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ROZHODNUTIE 

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ 

 

  

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na 

životné prostredie, 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 zákona č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a podľa § 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 „Zariadenie na zneškodňovanie odpadov: technológia deemulgácie, 

neutralizácie a odstreďovania“, navrhovateľa Ing. Ondrej Lazoň TECHNOL, Kukučínová 

732/48, 972 12 Nedožery-Brezany, IČO 33 611 467 takto: 

 

Zmena navrhovanej činnosti „Zariadenie na zneškodňovanie odpadov: technológia 

deemulgácie, neutralizácie a odstreďovania“ 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. 

 

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na 

životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie určuje nasledovné 
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podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné 

prostredie: 

1. Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov označiť určeným spôsobom každý odpad, ktorý sa 

v areáli prevádzky nachádza a nakladať s ním v súlade s týmto zákonom. 

2. Zneškodňovanie odpadových olejov vykonávať len na základe autorizácie v súlade s 

ustanovením podľa § 89 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

3. Monitorovať stav jednotlivých nádrží, podláh ako aj stav obalov, v ktorých sú 

znečisťujúce látky uskladnené a v prípade akéhokoľvek poškodenia okamžite urobiť 

nápravu, aby nedošlo k neovládateľnému úniku znečisťujúcich látok do povrchových 

a podzemných vôd. 

 

Odôvodnenie: 

 

1. Úkony pred vydaním rozhodnutia 

Navrhovateľ, Ing. Ondrej Lazoň TECHNOL, Kukučínová 732/48, 972 12 

Nedožery-Brezany, IČO 33 611 467 (ďalej len „navrhovateľ“) doručil dňa 02. 03. 2022 na 

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, G. Švéniho 3H, 971 01 

Prievidza 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“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Zariadenie na 

zneškodňovanie odpadov: technológia deemulgácie, neutralizácie a odstreďovania“ 

(ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“), vypracované podľa prílohy č. 8a zákona  

o posudzovaní. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, G. Švéniho 

3H, 971 01 Prievidza následne postúpil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu posudzovania vplyvov na 

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

dňa 07. 03. 2022. 

 

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

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

účastníkov konania listom č. 6523/2022-11.1.1/sm, 16426/2022 zo dňa 17. 03. 2022 o tom, 

že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 ods. 2 

správneho poriadku správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov 

zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie. 

 

MŽP SR podľa § 29 ods. 6 písm. a) zákona o posudzovaní zaslalo oznámenie o zmene 

navrhovanej činnosti listom č. 6523/2022-11.1.1/sm, 16426/2022 zo dňa 17. 03. 2022 

povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom, rezortnému orgánu a dotknutej obci, a súčasne 

podľa § 29 ods. 6 písm. b) zákona o posudzovaní dňa 17. 03. 2022 zverejnilo oznámenie 

o zmene navrhovanej činnosti na webovom sídle Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky, na adrese: 
 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-zneskodnovanie-odpadov:-

technologia-deemulgacie-neutrali 

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-zneskodnovanie-odpadov:-technologia-deemulgacie-neutrali
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-zneskodnovanie-odpadov:-technologia-deemulgacie-neutrali
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2. Vyjadrenia k podkladom pre vydanie rozhodnutia 

Zmena navrhovanej činnosti je podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov 

zaraditeľná 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 - 

12. Zneškodňovanie odpadov (nezahrnuté v položkách 1 

až 5 a 7) 
- bez limitu 

 

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti bolo na MŽP SR podľa § 29 ods. 9 zákona 

o posudzovaní doručených celkovo 5 stanovísk. 

 

Verejnosť mohla doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k zmene navrhovanej 

činnosti do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 29 ods. 8 a § 65g 

ods. 3 zákona o posudzovaní. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo 

v určenej lehote doručené dotknutej obci. 

 

K zmene navrhovanej činnosti boli podľa zákona o posudzovaní vplyvov doručené na 

MŽP SR nasledujúce stanoviská (stanoviská sú uvedené v skrátenom znení): 

1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia obehového 

hospodárstva, odbor odpadového hospodárstva v liste č. 20386/2022 zo dňa 

06. 04. 2022 uvádza, že po preštudovaní oznámenia o zmene navrhovanej činnosti má 

nasledujúce pripomienky (v nezmenenom znení): 

1.1 Na str. 5 sa uvádza, že areál prevádzky je vyasfaltovaný a zrážkové vody sú odvedené 

mimo objekt. Žiadame uviesť, kde mimo objekt je odvedená zrážková voda. 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko na vedomie a uvádza, že k uvedenému 

požiadalo podľa zákona o posudzovaní listom č. 6523/2022-11.1.1/sm, 20991/2022 zo dňa 

07. 04. 2022 navrhovateľa o doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok a požiadaviek 

vyplývajúcich zo stanovísk. Predmetné doplňujúce informácie boli na MŽP SR doručené dňa 

04. 05. 2022. MŽP SR na základe Vašich požiadaviek a na základe doručených doplňujúcich 

informácií od navrhovateľa uvádza, že zrážková voda je odvedená z priestorov obslužných 

plôch – komunikácii a zo striech, na ktorých sa nenakladá s odpadmi, podobne ako verejné 

komunikácie do rigolov. Zo samotnej prevádzky Čističky odpadových vôd (ČOV) sú 

priemyselné vody vyvážané na ČOV Bošany, vzdialenom cca 50 km. Zrážkové vody z plôch, 

kde sú zhromažďované odpady v IBC kontajneroch, sú odvážané na MB ČOV vzdialenej cca 

10 km. 

