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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 zmeny navrhovanej činnosti „Sklad prípravkov na ochranu rastlín 

a osív“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“). 

 

Navrhovateľ, INTERAGROS, a. s., Piešťanská 3, 917 01 Trnava, IČO 47 681 659 

(ďalej len „navrhovateľ“), predložil dňa 08. 12. 2021 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 zmeny 

navrhovanej činnosti na posúdenie podľa zákona.  

 

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

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) listom 

č. 13525/2021-11.1.1/pb, 69825/2021, 69826/2021-int. zo dňa 10. 12. 2021, že podľa § 18 

ods. 2 správneho poriadku dňom doručenia zámeru zmeny navrhovanej činnosti začalo správne 

konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na 

životné prostredie.  

 

Zmena navrhovanej činnosti je v súlade s § 18 ods. 1 písm. d) predmetom 

posudzovania vplyvov podľa zákona. 

 

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je rozšírenie skladových kapacít prípravkov na 

ochranu rastlín a osív v rámci existujúceho areálu navrhovateľa. 

 

Navrhovaná kapacita zmeny navrhovanej činnosti je cca 564 paletových miest, tzn. cca 

450 t, z toho 372 paletových miest na prípravky na ochranu rastlín a osív (ďalej len „pesticídy“), 

tzn. cca 297 t pesticídov a 192 paletových miest na osivo, tzn. 153 t osiva. Realizáciou zmeny 

navrhovanej činnosti dôjde k zvýšeniu celkovej skladovej kapacity areálu zmeny navrhovanej 

činnosti na cca 718 paletových miest, tzn. 575 t, z toho 421 t pesticídov a 154 t osiva.  

 

Podľa prílohy č. 8 zákona sa zmena navrhovanej činnosti zaraďuje nasledovne: 

11. Poľnohospodárska a lesná výroba  

 

 

Položka 

číslo 

 

Činnosť, objekty a zariadenia 

Prahové hodnoty 

Časť A 

(povinné  

hodnotenie) 

Časť B 

(zisťovacie                       

konanie) 

4. 
Objekty na skladovanie 

- pesticídov 
od 10 t  
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MŽP SR  podľa § 23 ods. 1 zákona zverejnilo zámer zmeny navrhovanej činnosti na 

svojom webovom sídle a následne zaslalo informáciu o zámere zmeny navrhovanej činnosti 

listom č. 13525/2021-11.1.1/pb, 69825/2021, 69826/2021-int. zo dňa 10. 12. 2021  rezortnému 

orgánu, povoľujúcemu orgánu a dotknutým orgánom, a zároveň ho zverejnilo na webovom 

sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese: 

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/sklad-pripravkov-na-ochranu-rastlin-osiv 

 

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

zákona sa vykonalo v súlade s § 65g ods. 1 zákona písomne 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 upovedomilo 

listom č. 3173/2022-11.1.1/pb, 19697/2022, 19698/2022-int. zo dňa 28. 02. 2022, že 

navrhovateľ, povoľujúci orgán, rezortný orgán, dotknutý orgán, dotknutá obec a ostatní 

účastníci konania môžu podávať pripomienky k návrhu rozsahu hodnotenia zmeny navrhovanej 

činnosti, a to v lehote 10 kalendárnych dní od doručenia tohto upovedomenia. 

 

MŽP SR na základe odborného posúdenia predloženého zámeru zmeny navrhovanej 

činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, stanovísk orgánov 

štátnej správy, verejnej správy a dotknutej verejnosti, doručených k zámeru zmeny navrhovanej 

činnosti a stanovísk štátnej správy, verejnej správy a navrhovateľa, doručených k návrhu 

rozsahu hodnotenia zmeny navrhovanej činnosti, poukazujúcich na dodržiavanie legislatívnych 

predpisov, MŽP SR určuje nasledujúci rozsah hodnotenia zmeny navrhovanej činnosti, ktorého 

návrh bol prerokovaný v zmysle predchádzajúceho odseku: 

