. 2021), doručil na MŽP SR vyjadrenie:  

„Opustený povrchový lom bude slúžiť na spätné zásypy stavebným odpadom, ktorý je 

umiestnený v katastrálnom území obce Trstín. Na predmetnú investíciu nie je vypracovaný 

projekt, z dôvodu procesných úkonov. Spätné zásypy budú v množstve maximálne  3 000 

ton ročne. Množstvo je určené reálne z mojich vlastných aktivít nakoľko som živnostník. 

Spätné zásypy budú tvoriť stavebné odpady z výlučne mojej podnikateľskej činnosti 

a nebudú poskytované tretím stranám, z tohto dôvodu je určené takéto množstvo. Spätné 

zásypy sa budú prevádzkovať v súlade so schváleným rozhodnutím na Obecnom úrade 

Trstín zo dňa 28. 09. 2021 (viď príloha). Spätné zásypy a spätná rekultivácia bude riadne 

ohlásená a povolené Okresným úradom Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie. 

Spätné zásypy nebudú mať negatívny vplyv na znečisťovanie životného prostredia ako 

i kvalitu životného prostredia ako i na zdravie človeka, diverzitu, kvalitu a funkčnosť 

ekosystémov. Následnou rekultiváciou sa plánuje úprava pozemku tak, aby mohol byť 

využívaný ako trávny porast na účely chovu zvierat.“  

Prílohou listu je Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstíne konaného dňa 

28. 09. 2021 v ktorej uznesením č. 36 Obecné zastupiteľstvo v Trstíne vydalo súhlasné 

stanovisko na využívanie odpadov na spätné zasypávanie parcely reg. „E“ č. 3331 

v katastrálnom území Trstín vo vlastníctve navrhovateľa. 

Po zverejnení podnetu, na webovom sídle MŽP SR, bolo na MŽP SR doručené 

stanovisko verejnosti: 

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava (list zo 

dňa 28. 09. 2021) „VYJADRENIE V PROCESE EIA K ZÁMERU „VYUŽÍVANIE 

ODPADOV NA SPÄTNÉ ZASYPÁVANIE V OPUSTENOM POVRCHOVOM LOM PO 

ŤAŽBE VÁPENCA V K. Ú. TRSTÍN“ – DOPLNENIE Naše predchádzajúce vyjadrenie v tejto 

veci týmto berieme späť a prosíme na neho neprihliadať. K podnetu uvádzame nasledovné:  

1) Je správne, že okresný úrad sa obrátil s predmetným podnetom na ministerstvo, nakoľko je 

pochybnosť o skutočných vplyvoch na životné prostredie a potrebe vykonať ich zisťovanie 

zákonom predpísaným spôsobom.  

2) Postup navrhovateľa vyvoláva podozrenie z tzv. salámovej metódy alebo tzv. pomalého 

varenia žaby, teda postupného pomalého zaťažovania územia bez toho, aby si to niekto vôbec 

všimol. Preto oceňujeme postup okresného úradu, ktorý sa s týmto postupom neuspokojil. 

3) Nie je pravdou, že na susedný zemný val sa pri konaní o podnete nemá prihliadať (tu spravil 

okresný úrad chybu). Podľa kritéria I.2 prílohy č.10 k zákonu EIA je predmetom aj konania  

o podnete skúmanie kumulatívnych a synergických vplyvov v súvislosti s existujúcimi alebo 

plánovanými činnosťami, ktoré sú v prevádzkovej alebo priestorovej súvislosti; v danom 

prípade sa jedná o priestorovú súvislosť. Ostatné vyjadrenie z predchádzajúceho vyjadrenia 

považujte za bezpredmetné a ignorujte ich. 

Vyjadrenie MŽP SR: Stanovisko sa berie na vedomie. K bodu 3) MŽP SR uvádza, že Okresný 

úrad v sídle kraja neuviedol, že na susedný zemný val sa nemá prihliadať, neurobil chybu, iba 
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uviedol, čo je predmetom podnetu. Súvis zemného valu a navrhovanej činnosti opisuje vo svojej 

žiadosti aj navrhovateľ. 

