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ROZHODNUTIE 

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ 

 

 

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, rozhodlo podľa § 29 ods. 2, v súlade s § 29 ods. 11 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 46 a § 47 zákona 

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

vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti „Zmena priestorového, 

technologického a organizačného usporiadania zariadenia na dočasné skladovanie 

a zhodnocovanie plastov drvením a regranuláciou v lokalite Vráble“, navrhovateľa 

Remarkplast Slovakia, s.r.o., Štúrova 1249, 952 01 Vráble, IČO 36 656 607, takto: 

 

Zmena navrhovanej činnosti „Zmena priestorového, technologického 

a organizačného usporiadania zariadenia na dočasné skladovanie a zhodnocovanie 

plastov drvením a regranuláciou v lokalite Vráble“ uvedená v predloženom oznámení 

o zmene navrhovanej činnosti 

 

sa nebude 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.  

 

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 
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pre realizáciu zmeny navrhovanej činnosti „Zmena priestorového, technologického 

a organizačného usporiadania zariadenia na dočasné skladovanie a zhodnocovanie plastov 

drvením a regranuláciou v lokalite Vráble“ určujú nasledovné podmienky:  

- Udržiavať filtračné jednotky a ostatné zariadenia výmeny vzduchu (resp. odsávania) 

v dobrom stave s vysokou účinnosťou. 

- Vytvoriť vyhovujúce zázemie (dimenzovanie šatní, zariadení na osobnú hygienu, 

oddychových miestností...) pre zamestnancov v súlade s platnou legislatívou na úseku 

ochrany zdravia pri práci. 

- Po realizácii zmeny navrhovanej činnosti a osadení technológie vykonať objektivizáciu 

faktorov pracovného prostredia. 

Odôvodnenie:  

Navrhovateľ, Remarkplast Slovakia, s.r.o., Štúrova 1249, 952 01 Vráble, IČO 

36 656 607 (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 15. 11. 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 „Zmena priestorového, technologického a organizačného usporiadania 

zariadenia na dočasné skladovanie a zhodnocovanie plastov drvením a regranuláciou v lokalite 

Vráble“ (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“) známych 

účastníkov konania, listom č. 13837/2021-11.1.1/vt, 63248/2021, 63256/2021-int., zo dňa 

18. 11. 2021, o tom, že podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku dňom doručenia oznámenia 

o zmene navrhovanej činnosti príslušnému orgánu začalo zisťovacie konanie o posudzovaní 

vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie. 

Navrhovaná činnosť „Zariadenie na dočasné skladovanie a zhodnocovanie plastov 

drvením a regranuláciou v lokalite Vráble“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“), ktorej 

predmetom bolo dočasné skladovanie a zhodnocovanie plastov drvením a regranuláciou 

v meste Vráble na parcelách č. 2190, 2191, 2192, 2193/16, 2193/17, 2193/18, 2193/31, 

v areáli bývalej opravovne poľnohospodárskych strojov, s predpokladanou spracovateľskou 

kapacitou 3 000 t/rok resp. 10 t/deň, pri predpokladanej dvojzmennej prevádzke a 5 dňovom 

pracovnom týždni, bola posudzovaná podľa vtedy platného zákona a bolo vydané záverečné 

stanovisko č. 3884/2011-3.4/vt zo dňa 23. 08. 2011, v ktorom Ministerstvo životného 

prostredia Slovenskej republiky odporučilo realizáciu navrhovanej činnosti. 

K zmene č. 1 navrhovanej činnosti, ktorej predmetom bolo pre navrhovanú činnosť 

využiť aj novo zakúpenú halu súpisné č. 1241 na parcele č. 2207, v areáli bývalej opravovne 

poľnohospodárskych strojov, pričom nedošlo k navýšeniu kapacity zariadenia, Ministerstvo 

životného prostredia Slovenskej republiky vydalo podľa § 18 ods. 4 vtedy platného zákona 

vyjadrenie č. 3884/2011-3.4/vt zo dňa 08. 09. 2011, že zmena navrhovanej činnosti nebude 

mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a preto nie je predmetom povinného 

posudzovania v zmysle § 18 ods. 4 zákona. 

