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ROZHODNUTIE 

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ 

 

 

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. 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 a 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 § 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 „Nová skládka odpadov Žiar nad Hronom – úprava 

novej skládky v zmysle § 114 c zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov“, navrhovateľa T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina, IČO: 

36 400 491, v zastúpení spoločnosti EKOS PLUS s.r.o., Župné námestie 7, 811 03 Bratislava, 

IČO 31 392 547, takto: 

 

Zmena navrhovanej činnosti „Nová skládka odpadov Žiar nad Hronom – úprava novej 

skládky v zmysle § 114 c zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov“ 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.  

 

Zároveň Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho 

hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, 

určuje podľa § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre realizáciu zmeny 

navrhovanej činnosti „Nová skládka odpadov Žiar nad Hronom – úprava novej skládky v zmysle 

§ 114 c zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ 

nasledovnú podmienku:  

- do ochranných a preventívnych opatrení prevádzkového poriadku skládky odpadov 

zapracovať zabezpečenie dezinsekcie škodlivých, epidemiologicky závažných a obťažujúcich 

článkonožcov – hmyzu (napr. šváby).  

 

Odôvodnenie:  

Navrhovateľ, T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina, IČO: 36 400 491, v zastúpení 

spoločnosti EKOS PLUS s.r.o., Župné námestie 7, 811 03 Bratislava, IČO 31 392 547 (ďalej len 

„navrhovateľ“), doručil dňa 12. 09. 2019 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 

republiky, sekciu environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor 

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 „Nová skládka odpadov Žiar nad Hronom – úprava novej skládky v zmysle 

§ 114 c zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ (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. 10870/2019-1.7/vt, 49190/2019, 49191/2019-

int. zo dňa 23. 09. 2019 o tom, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 

začalo zisťovacie konanie podľa § 29 zákona. 

 

Navrhovaná činnosť „Skládka odpadov Žiar nad Hronom – III. etapa“ (ďalej len „nová 

skládka odpadov“) bola posudzovaná podľa zákona a bolo vydané záverečné stanovisko 

č. 2870/2016-1.7/vt zo dňa 18. 07. 2016, v ktorom MŽP SR súhlasilo s realizáciu novej skládky 

odpadov (III. etapy) podľa realizačného variantu uvedeného v zámere, tzn. s vybudovaním novej 

kazety K4 na ukladanie nie nebezpečného odpadu v existujúcom areáli Skládky odpadu Žiar nad 

Hronom, na pozemkoch parc. č. 167/27 a 167/29 (kazeta K4), v katastrálnom území Horné 

Opatovce. Posudzovaná kapacita kazety K4 bola 279 500 m3, t. j. 237 575 t.  

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je zosúladenie technického stavu novej skládky 

odpadov (III. etapy), s prijatou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva. Za týmto účelom 

dôjde k rozdeleniu existujúcej zbernej nádrže priesakových kvapalín na dve samostatné časti tak, 

že jedna časť bude slúžiť na zhromažďovanie priesakových kvapalín z novej skládky odpadov 

(K4) a druhá časť z uzatvorených kaziet K1 a K2, a k dobudovaniu nových monitorovacích vrtov 

č. 1, 2 a 3, ktoré budú slúžiť na samostatný monitoring podzemných vôd novej skládky odpadov.  

Zberná nádrž priesakových kvapalín pozostáva z troch oddelených komôr – komora č. 1 

akumulačnej nádrže o objeme 750 m3 bude rozdelená na dve časti v pomere 2:1, čím vzniknú dve 

nové nádrže s rozmermi 13,7 × 15 × 3 m a 6,7 × 15 × 3 m. Väčšia časť nádrže bude slúžiť na 

priesakové kvapaliny z novej skládky odpadov (kazety K4) a menšia časť skládky bude slúžiť na 

priesakové kvapaliny z uzatvorených kaziet K1 a K2. Objem nádrže bude postačujúci v obidvoch 

prípadoch, vznik priesakových kvapalín z kaziet K1 a K2 sa predpokladá minimálny, keďže sú 

uzatvorené. Do komory č. 3 (550 m3) je odvádzaná priesaková kvapalina z kazety K3 na 

nebezpečný odpad, do komory č. 2 (480 m3) boli odvádzané priesakové kvapaliny z kazety K2 

v čase keď slúžila na ukladanie nebezpečného odpadu, v súčasnosti nie je komora č. 2 využívaná. 

Rozdelenie bude realizované pomocou železobetónovej steny s kotvením do dna a stien 

nádrže pomocou nalepenia výstuže chemickou kotvou. Pred realizáciou steny bude odstránená 

hydroizolácia v mieste novej steny. Po vytvrdnutí betónu bude nová stena opatrená novou HDPE 
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fóliou s prepojením na pôvodnú hydroizoláciu. Doplnený bude nový vtok s prírubou 

a preizolovaním prierazu.  

Monitorovací systém slúži na priebežné sledovanie kvality podzemných vôd v okolí 

skládky odpadov. Realizované sú 3 pozorovacie vrty, vrty PV-2 a PV-3 monitorujú kvalitu 

podzemnej vody pod skladovacími kazetami 1 a 2, v ktorej by sa mal prejaviť vplyv skládky 

odpadov v prípade porušenia tesniaceho systému, vrt PV-7 je umiestnený nad telesom skládky 

odpadov a je realizovaný na monitorovanie kvality podzemnej vody, ktorá by nemala byť 

ovplyvnená skládkou odpadov.  

Za účelom samostatného monitoringu podzemných vôd novej skládky odpadov sú 

navrhnuté tri nové monitorovacie vrty.  

Zmena navrhovanej činnosti bude umiestnená v existujúcom areáli skládky odpadov Žiar 

nad Hronom, k. ú. Horné Opatovce, na parcelách 167/27 a 167/29, ktoré sú evidované v katastri 

nehnuteľností ako ostatné plochy. 

 

Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k záberu poľnohospodárskej ani lesnej pôdy. 

Samotná zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na pôdu. Vplyv na pôdy je teoreticky 

možný nepriamo, prostredníctvom kontaminácie, ktorá je spojená s neštandardnými situáciami, 

napr. únikom nebezpečných látok (oleje, palivo) z používaných dopravných prostriedkov alebo 

technologických komponentov, s imisnou situáciou generovanou v dotknutom území 

emitovanými znečisťujúcimi látkami, alebo v prípade úniku priesakových kvapalín do pôdy. 

V prevádzke je však aplikovaný rad opatrení na obmedzenie a predchádzanie týmto rizikám 

a kontaminácii.  

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti si vyžiada spotrebu vody len v objeme primeranom 

charakteru a rozsahu stavebných prác. V čase prevádzky nenastane zmena v spôsobe 

zabezpečenia pitnej a úžitkovej vody. Pitná voda je zabezpečovaná dovozom, keďže areál nie je 

napojený na zdroj pitnej vody. Prevádzková budova a vrátnica sú zásobované úžitkovou vodou 

z jestvujúceho vodovodu.  

Surovinové zdroje počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti predstavujú stavebný 

a izolačný materiál (železobetónová stena na prepojenie nádrže, tesniaci materiál – íl a zemina, 

HDPE fólia a pod.). V čase prevádzky navrhovanej zmeny činnosti sa potreba druhov vstupných 

surovín nezmení. Prevádzka nie je výrobného charakteru a nevyžaduje zabezpečenie surovinami 

pre výrobu. Samotná realizácia zmeny navrhovanej činnosti si nevyžiada spotrebu elektrickej 

energie nad bežný rámec, pričom tieto nároky budú podľa možností zabezpečované 

z jestvujúcich rozvodov elektrickej energie. Prevádzka nie je napojená na rozvody zemného 

plynu. Navrhovaná zmena sa nespája so zmenou dopravných nárokov ani inej infraštruktúry. 