MŽP SR listom č. 12397/2021-11.1.1/mo, 58719/2021, int. 58721/2021 zo dňa  

28. 10. 2021 požiadalo v súlade s § 32 ods. 1 správneho poriadku, za účelom zistiť presne a 

úplne skutočný stav veci požiadalo rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutú obec, dotknutý 

orgán a známych účastníkov konania o zaujatie stanoviska k predmetu podaného podnetu  

a predloženie všetkých súvisiacich vyjadrení a rozhodnutí, ktoré súvisia s navrhovanými 

činnosťami zhodnocovanie stavebného odpadu a zber stavebného odpadu. Súčasťou žiadosti  

o stanovisko bolo 8 príloh: 

1. Podnet – Využívanie odpadov na spätne zasypávanie – Trstín 

2. Žiadosť navrhovateľa 

3. Fotodokumentácia kameňolomu 

4. Vyjadrenie Obvodného banského úradu v Bratislave 

5. Vyjadrenie Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie 

6. Vyjadrenie ZDS 

7. Uznesenie Obce Trstín 

8. Vyjadrenie navrhovateľa k podnetu 

 

V určenej lehote sa v stanoviskách k podanému podnetu vyjadrili:  

 Obec Trstín (list č. TRS-OcÚ-265/2021-793/Ďá zo dňa 09. 11. 2021) – dotknutá obec 

v územnoplánovacej informácii uviedla: „Pozemok, nachádzajúci sa v katastrálnom území 

Trstín na parc. č. 3331 je vedený v KN-C ako ostatná plocha a v KN-E ako trvale trávnatá 

plocha. Pozemok sa nachádza v extraviláne obce Trstín a podľa grafickej časti „Územného 

plánu obce Trstín (schváleného uznesením č. 8, zo dňa 10.3.2010 v znení neskorších zmien 

a doplnkov záväznej časti územného plánu obce) výkresu „Komplexný výkres návrh a 

záväzná časť“, obec nerieši dané územie, nakoľko pre Územný plán Obce Trstín nebola v 

minulosti vznesená žiadna požiadavka na zapracovanie zmien územného plánu v súvislosti 

s vyššie uvedenou činnosťou, ani akýchkoľvek iných zmien. Obec Trstín nemá t.č. žiadny 

zámer pre záujmové územie v kat. území Trstín - pozemok parc. č. 3331.“ 

Vyjadrenie MŽP SR: Stanovisko sa berie na vedomie. 

 Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor (list č. OU-TT-PLO-2021/031940-002 zo 

dňa 11. 11. 2021) – dotknutý orgán v stanovisku uviedol, že nemá žiadne pripomienky a že 

„Podľa predloženej projektovej dokumentácie realizácia zámeru nepredpokladá záber 

poľnohospodárskej pôdy nakoľko parc. č. 3331 je v katastrálnom portáli evidovaná ako 

ostatná plocha. Z tohto dôvodu nie je potrebné postupovať v súlade so zákonom Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy 

a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2003 Z. z. o integrovanej 

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

zákonov v znení neskorších predpisov.“ 

Vyjadrenie MŽP SR: Stanovisko sa berie na vedomie. 

 Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-TT-OSZP3-

2021/032471-002 zo dňa 18. 11. 2021) - dotknutý orgán v stanovisku, ako orgán štátnej 

správy ochrany ovzdušia, uviedol, že nemá žiadne pripomienky za podmienky dodržania 

ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia. 

Vyjadrenie MŽP SR: Stanovisko sa berie na vedomie. 

 Okresný úrad Trnava odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-TT-OSZP3-

2021/032608-002 zo dňa 22. 11. 2021) - dotknutý orgán v stanovisku, ako orgán štátnej 

vodnej správy, uviedol, že nevydal žiadne stanovisko, súhlas, ani rozhodnutie  
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k navrhovanej činnosti likvidácie a zrekultivovania lomu a odporúča navrhovanú činnosť 

posudzovať, nakoľko navrhovanou činnosťou môžu byť ohrozené útvary podzemných vôd 

v danom území. Požaduje navrhovanú činnosť posúdiť podľa geologickej skladby územia, 

hydrogeologických pomerov a možných vstupov znečisťujúcich látok do podzemných vôd. 

Vyjadrenie MŽP SR: Stanovisko posudzovať navrhovanú činnosť sa akceptuje. Vápence majú 

puklinovú priepustnosť, riziko ohrozenia podzemných vôd je vysoké. 

 Okresný úrad Trnava odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-TT-OSZP3-

2021/032600-002 zo dňa 16. 11. 2021) – povoľujúci orgán a zároveň podávateľ podnetu 

v stanovisku uvádza, že ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa 

§ 104 písm. d) zákona o odpadoch k veci uvádza, že z hľadiska dlhodobého vplyvu 

navrhovanej činnosti v predmetnej lokalite, je vhodné, aby predmetná činnosť bola 

posúdená podľa zákona. Ďalej uvádza, že nevydal žiadne vyjadrenia ani neudelil žiadny 

súhlas, ktoré súvisia s navrhovanou činnosťou. 