Predmetom zmeny č. 2 navrhovanej činnosti bolo rozšírenie prevádzky o ďalšie 

majetkovo-právne vysporiadané stavebné objekty, manipulačné plochy a cestné komunikácie, 

a s tým spojené navýšenie kapacity spracovaných odpadov zariadenia na dočasné skladovanie 
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a zhodnocovanie plastov drvením a regranuláciou v lokalite Vráble na cca 4 900 t/rok, t. j. cca 

13,42 t/deň, z vtedajších cca 3 000 t/rok (t. j. 10 t/deň). K zmene č. 2 navrhovanej činnosti 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydalo rozhodnutie č. 7227/2017-

1.7/vt zo dňa 09. 11. 2017, že zmena navrhovanej činnosti „Zmena priestorového, 

technologického, organizačného usporiadania a navýšenie kapacity zariadenia na dočasné 

skladovanie a zhodnocovanie plastov drvením a regranuláciou v lokalite Vráble“ sa nebude 

posudzovať podľa zákona. 

Predmetom zmeny č. 3 navrhovanej činnosti bolo navýšenie kapacity zariadenia na 

spracovanie plastov drvením cca 15 000 t/rok (41 t za deň) a regranuláciou cca 15 000 t/rok 

(41 t za deň). K zmene č. 3 navrhovanej činnosti vydalo Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 3548/2020-1.7/vt, 

21645/2020, 21646/2020-int.zo dňa 11. 05. 2020, že zmena navrhovanej činnosti „Navýšenie 

kapacity zariadenia na dočasné skladovanie a zhodnocovanie plastov drvením a regranuláciou 

v lokalite Vráble“ sa nebude posudzovať podľa zákona. 

Predmetom aktuálnej zmeny navrhovanej činnosti je podľa predloženého oznámenia 

o zmene navrhovanej činnosti zmena priestorového, technologického a organizačného 

usporiadania, t. j. rozšírenie prevádzky o ďalšie majetkovo-právne vysporiadané stavebné 

objekty, manipulačné plochy a cestné komunikácie v rámci areálu bývalej opravovne 

poľnohospodárskych strojov, a s tým spojená požiadavka výroby a logistiky na zmenu 

a doplnenie technického vybavenia a technologického usporiadania prevádzky navrhovanej 

činnosti. 

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v existujúcej prevádzke zariadenia na 

dočasné skladovanie a zhodnocovanie plastov drvením a regranuláciou v k. ú. Vráble, okres 

Nitra. Po zmene navrhovanej činnosti bude prevádzka na parcelách č. 2186/1, 2187, 2190, 

2191, 2192/3, 2192/4, 2193/7, 2193/11, 2193/15, 2193/16, 2193/17, 2193/18, 2193/25, 

2193/26, 2193/27, 2193/31, 2193/35, 2193/37, 2193/38, 2193/39, 2193/43, 2193/45, 2193/46, 

2193/47, 2193/49, 2193/52, 2193/53, 2194/3, 2205/1, 2205/2, 2205/3, 2207, 2209, 2210, 2214, 

2215, ktoré sú evidované v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria. Areál 

prevádzky je situovaný mimo obytnej zóny, na okraji zastavaného územia mesta Vráble, 

v areáli bývalej opravovne poľnohospodárskych strojov. Plochy realizácie zmeny navrhovanej 

činnosti sú v rámci Územného plánu mesta Vráble vymedzené ako plochy priemyselnej 

výroby a skladov.  

Zmenou navrhovanej činnosti sa proces zhodnocovania plastov drvením a regranuláciou 

podstatne nezmení. Vstupnou surovinou sú plastové nepodarky, výrobky poškodené pri 

montáži a plastové časti zariadení (plastové súčasti svietidiel z automobilov, nárazníky, kryty 

a pod.), ktoré boli nadbytočné pri tlakovom spracovaní plastov, resp. nevyhovovali 

kvalitatívnym požiadavkám výrobcu. Ide o výrobky z polypropylénu (PP), polyetylénu 

(HDPE, LDPE), polykarbonátu (PC), polykarbonátuakrylobutadienstyrénu (PC/ABS), 

akrylobutadienstyrénu (ABS), a pod.  