Zmena navrhovanej činnosti si nevyžaduje zmenu počtu zamestnancov.  

Počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti sa predpokladá vznik odpadov zo stavebnej 

činnosti, zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na druhy ani množstvo odpadov 

v súčasnosti vznikajúcich v prevádzke skládky odpadov. 

Počas výstavby dôjde k časovo obmedzenému a lokálnemu zaťaženiu ovzdušia v súvislosti 

so zabezpečujúcou dopravou a realizačnými prácami (prašnosť, emisie znečisťujúcich látok zo 

spaľovacích motorov). Vzhľadom na rozsah a charakter zmeny navrhovanej činnosti, ako aj na 

uplatňované opatrenia na obmedzenie prašnosti a intenzity súvisiacej dopravy (napr. čistenie 

používaných dopravných prostriedkov, a pod.), nebude mať zmena navrhovanej činnosti vplyv na 

kvalitu ovzdušia.  

Potrebné stavebné úpravy súvisiace so zmenou navrhovanej činnosti vzhľadom k svojmu 

charakteru, rozsahu a umiestneniu nepredstavujú zdroj relevantného vplyvu na mikroklimatické 

pomery v území. 
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Počas realizácie navrhovanej zmeny nedôjde k vzniku odpadových vôd nad bežný rámec. 

Vznikať budú len primerané množstvá dažďových vôd zo staveniska a splaškových vôd zo 

zázemia stavebného personálu, ktoré budú riešené v jestvujúcom zázemí prevádzky. Zmena 

navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na vodné pomery. Podzemné vody budú monitorované 

cez tri novovybudované monitorovacie vrty umiestnené nad telesom skládky odpadov a pod 

telesom skládky odpadov v smere prúdenia podzemných vôd. 

Počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti dôjde k dočasnému zvýšeniu hladiny hluku zo 

zdrojov dopravných a stavebných mechanizmov a čerpadiel na prečerpávanie priesakovej 

kvapaliny. Najbližšia trvalo obývaná zástavba obce Ladomerská Vieska je vzdialená cca 2,5 km 

severovýchodným smerom. Obec Lehôtka pod Brehmi je vzdialená cca 3,5 km juhozápadným 

smerom a obec Lovča je vzdialená cca 2,9 km severozápadným smerom. Obytná zóna mesta Žiar 

nad Hronom je od dotknutej lokality vzdialená cca 3 km severovýchodným smerom. Vzhľadom 

na umiestnenie navrhovanej činnosti nie je predpoklad, že by emisné zaťaženie, hlukové 

zaťaženie a dopravné zaťaženie súvisiace s jej zmenou (v súvislosti s emisiami hluku, 

znečisťujúcich látok do ovzdušia a zaťaženia dotknutých komunikácií), mali relevantný 

negatívny dopad na obyvateľstvo okolitých obcí. V doterajšej činnosti na skládke odpadov neboli 

dokumentované, resp. sa neprejavili nepriaznivé vplyvy na zdravotný stav obyvateľov mesta Žiar 

nad Hronom a ani ostatných okolitých obcí. Zmena navrhovanej činnosti nebude zdrojom 

žiarenia, tepla alebo zápachu. 

Riziko kontaminácie horninového podložia cudzorodými látkami sa vzhľadom na charakter 

zmeny navrhovanej činnosti dá potenciálne očakávať len v prípade neštandardných situácií, 

akými je napríklad únik používaných pohonných hmôt alebo olejov z používaných prepravných 

prostriedkov, čomu sa bude účinne predchádzať. V súvislosti s navrhovanou zmenou sa tak 

neočakáva vznik žiadneho nového rizika znečistenia pre horninové prostredie. Ložiská 

nerastných surovín realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nebudú dotknuté. Zmena navrhovanej 

činnosti súčasne svojím charakterom vylučuje vplyv na miestne geomorfologické pomery 

a exogénne geodynamické javy v dotknutom území, naopak sa očakáva primeraný priaznivý 

vplyv navrhovanej zmeny v dôsledku zníženia rizika kontaminácie horninového prostredia. 
Minimálny výskyt a diverzita zástupcov fauny a flóry zodpovedá dlhodobému využitiu 

dotknutej lokality. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k záberu žiadnych 

významných biotopov, ani k ohrozeniu alebo likvidácii vzácnych alebo chránených zástupcov 

fauny a flóry, či záberu ich reprodukčných biotopov, neočakáva sa ani ovplyvnenie súčasného 

zdravotného stavu fauny a flóry. 

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v rámci areálu skládky odpadov, ktorý je 

umiestnený v území, ktorému prináleží prvý stupeň územnej ochrany v zmysle zákona 

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Súčasne takýmto 

umiestnením zmeny navrhovanej činnosti nebude dotknutý žiadny prvok kostry ekologickej 

stability záujmového územia. Z hľadiska ekologickej stability nebudú zmenou navrhovanej 

činnosti dotknuté žiadne prvky s ekostabilizujúcou funkciou, a preto nie je v tejto súvislosti ani 

predpoklad zníženia ekologickej stability dotknutého územia. Záujmová lokalita sa nachádza 

v blízkosti severozápadnej hranice chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, najbližším 

maloplošným chráneným územím je PR Kapitulské bralá, a najbližšie územie patriace do súvislej 

európskej sústavy chránených území (Natura 2000) je územie európskeho významu SKUEV0265 

Suť. Vzhľadom na charakter a umiestnenie navrhovanej činnosti však nie je predpoklad priameho 

negatívneho vplyvu na predmet ochrany uvedených chránených území. Chránené stromy sa 

v riešenom území nevyskytujú. 

Zmena navrhovanej činnosti sa bude realizovať v priestore, ktorý je súčasťou jestvujúceho 

areálu skládky odpadov Žiar nad Hronom, pričom svojím charakterom nepredstavuje zmenu 

účelu využívania tohto priestoru. Zmena navrhovanej činnosti tak nebude predstavovať zásah do 
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štruktúry krajiny, ani nebude mať vplyv z hľadiska scenérie krajiny a krajinného obrazu. 

Navrhovaná zmena neovplyvní štruktúru dotknutého sídelného útvaru, a nedôjde ani k zmene 

spôsobu využívania predmetnej lokality, ktorý je v súlade so schváleným územným plánom 

dotknutého sídelného útvaru.  

V blízkosti skládky odpadov sa nachádza kultúrna pamiatka Kostol sv. Vavrinca (gotický) 

a socha sv. Jána Nepomuckého, ktoré však zmenou navrhovanej činnosti nebudú dotknuté. 

V priamo dotknutej lokalite nie sú z minulosti známe žiadne archeologické nálezy, geologické 

lokality, ani paleontologické náleziská, ktorých by sa mohla realizácia navrhovanej činnosti 

dotknúť.  

Zmena navrhovanej činnosti nezvyšuje pravdepodobnosť vzniku havárií. Pri dodržaní 

všetkých bezpečnostných opatrení, je pravdepodobnosť vzniku havárie veľmi nízka a málo 

pravdepodobná.  

Vzhľadom na charakter zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá jej negatívny vplyv 

na jednotlivé zložky životného prostredia, historicky, kultúrne alebo archeologicky významné 

oblasti, urbánny komplex, využívanie zeme, únosnosť prírodného prostredia, biodiverzitu, ani sa 

nepredpokladajú významné negatívne kumulatívne a synergické vplyvy. 

Zmena navrhovanej činnosti bude mať priaznivý vplyv v dôsledku zníženia rizika 

kontaminácie zložiek životného prostredia, predovšetkým horninového prostredia, pôd 

a podzemných vôd, čo sa docieli oddelením novej časti skládky odpadov z hľadiska možnosti jej 

prevádzkovania bez technického a fyzického prepojenia na existujúcu časť skládky odpadov 

a dobudovaním troch nových monitorovacích vrtov, ktoré budú slúžiť na samostatný monitoring 

podzemných vôd novej časti skládky odpadov. 

