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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 

o posudzovaní vplyvov“) pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti „EBA, s. r. o., 

SUČANY – DOBUDOVANIE ZARIADENIA NA NAKLADANIE S NEBEZPEČNÝMI 

ODPADMI“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) navrhovateľa EBA, s. r. o., Rusovská 

cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO 31 376 134 (ďalej len „navrhovateľ“). 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov 

na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) 

rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní č. 2948/2022-11.1.1/pb, 44274/2022, 44275/2022-

int. zo dňa 03. 08. 2022, právoplatným dňa 01. 08. 2022 rozhodlo podľa § 29 ods. 2, v súlade 

s § 29 ods. 11 zákona o posudzovaní vplyvov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, že sa zmena navrhovanej 

činnosti bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov. 

 

Navrhovateľ, EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO 31 376 134 

(ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 08. 10. 2022 na Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky, sekciu posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania 

vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) v súlade s § 18 ods. 2  a 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 o posudzovaní 

vplyvov“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, vypracované podľa prílohy č. 8a zákona 

o posudzovaní vplyvov. 

 

Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov sa dňom predloženia zámeru začalo konanie vo veci posudzovania 

predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. 

 

MŽP SR predložilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na zaujatie stanoviska 

podľa § 29 ods. 6 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov zainteresovaným subjektom 

a zároveň ho zverejnilo na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky, na adrese:  

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/eba-s-r-o-sucany-dobudovanie-zariadenia-

na-nakladanie-s-nebezpecnymi-o 

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/eba-s-r-o-sucany-dobudovanie-zariadenia-na-nakladanie-s-nebezpecnymi-o
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/eba-s-r-o-sucany-dobudovanie-zariadenia-na-nakladanie-s-nebezpecnymi-o
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Zmena navrhovanej činnosti spočíva vo vybudovaní solidifikačnej linky v existujúcej 

prevádzke navrhovateľa, v ktorej sa zabezpečí fyzikálno-chemická úprava najmä nebezpečných 

odpadov. 

 

Podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov sa zmena navrhovanej činnosti 

zaraďuje nasledovne: 

 

9. Infraštruktúra 

 

Pol. 

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 

 

 

Podľa prílohy č. 1 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 (ďalej „zákon o IPKZ“) je zmena navrhovanej činnosti zaradená do 

kategórie:  

 

5. Nakladanie s odpadmi 

 

Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti: Žilinský kraj, okres Martin, obec Sučany; 

katastrálne územie Sučany; na parcelných číslach 2940/13, 2940/79, 2940/203, 2940/226, 

2940/227, 2940/228, 2940/229, 22940/223 (technológia zmeny navrhovanej činnosti bude 

umiestnená na parcelnom č. 2940/226). 

 

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

zákona o posudzovaní vplyvov sa vykonalo v súlade s § 65g ods. 1 zákona o posudzovaní 

vplyvov písomne v listinnej podobe a v elektronickej 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). 

 

 MŽP SR na základe odborného posúdenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, 

rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, zhodnotenia stavu životného prostredia 

v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov verejnej správy a štátnej správy, 

doručených k návrhu rozsahu hodnotenia zmeny navrhovanej činnosti, určuje nasledujúci 

rozsah hodnotenia zmeny navrhovanej činnosti, ktorého návrh bol prerokovaný v zmysle 

predchádzajúceho odseku: 

 

Položka 

číslo 

 

Činnosť, objekty a zariadenia 

  

5.1. 

Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou 

ako 10 t za deň, ktorého súčasťou je jedna alebo viacero z týchto činností  

a)  biologická úprava 
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1. VARIANTY  PRE  ĎALŠIE  HODNOTENIE 

 

Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti sa určuje 

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

neuskutočnila) a variantu č. 1 uvedeného v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, resp. 

modifikovaného variantu, v prípade, že sa pri vypracovávaní správy o hodnotení zmeny 

navrhovanej činnosti preukáže jeho potreba v závislosti od výsledkov monitoringov, štúdií 

a hodnotení požadovaných v rámci špecifických požiadaviek uvedených v bode 2.2. tohto 

rozsahu hodnotenia zmeny navrhovanej činnosti. 

 

2. ROZSAH  HODNOTENIA  URČENÝCH  VARIANTOV   
 

2.1.  Všeobecné podmienky  

2.1.1 Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení zmeny navrhovanej činnosti. 

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

aby správa o hodnotení zmeny navrhovanej činnosti obsahovala rozpracovanie 

všetkých bodov uvedených v prílohe č. 11 zákona o posudzovaní vplyvov, primerane 

charakteru zmeny navrhovanej činnosti.  

 

2.1.2 Na vypracovanie správy o hodnotení zmeny 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 zmeny navrhovanej činnosti sa nestanovuje časový harmonogram, ani 

žiadne špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia zmeny navrhovanej 

činnosti. 

