
 

 
 

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

 

 

 

Bratislava, 28. novembra 2022 

Číslo: 13615/2022-11.1.1/av 

68974/2022 

 

 

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 zmeny navrhovanej činnosti 

„Prístavba k HVB II a prístavba skladu MTZ III. a Prístavba kotolne – príprava TPV“, 

navrhovateľa HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO 34 562 540, 

na dobu 30 dní. 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na 

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

HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO 34 562 540, 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 doplnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Prístavba 

k HVB II a prístavba skladu MTZ III. a Prístavba kotolne – príprava TPV“ z dôvodu, že predmetné 

oznámenie o zmene navrhovanej činnosti neobsahuje potrebné náležitosti podľa prílohy č. 8a 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie:  

 

Navrhovateľ HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO 34 562 540 (ďalej len 

„navrhovateľ“) doručil dňa 10. 11. 2022 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 
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republiky, sekciu posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov 

na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 29 ods. 1 písm. b) a v súlade s § 18 ods. 2 

písm. c) 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 č. 24/2006 Z. z.“) oznámenie 

o zmene navrhovanej činnosti „Prístavba k HVB II a prístavba skladu MTZ III. a Prístavba kotolne 

– príprava TPV“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“). 

MŽP SR upovedomilo podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok) listom č. 13615/2022-

11.1.1/av, 66714/2022, zo dňa 21. 11. 2022 známych účastníkov konania, že dňom doručenia 

oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie 

vo veci zisťovacieho konania zmeny navrhovanej činnosti. 

Predmetom doručeného oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je realizácia prístavby 

k hlavnej výrobnej budove II. a prístavba skladu materiálno-technického zabezpečenia III. 

a Prístavba kotolne – príprava teplej prevádzkovej vody. Ide o vybudovanie a rozšírenie 

jestvujúcich priestorov skladu znečistených (prichádzajúcich) prepraviek od zákazníkov, 

modernizácie umývacej linky, ako aj skladu čistých prepraviek používaných na distribúciu 

hotových výrobkov. 

Navrhovaná činnosť je podľa prílohy č. 8 k zákonu zaradená nasledovne: 

12. Potravinársky priemysel 

 

 Zmena navrhovanej činnosti uvedená v oznámení o zmene navrhovanej činnosti 

predstavuje zmenu, ktorá podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. je zmenou navrhovanej 

činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A, ktorá nie je zmenou podľa písmena d) a ide o zmenu, ktorá 

môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak ide o činnosť už posúdenú, 

povolenú, realizovanú, alebo v štádiu realizácie. 

 MŽP SR v súlade s § 29 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. a § 29 ods. 1 správneho poriadku 

vyzýva navrhovateľa, aby oznámenie o zmene navrhovanej činnosti doplnil o nasledovné 

informácie: 

 V kapitole III, bod 2: Opis technického a technologického riešenia vrátane požiadaviek na 

vstupy uviesť nároky na energetické zdroje – napr. zvýšenie spotreby elektrickej energie, 

spôsob riešenia osvetlenia skladu a prístavieb, zvýšená spotreba vody, zemného plynu a pod. 

 V bode IV. 2 Predpokladané vplyvy na prírodné prostredie, časť IV.2.1 Vplyvy na ovzdušie 

a miestnu klímu, v treťom odseku oznámenia o zmene navrhovanej činnosti uvádzate, že cit.: 

„Líniovým zdrojom znečistenia ovzdušia bude doprava živej hydiny ako aj expedícia hotových 

výrobkov. Prírastky výfukových plynov budú, ale nie v nadlimitnom rozsahu“. Z uvedeného 

Položka 

číslo 
Činnosť, objekty a zariadenia 

Prahové hodnoty 

Časť A 

(povinné hodnotenie) 

Časť B 

(zisťovacie konanie) 

2. 
Bitúnky a mäsokombináty, 

hydinárske závody s kapacitou 
od 50 t/deň živej váhy bez limitu 

9. 
Prevádzky na spracovanie mäsa 

a výrobu mäsových výrobkov 
od 75 t/deň hotových 

výrobkov 

od 20 t/deň 

do 75 t/deň 

hotových výrobkov 



3. strana rozhodnutia č. 13615/2022-11.1.1/av, 68974/2022, zo dňa 28. 11. 2022 

nie je zrejmé, z čoho budú prírastky vznikať, nakoľko na str. 3 oznámenia o zmene 

navrhovanej činnosti uvádzate, že cit.: „Závod nezvyšuje terajšiu kapacitu výroby, 

technologického procesu sa navrhovanou výstavbou nedotkne“. 

 V oznámení o zmene navrhovanej činnosti zaviesť objasnenie skratiek používaných v texte 
(napr. príprava TPV, sklad MTZ, miestnosť OOPP, šachta ŠDe ...). 

 

Podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. 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 dotknutú obec a jedného vyhotovenia elektronicky. 

 

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. Michaela Seifertová 

generálna riaditeľka sekcie 

 

 

 

 

 

 

Doručuje sa (elektronicky): 

1. HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany 

2. Mesto Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany 