 

Navrhovaná činnosť sa podľa prílohy č. 8 k zákonu zaraďuje do kapitoly 9. Infraštruktúra, 

položky č. 3. Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný a s kapacitou od 250 000 m3 

limitu podlieha povinnému hodnoteniu.  

 

MŽP SR podľa § 29 ods. 6 písm. a) zákona listom č. 10870/2019-1.7/vt, 49190/2019, 

49191/2019-int. zo dňa 23. 09. 2019, zaslalo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 

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

a taktiež aj rezortnému orgánu, a súčasne podľa § 29 ods. 6 písm. b) zákona dňa 23. 09. 2019 

zverejnilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na svojom webovom sídle, na adrese: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nova-skladka-odpadov-ziar-nad-hronom-uprava-novej-

skladky-v-zmysle-114. MŽP SR na tejto adrese zároveň informovalo verejnosť podľa § 24 ods. 1 

zákona. 

 

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti zaslali v zákonom stanovenej lehote 

stanovisko:  

 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská 

Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a riadenia (list č. 8827-36315/47/2019/Kas zo dňa 

03. 10. 2019) 

Zmena navrhovanej činnosti bude povoľovaná podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej 

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

v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na skutočnosť, že zmena navrhovanej činnosti sa bude 

realizovať v existujúcom areáli skládky odpadov a bude slúžiť na kvalitnejšie monitorovanie 

vplyvu skládky odpadov na životné prostredie, netrvá na posudzovaní zmeny navrhovanej 

činnosti. 
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Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia 

(list č. 08266/2019/ODDUPZP-2, 33942/2019 zo dňa 08. 10. 2019) 

V stanovisku uvádza, že zmena navrhovanej činnosti nie je v rozpore so záväznou časťou 

Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj v platnom znení. 

Vzhľadom na charakter zmeny navrhovanej činnosti a na to, že sa podstatne nemenia 

vplyvy oproti pôvodne posúdenej navrhovanej činnosti, ku ktorej bolo vydané odporúčacie 

záverečné stanovisko z procesu posudzovanie vplyvov na životné prostredie, nemá k oznámeniu 

o zmene navrhovanej činnosti pripomienky a nepožaduje posudzovanie zmeny navrhovanej 

činnosti. 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom (list 

č. K/2019/01271-2 zo dňa 09. 10. 2019) 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom podľa § 13 ods. 2 

zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k predloženému oznámeniu o zmene 

navrhovanej činnosti vydal súhlasné záväzné stanovisko.  

Zároveň navrhuje, aby povoľovací orgán v ďalšom štádiu konania zaviazal navrhovateľa, 

že v prevádzkovom poriadku skládky odpadov (ochranné a preventívne opatrenia), okrem iného 

bude zabezpečená nielen regulácia (deratizácia) škodcov, ale aj dezinsekcia škodlivých, 

epidemiologicky závažných a obťažujúcich článkonožcov – hmyzu (napr. šváby).  

V závere uvádza, že predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti nie je potrebné 

posudzovať podľa zákona.  

 

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-ZH-

OSZP-2019/011649-2/2019, č. z. 0038399/2019 zo dňa 09. 10. 2019) 

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na druhy ani množstvo odpadov 

vznikajúcich v prevádzke. Zároveň nebude mať vplyv na druhy odpadov, ktoré je povolené 

ukladať na skládku odpadov, ani na technologické postupy v prevádzke. Zmenou činnosti sú 

navrhované dostatočné opatrenia na minimalizáciu vplyvov na životné prostredie.  

Štátny orgán odpadového hospodárstva so zmenou navrhovanej činnosti súhlasí 

a nepožaduje ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti. 

 

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-ZH-

OSZP-2019/011641, č. z. 0039493/2019 zo dňa 17. 10. 2019) 

Rozdelenie zbernej nádrže priesakových vôd a dobudovanie nových monitorovacích vrtov 

sa uskutoční na jestvujúcej skládke odpadov, ktorá je umiestnená mimo územia CHKO 

Štiavnické vrchy, ale v jeho tesnej blízkosti, kde prechádza hranica 2. stupňa územnej ochrany 

(hranica lesného porastu) podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov. Predmetné územie nezasahuje do chráneného vtáčieho územia. Najbližšie 

k predmetnej lokalite sa nachádza Prírodná pamiatka Kapitulské bralá v k. ú. Lehôtka pod 

Brehmi vo vzdialenosti cca 1,5 km. Uvedené maloplošné chránené územia a ani ďalšie v širšom 

okolí nebudú navrhovanou činnosťou ovplyvnené.  

Navrhovaný zásah a spôsob využitia záujmovej lokality nebude predstavovať zásadnejší 

zásah do štruktúry krajiny jej scenérie, či krajinného obrazu.  

Na základe komplexného posúdenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej 

činnosti, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny z hľadiska jeho sledovaných záujmov ako 

dotknutý orgán podľa § 29 ods. 9 zákona nemá námietky k oznámeniu o zmene navrhovanej 

činnosti. 
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Mesto Žiar nad Hronom (list č. 3249/2019 zo dňa 12. 10. 2019) 

Podľa platného územného plánu mesta Žiar nad Hronom, ktorý bol schválený uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 29/2009 zo dňa 23. 04. 2009, v znení jeho 

neskorších zmien a doplnkov č. 1 – 6, ktorého záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným 

nariadením (VZN) mesta Žiar nad Hronom č. 1/2009 v znení VZN č. 7/2011, 3/2012, 4/2012, 

9/2012, 1/2017 a 6/2019, sú dotknuté plochy súčasťou územia, ktoré je definované ako výrobné 

územie, plochy skládok odpadu. Predložená zmena navrhovanej činnosti je v súlade 

s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Žiar nad Hronom.  

Mesto Žiar nad Hronom k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nemá 

pripomienky. Zároveň uvádza, že môže byť upustené od ďalšieho posudzovanie zmeny 

navrhovanej činnosti, nakoľko s jej realizáciou nie sú spojené také negatívne vplyvy, ktoré by si 

vyžadovali podrobnejšie posudzovanie.  

Mesto Žiar nad Hronom o zaslaní oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informovalo 

verejnosť v zmysle § 29 ods. 8 zákona nasledovným spôsobom:  

 Oznam o zaslaní oznámenia o zmene navrhovanej činnosti s uvedením, kedy a kde má 

možnosť doň verejnosť nahliadnuť, bol zverejnený odo dňa 01. 10. 2019 po dobu 10 pracovných 

dní (t. j. do 15. 10. 2019) na úradnej tabuli mesta pred Mestským úradom v Žiari nad Hronom.  

 Oznam o zaslaní oznámenia o zmene navrhovanej činnosti bol zverejnený na internetovej 

stránke mesta Žiar nad Hronom www.ziar.sk.  

Na Mestský úrad v Žiari nad Hronom verejnosť v stanovenej lehote neprišla nahliadnuť do 

predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a neboli doručené žiadne písomné 

stanoviská od verejnosti. 