1.2 Na str. 7 navrhovateľ uvádza: „Odpadová voda je odvážaná na ČOV v zmysle zmluvy 

o dielo“. Žiadame uviesť, o aký typ ČOV ide a ako ďaleko je od zariadenia umiestnená. 
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Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko na vedomie a uvádza, že k uvedenému 

požiadalo podľa zákona o posudzovaní listom č. 6523/2022-11.1.1/sm, 20991/2022 zo dňa 

07. 04. 2022 navrhovateľa o doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok a požiadaviek 

vyplývajúcich zo stanovísk. Predmetné doplňujúce informácie boli na MŽP SR doručené dňa 

04. 05. 2022. MŽP SR na základe Vašich požiadaviek a na základe doručených doplňujúcich 

informácií od navrhovateľa uvádza, že odpadová voda (priemyselné vody), ktorá sa nepoužije 

späť do procesu ako procesná voda, je odvážaná na MB ČOV v Bošanoch, ktorá je vzdialená 

cca 50 km od prevádzky navrhovateľa.  

1.3 Na str. 7 navrhovateľ uvádza: „Kal po odvodnení v rypnom stave je zanalyzovaný a 

odvážaný do zariadenia na zneškodňovanie odpadov v zmysle zmluvy o dielo“. 

Žiadame doplniť, o aký typ zariadenia na zneškodňovanie odpadov ide a ako ďaleko je 

od navrhovateľovho zariadenia umiestnené. 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko na vedomie a uvádza, že k uvedenému 

požiadalo podľa zákona o posudzovaní listom č. 6523/2022-11.1.1/sm, 20991/2022 zo dňa 07. 

04. 2022 navrhovateľa o doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok a požiadaviek 

vyplývajúcich zo stanovísk. Predmetné doplňujúce informácie boli na MŽP SR doručené dňa 

04. 05. 2022. MŽP SR na základe Vašich požiadaviek a na základe doručených doplňujúcich 

informácií od navrhovateľa uvádza, že kaly sú po odvodnení v rypnom stave stabilizované na 

mobilnom zariadení. Tým vzniknú stabilizované odpady kategórie ,,O“ katalógového čísla 19 

03 05 alebo kategórie ,,N“ katalógového čísla 19 03 04. Tento odpad je následne uložený na 

skládku nebezpečného odpadu vo vzdialenosti cca 50 km. 

1.4 Na str. 7 navrhovateľ uvádza: „Kaly obsahujúce nepolárne extrahovateľné látky v 

koncentrácii vyššej ako 1000 mg/kg sušiny budú pred uložením na skládku 

stabilizované solidifikáciou vo vlastnom mobilnom zariadení. Odpadový olej je 

zhodnocovaný v autorizovaných zariadeniach v zmysle zmluvy o dielo“. Žiadame 

upresniť a popísať, z akých vlastných zariadení uvedených na str. 5 sa vykonáva 

solidifikácia, aké produkty po procese vznikajú. Zároveň žiadame doplniť, v akých 

autorizovaných zariadeniach je odpadový olej zhodnocovaný. 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko na vedomie a uvádza, že k uvedenému 

požiadalo podľa zákona o posudzovaní listom č. 6523/2022-11.1.1/sm, 20991/2022 zo dňa 

07. 04. 2022 navrhovateľa o doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok a požiadaviek 

vyplývajúcich zo stanovísk. Predmetné doplňujúce informácie boli na MŽP SR doručené dňa 

04. 05. 2022. MŽP SR na základe Vašich požiadaviek a na základe doručených doplňujúcich 

informácií od navrhovateľa uvádza, že výskyt kalov obsahujúcich nepolárne extrahovateľné 

látky sa v doterajšej praxi v prevádzke navrhovateľa nepotvrdil, takéto kaly doteraz nevznikli. 

V prípade, ak by vznikli, bude navrhovateľ postupovať v zmysle platnej legislatívy vlastnými 

prostriedkami alebo v spolupráci s inou oprávnenou organizáciou. Z mobilného zariadenia 

na zneškodňovanie odpadov vystupujú nasledovné druhy odpadov: 19 03 04, 19 03 05, 19 03 

06, 19 03 07. Odpadový olej je odovzdávaný spoločnosti KONZEKO spol. s r.o. 

1.5 Na str. 18 v časti „Odpady určené na deemulgáciu a neutralizáciu“ je uvedený odpad 

20 01 25 Jedlé oleje a tuky. Žiadame uviesť, z akého dôvodu je tento druh odpadu 

určený na deemulgáciu a neutralizáciu. Zároveň žiadame uviesť, či v týchto procesoch 

dochádza k zmiešavaniu tohto druhu odpadu s inými druhmi odpadov. Taktiež ako je 

ďalej s týmto druhom odpadu po vyššie uvedených procesoch nakladané a aké 

množstvo tohto druhu sa predpokladá, že bude ročne vstupovať do týchto procesov. 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko na vedomie a uvádza, že k uvedenému 

požiadalo podľa zákona o posudzovaní listom č. 6523/2022-11.1.1/sm, 20991/2022 zo dňa 
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07. 04. 2022 navrhovateľa o doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok a požiadaviek 

vyplývajúcich zo stanovísk. Predmetné doplňujúce informácie boli na MŽP SR doručené dňa 

04. 05. 2022. MŽP SR na základe Vašich požiadaviek a na základe doručených doplňujúcich 

informácií od navrhovateľa uvádza, že sa v prevádzke navrhovateľa uvedený druh odpadu 

nevyskytuje. V prípade ak bude navrhovateľ spracovávať takýto druh odpadu bude potrebné, 

aby oddelil vodnú fázu od tukovej, pričom vodnú fázu je potrebné spracovať na ČOV a tukovú 

fázu odovzdal zmluvnému partnerovi. 

1.6 Žiadame doplniť, aké produkty/výstupy v zariadení vznikajú po procese neutralizácie. 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko na vedomie a uvádza, že k uvedenému 

požiadalo podľa zákona o posudzovaní listom č. 6523/2022-11.1.1/sm, 20991/2022 zo dňa 07. 

04. 2022 navrhovateľa o doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok a požiadaviek 

vyplývajúcich zo stanovísk. Predmetné doplňujúce informácie boli na MŽP SR doručené dňa 

04. 05. 2022. MŽP SR na základe Vašich požiadaviek a na základe doručených doplňujúcich 

informácií od navrhovateľa uvádza, že po procese neutralizácie vzniká odpadová voda a soli 

kovov. 