Vyjadrenie MŽP SR: Stanovisko posudzovať navrhovanú činnosť sa akceptuje. 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (list č. RÚVZ/2021/03843 zo 

dňa 16. 11. 2021)- dotknutý orgán v stanovisku uvádza, že súhlasí so zasypávaním 

opusteného lomu po ťažbe vápenca odpadmi rôzneho typu ako napr. odpadový štrk a drvené 

horniny, odpadový piesok a íly, škridly a iný. Zároveň upozorňuje na potrebu zabezpečenia 

kontroly dovážaných materiálov do lomu v zmysle zákona. o odpadoch. 

Vyjadrenie MŽP SR: Stanovisko sa berie na vedomie. Návrh spôsobu kontroly dovážaných 

materiálov do lomu bude potrebné uviesť v správe o hodnotení navrhovanej činnosti. 

 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia obehového hospodárstva, 

odbor odpadového hospodárstva  (list č. 64614/2021 zo dňa 24. 11. 2021) – rezortný orgán 

v stanovisku uviedol, že  

- „z hľadiska ochrany životného prostredia žiadame, aby spätné zasypávanie bolo 

urobené v čo najkratšom čase t. j. cca 2 – 3 roky t. j 22 500 t/ rok alebo 15 000 t/rok 

inertného odpadu, 

- z predloženej dokumentácie nie je jednoznačné či sa jedná využívanie odpadov na 

spätné zasypávanie v opustenom lome alebo navrhovateľ podľa Výpisu z uznesenia 

Obecného zastupiteľstva v Trstíne chce na predmetnom pozemku zriadiť skládku pre 

inertný odpad, 

- nakoľko pozemok sa nachádza v 1. stupni ochrany prírody podľa zákona č. 543/2002 

Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, žiadame predložiť  

k predmetnému zámeru činnosti vyjadrenie štátnej správy ochrany prírody, 

- v súlade s § 19 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie v znení neskorších prepisov súhlasíme, aby navrhovaná činnosť podliehala 

posudzovaniu podľa tohto zákona.“ 

Vyjadrenie MŽP SR: Stanovisko posudzovať navrhovanú činnosť sa akceptuje. MŽP SR akceptuje  

aj názor, že v prípade, že navrhovaná činnosť bude spätným zasypávaním, a nie skládkou 

odpadov, mal by byť čas jej trvania skutočne kratší. V prípade zmeny na množstvo dosahujúce 

prahovú hodnotu (od 5000 t/rok), bude prípadný nový zámer navrhovateľa podliehať 

zisťovaciemu konaniu. 

  

 

MŽP SR listom č. 12397/2021-11.1.1/mo, 69706/2021 zo dňa 14. 12. 2021 

upovedomilo v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkov konania, že účastník 

konania a zúčastnená osoba má možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť 

k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu bolo 

možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy, výpisy) na MŽP SR. Možnosť nazrieť do spisu, 
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podľa vyššie uvedeného upovedomenia, nevyužil žiaden účastník konania. 

MŽP SR preskúmalo podnet podaný na spätné zasypávanie priestoru starého 

vyťaženého lomu na parcele KN-C a KN-E č. 3331 v katastrálnom území Trstín stavebným 

odpadom v celkovom množstve 45 000 ton. Ročne plánuje navrhovateľ na zasypávanie 

pozemku využiť 3 000 ton stavebného odpadu. Navrhovaná činnosť by trvala 15 rokov. 

Na základe informácií uvedených v doručenom podnete, vo vyjadrení navrhovateľa  

a v doručených stanoviskách, MŽP SR zistilo, že nie je možné vylúčiť negatívne vplyvy 

navrhovanej činnosti, ukladania odpadov vo vápencovom lome, v prostredí s puklinovou 

priepustnosťou, v ktorom sa prípadné havarijné znečistenie, v dôsledku úniku nebezpečnej 

látky napr. z nepovoleného druhu odpadu, môže šíriť v horninovom prostredí veľkou 

rýchlosťou do väčších hĺbok, do vzdialenejších vodných zdrojov. Navrhovaná činnosť má byť 

realizovaná 15 rokov, skutočná rekultivácia pozemku by trvala zrejme ešte ďalšie obdobie.  

