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ROZSAH HODNOTENIA 

 

určený podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) pre 

hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti „Mobilný odlučovač ropných látok“. 

 

Navrhovateľ, AKS group, s. r. o., Košická 2, 010 65 Žilina, IČO 47 424 893 (ďalej 

len „navrhovateľ“), predložil dňa 07. 01. 2022 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej 

republiky, sekcii posudzovania vplyvov na životné prostredie, odboru posudzovania vplyvov 

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

„Mobilný odlučovač ropných látok“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“) na posúdenie podľa 

zákona.  

 

MŽP SR, 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 (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán 

podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona, upovedomilo podľa § 18 ods. 3 

správneho poriadku listom 1997/2022-11.1.1/pb, 2099/2022, 2100/2022-int. zo dňa 

14. 01. 2022, že podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku dňom doručenia zámeru začalo správne 

konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné 

prostredie.  

 

MŽP SR podľa § 65g ods. 1 zákona upovedomilo listom č. 1997/2022-11.1.1/pb, 

19717/2022, 19718/2022-int. zo dňa 02. 03. 2022, že navrhovateľ, povoľujúci orgán, rezortný 

orgán, dotknutý orgán, dotknutá obec a ostatní účastníci konania môžu podávať pripomienky 

k návrhu rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti, a to v lehote 10 kalendárnych dní od 

doručenia tohto upovedomenia. 

 

Predmetom navrhovanej činnosti je spracovanie a úprava nebezpečných odpadov 

s obsahom ropných látok. 

 

Technologický proces úpravy nebezpečných odpadov spočíva v separácii zmesí oleja, 

vody a kalu – v odfiltrovaní pevných suspendovaných častíc zo zaolejovaných odpadových vôd 

prostredníctvom metód filtrácie a separácie, v prípadnej chemickej predúprave (deemulgácii, 

rozrážaní prípadných emulzií prídavkom deemulgátora) a následnej separácii odpadových 

olejov a koalescenčnom filtri, pričom výsledkom procesu je vyčistená odpadová voda zbavená 

olejov a odpadový olej. 
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Účelom navrhovanej činnosti je zabezpečiť vyčistenie zaolejovaných vôd z parkovísk, 

líniových stavieb a pod. a následne zhodnotiť nebezpečné odpady, v záujme zabezpečenia 

správnej funkčnosti týchto objektov – priamo v mieste ich vzniku. Samotný proces 

zhodnocovania nebezpečných odpadov sa bude vykonávať na celom území Slovenskej 

republiky. Presunom navrhovanej činnosti priamo na miesto vzniku  sa zvýši efektivita 

zhodnotenia odpadov – vyčistená voda sa vráti späť na zavodnenie čisteného objektu, znížia sa 

nároky na potrebu pitnej/úžitkovej vody na zavodnenie objektov a znížia sa nároky na prepravu 

nebezpečných odpadov.  

 

Zariadenie navrhovanej činnosti je špeciálne vozidlo s vysokotlakovou sacou 

nadstavbou v prevedení ADR triedy 3 a 9 s celkovým objemom cisterny 14 000 litrov s 

podvozkom značky MAN. 

 

Podľa prílohy č. 8 k zákonu sa navrhovaná činnosť zaraďuje nasledovne: 

 

9. Infraštruktúra  

 

Prerokovanie rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti v zmysle § 30 ods. 1 zákona sa 

vykonalo v súlade s § 65g ods. 1 zákona písomne v listinnej podobe (v súlade so zákonom 

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

a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). 

 

Na základe odborného posúdenia predloženého zámeru, zhodnotenia stavu životného 

prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov verejnej správy a dotknutej 

obce, MŽP SR určuje nasledujúci rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti, ktorého návrh bol 

prerokovaný v zmysle predchádzajúceho odseku: 

 

1. VARIANTY  PRE  ĎALŠIE  HODNOTENIE 

 

Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti sa určuje dôkladné 

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

neuskutočnila) a variantu č. 1 uvedeného v zámere navrhovanej činnosti, resp. 

modifikovaného variantu, ktorý vyplynie na základe nových poznatkov, limitov územia 

a iných zistení; alebo zohľadňujúci pripomienky a požiadavky uplatnené v stanoviskách 

k zámeru navrhovanej činnosti. 

 

2. ROZSAH  HODNOTENIA  URČENÝCH  VARIANTOV   
 

2.1.   Všeobecné podmienky  

2.1.1 Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti. 