1.7 Na str. 6 sa uvádza, že analýzy sú vykonávané vo vlastnom laboratóriu a 

dodávateľským spôsobom. Žiadame doplniť, ktoré analýzy sú vykonávané vo vlastnom 

laboratóriu a ktoré analýzy sú vykonávané dodávateľsky. 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko na vedomie a uvádza, že k uvedenému 

požiadalo podľa zákona o posudzovaní listom č. 6523/2022-11.1.1/sm, 20991/2022 zo dňa 07. 

04. 2022 navrhovateľa o doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok a požiadaviek 

vyplývajúcich zo stanovísk. Predmetné doplňujúce informácie boli na MŽP SR doručené dňa 

04. 05. 2022. MŽP SR na základe Vašich požiadaviek a na základe doručených doplňujúcich 

informácií od navrhovateľa uvádza, že navrhovateľ vo vlastnom laboratóriu vykonáva 

gravimetrické stanovenie, kontrola pH, analýza vodivosti a kolometrická analýza. 

Navrhovateľ posiela následne vzorky na spracovanie do Skúšobného laboratória GEL 

Turčianske Teplice. 

1.8 Žiadame podrobne popísať proces odvodnenia kalu a v akom vlastnom zariadení je 

jeho odvodnenie vykonané. 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko na vedomie a uvádza, že k uvedenému 

požiadalo podľa zákona o posudzovaní listom č. 6523/2022-11.1.1/sm, 20991/2022 zo dňa 07. 

04. 2022 navrhovateľa o doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok a požiadaviek 

vyplývajúcich zo stanovísk. Predmetné doplňujúce informácie boli na MŽP SR doručené dňa 

04. 05. 2022. MŽP SR na základe Vašich požiadaviek a na základe doručených doplňujúcich 

informácií od navrhovateľa uvádza, že kaly sa po neutralizácii zhromažďujú v IBC 

kontajneroch o objeme 1000 l. V kontajneroch dôjde k čiastočnému oddeleniu vodnej fázy, 

ktorá sa odčerpá z IBC a opätovne použije v procese neutralizácie. Následne sa kontajner 

doplní kalom s obsahom vody a celý proces sa zopakuje. Po naplnení 2/3 obsahu kontajnera 

kalom a stiahnutí vodnej fázy sa takto zahustený kal deponuje na kalové pole. To je tvorené 

zariadením umiestneným na asfaltovom podklade a konštrukčne je zvýšené tak, aby bolo 

kontrolovateľné. Izoláciu kalového pola tvorí HD PP atestovaná fólia o hrúbke 1,5 mm. 

Kalové pole má rozmer 11x7 m a jeho kapacita je cca 70 ton kalu v rypnom stave. Kal je 

v súčastnosti zhromažďovaný v priestoroch prevádzky navrhovateľa a bude sa zneškodňovať 

v letných mesiacoch za priaznivých klimatických podmienok. 

1.9 Žiadame upresniť informáciu, čo je možné si predstaviť pod odpadom z čistenia 

kanalizácie, aké má vlastnosti. 
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Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko na vedomie a uvádza, že k uvedenému 

požiadalo podľa zákona o posudzovaní listom č. 6523/2022-11.1.1/sm, 20991/2022 zo dňa 07. 

04. 2022 navrhovateľa o doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok a požiadaviek 

vyplývajúcich zo stanovísk. Predmetné doplňujúce informácie boli na MŽP SR doručené dňa 

04. 05. 2022. MŽP SR na základe Vašich požiadaviek a na základe doručených doplňujúcich 

informácií od navrhovateľa uvádza, že pokiaľ navrhovateľovi vznikol takýto odpad, bol 

navrhovateľom odoberaný výhradne v čerpateľnom stave. Dovoz si navrhovateľ zabezpečuje 

cisternou, pričom je zhromažďovaný v IBC kontajneroch s objemom 1000 l. Tento odpad sa 

skladá z 80 % vody a z časti z odpadu s obsahom nerozpustných látok. Tento druh sedimentuje 

v IBC kontajneroch, pričom sa odčerpá vodná fáza, ktorá je ďalej čistená v ČOV. Konajner 

so zvyšným objemom nerozpustných látok navrhovateľ použije v rámci separácie olejových 

a ropných kalov z deemulgácie. 

1.10  Žiadame uviesť akým spôsobom prebieha analytická kontrola nebezpečných 

odpadov. 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko na vedomie a uvádza, že k uvedenému 

požiadalo podľa zákona o posudzovaní listom č. 6523/2022-11.1.1/sm, 20991/2022 zo dňa 07. 

04. 2022 navrhovateľa o doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok a požiadaviek 

vyplývajúcich zo stanovísk. Predmetné doplňujúce informácie boli na MŽP SR doručené dňa 

04. 05. 2022. MŽP SR na základe Vašich požiadaviek a na základe doručených doplňujúcich 

informácií od navrhovateľa uvádza, že odpad, ktorý pochádza od pôvodcov odpadov, je 

dodávaný do prevádzky navrhvoateľa  s analýzou alebo Karta bezpečnostných údajov. Pokiaľ 

pôvodca predloží doklad o množstve a druhu dodaného odpadu, v prípade nebezpečného 

odpadu aj sprievodný a identifikačný list nebezpečného odpadu, je takýto odpad prijatý 

u navrhovateľa. Navrhovateľ ďalej skontroluje kompletnosť a správnosť požadovaných 

dokladov a údajov, vykoná kontrolu množstva dodaného odpadu a vizuálnu kontrolu, ktorou 

overí deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu. Podľa potreby sa odoberie 

náhodná vzorka na vykonanie skúšky a analýzy odpadu a prevzatý odpad sa následne 

zaeviduje. Navrhovateľ disponuje chromatografom od výrobcu Shimadzu v prípade, ak by sa 

vyskytla potreba vykonávať analytickú kontrola v širšom rozsahu. Rozsah prevádzkových 

analýz spracovávaného odpadu je stanovený podľa vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Po 

spracovaní a úprave odpadov vykonávaná navrhovateľ analytickú kontrolu.  