Vstupná surovina je dopravovaná od výrobcov v drôtených kovových ohradových 

paletách. Vo výrobnej hale č. 8 bude materiál triedený na jednotlivé základné druhy 

materiálov, roztriedený materiál je skladovaný vo vonkajších priestoroch a následne je 

postupne spracovávaný. Vo výrobných halách č. 4 a č. 6 pracovníci z pristavenej palety 

dovezenej z exteriéru pomocou vysokozdvižného vozíka, vložia vstupnú surovinu do ústia 

nožových mlynov. Surovina je pneumaticky dopravená do cyklóny cez separátor kovov 

a odtiaľ sa dostáva do osemhranného kartónového obalu, alebo big-bagu. Po naplnení obalu je 

vykonávaná kontrola materiálu a testovanie materiálu v laboratóriu. Po kontrole je materiál 
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prevezený do haly č. 4 odkiaľ je expedovaný, alebo slúži ako vstupná surovina do extrúdera 

vo výrobnej hale č. 1 a č. 3.  

V hale č. 7 bude prebiehať homogenizácia materiálov, kde sú osadené dve 

homogenizačné silá, ktoré pozostávajú z podávacieho stolu, dopravníkového šneku a samotnej 

miešačky materiálov. Zhomogenizovaná drvina slúži ako vstup pre regranulačnú linku.  

Vo výrobnej hale č. 1 a č. 3 sú osadené linky na spracovanie plastov. Linky 

spracovávajú podrvený plastový materiál na granule, ktoré slúžia ako základný polotovar do 

vstrekolisov. Linka sa skladá z násypky, kde sa sype podrvený plast. Z násypky je surovina 

dopravovaná do miešačky (zmiešavač), z ktorého sa plní zásobník extrúdera. V extrúderi 

prebieha postupná premena plastu z tuhej fázy na tekutú. Materiál (podrvený plast) je 

z plniaceho otvoru odoberaný otáčajúcou sa závitovkou a súčasne zohrievaný. Súčasným 

spolupôsobením tepla a tlaku závitovky dochádza k posuvu a ohrevu materiálu. Takto 

spracovaná surovina je pretláčaná cez výstup – hlavu extrúdera. Vznikajú struny (valčekové 

slíže) nekonečnej dĺžky, ktoré ďalej prechádzajú cez chladiacu vaňu a ďalej sa dochladzujú na 

vzduchu. Ďalším zariadením je sekačka (granulátor), kde sa tieto struny nasekajú na granule 

a pretriedia cez vibračné sito a sú dopravované do cyklóny a následne padajú do kartónového 

obalu, alebo big-bagu. Po naplnení je vykonávaná kontrola materiálu a testovanie materiálu 

v laboratóriu. Po kontrole je materiál prevezený do haly č. 4 do časti určenej na skladovanie, 

odkiaľ je expedovaný konečnému zákazníkovi.  

Zmena oproti súčasnému stavu spočíva v tom, že okrem haly č. 1 (kde ostáva výroba 

regranulátu) sa rozširuje regranulácia o halu č. 3 (v ktorej sa vykonávalo triedenie). Ďalšou 

zmenou je rozšírenie prevádzky o nové majetkovo vysporiadané objekty a manipulačné 

plochy – o halu č. 7, v ktorej sa bude vykonávať homogenizácia materiálov, o halu č. 8, 

v ktorej sa bude vykonávať triedenie materiálu a delaborácia, a halu č. 9, ktorá bude určená na 

skladovanie materiálov.  

Vstupnou surovinou v etape ďalšieho prevádzkovania budú naďalej odpady z plastov. 

Predpokladá sa spracovanie drvených plastov cca 15 000 t/rok (41 t za deň) a granulátu 

z extrúznej linky cca 15 000 t/rok (41 t za deň). Všetky odpady sú kategórie ostatný odpad 

(kat. č. 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04).  