Vzhľadom na povahu a rozsah navrhovanej činnosti a jej lokalizáciu je potrebné, aby 

 

Položka 

číslo 

 

Činnosť, objekty a zariadenia 

Prahové hodnoty 

Časť A 

(povinné  

hodnotenie) 

Časť B 

(zisťovacie                       

konanie) 

7. Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie 

nebezpečných odpadov v spaľovniach 

a zariadeniach na spoluspaľovanie 

odpadov, alebo úprava, spracovanie 

a zhodnocovanie nebezpečných odpadov 

 

 

bez limitu 
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správa o hodnotení navrhovanej činnosti obsahovala rozpracovanie všetkých bodov 

uvedených v prílohe č. 11 zákona, primerane charakteru navrhovanej činnosti.  

2.1.2 Na vypracovanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti sa vyžaduje vysokoškolské 

vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore zodpovedajúcom odboru činnosti alebo 

oblasti činnosti uvedenej vo Vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti 

na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie. 

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

špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti. 

2.1.4 Navrhovateľ doručí na MŽP SR kompletné vyhotovenie správy o hodnotení 

navrhovanej činnosti v počte 2x v papierovom vyhotovení, 2x Všeobecne zrozumiteľné 

záverečné zhrnutie v papierovom vyhotovení, 1x samostatné všeobecne zrozumiteľné 

záverečné zhrnutie a 1x správu o hodnotení navrhovanej činnosti na elektronickom 

nosiči dát.   

2.2    Špecifické požiadavky 

Zo stanovísk doručených k zámeru navrhovanej činnosti vyplynula potreba v správe 

o hodnotení navrhovanej činnosti podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy otázok 

súvisiacich s navrhovanou činnosťou: 

2.2.1 Doplniť spôsob inštalácie navrhovanej činnosti na mieste prevádzky; 

2.2.2 Doplniť technické požiadavky prevádzky navrhovanej činnosti; 

2.2.3 Doplniť bezpečnostné opatrenia pri prevádzke navrhovanej činnosti;  

2.2.4 Uviesť spôsob ukončenia činnosti navrhovanej činnosti a následnú starostlivosť 

o miesto výkonu navrhovanej činnosti;  

2.2.5  Uviesť zdravotné riziká z expozície faktorom práce a pracovného prostredia; 

2.2.6 V bode X. Správy o hodnotení navrhovanej činnosti okrem zhrnutia navrhovanej 

činnosti a jej vplyvov na životné prostredie sa vyjadriť ku všetkým pripomienkam 

doručeným k zámeru navrhovanej činnosti, prípadne k určenému rozsahu 

hodnotenia navrhovanej činnosti (od orgánov štátnej správy a samosprávy, ako aj 

účastníkov konania) a v prehľadnej forme vyhodnotiť splnenie všetkých požiadaviek 

a odporúčaní zo stanovísk doručených k zámeru navrhovanej činnosti, 

a k určenému rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti, resp. odôvodniť ich 

nesplnenie.  

 

3.  UPOZORNENIE  

 

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

od jeho určenia, ak sa v harmonograme neurčí inak. 

 

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

bezodkladne informovať verejnosť spôsobom v mieste obvyklým o určenom rozsahu 

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

dotknutý orgán a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej 

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

orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.  

 

   S pozdravom 

 

Mgr. Barbora Donevová 

  riaditeľka odboru 

 

 

Rozdeľovník 

Doručuje sa (elektronicky): 

Dotknutá obec: 

1. Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 

 

Navrhovateľ: 

2. AKS group, s. r. o., Košická 2, 010 65 Žilina 

 

Dotknutý orgán: 

3. Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina 

4. Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 

Žilina 

5. Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 

Žilina 

6. Okresný úrad Žilina, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov 

8556/33B, 010 08 Žilina 

7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, Vojtecha Spanyola 

1731, 010 01 Žilina 

8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Nám. Požiarnikov, 

1 010 01 Žilina 

 

Povoľujúci a dotknutý orgán: 

9. Okresný úrad Žilina, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného 

prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 

10. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 

8556/33B, 010 08 Žilina 

 

Rezortný orgán: 

11. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia obehového 

hospodárstva, Odbor odpadového hospodárstva, TU 

 

Na vyjadrenie: 

12. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prírody 

a biodiverzity, Odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, TU 

13. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd, Odbor štátnej 

vodnej správy a rybárstva, TU 

14. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia zmeny klímy 

a ochrany ovzdušia, Odbor ochrany ovzdušia, TU 