1.11  Žiadame popísať, ako navrhovateľ vykonáva kontrolu množstva dodaného odpadu 

podľa § 9 ods. 2 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko na vedomie a uvádza, že k uvedenému 

požiadalo podľa zákona o posudzovaní listom č. 6523/2022-11.1.1/sm, 20991/2022 zo dňa 07. 

04. 2022 navrhovateľa o doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok a požiadaviek 

vyplývajúcich zo stanovísk. Predmetné doplňujúce informácie boli na MŽP SR doručené dňa 

04. 05. 2022. MŽP SR na základe Vašich požiadaviek a na základe doručených doplňujúcich 

informácií od navrhovateľa uvádza, že do zariadenia je prevzatý odpad len ak držiteľ predloží 

prevádzkovateľovi zariadenia doklad o množstve (vážny lístok) a sprievodný list 

nebezpečného odpadu s vyznačením množstva. Pokiaľ držiteľ odpadu dané doklady 

nepredloží, vykoná sa váženie u zmluvného partnera navrhovateľa v spoločnosti RD Horná 

Nitra, ktorý následne vystaví vážny lístok. 

2. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov 

na životné prostredie, odbor integrovanej prevencie v liste č. 16814/2022 zo dňa 
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18. 03. 2022 uvádza, že po preštudovaní predloženého oznámenia o zmene nemá odbor 

integrovanej prevencie pripomienky. 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko na vedomie. 

3. Obec Nedožery-Brezany, Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany v liste č. 

612/2022 zo dňa 04.04.2022 uvádza, že podľa platného územného plánu obce je dané 

územie funkčne zaradené ako ťažká priemyselná výroba s negatívnymi vplyvmi na 

životné prostredie, ktoré je v tejto lokalite zakazujúce.  

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko na vedomie a uvádza, že k uvedenému 

požiadalo podľa zákona o posudzovaní listom č. 27062 zo dňa 09. 05. 2022 navrhovateľa 

o doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich  

zo stanovísk. Predmetné doplňujúce informácie boli na MŽP SR doručené dňa 11. 05. 2022. 

MŽP SR na základe Vašich požiadaviek a na základe doručených doplňujúcich informácií od 

navrhovateľa uvádza, že realizácia zmeny navrhovanej činnosti bude v súlade s územným 

plánom obce nedožery-Brezany. Vzhľadom na to, že územný plán obce Nedožery-Brezany 

z roku 2011 uvádza, že navrhovaná činnosť situovaná na parcelnom čísle 2208/46 bola v čase 

vzniku prevádzky definovaná podľa funkčného využitia územia ako plocha výroby, skladov 

a technického vybavenia nie je možné navrhované opatrenie definované ako revitalizácia 

výrobných areálov uplatniť na už existujúcu prevádzku.  

4. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, G. Švéniho 3H, 971 

01 Prievidza v liste č. OU-PD-OSZP-2022/017361-008 zo dňa 01.04.2022 uvádza, že 

nepožaduje ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona 

o posudzovaní a k prevádzke navrhovateľa uplatňuje nasledujúce pripomienky: 

- Zariadenie na zneškodňovanie odpadov prevádzkovať so súhlasom udeleným podľa 

§ 97 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so súhlasom na vydanie 

prevádzkového poriadku zariadenia podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch.  

- Pri prevádzkovaní zariadenia dodržiavať ustanovenia § 17 zákona NR SR č. 79/2015 

Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  

- Zneškodňovanie odpadových olejov vykonávať len na základe autorizácie v súlade 

s ustanovením podľa § 89 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

- Pri prevádzke zariadenia dodržať ustanovenia zákona NR SR č. 364/2004 Z. z.  

o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov (vodný zákon) v platnom znení a súvisiacich právnych predpisov na 

ochranu povrchových a podzemných vôd, najmä ustanovenia § 39 vodného zákona 

a ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu  

a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.  

- Monitorovať stav jednotlivých nádrží, podláh ako aj stav obalov, v ktorých sú 

znečisťujúce látky uskladnené a v prípade akéhokoľvek poškodenia okamžite urobiť 

nápravu, aby nedošlo k neovládateľnému úniku znečisťujúcich látok do 

povrchových a podzemných vôd 
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Vyjadrenie MŽP SR:MŽP SR berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie a uvedené 

požiadavky zahrnulo do podmienok tohto rozhodnutia. MŽP SR zároveň uvádza, že 

navrhovateľ je v súvislosti s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti povinný dodržiavať 

všetky platné právne predpisy. 

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

Nemocničná 8, 972 01 Bojnice v liste č. B/2022/00354-PPL/2234 zo dňa 23.03.2022 

uvádza, že vo veci nakladania s nebezpečnými odpadmi nevyplýva orgánom verejného 

zdravotníctva povinnosť rozhodovať vo veci nakladania s nebezpečnými odpadmi. 

Zároveň dodáva, že v zmysle § 52 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú fyzické alebo 

právnické osoby povinné v zmysle ods. 1 písm. b) príslušnému orgánu verejného 

zdravotníctva predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 tohto zákona na posúdenie a do času 

kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných činností. 

Vyjadrenie MŽP SR:MŽP SR berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie. MŽP SR 

zároveň uvádza, že navrhovateľ je v súvislosti s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti 

povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy. 

 

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku je správny orgán povinný dať účastníkom 

konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k 

jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 

 

MŽP SR listom č. 6523/2022-11.1.1/sm, 38412/2022 zo dňa 07. 07. 2022, podľa § 33 

ods. 2 správneho poriadku oznámilo účastníkom konania, že účastníci konania a zúčastnené 

osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k 

spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, a to v lehote do 7 pracovných dní 

odo dňa doručenia upovedomenia. 

 

MŽP SR pre oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia určilo, že do spisu bolo možné 

nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na Ministerstve životného prostredia 

Slovenskej republiky, na adrese Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, v pracovných 

dňoch v čase od 9:00 do 14:00. 

 

Túto možnosť nevyužil nikto z účastníkov konania. 