Pri prevádzkovaní zariadenia môžu vzniknúť pri kancelárskej činnosti, pri údržbe budov 

a strojov nebezpečné odpady. Nebezpečné odpady budú skladované v sklade nebezpečných 

odpadov, tekuté odpady – oleje, emulzie budú skladované v sudoch, tuhé odpady, žiarivky, 

batérie a znečistený textilný materiál, budú umiestňované do plastových sudov a oceľových 

uzatvorených kontajnerov. Všetky druhy odpadov budú zhromažďované, kým sa nenaplní 

skladová kapacita alebo kým nedôjde k pravidelnému odberu oprávnenou osobou na príslušné 

spracovateľské miesto, príp. miesto na zneškodňovanie odpadov. 

Zmenou navrhovanej činnosti t. j. priestorového, technologického a organizačného 

usporiadania zariadenia na dočasné skladovanie a zhodnocovanie plastov drvením 

a regranuláciou v lokalite Vráble, nedôjde k trvalému a ani dočasnému záberu 

poľnohospodárskej pôdy ani lesných pozemkov. Zmenou navrhovanej činnosti dôjde 

k rozšíreniu prevádzky o existujúce objekty, ktoré sú na pozemkoch vedených v katastri 

nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria. V súvislosti s realizáciou zmeny navrhovanej 

činnosti sa negatívny vplyv na kvalitu a stav pôd nepredpokladá. 

Zmenou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá žiadne pôsobenie na horninové 

prostredie. V súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti nebudú realizované žiadne teréne 

úpravy ani iné činnosti, ktoré by vplývali na reliéf a horninové prostredie. V priamo 
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dotknutom území ani v jeho blízkom okolí sa nenachádzajú ťažené ani výhľadové ložiská 

nerastných surovín.  

Zásobovanie vodou je zabezpečené z vnútroareálového rozvodu vody. Spotreba vody je 

viazaná predovšetkým na použitie sociálnych a hygienických zariadení. Technologická voda 

je potrebná na chladenie hlavy extrúdera a chladiacej vane, kde sa chladí surovina vytláčaná 

z extrúdera. Chladiaca jednotka je navrhnutá pre ochladenie vody v uzavretom okruhu. 

Jednotka sa skladá z chladiaceho okruhu a z obehového okruhu chladiacej vody. Chladiaci 

okruh je naplnený chladivom R410A a vodný okruh vodou, ktorý je uzatvorený a spotrebuje 

cca 300 litrov vody pre jeden extrúder. Tieto dve náplne, ktoré neprídu do priameho kontaktu 

si vymieňajú teplo vo výparníku, kde kvapalné chladivo pri svojom vyparovaní odoberá vode 

teplo. Pri zapojení chladiacej jednotky do chladiaceho okruhu dochádza k trvalej cirkulácii, 

chladeniu a otepľovaniu konštantného objemu vody.  

Spôsob odvádzania odpadových vôd sa v dôsledku zmeny navrhovanej činnosti 

nezmení. Technologická voda potrebná na chladenie je v uzavretom okruhu, odpadové vody 

zo sociálnych a hygienických zariadení v administratívnej časti budovy sú odvádzané 

vnútroareálovou kanalizáciou, ktorá sa napája na mestskú kanalizáciu s vyústením do čističky 

odpadových vôd Vráble.  

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na kvalitu vody. Zmena navrhovanej 

činnosti neovplyvní hydrologické a hydrogeologické pomery dotknutého územia, nebude mať 

vplyv na výšku hladiny podzemnej vody a ani na výdatnosť vodných zdrojov.  

Povrchové a podzemné vody môžu byť ohrozené len prípadnou kontamináciou 

unikajúcimi prevádzkovými kvapalinami z motorových a obslužných vozidiel v dôsledku 

neštandardných situácií. Pri dodržiavaní prevádzkových predpisov a platnej legislatívy je však 

takéto riziko málo pravdepodobné.  

Prevádzka má vybudovanú plynovú rozvodovú sieť, a je napojená na verejný plynovod. 

Elektrická energia je zabezpečená existujúcou vlastnou trafostanicou. 