 

MŽP SR listom č. 10870/2019-1.7/vt, 56640/2019 zo dňa 28. 10. 2019 požiadalo v súlade 

s § 29 ods. 10 zákona, na základe pripomienok doručených v stanovisku Združenia domových 

samospráv zo dňa 23. 09. 2019, navrhovateľa o doplňujúce informácie na objasnenie 

pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich z predmetného stanoviska. Dňa 20. 12. 2019 

navrhovateľ doručil odpoveď na žiadosť o doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok 

a požiadaviek vyplývajúcich z predmetného stanoviska. Po preštudovaní oznámenia o zmene 

navrhovanej činnosti a odpovede navrhovateľa na žiadosť o doplňujúce informácie uvádza 

MŽP SR k jednotlivým bodom stanoviska Združenia domových samospráv nasledovné: 

 

Združenie domových samospráv (podanie zo dňa 23. 09. 2019) 

Združenie domových samospráv zaslalo vyjadrenie, v ktorom uvádza nasledovné 

(v nezmenenom znení – kurzívou): 

K predstavenému zámeru „Nová skládka odpadov Žiar nad Hronom“ predkladáme 

nasledovné stanovisko: 

1. Podľa §17 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. „(1) Každý je povinný, 

predovšetkým opatreniami priamo pri zdroji, prechádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu 

životného prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti na životné prostredie. 

(2) Každý, kto využíva územia alebo prírodné zdroje, projektuje, vykonáva alebo odstraňuje 

stavby, je povinný také činnosti vykonávať len po zhodnotení ich vplyvov na životné prostredie 

a zaťaženie územia, a to v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitnými predpismi. (3) 

Každý, kto hodlá zaviesť do výroby, obehu alebo spotreby technológie, výrobky a látky, alebo kto 

ich hodlá dovážať, je povinný zabezpečiť, aby spĺňali podmienky ochrany životného prostredia 

a aby v prípadoch ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi boli posúdené z hľadiska 

ich možných vplyvov na životné prostredie.“ 

Žiadame navrhovateľa, aby zhodnotil vplyv predmetného zámeru a to z hľadiska 

nasledovných ustanovení osobitných zákonov: 
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a) Žiadame podrobne rozpracovať a vyhodnotiť v textovej aj grafickej časti dopravné 

napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou 

v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008. 

Žiadame vyhodnotiť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN 

a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika 

dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce 

križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy 

vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj 

z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od 

uvedenia stavby do prevádzky). Žiadame tak preukázať, že nie je potreba realizovať vynútené 

investície a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku dynamickej 

dopravy. 

Vyjadrenie MŽP SR: Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k zmene dopravných nárokov. 

Počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti dôjde k časovo obmedzenému nárastu dopravy 

v súvislosti s dopravou jednotlivých komponentov strojno-technologického vybavenia 

a stavebných materiálov na miesto určenia. Nakoľko zmenou navrhovanej činnosti nedôjde 

k zmene spôsobu dopravy a dopravného napojenia a nejde o veľký investičný projekt považuje 

MŽP SR požiadavku za neopodstatnenú. 

b) Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym 

znením príslušnej normy STN 73 6110. Žiadame tak preukázať, že nie je potreba realizovať 

vynútené investície a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku 

statickej dopravy. 

Vyjadrenie MŽP SR: Zmena navrhovanej činnosti nie je spojená s vytvorením nových 

pracovných pozícií, t. j. nevyžaduje si budovanie nových prislúchajúcich parkovacích miest, 

preto MŽP SR považuje požiadavku výpočtu potrebného počtu parkovacích miest za irelevantnú.  

c) Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná 

zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti a preukázať tak 

znižovanie zaťaženia územia dopravou vytvorením predpokladov na využívanie hromadnej 

dopravy. 

Vyjadrenie MŽP SR: Riešená zmena nie je spojená s vytvorením nových pracovných 

pozícií, a nakoľko zabezpečenie obsluhy územia verejnou hromadnou dopravou je v kompetencii 

obce, považuje MŽP SR požiadavku za neadekvátnu.  

d) Vyhodnotiť dostatočnosť opatrení v zmysle spracovaného dokumentu ochrany prírody 

podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. 

Vyjadrenie MŽP SR: Predmetná zmena sa bude realizovať na ploche jestvujúceho areálu 

skládky. Do tohto územia nezasahuje žiadny z prvkov územného systému ekologickej stability. 

Nakoľko po vykonaní zisťovacieho konania možno skonštatovať, že navrhovaná činnosť nijako 

neohrozuje a nenarušuje územný systém ekologickej stability, povinnosť navrhnúť opatrenia, 

ktoré prispejú k jeho vytváraniu a udržiavaniu v zmysle § 3 ods. 3 až 5 zákona č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, je v súvislosti so zmenou navrhovanej 

činnosti neadekvátna. 

e) Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene 

v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 

Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie tak, aby sa preukázala ochrana 

krajinných zložiek v zmysle zákona OPK č.543/2002 Z.z.; preukázať ochranu existujúcej zelene, 

a to počas výstavby a aj prevádzky stavby. 

Vyjadrenie MŽP SR: Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v uzatvorenom areáli 

skládky odpadov a nebude mať vplyv na okolitú zeleň. Vzhľadom na charakter zmeny, ktorá sa 

týka technickej úpravy zbernej nádrže priesakových kvapalín a dobudovania monitorovacích 
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vrtov, považuje MŽP SR požiadavku za nerelevantnú. Okrem toho navrhovateľ je povinný 

dodržiavať pri projektovaní a realizácii zmeny navrhovanej činnosti platnú legislatívu aj v oblasti 

ochrany prírody a krajiny. 

f) Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode 

č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 

Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská 

transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/). 

Za týmto účelom žiadame vyhodnotiť primárne posúdenie vplyvov na vody príslušnými 

metodikami CIS pre aplikáciu Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES (http://ec.europa.eu/ 

environment/water/waterframework/facts_figures/guidance_docs_en.htm) a tak preukázať, že 

v dôsledku realizácie zámeru nemôže byť zhoršená kvalita vôd a vodných útvarov; rovnako 

žiadame preukázať, že realizáciou zámeru sa nenaruší prirodzení vodná bilancia ani prirodzené 

odtokové pomery v území. 

Vyjadrenie MŽP SR: Rámcová smernica o vode je transponovaná do národnej legislatívy. 

Navrhovateľ je povinný pri projektovaní a realizácii zmeny navrhovanej činnosti dodržiavať 

platnú legislatívu. V zisťovacom konaní neboli identifikované vplyvy navrhovanej činnosti na 

vody, vodné útvary, ani na vodnú bilanciu a prirodzené odtokové pomery v území, naopak tri 

nové monitorovacie vrty budú slúžiť na lepší monitoring podzemných vôd. Na základe 

uvedeného považuje MŽP SR vyhodnotenie vplyvov na vody za dostatočné. 

g) Dokumentáciu pre primárne posúdenie vplyvov na vody podľa §16a Vodného zákona 

v ďalšej projekčnej fáze žiadame spracovať metodikou (http://www.jaspersnetwork.org/plugins/ 

servlet/documentRepository/downloadDocument?documentI d=441). 

Vyjadrenie MŽP SR: V zmysle § 16 ods. 10 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) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) postupuje fyzická alebo 

právnická osoba podľa § 16a vodného zákona, len ak má záujem realizovať trvalo udržateľné 

rozvojové činnosti človeka alebo ich zmeny, zmeny fyzikálnych vlastností útvaru povrchovej 

vody alebo zmeny úrovne hladiny útvarov podzemnej vody. V zmysle § 16a ods. 1 vodného 

zákona v takom prípade požiada navrhovateľ orgán štátnej vodnej správy pred podaním návrhu 

na začatie konania o povolení takejto činnosti o vydanie rozhodnutia, či ide o činnosť podľa § 16 

ods. 6 písm. b) vodného zákona. Podľa § 28 vodného zákona je stavebník povinný požiadať 

orgán štátnej vodnej správy o vyjadrenie k zámeru stavby, či je predpokladaná stavba alebo 

zmena stavby možná z hľadiska ochrany vodných pomerov a za akých podmienok ju možno 

uskutočniť a užívať až pred zhotovením projektovej dokumentácie stavby alebo zmeny stavby. 