 

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 zmena navrhovanej 

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

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/sklad-pripravkov-na-ochranu-rastlin-osiv
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2.1.4 Navrhovateľ doručí na MŽP SR kompletné vyhotovenie správy o hodnotení zmeny 

navrhovanej činnosti v listinnej podobe v počte 2x, 2x samostatné všeobecne 

zrozumiteľné záverečné zhrnutie v listinnom vyhotovení, 1x samostatné všeobecne 

zrozumiteľné záverečné zhrnutie a 1x správu o hodnotení zmeny navrhovanej činnosti 

na elektronickom nosiči dát. (MŽP SR si vyhradzuje právo spresniť konečný počet 

dokumentácií podľa potrieb vyplývajúcich z ustanovení zákona). 

2.2    Špecifické požiadavky 

Zo stanovísk doručených k zámeru zmeny navrhovanej činnosti vyplynula potreba 

v správe o hodnotení zmeny navrhovanej činnosti podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy 

otázok súvisiacich so zmenou navrhovanej činnosti: 

2.2.1 Popísať východiskový stav hydrologických pomerov a súčasný stav útvarov 

podzemných a povrchových vôd dotknutého územia, vrátane ich aktuálneho 

ekologického a chemického stavu (resp. kvantitatívneho a chemického stavu); 

2.2.2 vyhodnotiť riziká z hľadiska možnej havárie a úniku nebezpečných látok do životného 

prostredia a uviesť odhad rozsahu a závažnosti možných následkov na životnom 

prostredí, spolu s primeranými opatreniami na zníženie rizika; 

2.2.3 uviesť informáciu, či sa na prevádzku zmeny navrhovanej činnosti budú vzťahovať 

požiadavky a ustanovenia zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných 

priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov;  

2.2.4  V bode X. Správy o hodnotení zmeny navrhovanej činnosti okrem zhrnutia zmeny 

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

pripomienkam doručeným k zámeru zmeny 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 

splnenie všetkých požiadaviek a odporúčaní zo stanovísk doručených k zámeru 

zmeny navrhovanej činnosti, a k určenému rozsahu hodnotenia zmeny 

navrhovanej činnosti, resp. odôvodniť ich nesplnenie.  

 

3.  UPOZORNENIE  

 

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

 

Podľa § 30 ods. 8 zákona 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 

príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.  

 

S pozdravom 

 

 

 

Mgr. Barbora Donevová 

  riaditeľka odboru 
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Rozdeľovník 

Doručuje sa (elektronicky): 

Dotknutá obec a povoľujúci orgán: 

1. Mesto Šurany, Námestie hrdinov 1, 942 01 Šurany 

Navrhovateľ: 

2. INTERAGROS, a. s., Piešťanská 3, 917 01 Trnava 

 

Dotknutá verejnosť: 

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

Dotknutý orgán: 

4. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra 

5. Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 

940 01 Nové Zámky 

6. Okresný úrad Nové Zámky, odbor krízového riadenia, Podzámska 25, 940 01 Nové 

Zámky 

7. Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor, Podzámska 25, 940 01 Nové 

Zámky 

8. Okresný úrad Nové Zámky, odbor dopravy a pozemných komunikácií, 

Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky 

9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch, 
Slovenská 13a, 940 02 Nové Zámky 

10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch, 
Komárňanská cesta 15, 940 01 Nové Zámky 

11. Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky, Komjatická 65, 940 89 

Nové Zámky 

12. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská 

Bystrica 

 

Rezortný orgán: 

13. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 

Na vyjadrenie: 

14. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia obehového 

hospodárstva, Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti, TU 

15. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia zmeny klímy 

a ochrany ovzdušia, Odbor ochrany ovzdušia, TU 

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

vodnej správy a rybárstva, TU 

17. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prírody 

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

18. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania 

vplyvov na životné prostredie, Odbor integrovanej prevencie, TU 

 

 

 