 

3. Odôvodnenie vydania rozhodnutia a úvahy, ktoré boli použité pri hodnotení 

kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov 

 
I. POVAHA A ROZSAH ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 

1) Rozsah zmeny navrhovanej činnosti 

Zmenu navrhovanej činnosti predstavuje žiadosť o predĺženie súhlasu na prevádzku 

navrhovateľa, ktorej predmetom je zariadenie na zneškodňovanie nebezpečných odpadov na 

univerzálnom strojno-technologickom zariadení určenom na rozrážanie odpadových 

olejových emulzií a kvapalných odpadov obsahujúcich oleje a neutralizáciu s použitím 

chemických činidiel. Zneškodňovanie odpadov prevádzky navrhovateľa je podľa prílohy č. 2 

zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len ,,zákon o odpadoch“) zaradené do kategórie D9 Fyzikálno-chemická 

úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú 

zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia). 
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Navrhovateľ uvádza, že kapacita zariadenia zmeny navrhovanej činnosti bude 3 600 

m3/rok (odpadové vody vrátane emulzií a odpadov určených na neutralizáciu budú 

predstavovať 2 600 m3/rok a odpadové oleje 1 000 m3/rok). Pre pôvodnú navrhovanú činnosť 

bolo Okresným úradom Prievidza, odborom starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. 

Švéniho 3H, 971 01 Prievidza vydané rozhodnutie č.: OU-PD-OSZP-2017/002325 zo dňa  

13. 04. 2017, ktoré povoľuje spracovávanie odpadov pre pôvodnú navrhovanú činnosť na 

množstvo odpadu 3 600 ton/rok. 

 

Zariadenie na zneškodňovanie odpadov je umiestnené v prízemnej montovanej hale 

stojacej na vybetónovaných základoch. Stavbu tvoria oceľové nosníky, po obvode pospájané 

oceľovou konštrukciou a oplechované. Strecha je z pozinkovaného plechu. Hala sa nachádza 

v priestoroch prevádzky. V okolí haly nie je kanalizácia. Splaškové vody sú odvádzané do 

žumpy. Technologická odpadová voda vzniknutá po úprave odpadov je zhromažďovaná 

v zbernej nádrži a spätne využívaná v technológii alebo odvážaná na ČOV v zmysle zmluvy 

o dielo. Areál navrhovateľa je vyasfaltovaný, zrážkové vody sú odvedené mimo objekt. 

V areáli nie je váha na váženie odpadov. 

 

Strojnotechnologické zariadenie je vyrobené z bežných konštrukčných materiálov 

triedy 11 a 17. Je tvorené vnútorným a vonkajším ochranným náterom a pozostáva z:  

- akumulačných nádrží odpadových vôd – nádrže slúžia na zhromažďovanie 

odpadov určených na úpravu v ďalšom procese. Sú tvorené kovovým 

základovým rámom umiestneným nad terénom. Kovový rám je opatrený PE-

fóliou, ktorá zabezpečuje nepriepustnosť a tesnosť smerom k okoliu. PE-fólia 

je chránená vrstvou betónu, ktorý chráni PE-fóliu proti mechanickému 

poškodeniu, 

- zberná nádrž vyčistených vôd - oceľová vodonepriepustná nádrž s objemom 

11m3 . Slúži na zhromažďovanie vyčistených odpadových vôd, 

- univerzálny deemulgačný reaktor (UDR) – ide o typ s objemom 6,3 m3 

a hmotnosťou 692 kg. Univerzálne zariadenie určené na rozrážanie rôznych 

druhov odpadových olejových emulzií a alkalických odmastňovacích kúpeľov. 

Umožňuje kvantitatívne oddelenie uvoľnených olejov, separáciu vyčistenej 

vody od kalu bez nebezpečia strhávania kalových vločiek,  

- odlučovač oleja - jedná sa o typ s objemom 2 000 l a hmotnosťou 442 kg. 

Zariadenie pre odvodnenie olejov uvoľnených pri čistiacom procese  

s možnosťou ohrevu priamou parou, chemickej úpravy olejov, vrátenia 

odlúčenej vody späť do čistiaceho procesu. Zariadenie umožňuje jednoduché 

plnenie vyčistených olejov do rôznych obalov, 

- filtračná stanica - jedná sa o typ s objemom 1 000 l a hmotnosťou 429 kg. 

Pozostáva zo zásobnej oceľovej nádoby, armatúr napojených na vývevu  

a zásobník kalu, v ktorom sa odstreďuje kal za pomoci podtlaku a čerpacej 

techniky, 

- neutralizačná nádrž - smaltovaná nádoba s objemom 1000 l vybavená ohrevom 

a kotvovým miešaním,  

- manipulačná plošina - oceľová plošina pre obsluhu zariadenia,  

- kontajner s objemom 7 m3, ktorý slúži na zhromažďovanie kalu v rypnom 

stave, 

- čerpacia technika – na prečerpávanie kalu sa používa kalové čerpadlo, na 

prečerpávanie vyčistenej vody sú určené čerpadlá a na čerpanie chemikálií 

slúžia dávkovacie čerpadlá odolné voči kyselinám a lúhom, 
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- rozvod stlačeného vzduchu - slúži k plynulému prívodu vzduchu do zariadenia. 

 

Navrhovateľ sa s dodávateľom pred prijatím dohodnutého množstva odpadu najskôr 

dohodne na podmienkach prijatia odpadu, legislatívne a technické nároky a laboratórne 

overenie technológie spracovania odpadov. Prijatý odpad sa na základe jeho nebezpečnosti 

a konzistencie premiestni do vybraného technologického uzlu. Z takto prijatého odpadu sú 

odobraté aj kontrolné vzorky, ktoré sú následne zanalyzované. Na základe výsledkov analýzy 

sa zvolí postup spracovania, ako aj voľba koagulačných, flokulačných a neutralizačných 

činidiel, rovnako ako ich dávkovanie. Vzorky vystupujúcich odpadov sú analyzované podľa 

požiadaviek koncového zariadenia na zneškodňovanie odpadov. Analýzy sú prevádzané  

vo vlastnom laboratóriu a dodávateľským spôsobom. Vzniknutá odpadová voda je odvážaná 

na ČOV v zmysle zmluvy o dielo. Kal po odvodnení v rypnom stave je zanalyzovaný  

a odvážaný do zariadenia na zneškodňovanie odpadov. Kaly obsahujúce nepolárne 

extrahovateľné látky v koncentrácii vyššej ako 1000 mg/kg sušiny sa pred uložením na 

skládku stabilizujú solidifikáciou vo vlastnom mobilnom zariadení navrhovateľa. Odpadový 

olej je zhodnocovaný v autorizovaných zariadeniach. Ochrana zariadenia je zabezpečená 

uzamykateľnou bránou a strážením celého objektu strážnou službou. 
 