Nakoľko ide o samostatné konanie vyplývajúce z platnej legislatívy a na základe uvedeného 

v prípade predmetnej zmeny navrhovanej činnosti má MŽP SR tiež za to, že nejde o činnosť 

podľa § 16 ods. 10 vodného zákona, považuje MŽP SR predmetnú požiadavku vo vzťahu 

k zmene navrhovanej činnosti za neopodstatnenú. 

h) Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým 

pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, 

dendrologický posudok a svetlotechnický posudok a vyhodnotiť vplyv jednotlivých emisií a imisií 

na tieto oblasti s dlhodobým pobytom osôb a preukázať, že nebudú vystavený nadmernému 

zaťaženiu. 

Vyjadrenie MŽP SR: Najbližšia obytná zástavba je uvedená v oznámení o zmene 

predmetnej navrhovanej činnosti (kapitola IV.1). Trvalo obývaná zástavba obce Ladomerská 

Vieska je od areálu skládky odpadov vzdialená cca 2,5 km, obec Lehôtka pod Brehmi je 

vzdialená cca 3,5 km, obec Lovča je vzdialená cca 2,9 km a obytná zóna mesta Žiar nad Hronom 

je od dotknutej lokality vzdialená cca 3 km. Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je technická 

úprava nádrže na priesakové kvapaliny a dobudovanie monitorovacích vrtov podzemných vôd. 
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Táto zmena nebude mať vplyv na okolitú zástavbu, hluk, rozptylové podmienky, dreviny ani 

svetelné pomery.  

i) Žiadame overiť statiku stavby nezávislým oponentským posudkom a preukázať, že statika 

nie je v dôsledku podhodnotenia nebezpečná resp. v dôsledku nadmerného naddimenzovania 

príliš nezaťažuje územia a zložky životného prostredia. 

Vyjadrenie MŽP SR: Predmetnú požiadavku považuje MŽP SR vo vzťahu ku konaniu 

podľa zákona, ako aj vo vzťahu k charakteru zmeny navrhovanej činnosti za nerelevantnú. 

Výstavba zmeny navrhovanej činnosti sa musí riadiť stavebnými a technologickými predpismi, 

ktoré sú overované v konaní podľa osobitného predpisu. 

j) Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych 

variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č.24/2006 Z.z. „objasniť 

a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane 

ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom“. 

Vyjadrenie MŽP SR: Zákon nevyžaduje v oznámení o zmene navrhovanej činnosti 

vyhodnotiť zmenu navrhovanej činnosti variantne. Združenie domových samospráv vo svojom 

stanovisku neuvádza pripomienku, na základe ktorej by vyplynula potreba ďalšieho 

posudzovania zmeny navrhovanej činnosti, vrátane posudzovania ďalších reálnych variantov 

zmeny navrhovanej činnosti. Vzhľadom na charakter zmeny navrhovanej činnosti, ktorý spočíva 

v zosúladení prevádzky novej skládky odpadov (III. etapy) s novou legislatívou v oblasti 

odpadového hospodárstva, a výsledok zisťovacieho konania uvedený vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia, je požiadavka irelevantná.  

k) Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. 

Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy 

reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov 

navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie. 

Vyjadrenie MŽP SR: Požiadavka na vyhodnotenie zmeny navrhovanej činnosti vo vzťahu 

s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území a spracovania aktuálneho geologického 

a hydrologického prieskumu je vzhľadom na charakter zmeny navrhovanej činnosti 

neopodstatnená. Vyhodnotenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na horninové prostredie 

a podzemné vody bolo uvedené v kapitole IV. predloženého oznámenia o zmene navrhovanej 

činnosti. Vzhľadom na výsledok zisťovacieho konania zmeny navrhovanej činnosti nie je 

predpoklad podstatnejšieho vplyvu na geologické a hydrogeologické pomery územia, naopak sa 

očakáva primeraný priaznivý vplyv navrhovanej zmeny v dôsledku zníženia rizika kontaminácie 

horninového prostredia a kvalitnejšieho monitorovania vplyvu novej skládky odpadov na životné 

prostredie. 

l) Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej 

kanalizácie a ostatných vodných stavieb a tak preukázať, že nedôjde k preťaženiu kanalizačnej 

siete a teda k zvýšeniu rizika záplav ako aj to, že kanalizácia bude účinná a spĺňať parametre 

podľa zákona o kanalizáciách č.442/2002 Z.z. 

Vyjadrenie MŽP SR: Predmetná zmena nemá vplyv na množstvo odpadových vôd 

vznikajúcich v prevádzke, preto MŽP SR považuje uvedenú požiadavku za neopodstatnenú.  

m) Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít 

predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky 

predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je 

dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale 

rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia 

a navrhovaného zámeru a to z hľadiska kumulácie a súbežného pôsobenia. Žiadame tak 

preukázať, že nedôjde k nadmernému zaťaženiu územia v rozpore s územným plánom. 
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Vyjadrenie MŽP SR: Nakoľko ide o úpravy v rámci existujúcej prevádzky skládky 

odpadov nie je zmena navrhovanej činnosti z hľadiska umiestnenia, charakteru, prevedenia, ani 

ďalších atribútov v rozpore s platným územným plánom sídelného útvaru.  

n) Žiadame preukázať spôsob plnenia povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch 

č.79/2015 Z.z. a uviesť navrhované opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR 

(https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela). 

Vyjadrenie MŽP SR: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti nie je nakladanie s odpadmi, 

zmena navrhovanej činnosti nemá vplyv na vznik odpadov a nakladanie s nimi, ani na množstvo 

a druhy odpadov, ktoré je možné na skládke zneškodňovať. V rámci jestvujúceho systému 

odpadového hospodárstva v prevádzke skládky odpadov sa so vznikajúcimi odpadmi nakladá 

v zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva a v súlade s požiadavkami 

vydaných súhlasov a rozhodnutí.  

o) Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR 

(http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-

obaly/registre-azoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných 

opatrení a preukázať tak plnenie záväzných zákonných povinností na úseku odpadového 

hospodárstva. 

Vyjadrenie MŽP SR: Viď písm. n). 

p) Žiadame preukázať dôsledne ochranu poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona 

o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z. 

Vyjadrenie MŽP SR: Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v areáli existujúcej 

skládky odpadov bez potreby záberu poľnohospodárskej pôdy, preto MŽP SR považuje túto 

požiadavku za irelevantnú. 

q) Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie 

nevyhnutnosti takéhoto záberu. 

Vyjadrenie MŽP SR: Viď písm. p). 

r) Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality 

príslušného katastrálneho územia. 

Vyjadrenie MŽP SR: Viď písm. p). 

Podľa §29 ods.3 zákona EIA č.24/2006 Z.z. „Ak sa rozhoduje o tom, či sa navrhovaná 

činnosť alebo jej zmena bude posudzovať podľa tohto zákona, primerane sa použijú kritériá pre 

zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10, pričom príslušný orgán prihliada aj na stanoviská 

podľa § 23 ods 4.“ Ak sa nepreukáže súlad zámeru s environmentálnymi záujmami podľa 

osobitných zákonov v rozsahu ako sme uviedli v bode a) až r) v tejto časti nášho stanoviska, 

požadujeme, aby sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru „Nová skládka odpadov Žiar 

nad Hronom“ prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného 

posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi 

a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia; v takomto prípade žiadame v rozsahu hodnotenia 

uviesť aj povinnosť vyhodnotiť body a) až r) tejto časti nášho vyjadrenia a súčasne naše 

požiadavky uvedené v časti 2) a v časti 3) tohto vyjadrenia uviesť v záväzných podmienkach 

záverečného stanoviska. 