Vykurovanie administratívnych objektov, haly č. 1 a č. 2 je zabezpečené z kotolne 

využívajúcej tuhé palivo, ktorej prevádzka bola podmienená súhlasom na prevádzku malého 

zdroja znečisťovania ovzdušia. Vykurovanie haly č. 4 je zabezpečené plynovým infražiaričom, 

ktorého prevádzka bola podmienená súhlasom na prevádzku malého zdroja znečisťovania 

ovzdušia. Technológia regranulácie plastov bude mať jeden výduch do ovzdušia. Ide stredný 

zdroj znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 

republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.  

Technológia drvenia plastov nemá výduchy do vonkajšieho prostredia. Ochrana 

ovzdušia z hľadiska prašnosti je zabezpečená cyklónom, kde sa malé čiastočky plastu zachytia 

v textilnom filtri – I. stupeň filtrácie. V II. stupni filtrácie sa zachytí plastový prach pred 

dopadom do kartónového obalu. Ide o odsávač prachu, ktorý má dva textilné filtre 

a prefiltrovaný vzduch odchádza späť do miestnosti drvičov.  

Vzhľadom na charakter zmeny navrhovanej činnosti kvalita ovzdušia nebude výrazne 

ovplyvnená.  

Vzhľadom na skutočnosť, že zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k žiadnym zmenám 

v štruktúre povrchu areálu prevádzky oproti súčasnému stavu, nepredpokladajú sa vplyvy, 

ktoré by ovplyvňovali mikroklímu dotknutej lokality.  

Negatívnym vplyvom výrobnej technológie je hluk, ktorý sa bude prejavovať vo 

výrobných priestoroch prevádzky. Akčné hodnoty expozície hluku v pracovnom prostredí sú 
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pri zdrojoch hluku prekročené, preto sú pracovníci vybavený ochrannými pracovnými 

prostriedkami na ochranu sluchu. Zmenou navrhovanej činnosti sa nebude meniť charakter 

vykonávaných činností. Vzhľadom na realizované technické a organizačné opatrenia na 

zníženie úrovne hluku, umiestnenie zariadení v halách v areáli, ktorý je situovaný na okraji 

zastavaného územia mesta Vráble sa ovplyvnenie obyvateľstva hlukom nepredpokladá.  

Dovoz a odvoz odpadov z plastov bude zabezpečený čiastočne vozidlami navrhovateľa, 

čiastočne oprávnenými zmluvnými organizáciami. Nákladné vozidlá v areáli nebudú 

parkovať. Zvýšenie hlučnosti vjazdom a státím nákladných vozidiel bude len krátkodobé 

a bude obmedzené len na dobu naloženia resp. vyloženia surovín, materiálu príp. výrobkov. 

Nepredpokladá sa, že zariadenia, ktoré budú súčasťou navrhovanej technológie budú 

zdrojom otrasov a vibrácií významnejšieho rozsahu. 

Navrhovaná činnosť nemá charakter prevádzok a zariadení, ktoré by produkovali 

špecifické toxické a nebezpečné látky s negatívnym vplyvom na zdravie dotknutého 

obyvateľstva. Navrhovaná činnosť nie je zdrojom zápachu ani iných výstupov, ktoré by 

negatívne ovplyvňovali kvalitu životného prostredia dotknutého územia a jeho okolia. 

Zmenou navrhovanej činnosti nevzniknú odpadové látky takého charakteru a zloženia, aby 

mali vplyv na zdravotný stav obyvateľstva. V dôsledku zmeny navrhovanej činnosti nebudú 

inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom elektromagnetického alebo rádioaktívneho 

žiarenia v zdraviu škodlivej intenzite.  

Možné negatívne vplyvy na pracovníkov, obyvateľov, a ich zdravie, predstavujú 

havárie, ktoré majú charakter potenciálnych rizík, a ktoré je možné eliminovať vhodnými 

bezpečnostnými opatreniami a dodržaním pracovných postupov a zásad bezpečnosti pri práci.  

Navrhovaná činnosť je situovaná na okraji zastavaného územia mesta Vráble. V okolí 

prevádzky sa nachádzajú budovy bývalej opravovne poľnohospodársky strojov, rodinné domy 

sa nachádzajú v dostatočnej vzdialenosti od prevádzky (cca 100-250 m). Vzhľadom na 

charakter navrhovanej činnosti, jej umiestnenie, pracovné postupy, materiálové vstupy 

a výstupy z činnosti, sa nepredpokladá, že zmena navrhovanej činnosti bude mať negatívny 

vplyv na obyvateľov mesta a ich zdravie.  