2) Požiadavky zmeny navrhovanej činnosti na vstupy 

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k trvalému ani dočasnému záberu 

poľnohospodárskej pôdy, či lesných pozemkov. Realizácia zmeny navrhovanej činnosti si 

nevyžiada výrub drevín. Navrhovanou činnosťou bude dochádzať ku vzniku odpadových vôd, 

pričom navrhovateľ zabezpečí, aby nedošlo k zhoršeniu útvarov podzemnej a povrchovej 

vody v riešenom území. 

Hlavným vstupným materiálom do prevádzky navrhovateľa sú odpady, ktoré 

navrhovateľ odoberá od zákazníkov a ktoré sú následne v prevádzke spracovávané. Ide  

o viaceré druhy odpadov označených podľa Katalógu odpadov v zmysle vyhlášky 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa 

ustanovuje Katalóg odpadov ako ostatný a nebezpečný odpad.  

 

Kvapalné odpady typu odpadových vôd a kalov určené na deemulgáciu a odstreďovanie: 

 

Kat. č. Názov druhu odpadu 
Kat. 

odpadu 

01 05 04 vrtné kaly a odpady z vodných vrtov O 

01 05 05 vrtné kaly obsahujúce ropné látky N 

01 05 06 vrtné kaly a iné vrtné odpady obsahujúce nebezpečné látky N 

02 01 01 kaly z prania a čistenia O 

02 03 01 kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania O 

02 03 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O 

02 04 03 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O 

02 06 03 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O 

02 07 01 odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín O 

02 07 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O 

03 03 02 usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu) O 

03 03 05 kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera (deinking) N 
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03 03 11 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v  

03 03 10 
O 

04 01 03 odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťadlá bez kvapalnej fázy N 

04 01 07 
kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 

neobsahujúce chróm 
O 

04 02 19 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce 

nebezpečné látky 
N 

04 02 20 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 

04 02 19 
O 

05 01 02 kaly z odsoľovania N 

05 01 03 kaly z dna nádrží N 

05 01 04 kaly z kyslej alkylácie N 

05 01 05 rozliate ropné látky N 

05 01 06 kaly z prevádzkarne, zariadenia a z činnosti údržby N 

05 01 09 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce 

nebezpečné látky 
N 

05 01 10 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 

05 01 09 
O 

05 01 13 kaly z napájacej vody pre kotly O 

06 05 02 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce 

nebezpečné látky 
N 

06 05 03 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 

06 05 02 
O 

07 02 10 iné filtračné koláče a použité absorbenty N 

07 02 11 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce 

nebezpečné látky 
N 

07 02 12 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 

07 02 11 
O 

07 03 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N 

07 03 11 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce 

nebezpečné látky 
N 

07 05 12 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 

07 05 11 
O 

07 06 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N 

07 06 11 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce 

nebezpečné látky 
N 

07 06 12 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 

07 06 11 
O 

07 07 11 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce 

nebezpečné látky 
N 

07 07 12 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 

07 07 11 
O 

08 01 12 odapdové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 O 

08 01 13 
kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné 

látky 
N 

08 01 14 kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13 O 

08 01 15 
vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá 

alebo iné nebezpečné látky 
N 

08 01 16 vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v 08 01 15 N 

08 01 19 
vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické 

rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 
N 

08 01 20 vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v  08 01 19 O 

08 02 02 vodné kaly obsahujúce keramické materiály O 
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08 02 03 vodné suspenzie obsahujúce keramické materiály O 

08 03 07 vodné kaly obsahujúce tlačiarenskú farbu O 

08 03 08 vodný kvapalný odpad obsahujúci tlačiarenskú farbu O 

08 03 15 kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14 O 

08 04 11 
kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo 

iné nebezpečné látky 
N 

08 04 13 
vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické 

rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 
N 

08 04 14 
vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály, iné ako uvedené v  08 

04 13 
O 

08 04 16 
vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, iný ako 

uvedený v 08 04 15 
O 

10 01 18 odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N 

10 01 20 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce 

nebezpečné látky 
N 

10 01 21 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 

10 01 20 
O 

10 01 22 vodné kaly z čistenia kotlov obsahujúce nebezpečné látky N 

10 01 23 vodné kaly z čistenia kotlov iné ako uvedené v 10 01 22 O 

10 01 26 odpady z úpravy chladiacej vody O 

10 02 11 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N 

10 02 12 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11 O 

10 02 13 kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N 

10 02 14 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13 O 

10 02 15 iné kaly a filtračné koláče O 

10 03 26 kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 25 O 

10 03 27 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N 

10 03 28 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27 O 

10 04 09 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N 

10 05 08 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N 

10 05 09 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08 O 

10 06 09 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N 

10 06 10 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09 O 

10 07 05 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov O 

10 07 07 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N 

10 07 08 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07 O 

10 08 18 kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 08 17 O 

10 08 19 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N 

10 08 20 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19 O 

10 11 13 kal z leštenia a brúsenia skla obsahujúci nebezpečné látky N 

10 11 17 kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky N 

10 11 18 kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 17 O 

10 11 19 
tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce 

nebezpečné látky 
N 

10 11 20 
tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako 

uvedené v 10 11 19 
O 

10 12 05 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov O 
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10 12 13 kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O 