Vyjadrenie MŽP SR: Zmena navrhovanej činnosti spočíva v zosúladení prevádzky novej 

skládky odpadov s novou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva. MŽP SR posúdilo 

zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska jej povahy a rozsahu, miesta vykonávania navrhovanej 

zmeny 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 použité kritériá pre rozhodovanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu. Požiadavky 

uvedené v bodoch a) až r) a v časti 2) a 3) boli vyhodnotené v rámci odôvodnenia tohto 

rozhodnutia. 
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V prípade, že príslušný orgán vydá rozhodnutie zo zisťovacieho konania o ďalšom 

neposudzovaní vplyvov zámeru „Nová skládka odpadov Žiar nad Hronom“ na životné prostredie 

podľa zákona EIA, žiadame zapracovanie podmienok uvedených v časti 2) a v časti 3) tohto 

stanoviska do záväzných podmienok rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA a zároveň ich 

vyhodnotiť v odôvodnení rozhodnutia podľa §20a písm.a zákona EIA. 

2. Podľa §18 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb.: „Každý, kto svojou činnosťou 

znečisťuje alebo poškodzuje životné prostredie alebo kto využíva prírodné zdroje, je povinný na 

vlastné náklady zabezpečovať sledovanie tohto pôsobenia a poznať jeho možné dôsledky.“; podľa 

§27 ods.1 zákona o životnom prostredí: „Každý, kto poškodzovaním životného prostredia alebo 

iným protiprávnym konaním spôsobil ekologickú ujmu, je povinný obnoviť prirodzené funkcie 

narušeného ekosystému alebo jeho časti. Ak to nie je možné alebo z vážnych dôvodov účelné, je 

povinný ekologickú ujmu nahradiť iným spôsobom (náhradné plnenie); ak to nie je možné, je 

povinný nahradiť túto ujmu v peniazoch. Súbeh týchto náhrad sa nevylučuje. Spôsob výpočtu 

ekologickej ujmy a ďalšie podrobnosti ustanoví osobitný predpis.“. Podľa §8 zákona o životnom 

prostredí „Ochrana životného prostredia zahŕňa činnosti, ktorými sa predchádza znečisťovaniu 

alebo poškodzovaniu životného prostredia alebo sa toto znečisťovanie alebo poškodzovanie 

obmedzuje a odstraňuje. Zahŕňa ochranu jeho jednotlivých zložiek, alebo konkrétnych 

ekosystémov a ich vzájomných väzieb, ale aj ochranu životného prostredia ako celku.“ Podľa §10 

zákona o životnom prostredí „Ekologická ujma je strata alebo oslabenie prirodzených funkcií 

ekosystémov vznikajúca poškodením ich zložiek alebo narušením vnútorných väzieb a procesov 

v dôsledku ľudskej činnosti.“ 

Žiadame, aby navrhovateľ obnovil prirodzenú biodiverzitu dotknutého územia, čo najviac 

obnovil prirodzené funkcie narušeného ekosystému, čo najviac ochránil životné prostredie 

a kompenzoval tak ekologickú ujmu v dôsledku navrhovaného zámeru nasledovnými opatreniami: 

s) Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby 

spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA 

A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE 

(http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basichtml/index.html#2). Nakladanie s vodami, 

zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je 

komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú 

právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej 

dokumentácie. 

Vyjadrenie MŽP SR: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti nie je projektovanie 

a realizácia retenčných opatrení, preto MŽP SR nepovažuje za opodstatnené zapracovávať 

podmienku, aby projektová dokumentácia pre územné a stavebné povolenie spĺňala metodiku 

projektovania a realizácie retenčných opatrení pre prírodné vody, do rozhodnutia. 

3. Podľa čl.55 ods.1 Ústavy SR „Hospodárstvo Slovenskej republiky sa zakladá na 

princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky.“; čo je jedna z definícií trvalo 

udržateľného rozvoja: súčasný ekonomický rast súbežne s rastom sociálnych a ekologických 

aspektov podnikania. Podľa §6 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. „Trvalo udržateľný 

rozvoj spoločnosti je taký rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť 

uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva 

prirodzené funkcie ekosystémov.“ Trvalo udržateľný rozvoj podľa čl.1 zákona č.43/2006 Z.z. 

(Aarhuský dohovor) je „život každého človeka, príslušníka tejto i budúcich generácií, v životnom 

prostredí, ktoré je primerané pre zachovanie zdravia a dosiahnutie blahobytu.“. 

Podľa §1 Stavebného zákona „(1) Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši 

priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná 

a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-

historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo 
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udržateľného rozvoja. (2) Územné plánovanie vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých 

činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie 

ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie 

prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.“ Územné 

rozhodnutie je zavŕšením procesu územného plánovania, kedy sa vydáva individuálny správny 

akt, ktorý umiestňuje daný projekt do územia; v zmysle citovaného ustanovenia zákona to musí 

byť v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja. 

Keďže predmetom daného konania je umožnenie ekonomického rastu; musí byť súbežne 

sprevádzané nielen kompenzáciou a prevenciou (viď časť 2) tohto vyjadrenia) ale aj ekologický 

rast resp. environmentálny zisk; t.j. vplyvy na životné prostredie musia nielen environmentálnu 

ujmu kompenzovať, ale urobiť aj niečo navyše, poskytnúť environmentálnu pridanú hodnotu 

projektu. Z takýchto opatrení požadujeme realizáciu nasledovných opatrení: 

t) Navrhovateľ vysadí v obci Ladomierska Vieska 25ks vzrastlých drevín a to na verejných 

priestranstvách v obývaných častiach obce po dohode s orgánom ochrany prírody v zmysle 

Dokumentu starostlivosti o dreviny. 

Vyjadrenie MŽP SR: Predmetom konania je zosúladenie prevádzky novej skládky odpadov 

(III. etapy) s novou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva. Zmenou navrhovanej 

činnosti sa predpokladá priaznivý vplyv v dôsledku zníženia rizika kontaminácie zložiek 

životného prostredia oddelením novej časti skládky odpadov z hľadiska možnosti jej 

prevádzkovania bez technického a fyzického prepojenia na existujúcu časť skládky odpadov 

a kvalitnejším monitorovaním vplyvu skládky odpadov na životné prostredie dobudovaním troch 

nových monitorovacích vrtov. Výsadba drevín na verejných priestranstvách obce je 

v kompetencii obce, preto MŽP SR považuje za neopodstatnené zapracovávať takúto podmienku 

do rozhodnutia. 

u) Vizualizácia klimatických zmien na Slovensku v čiarovom kóde: vedci analyzovali dáta 

za roky 1908 až 2018 a výsledky spracovali do tohto grafu; každý pásik predstavuje jeden rok 

a jeho farba a intenzita udáva charakter tohto roka. Modrý znamená ochladenie a červený 

znamená oteplenie od dlhodobého priemeru; výraznosť farby zase naznačuje veľkosť tejto 

odchýlky. (viac info: https://showyourstripes.info/) 

Žiadame preto vyhodnotiť umiestnenie zámeru z hľadiska tepelnej mapy spracovanej 

satelitným snímkovaním (infračervené snímkovanie voľne k dispozícii zo satelitu LANDSAT-8: 

https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-landsat-archives-landsat-8-

olioperational-land-imager-and?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects) 

a porovnať s mapou vodných útvarov (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise-wfd-

spatial-1), mapami sucha (http://www.shmu.sk/sk/?page=2166) ako aj s mapami zrážok a teploty 

vzduchu (http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_mesacnemapy) . 