Zmenou navrhovanej činnosti sa predpokladá vytvorenie niekoľkých pracovných miest. 

Celkový počet pracovníkov bude cca 50.  

Areál je komunikačne naviazaný na mestskú komunikáciu ul. Tehlianska s prepojením 

na cestu II. triedy č. 511. Prístup do areálu je zabezpečený cez miestnu a areálovú 

komunikáciu. Prevádzka navrhovanej činnosti vyžaduje permanentnú dopravnú obsluhu pre 

prísun surovín a materiálov a expedíciu paletizovaných výrobkov. Zmenou navrhovanej 

činnosti nebude zmenená dopravná infraštruktúra.  

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v zastavanom území obce, v areáli 

bývalej opravovne poľnohospodárskych strojov. Na pozemkoch, ktoré sú zmenou navrhovanej 

činnosti priamo dotknuté sa nenachádzajú žiadne cenné rastlinné, či živočíšne spoločenstvá. 

Nakoľko pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti budú využité existujúce objekty, realizácia 

zmeny navrhovanej činnosti negatívne neovplyvní biodiverzitu dotknutého územia a jeho 

okolia. Územie realizácie zmeny navrhovanej činnosti sa nachádza v I. stupni ochrany podľa 

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v ktorom 

sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny. V dotknutom území ani jeho 

blízkom okolí sa nenachádzajú žiadne veľkoplošné ani maloplošné chránené územia, územia 

patriace do súvislej európskej sústavy chránených území (Natura 2000), územia zaradené do 
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zoznamu Ramsarského dohovoru o mokradiach, vodohospodársky chránené územia, prvky 

územného systému ekologickej stability, ani chránené stromy, nevyskytujú sa tu biotopy 

národného, či európskeho významu, a realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa na ne 

nepredpokladá negatívny dopad. 

K zmene využívania územia ani scenérie krajiny v dotknutom území nedôjde, a nezmení 

sa ani charakter pozemku (zastavaná plocha), pretože budú využité existujúce objekty.  

V dotknutom území ani v jeho bezprostrednom okolí nie sú evidované žiadne kultúrne 

a historické pamiatky, archeologické náleziská, paleontologické náleziská, či významné 

geologické lokality, ktoré by mohli byť ovplyvnené realizáciou zmeny navrhovanej činnosti. 

Zmena navrhovanej činnosti vzhľadom na svoj charakter, rozsah a umiestnenie nebude 

mať vplyv presahujúci štátne hranice.  

Vzhľadom na charakter zmeny navrhovanej činnosti a jej umiestnenie sa nepredpokladá 

jej negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia, obyvateľstvo, historicky, 

kultúrne alebo archeologicky významné oblasti, urbánny komplex, využívanie zeme, únosnosť 

prírodného prostredia, biodiverzitu, ani sa nepredpokladajú významné negatívne kumulatívne 

a synergické vplyvy. Možné negatívne vplyvy môžu predstavovať havárie, ktoré majú 

charakter potenciálnych rizík, a ktoré je možné eliminovať vhodnými bezpečnostnými 

opatreniami. Zmena navrhovanej činnosti nezvyšuje pravdepodobnosť vzniku havárií. 

Prevádzka zariadenia na dočasné skladovanie a zhodnocovanie plastov drvením 

a regranuláciou má širšie ekonomické a sociálne súvislosti. Jej význam je predovšetkým 

v prispení k zvýšeniu materiálového zhodnocovania odpadov a v menšej miere aj vo zvýšení 

zamestnanosti. 

Navrhovaná činnosť, ktorá je predmetom zmeny, sa podľa prílohy č. 8 k zákonu 

zaraďuje do kapitoly 9. Infraštruktúra, položky č. 8. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov 

tepelnými postupmi, časť A, a bez limitu podlieha povinnému hodnoteniu. 