10 13 07 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov O 

11 01 08 kaly z fosfátovania N 

11 01 10 kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09 O 

11 01 11 vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky N 

11 01 12 vodné oplachovacie kvapaliny iné ako uvedené v 11 01 11 O 

11 01 13 odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky N 

11 01 14 odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13 O 

11 01 15 
eluáty a kaly z membránových alebo iontomeničových systémov obsahujúce 

nebezpečné látky 
N 

12 01 09 rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény N 

12 01 12 použité vosky a tuky N 

12 01 14 kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky N 

12 01 15 kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14 O 

12 01 18 kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej N 

12 03 01 vodné pracie kvapaliny N 

12 03 02 odpady z odmasťovania parou N 

13 01 05 nechlórované emulzie N 

13 05 01 tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody N 

13 05 02 kaly z odlučovačov oleja z vody N 

13 05 03 kaly z lapačov nečistôt N 

13 05 06 olej z odlučovačov oleja z vody N 

13 05 07 voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody N 

13 05 08 zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody N 

13 07 03 iné palivá (vrátane zmesí) N 

13 08 01 kaly alebo emulzie z odsoľovacích zariadení N 

13 08 02 iné emulzie N 

14 06 03 iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel N 

14 06 05 kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá N 

16 01 13 brzdové kvapaliny N 

16 07 08 odpady obsahujúce olej N 

16 07 09 odpady obsahujúce iné nebezpečné látky N 

16 10 01 vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky N 

16 10 03 vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky N 

19 01 06 vodný kvapalný odpad z čistenia plynov a iný vodný kvapalný odpad N 

19 02 05 kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky N 

19 02 06 kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05 O 

19 02 07 ropné látky a koncentráty zo separácie (separačných procesov) N 

19 02 11 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky N 

19 08 02 odpad z lapačov piesku O 

19 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd O 

19 08 07 roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov N 
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19 08 11 
kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných 

odpadových vôd 
N 

19 08 13 kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd N 

19 08 14 kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13  O 

19 09 01 tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc O 

19 09 02 kaly z čírenia vody O 

19 09 03 kaly z dekarbonizácie O 

19 09 06 roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov O 

19 11 03 vodné kvapalné odpady N 

19 11 05 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce 

nebezpečné látky 
N 

19 11 06 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 

19 11 05 
O 

19 13 03 kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky N 

19 13 04 kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03 O 

19 13 05 kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky N 

19 13 06 kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05 O 

19 13 07 
vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody 

obsahujúce nebezpečné látky 
N 

20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie O 

 Odpady určené na neutralizáciu  

Kat. č. Názov druhu odpadu 
Kat. 

odpadu 

02 04 02 uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality O 

05 01 11 odpady z čistenia palív obsahujúce zásady N 

05 01 12 ropné látky obsahujúce kyseliny N 

06 01 01 kyselina sírová a kyselina siričitá N 

06 01 02 kyselina chlorovodíková N 

06 01 06 iné kyseliny N 

06 02 01 hydroxid vápenatý N 

06 02 03 hydroxid amónny N 

06 02 04 hydroxid sodný a hydroxid draselný N 

06 02 05 iné zásady N 

06 03 13 tuhé soli a roztoky obsahujúce ťažké kovy N 

06 03 14 tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 13 N 

06 03 15 oxidy kovov obsahujúce ťažké kovy N 

06 07 04 roztoky a kyseliny, napr. kontaktná kyselina sírová N 

02 07 03 odpad z chemického spracovania O 

03 03 09 odpad z vápennej usadeniny O 

06 01 03 kyselina fluorovodíková N 

06 01 04 kyselina fosforečná a kyselina fosforitá N 

06 01 05 kyselina dusičná a kyselina dusitá N 

07 01 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N 

07 02 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N 

07 05 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N 
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07 06 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N 

07 07 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N 

07 07 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N 

07 07 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N 

08 01 21 odpadový odstraňovač farby alebo laku N 

08 04 12 kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11 O 

08 04 14 
vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály, iné ako uvedené v  08 

04 13 
O 

08 04 16 
vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, iný ako 

uvedený v 08 04 15 
O 

09 01 01 roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov N 

09 01 02 roztoky vodorozpustných vývojok ofsetových dosiek N 

09 01 03 roztoky vývojok rozpustných v rozpúšťadlách N 

09 01 04 roztoky ustaľovačov N 

09 01 05 bieliace roztoky a roztoky bieliacich ustaľovačov N 

09 01 13 
vodný kvapalný odpad z regenerácie striebra v mieste regenerácie iný ako 

uvedený v 09 01 06 
N 

10 01 07 reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu O 

10 01 09 kyselina sírová N 

10 01 14 
popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov obsahujúce nebezpečné 

látky 
N 

10 01 16 popolček zo spaľovania odpadov obsahujúci nebezpečné látky N 

10 03 25 kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N 

10 04 04 prach z dymových plynov N 

10 04 07 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov N 

10 05 03 prach z dymových plynov N 

10 05 06 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov N 

10 05 11 stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10 O 

10 06 02 stery a peny z prvého a druhého tavenia O 

10 06 03 prach z dymových plynov N 

10 06 07 kaly a filtračné koláče zo spracovania plynu N 

10 08 11 stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10 O 

10 08 17 kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky N 

10 09 13 odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky N 

10 09 14 odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13 O 

10 09 15 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné látky N 

10 09 16 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 09 15 O 

10 11 09 
odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním obsahujúci nebezpečné 

látky 
N 

10 11 10 
odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 10 11 

09 
O 

10 11 14 kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13 O 

10 11 15 tuhé odpady z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky N 

10 11 16 tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 15 O 

10 13 01 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním O 
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10 13 04 odpady z pálenia a hasenia vápna O 