Vyjadrenie MŽP SR: Zmenou navrhovanej činnosti dôjde k rozdeleniu existujúcej zbernej 

nádrže priesakových kvapalín a k dobudovaniu nových monitorovacích vrtov, ktoré budú slúžiť 

na samostatný monitoring podzemných vôd novej skládky odpadov, čiže umiestnenie zmeny 

navrhovanej činnosti je viazané na existujúci areál skládky odpadov. Potrebné stavebné úpravy 

vzhľadom na svoj charakter, rozsah a umiestnenie nebudú mať vplyv na klimatické pomery 

v území. Na základe uvedeného MŽP SR považuje za neopodstatnené zapracovávať takúto 

podmienku do rozhodnutia. 

Podmienky uvedené v písmenách t) až u) tejto časti nášho vyjadrenia žiadame uviesť 

v rozhodnutí ako záväzné podmienky záverečného stanoviska resp. rozhodnutia zo zisťovacieho 

konania ako opatrenia environmentálneho zisku. 

4. Podľa článku 45 Ústavy SR „Každý má právo na včasné a úplné informácie o stave 

životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu.“ 
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Podľa §3 ods.6 Správneho poriadku „Správne orgány sú povinné na úradnej tabuli 

správneho orgánu, na svojom webovom sídle, ak ho majú zriadené alebo aj iným vhodným 

spôsobom zrozumiteľne a včas informovať verejnosť o začatí, uskutočňovaní a o skončení 

konania vo veciach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti alebo o ktorých to ustanovuje 

osobitný zákon. Pritom sú povinné ochraňovať práva a právom chránené záujmy účastníkov 

konania a iných osôb. Úradná tabuľa správneho orgánu musí byť nepretržite prístupná 

verejnosti.“ 

Podľa čl 4 ods.1 písm.b bod ii. zákona č.43/2006 Z.z. (Aarhuský dohovor) „Každá Strana 

zabezpečí, že orgány verejnej moci v rozsahu tohto článku a v rámci vnútroštátnych právnych 

predpisov sprístupnia verejnosti na základe žiadosti informácie o životnom prostredí; ak sa tak 

požaduje a vyplýva to z ustanovenia písmena b), aj kópie aktuálnej dokumentácie obsahujúcej 

alebo pozostávajúcej z týchto informácií: bez toho, aby musel byť preukázaný záujem; 

v požadovanej forme s výnimkou, ii) informácia je už verejne dostupná v inej forme.“ 

Podľa §24 ods.1 písm.i zákona EIA č.24/2006 Z.z. „Príslušný orgán informuje bezodkladne 

verejnosť na svojom webovom sídle, prípadne aj na svojej úradnej tabuli o iných informáciách 

dôležitých na vydanie záverečného stanoviska alebo povolenia.“. Podľa §32 Správneho poriadku 

a §29 ods.10 zákona EIA sú takýmito informáciami zverejňovanými podľa §24 ods.1 písm.i 

zákona EIA aj podklady rozhodnutia a doplňujúca informácia, ktoré žiadame zverejniť na 

webovej stránke www.enviroportál.sk/eia/sk na podstránke predmetného zámeru; o tejto 

skutočnosti úrad oboznámi účastníkov konania a dá im možnosť vyjadriť sa k nim pred vydaním 

rozhodnutia podľa §33 ods.2 Správneho poriadku. Žiadame dodržať uvedený procesný postup. 

Upozornenie pre navrhovateľa: Na predložení uvedených podkladov rozhodnutia trváme; 

na základe našich skúsenosti však vieme, že úrad si neplní svoje zákonné povinnosti dôsledne 

a tak sme nútení využívať opravné prostriedky (odvolania). Ak sa chce navrhovateľ vyhnúť 

prípadným komplikáciám, odporúčame aby proaktívne zaslal podklady nášmu združeniu, resp. si 

rezervoval konzultáciu s našim združením a zabezpečil tak svoju konštruktívnu súčinnosť. 

5. Podľa dôvodovej správy novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

č.314/2014 Z.z. platnej od 1.1.2015 „Podľa Komisie sú hlavným nedostatkom platného zákona 

č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov dôsledky nedostatočného prepojenia procesu 

posudzovania vplyvov navrhovaných činností s následnými povoľovacími procedúrami, pretože 

sa tak vytvára priestor pre nerešpektovanie výsledkov procesu posudzovania vplyvov, ktorým tak 

nemôže garantovať ani plné zabezpečenie práv dotknutej verejnosti už účastnej na tomto konaní, 

resp. majúcej záujem o výsledok rozhodovania v záležitostiach životného prostredia. Otvára sa 

tak problematika implementácie v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky časti tých 

požiadaviek Aarhuského dohovoru (Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na 

rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia zo dňa 

25. júna 1998), ktoré smernica EIA implementuje (články č. 6, 7 a 9).“. Podľa čl.6 ods.4 

Aarhuského dohovoru č.43/2006 Z.z. má verejnosť právo efektívne presadzovať svoje práva 

a záujmy pričom štátne orgány majú povinnosť realizáciu tohto práva efektívne zabezpečiť. 

Žiadame v odôvodnení rozhodnutia uviesť akým konkrétnym spôsobom bolo uvedené ustanovenie 

naplnené v predmetnom konaní a to vo vzťahu k právu na dobrú správu vecí verejných podľa 

čl.41 Charty základných práv EÚ najmä vo vzťahu k realizácii práva na informácie o životnom 

prostredí podľa čl.4 Aarhuského dohovoru a možnosti efektívne reálne ovplyvniť výsledok zámeru 

podľa čl.6 Aarhuského dohovoru a ktoré záväzné podmienky rozhodnutia sú materiálno-právnym 

prejavom naplnenia prístupu verejnosti k spravodlivosti v oblasti prístupu k spravodlivosti 

v otázkach životného prostredia pre nasledovné konania. 

Podľa §63 zákona EIA č.24/2006 Z.z. „Príslušný orgán pri posudzovaní vplyvov 

strategických dokumentov alebo navrhovaných činností alebo ich zmien zabezpečí vykonanie 

konzultácií s povoľujúcim orgánom alebo schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, 
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dotknutým orgánom, dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, ktorá má možnosť zúčastniť sa 

konzultácií počas celého procesu posudzovania vplyvov. (2) Obsahom konzultácií medzi 

navrhovateľom, obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania vrátane verejnosti 

môžu byť najmä a) doplňujúce informácie o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti, b) 

informácie o možných vplyvoch strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné 

prostredie vrátane zdravia, c) vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami, d)doplnenie alebo 

upresnenie navrhovaných opatrení, e) obsah a rozsah poprojektovej analýzy. (3) Príslušný orgán 

uvedie výsledky konzultácií v odôvodnení rozhodnutia zo zisťovacieho konania podľa § 7 a 29 

a v záverečnom stanovisku podľa § 14 a 37.“; v dôsledku §64 zákona EIA sa konzultáciu vykoná 

na zvolanom ústnom pojednávaní podľa §21 Správneho poriadku, ktorú má príslušný úrad 

povinnosť zvolať, ak si verejnosť uplatní svoje právo na konzultáciu podľa §63 ods.1 zákona EIA, 

posledná veta. 

Žiadame príslušný orgán aby zvolal ústne pojednávanie za účelom vykonania konzultácie 

s povoľujúcim orgánom resp. schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom, 

dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, ktorá má možnosť zúčastniť sa konzultácií počas 

celého procesu posudzovania vplyvov podľa §63 zákona EIA č.24/2006 Z.z.. Predmetom 

konzultácie medzi navrhovateľom, obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania 

vrátane verejnosti by malo byť najmä: 

a) doplňujúce informácie o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti, 

b) informácie o možných vplyvoch strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na 

životné prostredie vrátane zdravia, 

c) vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami, 

d) doplnenie alebo upresnenie navrhovaných opatrení, 

e) obsah a rozsah poprojektovej analýzy. 