MŽP SR podľa § 29 ods. 6 písm. a) zákona listom č. 13837/2021-11.1.1/vt, 63248/2021, 

63256/2021-int., zo dňa 18. 11. 2021, zaslalo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 

s možnosťou na zaujatie stanoviska, povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom, dotknutej 

obci, ako aj rezortnému orgánu, a súčasne podľa § 29 ods. 6 písm. b) zákona dňa 18. 11. 2021 

zverejnilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na webovom sídle Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky, na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-

priestoroveho-technologickeho-organizacneho-usporiadania-zariade. Na tejto adrese zároveň 

informovalo verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona. 

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti zaslali stanovisko:  

1. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja (list č. CS 12169/2021, CZ 44215/2021 zo 

dňa 30. 11. 2021) 

V stanovisku stručne zhrnul údaje o zmene navrhovanej činnosti. Ďalej uviedol, že 

zmena navrhovanej činnosti musí byť v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou 

mesta Vráble.  

Zmena navrhovanej činnosti nesmie byť v rozpore s Územným plánom regiónu 

Nitrianskeho kraja schváleným uznesením č. 113/2012 z 23. riadneho zasadnutia 

Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 14. mája 2012 a jeho 

záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením Nitrianskeho samosprávneho 

kraja č. 2/2012 a ani s jeho Zmenami a doplnkami č. 1 schválenými uznesením č. 111/2015 zo 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-priestoroveho-technologickeho-organizacneho-usporiadania-zariade
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-priestoroveho-technologickeho-organizacneho-usporiadania-zariade


8. strana rozhodnutia č. 3292/2022-11.1.1/vt, 25731/2022, 25739/2022-int., zo dňa 04. 05. 2022 

16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 

20. júla 2015 a ich záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením 

Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 6/2015.  

Upozorňuje na dôkladné dodržiavanie bezpečnostných opatrení na pracovisku, nakoľko 

v protokole z merania hluku v pracovnom prostredí boli prekročené hlukové limity pre 

profesie operátor regranulačnej linky a obsluha nožového mlyna.  

Taktiež uvádza, že zmena navrhovanej činnosti je na základe svojich parametrov podľa 

prílohy č. 8 zákona zaradená do kapitoly č. 9. Infraštruktúra – položka č. 8. Zariadenie na 

zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi.  

K predloženej zmene navrhovanej činnosti nemá iné pripomienky. Realizáciou zmeny 

navrhovanej činnosti v súlade s platnou legislatívou sa nepredpokladajú závažné negatívne 

vplyvy na lokalitu a jej obyvateľov, a preto zmenu navrhovanej činnosti nepožaduje 

posudzovať podľa zákona. 

Vyjadrenie MŽP SR: Berie sa na vedomie.  

2. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia (list č. OU-NR-OSZP3-2021/043865-003 zo 

dňa 06. 12. 2021)  

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, nemá pripomienky 

k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a netrvá na jej ďalšom posudzovaní 

v zmysle zákona. 

Vyjadrenie MŽP SR: Berie sa na vedomie. 

3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici (list 

č. ORHZ-NR1-2021/001289-002 zo dňa 06. 12. 2021) 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre z hľadiska ochrany pred 

požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie. 

Vyjadrenie MŽP SR: Berie sa na vedomie.  

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre (list 

č. PPL/A/2021/04152 zo dňa 13. 12. 2021) 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre vydal záväzné stanovisko, 

v ktorom súhlasí s predloženým oznámením o zmene navrhovanej činnosti. V stanovisku 

stručne zhrnul zmenu navrhovanej činnosti a uviedol, že vzhľadom k umiestneniu prevádzky 

v priemyselnej zóne k predmetnému zámeru dáva kladné stanovisko s podmienkou riešenia 

vhodnej výmeny vzduchu (resp. odsávania) s ohľadom na druh vykonávaných činností 

a s podmienkou vytvorenia vyhovujúceho zázemia (dimenzovanie šatní, zariadení na osobnú 

hygienu, oddychových miestností...) pre zamestnancov v súlade s platnou legislatívou na 

úseku ochrany zdravia pri práci a nepožaduje posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti podľa 

zákona. 