 

2.1.4 Navrhovateľ doručí na MŽP SR kompletné vyhotovenie správy o hodnotení zmeny 

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

záverečné zhrnutie v papierovom vyhotovení (pre dotknutú obec a pre verejnosť) a 1x 

správu o hodnotení zmeny navrhovanej činnosti v elektronickej podobe (nákresy vo 

formáte *.pdf, *.jpg a *.kmz) (MŽP SR si vyhradzuje právo spresniť konečný počet 

dokumentácií podľa potrieb vyplývajúcich z ustanovení zákona). 

2.2.  Špecifické požiadavky 

Zo stanovísk doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti vyplynula potreba 

v správe o hodnotení zmeny navrhovanej činnosti podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy 

otázok súvisiacich s navrhovanou činnosťou: 

2.2.1 Podrobne popísať postup nakladania s prijímaným odpadom na prevádzku 

navrhovateľa, kde sa bude odpad vyskladňovať z dopravných prostriedkov a ako sa 

s ním bude ďalej manipulovať; 

 

2.2.2 popísať spôsob vykonávania jednotlivých činností biodegradácie a solidifikácie tak, aby 

nemohlo dochádzať k ovplyvňovaniu biodegradačných základok a ich kontaminácii 

inými znečisťujúcimi látkami; 

 

2.2.3 popísať spôsob inštalácie solidifikačnej linky a následne zabezpečenie tesnosti fólie; 
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2.2.4 popísať formu vzniknutého odpadu a spôsob ďalšej manipulácie s výstupným odpadom 

po jeho vyhrnutí do kontajnera až po jeho umiestnenie na skládku odpadov; 

 

2.2.5 zohľadniť pri vypracovaní správy o hodnotení zmeny navrhovanej činnosti všetky 

závery o BAT určené vo Vykonávacom rozhodnutí Komisie č. 2018/1147 z 10. augusta 

2018, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú 

závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní odpadu; 

 

2.2.6 zohľadniť pri vypracovaní správy o hodnotení zmeny navrhovanej činnosti všeobecné 

technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov 

emitujúcich tuhé znečisťujúce látky; 

 

2.2.7  V bode X. Správy o hodnotení okrem zhrnutia zmeny navrhovanej činnosti a jej 

vplyvov na životné prostredie sa vyjadriť ku všetkým pripomienkam doručeným 

k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti, prípadne k určenému rozsahu 

hodnotenia zmeny navrhovanej činnosti (od orgánov štátnej správy a samosprávy, 

ako aj účastníkov konania) a v prehľadnej forme vyhodnotiť plnenie všetkých 

požiadaviek a odporúčaní zo stanovísk doručených k oznámeniu o zmene 

navrhovanej činnosti, a k určenému rozsahu hodnotenia zmeny navrhovanej 

činnosti, resp. odôvodniť ich nesplnenie.  
 

3.  UPOZORNENIE  

 

Podľa § 30 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov je platnosť rozsahu hodnotenia zmeny 

navrhovanej činnosti 3 roky od jeho určenia, ak sa v harmonograme neurčí inak. 

 

Podľa § 30 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov je navrhovateľ povinný v spolupráci 

s dotknutou obcou bezodkladne informovať verejnosť spôsobom v mieste obvyklým 

o určenom rozsahu hodnotenia zmeny navrhovanej činnosti.  

 

Podľa § 30 ods. 8 zákona o posudzovaní vplyvov môže verejnosť, dotknutá obec, 

dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu 

hodnotenia zmeny navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od jeho zverejnenia podľa § 30 

ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí 

navrhovateľovi.  

 

S pozdravom 

 

 

 

 

 

   Mgr. Michaela Seifertová 

generálna riaditeľka sekcie 
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Rozdeľovník 

Doručuje sa (elektronicky): 

Dotknutá obec: 

1. Obec Sučany, Námestie SNP 31, 038 52 Sučany 

 

Navrhovateľ: 

2. EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 

 

Dotknutá verejnosť: 

3. Združenie domových samospráv, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava 

 

Povoľujúci a dotknutý orgán: 

4. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, 

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina 

 

Dotknutý orgán: 

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

6. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 

7. Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie S. H. 

Vajanského 1, 036 58 Martin 

8. Okresný úrad Martin, odbor krízového riadenia, Námestie S. H. Vajanského 1, 

036 58 Martin 

9. Okresný úrad Martin, pozemkový a lesný odbor, P. Mudroňa 45, 036 01 Martin 

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, Kuzmányho 27, 

036 80 Martin                                                    

11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine, Viliama 

Žingora 30, 036 01 Martin  

  

Rezortný orgán: 

12. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia obehového 

hospodárstva, Odbor odpadového hospodárstva, TU 

 

Na vyjadrenie: 

13. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia zmeny klímy 

a ochrany ovzdušia, Odbor ochrany ovzdušia, TU 

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

vodnej správy a rybárstva, TU 

15. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania 

vplyvov na životné prostredie, Oddelenie integrovanej prevencie, TU 
 