Žiadame uviesť výsledok konzultácie v odôvodnení vydaného rozhodnutia.“ 

Upozornenie pre navrhovateľa: Na vykonanie konzutácií máme právo nielen v dôsledku 

ustanovenia §63 zákona EIA ale aj v dôsledku správnej aplikácie smerníc 2011/92/EU 

a 2014/52/EU; účelom konzultácie je okrem iného nájsť zhodu v požiadavkách verejnosti 

a následnou realizáciou projektu ale aj oboznámiť verejnosť so všetkými informáciami týkajúcimi 

sa projektu. Máme znalosť, že úrady nepostupujú správne a konzultácie nerealizujú; odporúčame 

preto navrhovateľovi trvať na dodržiavaní zákona, prípadne si rezervovať termín konzultácie tu: 

https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-samosprav/widget?lang=sk. 

Vyjadrenie MŽP SR: Informácie o životnom prostredí, vrátane predpokladaných vplyvov 

zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie, boli uvedené v oznámení o zmene 

navrhovanej činnosti, ktoré bolo v súlade ustanovením § 29 ods. 6 písm. b) zákona zverejnené 

a verejnosti dostupné na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, 

a v súlade ustanovením § 29 ods. 8 bolo verejnosti sprístupnené na dotknutej obci – na Mestskom 

úrade v Žiari nad Hronom, v pracovných dňoch v čase od 7,30 – 15,30 hod., o čom dotknutá obec 

informovala verejnosť na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta. 

MŽP SR na svojom webovom sídle zverejnilo všetky dokumenty v súlade so zákonom 

a taktiež informovalo verejnosť o jej právach v súvislosti s predmetným konaním.  

Verejnosť, ktorá zašle odôvodnené písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej 

činnosti stanovisko podľa § 29 ods. 9 zákona má tiež ako účastník konania možnosť nahliadať do 

spisu (robiť z neho výpisy, odpisy a dostať kópiu spisu) v zmysle § 23 ods. 1 správneho 

poriadku.  

Nedostatočné prepojenie procesu posudzovania vplyvov navrhovaných činností 

s následnými povoľovacími procesmi bolo odstránené ďalšími novelami zákona. Výsledné 

rozhodnutie sa stáva záväzným pre ďalšie povoľovacie konanie. Zároveň podľa § 38 ods. 4 

zákona má príslušný orgán v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene 



16. strana rozhodnutia č. 3382/2020-1.7/vt, zo dňa 09. 03. 2020 

postavenie dotknutého orgánu, ak k nej vydal záverečné stanovisko alebo rozhodnutie vydané 

v zisťovacom konaní. V záväznom stanovisku príslušný orgán uvedie, či návrh na začatie 

povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti je v súlade so zákonom, s rozhodnutiami 

vydanými podľa zákona a ich podmienkami. Podľa § 24 ods. 2 zákona má dotknutá verejnosť, 

ktorá zašle odôvodnené písomné stanovisko k zámeru, odôvodnené pripomienky k rozsahu 

hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, odôvodnené písomné stanovisko k správe 

o hodnotení činnosti alebo odôvodnené písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej 

činnosti, postavenie účastníka v konaní podľa zákona a následne postavenie účastníka 

v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmeny.  

Zákon umožňuje vykonanie konzultácií počas celého konania, nešpecifikuje však spôsob 

a formu realizácie konzultácií. Konzultácie môžu byť realizované písomnou alebo ústnou 

formou. V tomto prípade MŽP SR umožnilo v konaní vykonať písomné konzultácie, a to najmä 

prostredníctvom § 29 ods. 9 zákona a § 33 ods. 2 správneho poriadku, t. j. možnosť zaslať 

odôvodnené písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti, ako aj vyjadrenie 

k podkladom rozhodnutia.  

MŽP SR v zisťovacom konaní o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti nevykonalo iné 

konzultácie, nakoľko to nevyžadovala povaha veci. Podklady zhromaždené v rámci vykonaného 

dokazovania, ku ktorým sa účastníci konania a zúčastnené osoby mohli vyjadriť v súlade 

s ustanoveniami § 33 ods. 2 správneho poriadku, boli podľa MŽP SR dostatočné na rozhodnutie 

vo veci.  

 

MŽP SR listom č. 10870/2019-1.7/vt, 56307/2019, zo dňa 25. 10. 2019 upovedomilo podľa 

§ 29 ods. 14 písm. c) zákona účastníkov konania o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia 

v zisťovacom konaní v lehote 60 dní od doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na 

MŽP SR.  

 

Listom č. 3382/2020-1.7/vt, 2852/2020, zo dňa 17. 01. 2020 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 

15:00 hod. MŽP SR zároveň určilo, že vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a navrhnúť jeho 

doplnenie možno v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia upovedomenia. Možnosť 

nahliadnuť do spisu a možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia v určenej lehote účastníci 

konania nevyužili. 

 

Na uvedené upovedomenie reagovalo Združenie domových samospráv žiadosťou 

o podklady rozhodnutia a žiadosťou o konzultácie (elektronické podanie zo dňa 25. 01. 2020). 

Jeho žiadosť o podklady rozhodnutia bola vybavená v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov. V zmysle § 23 ods. 1 správneho poriadku účastníci 

konania majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov. 

Združenie domových samospráv však do spisu nahliadnuť neprišilo, preto mu kópia spisu podľa 

§ 23 ods. 1 správneho poriadku poskytnutá nebola. MŽP SR taktiež nenariadilo vykonanie 

samostatných ústnych konzultácií, nakoľko to nevyžadovala povaha veci. Zákon umožňuje 

vykonanie konzultácií počas celého konania, nešpecifikuje však spôsob a formu realizácie 

konzultácií. Konzultácie môžu byť realizované písomnou alebo ústnou formou. V tomto prípade 

MŽP SR umožnilo v konaní vykonať písomné konzultácie, a to najmä prostredníctvom zaslania 
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odôvodneného písomného stanoviska v zmysle ustanovení zákona, ako aj vyjadrenia sa 

k podkladom rozhodnutia v zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku.  

 

MŽP SR posúdilo zmenu navrhovanej činnosti uvedenú v predloženom oznámení o zmene 

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

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 použité kritériá pre rozhodovanie podľa Prílohy 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. MŽP SR vyhodnotilo požiadavky a konštatovania uvedené 

v stanoviskách doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti ako požiadavky na 

dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov, ktorých dodržiavaním je navrhovateľ viazaný bez 

potreby ich uvádzania vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a ako neopodstatnené požiadavky. 

Doručené stanoviská neuviedli také skutočnosti, na základe ktorých by bolo opodstatnené ďalšie 

posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona. 

 

MŽP SR na základe preskúmania a posúdenia predloženého oznámenia o zmene 

navrhovanej činnosti, doručených stanovísk k 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, resp. zmena navrhovanej činnosti by bola v rozpore so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto 

MŽP SR rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Roman Skorka 

riaditeľ odboru 
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Doručuje sa (elektronicky): 

1. EKOS PLUS s.r.o., Župné nám. 7, 811 03 Bratislava 

2. Mesto Žiar nad Hronom, mestský úrad, ul. Š. Moyzesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom 

3. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava 

 

Na vedomie (elektronicky): 

4. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, 

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 

5. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho 

hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor odpadového hospodárstva a integrovanej 

prevencie, TU 

6. Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 

7. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Matice 

slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom 

8. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor krízového riadenia, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 

Žiar nad Hronom 

9. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, Nám. Matice slovenskej 8, 

965 01 Žiar nad Hronom 

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila 

a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom 

11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Žiar nad Hronom, Ul. SNP 127, 

965 01 Žiar nad Hronom 