Vyjadrenie MŽP SR: Berie sa na vedomie. Uvedené požiadavky boli premietnuté aj do 

výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

MŽP SR listom č. 13837/2021-11.1.1/vt, 69710/2021, zo dňa 14. 12. 2021, upovedomilo 

podľa § 29 ods. 14 písm. c) zákona účastníkov konania o predĺžení lehoty na vydanie 
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rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní v lehote 60 dní od doručenia oznámenia o zmene 

navrhovanej činnosti príslušnému orgánu.  

Listom č. 3292/2022-11.1.1/vt, 9042/2022, zo dňa 14. 02. 2022, MŽP SR v súlade s § 33 

ods. 2 správneho poriadku upovedomilo účastníkov konania o podkladoch rozhodnutia 

a o možnosti sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k podkladu i k spôsobu jeho zistenia, 

prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, 

odpisy a výpisy) na MŽP SR, na adrese Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, 

v pracovných dňoch v čase od 09:00 do 14:00 hod. MŽP SR zároveň určilo, že vyjadriť sa 

k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie možno 

v lehote do 15 pracovných dní odo dňa doručenia upovedomenia. Možnosť nahliadnuť do 

spisu ani možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia v určenej lehote účastníci konania 

nevyužili.  

MŽP SR posúdilo zmenu navrhovanej činnosti uvedenú v predloženom oznámení 

o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska jej povahy a rozsahu, miesta vykonávania zmeny 

navrhovanej činnosti a významu a vlastností očakávaných vplyvov na životné prostredie 

a zdravie obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom 

území. Pri posudzovaní boli so zreteľom na charakter, rozsah a umiestnenie zmeny 

navrhovanej činnosti primerane použité kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona, 

uvedené v prílohe č. 10 k zákonu, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ 

o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie. 

Z doručených stanovísk k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti boli doručené stanoviská 

väčšinou bez pripomienok, resp. upozorňovali na dodržiavanie platnej legislatívy.  

Zmena navrhovanej činnosti predstavuje rozšírenie prevádzky zariadenia na dočasné 

skladovanie a zhodnocovanie plastov drvením a regranuláciou v lokalite Vráble o ďalšie 

majetkovo-právne vysporiadané stavebné objekty, manipulačné plochy a cestné komunikácie 

v rámci areálu bývalej opravovne poľnohospodárskych strojov, a s tým spojené doplnenie 

technického vybavenia a zmenu technologického usporiadania prevádzky navrhovanej 

činnosti, v nadväznosti na navýšenie kapacity, ktoré bolo predmetom zisťovacieho konania, 

ktoré bolo ukončené rozhodnutím vydané v zisťovacom konaní č. 3548/2020-1.7/vt, 

21645/2020, 21646/2020-int.zo dňa 11. 05. 2020.  

Na základe vykonaného zisťovacieho konania možno konštatovať, že zmena 

navrhovanej činnosti svojím umiestením, rozsahom a technickým riešením nebude 

predstavovať neprimeranú záťaž pre životné prostredie a zdravie obyvateľstva. V zisťovacom 

konaní neboli identifikované žiadne závažné negatívne vplyvy zmeny navrhovanej činnosti, 

ani významné negatívne kumulatívne a synergické vplyvy. Z hodnotenia jednotlivých vplyvov 

zmeny navrhovanej činnosti a z ich vzájomného spolupôsobenia sa nepredpokladajú také 

vplyvy, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia 

obyvateľov oproti súčasnému stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona. 

MŽP SR na základe preskúmania a posúdenia predloženého oznámenia o zmene 

navrhovanej činnosti, doručených stanovísk k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a na 

základe zhodnotenia stavu životného prostredia a celkovej úrovne ochrany životného 

prostredia v záujmovom území usúdilo, že zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje taký 

zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie 

a zdravie obyvateľov, a preto MŽP SR rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia.  
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Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec o rozhodnutí vydanom 

v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má 

zriadené, a na úradnej tabuli obce. 

 

Poučenie:  

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku na 

MŽP SR v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia 

rozhodnutia účastníkovi konania.  

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje 

pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 

zákona. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny 

súdny poriadok po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Barbora Donevová 

riaditeľka odboru 
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