 

Zároveň MŽP SR zastáva názor, že účelom konania o podnete je rozhodnúť na základe 

dostupných údajov a doručených stanovísk. V rámci konania o podnete MŽP SR identifikovalo 

možné nepriaznivé vplyvy súvisiace s prevádzkou navrhovanej činnosti, avšak ich presnú 

kvantifikáciu, resp. významnosť nie je možné jednoznačne a bez pochýb určiť, nakoľko v rámci 

konania o podnete neboli predložené žiadne dokumenty hodnotiace možný vplyv na životné 

prostredie. MŽP SR uvádza, že vyžiadanie predloženia takýchto štúdií v prípade predpokladu 

významnosti nepriaznivého vplyv už počas konania o podnete by nebolo účelné s ohľadom na 

zásadu hospodárnosti konania a zároveň by podľa názoru MŽP SR evokovalo obchádzanie 

účelu zákona, nakoľko rozsah hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti sa určuje až v § 30 

zákona.  

 

MŽP SR zastáva názor, že v súlade s ust. § 19 zákona má MŽP SR ako príslušný orgán 

rozhodnutím určiť, či predmet konania o podnete (navrhovaná činnosť neuvedená v prílohe  

č. 8 zákona alebo navrhovaná činnosť nedosahujúca prahové limity ustanovené v prílohe č. 8 

zákona) sa má posudzovať podľa zákona, konanie o podnete podľa § 19 zákona predstavuje 

teda konanie, počas ktorého sa má, ad-hoc, v súlade s účelom zákona vyhodnotiť 

environmentálna prijateľnosť navrhovanej činnosti a v prípade, že nie je možné vylúčiť 

negatívne vplyvy súvisiace s jej realizáciou alebo prevádzkou je potrebné uvedené zohľadniť  

v rozhodnutí, t. j. rozhodnúť o posudzovaní a požiadavky na podrobnejšie hodnotenie vplyvov 

zohľadniť v následne určenom rozsahu hodnotenia podľa § 30 zákona. Tento názor MŽP SR 

potvrdzuje aj tzv. zásada predbežnej opatrnosti, ktorá sa využíva najmä v rámci konaní, ktorých 

účelom je prioritne ochrana životného prostredia, čo konanie o posudzovaní vplyvov 

predstavuje. Pod princípom predbežnej opatrnosti v rámci ochrany životného prostredia možno 

rozumieť zásadu predbežnej opatrnosti, ktorú možno použiť, keď jav, produkt alebo proces 

môžu mať nebezpečný vplyv, ktorý sa zistí na základe vedeckého a objektívneho hodnotenia, 

pokiaľ toto hodnotenie neumožňuje určiť dané riziko s dostatočnou istotou.  

 

MŽP SR má za to, že uplatnenie zásady predbežnej opatrnosti v rámci rozhodovania vo 

veci navrhovanej činnosti je správnym postupom napĺňajúci účel zákona a zároveň ho nemožno 

považovať za prejav svojvôle v rámci rozhodovania, nakoľko na využitie tejto zásady boli 

splnené predpoklady ako je identifikácia možných negatívnych vplyvov, ktoré nie je možné 

kvalifikovane vylúčiť vzhľadom na absenciu preukazných dôkazov a zároveň má MŽP SR za 

to, že nezohľadnením by mohlo dôjsť k nezvratným následkom takéhoto konania (nezvratné 

poškodenie dotknutého územia alebo zdravia). V tejto súvislosti MŽP SR zároveň preskúmalo 

možnosť neexistencie takéhoto nebezpečenstva, výsledkom ktorého je záver, že nie je možné 

(vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti – pravdepodobnosť vplyvov súvisiacich s realizáciou 

navrhovanej činnosti) vyvrátiť existenciu, resp. pravdepodobnosť existencie tohto 

nebezpečenstva.  
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MŽP SR má za to, že napriek skutočnosti, že ide o samostatný projekt, ktorý nespĺňa 

prahové hodnoty v prílohe č. 8 zákona, avšak vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, 

navrhovaná činnosť má byť predmetom posudzovania prostredníctvom určenia rozsahu 

hodnotenia podľa § 30 zákona a následne správy o hodnotení. 

 

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam MŽP SR rozhodlo tak, ako je uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 

ods. 1 správneho poriadku na MŽP SR. 

 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň 

pripúšťajú, preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. 

Správny súdny poriadok. 

 

 

Mgr. Barbora Donevová 

                                                                                                             riaditeľka odboru 
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