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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 „Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením 

KOMATSU“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“). 

 

Navrhovateľ, RECYKLÁCIA s. r. o., Železničná 285/12, 972 41 Koš, 

IČO 53 266 846 v zastúpení splnomocnencom ENVIS, s. r. o., Pekná cesta 15, 831 52 

Bratislava, IČO 35 977 442 (ďalej len „navrhovateľ“), predložil dňa 26. 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 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. 4928/2022-11.1.1/pb, 4748/2022, 4749/2022-int. zo dňa 26. 01. 2022, že podľa § 18 ods. 2 

správneho poriadku dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti začalo správne konanie 

vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.  

 

Predmetom navrhovanej činnosti je zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným 

zariadením v mieste ich vzniku a ich opakované použitie v priemysle a domácnostiach. 

  

Pri variante 1 – Mobilné zariadenie KOMATSU BR380JG – drvič s výkonom 50 – 

240 t/hod. samostatne, vzhľadom na to, že má aj funkciu triediča, by bolo množstvo 

zhodnocovaných odpadov vyše 480 000 t/rok. 

 

Pri variante 2 – Mobilné zariadenie KOMATSU BR380JG – drvič s výkonom 50 – 

240 t/hod. s osobitným triedičom HARTL HCS 5515 s výkonom 300 t/hod, by bolo množstvo 

zhodnocovaných odpadov vyše 600 000 t/rok. 

 

Podľa prílohy č. 8 zákona sa navrhovaná činnosť zaraďuje nasledovne: 

9. Infraštruktúra  

 

 

Položka 

číslo 

 

Činnosť, objekty a zariadenia 

Prahové hodnoty 

Časť A 

(povinné  

hodnotenie) 

Časť B 

(zisťovacie                       

konanie) 

11. 
Zariadenie na zhodnocovanie ostatného 

stavebného odpadu 
od 100 000 t/rok 

od 50 000 do 

100 000 t/rok 
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MŽP SR podľa § 23 ods. 1 zákona zverejnilo zámer navrhovanej činnosti na svojom 

webovom sídle a následne zaslalo informáciu o zámere navrhovanej činnosti listom 

č. 4928/2022-11.1.1/pb, 4748/2022, 4749/2022-int. zo dňa 26. 01. 2022 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/zhodnocovanie-odpadov-mobilnym-

zariadenim-komatsu- 

 

Prerokovanie rozsahu hodnotenia 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. 4928/2022-11.1.1/pb, 19083/2022, 19084/2022-int. zo dňa 10. 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. 

 

Navrhovateľ listom zo dňa 13. 04. 2022 požiadal MŽP SR o predĺženie lehoty na 

podanie pripomienok k návrhu rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti z dôvodu špecifických 

požiadaviek, uvedených v bode 2.2. návrhu rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti pre 

potrebu ich analýzy a prerokovania s dotknutými orgánmi pred zaslaním pripomienok 

navrhovateľa k samotnému návrhu rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti. MŽP SR listom 

č. 4928/2022-11.1.1/pb, 22710/2022 zo dňa 19. 04. 2022 predĺžilo lehotu na pripomienkovanie 

návrhu rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti do 30. 04. 2022. 

 

K návrhu rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti doručili svoje stanoviská: 

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prievidzi so sídlom v Bojniciach, ktoré 

uviedlo, že s návrhom rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti súhlasí a nemá k nemu 

žiadne pripomienky – MŽP SR berie na vedomie;  

2. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý uviedol, že úsek 

štátnej správy ochrany ovzdušia, úsek štátnej vodnej správy a úsek štátnej správy 

ochrany prírody a krajiny nemajú pripomienky– MŽP SR berie na vedomie;  

3. Navrhovateľ, ktorý požiadal o opravu niektorých nesprávne uvedených výrazov 

v návrhu rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti – MŽP SR ich zapracovalo v rozsahu 

hodnotenia navrhovanej činnosti. 

MŽP SR na základe odborného posúdenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti, 

zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, stanovísk orgánov štátnej správy, 

verejnej správy a dotknutej verejnosti, doručených k zámeru navrhovanej činnosti a vyššie 

uvedených stanovísk, doručených k návrhu rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti, 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 a variantu č. 2, uvedených v zámere navrhovanej činnosti, 

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

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zhodnocovanie-odpadov-mobilnym-zariadenim-komatsu-
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zhodnocovanie-odpadov-mobilnym-zariadenim-komatsu-
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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 

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 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 navrhovanej činnosti 

v elektronickej verzii (MŽP SR si vyhradzuje právo spresniť konečný počet 

dokumentácií podľa potrieb vyplývajúcich z ustanovení zákona). 

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 veľkosť frakcie spracovaného odpadu, vlhkosť spracovaného materiálu, stupeň 

triedenia a drvenia materiálu, čiastkové emisné faktory spolu s výpočtom celkového 

emisného faktoru podľa tabuľky emisných faktorov vrátane podielu hmotnostného toku 

TZL v oboch navrhovaných variantoch; 

 

2.2.2 doplniť kategorizáciu a začlenenie zdroja znečisťovania ovzdušia podľa prílohy č. 1 

Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších 

predpisov v oboch variantoch. V prípade Variantu 2 je nevyhnutné zohľadniť aj 

osobitný triedič (pre účely kategorizácie a začlenenia zdroja je potrebné zlúčiť 

hmotnostné toky TZL v prípade spoločnej prevádzky navrhovanej činnosti); 

 

2.2.3 doplniť opatrenia na riešenie prašnosti z prepravných manipulácií v bezprostrednom 

okolí zariadenia, ako aj súvisiacich dopravných ciest; 

 

2.2.4  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, 
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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.  

 

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 
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Rozdeľovník 

Doručuje sa (elektronicky): 

Dotknutá obec: 

1. Obec Koš, Víťazstva 791/41, 972 41 Koš 

Navrhovateľ: 

2. ENVIS, s. r. o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava 

Povoľujúci a dotknutý orgán: 

3. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej 

správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 

Trenčín 

Dotknutý orgán: 

4. Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 

Trenčín 

5. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Gustáva Švéniho 

3H, 971 01 Prievidza 

6. Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, Gustáva Švéniho 3H, 971 01 

Prievidza 

7. Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, Gustáva Švéniho 3H, 971 01 

Prievidza 

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, 

Nemocničná 8, 972 01 Bojnice 

9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická 4, 

971 01 Prievidza 

Dotknutá verejnosť: 

10. Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Rezortný orgán: 

11. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia obehového 

hospodárstva, Odbor odpadového hospodárstva, TU 

Na vyjadrenie: 

12. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia zmeny klímy 

a ochrany ovzdušia, Odbor ochrany ovzdušia, TU 

 

 