10 13 12 tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N 

10 13 13 tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12 O 

11 01 05 kyslé moriace roztoky N 

11 01 06 kyseliny inak nešpecifikované N 

11 01 07 alkalické moriace roztoky N 

11 01 09 kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky N 

11 02 02 kaly z hydrometalurgie zinku (vrátane jarositu, goethitu) N 

11 02 03 odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy O 

11 02 06 odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05 O 

11 02 07 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky N 

11 05 04 použité tavivo N 

11 01 98 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky N 

16 01 14 nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky N 

16 01 15 nemrznúce kvapaliny iné ako uvedené v 16 01 14 O 

16 03 03 anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky N 

16 03 04 anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03 O 

16 05 06 
laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce 

nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií 
N 

16 05 07 
vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo 

obsahujúce nebezpečné látky 
N 

16 06 06 oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérii a akumulátorov N 

16 10 02 vodné kvapalné odpady iné ako uvedené v 16 10 01 O 

19 01 05 filtračný koláč z čistenia plynov N 

19 01 07 tuhý odpad z čistenia plynov N 

19 01 10 použité aktívne uhlie z čistenia dymových plynov N 

19 01 11 popol a škvára obsahujúce nebezpečné látky N 

19 01 13 popolček obsahujúci nebezpečné látky N 

19 01 15 kotolný prach obsahujúci nebezpečné látky N 

19 02 03 predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné O 

19 04 02 popolček a iný odpad z úpravy dymových plynov N 

19 04 04 vodný kvapalný odpad z ochladzovania vitrifikovaného odpadu O 

19 07 03 priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako uvedená v 19 07 02 O 

19 08 06 nasýtené alebo použité iontomeničové živice N 

19 08 08 odpad z membránových systémov s obsahom ťažkých kovov N 

19 08 12 
kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 

 19 08 11 
O 

19 11 04 odpady z čistenia paliva zásadami N 

19 13 02 odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01 O 

19 13 08 
vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody iné ako 

uvedené v 19 13 07 
O 

20 01 14 kyseliny N 

20 01 15 zásady N 

20 03 03 odpad z čistenia ulíc O 
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 Odpady určené na deemulgáciu, neutralizáciu a odstreďovanie:  

Kat. č. Názov druhu odpadu  

02 01 08 agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky N 

07 01 10 iné filtračné koláče a použité absorbenty N 

07 01 11 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce 

nebezpečné látky 
N 

07 04 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N 

07 04 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N 

07 04 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N 

07 04 11 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce 

nebezpečné látky 
N 

07 04 12 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 

07 04 11 
O 

07 05 11 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce 

nebezpečné látky 
N 

07 06 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N 

08 03 19 disperzný olej N 

20 01 13 rozpúšťadlá N 

 Odpady určené na neutralizáciu a odstreďovanie:  

Kat. č. Názov druhu odpadu  

01 03 09 červený kal z výroby hliníka iný ako odpady uvedené v 01 03 07 N 

03 02 05 iné prostriedky na ochranu dreva obsahujúce nebezpečné látky N 

04 01 02 odpad z lúhovania N 

04 01 04 činiaca brečka obsahujúca chróm N 

04 01 05 činiaca brečka neobsahujúca chróm N 

04 01 06 
kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce 

chróm 
N 

04 02 16 farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky N 

05 07 01 odpady obsahujúce ortuť N 

06 04 03 odpady obsahujúce arzén N 

06 04 04 odpady obsahujúce ortuť N 

06 04 05 odpady obsahujúce iné ťažké kovy N 

06 06 02 odpady obsahujúce nebezpečné sulfidy N 

06 07 03 kal sulfátu bárnatého obsahujúci ortuť N 

06 13 02 použité aktívne uhlie (okrem 06 07 02) N 

07 02 14 odpadové prísady (aditíva) obsahujúce nebezpečné látky N 

07 03 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N 

07 03 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N 

07 03 10 iné filtračné koláče a použité absorbenty N 

07 03 12 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 

07 03 11 
O 

07 05 13 tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky N 

08 01 11 
odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné 

látky 
N 

08 01 17 
odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo 

iné nebezpečné látky 
N 

08 01 18 odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17 O 
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08 03 13 odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12 O 

08 03 18 odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17 O 

08 04 09 
odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo 

iné nebezpečné látky 
N 

08 04 10 odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09 O 

08 04 12 kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11 O 

08 04 15 
vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré 

obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 
N 

09 01 06 
odpady zo spracovania fotografických odpadov v mieste ich vzniku obsahujúce 

striebro 
N 

10 14 01 odpady z čistenia plynu obsahujúce ortuť N 

11 01 16 nasýtené alebo použité iontomeničové živice N 

11 01 98 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky N 

11 03 02 iné odpady N 

11 05 02 zinkový popol O 

11 05 03 tuhé odpady z čistenia plynu N 

16 03 05 organické odpady obsahujúce nebezpečné látky N 

16 03 06 organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05 O 

16 05 08 
vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo 

obsahujúce nebezpečné látky 
N 

16 05 09 vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08 O 

16 08 03 
použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny prechodných 

kovov, inak nešpecifikované 
O 

16 08 04 použité katalyzátory z krakovacích procesov okrem 16 08 07 O 

16 08 05 použité katalyzátory obsahujúce kyselinu fosforečnú N 

16 08 06 použité kvapaliny využité ako katalyzátor N 

18 01 06 
chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné 

látky 
N 

18 01 07 chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06 N 

18 01 10 amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti N 

18 02 05 
chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné 

látky 
N 

19 01 16 kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15 O 

19 01 17 odpad z pyrolýzy obsahujúci nebezpečné látky N 

19 02 04 
predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov, z ktorých aspoň jeden odpad 

je označený ako nebezpečný 
N 

19 13 02 odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01 O 

20 01 17 fotochemické látky N 

20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky N 

20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27 O 

20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky N 

20 01 30 detergenty iné ako uvedené v 20 01 29 O 

 Odpady určené na deemulgáciu a neutralizáciu:  

Kat. č. Názov druhu odpadu 
Kat. 

odpadu 

05 01 08 iné dechty N 

07 01 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N 
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07 01 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N 

07 02 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N 

07 02 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N 

07 05 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N 

07 05 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N 

08 04 17 živičný olej N 

10 01 13 popolček z emulgovaných uhľovodíkov použitých ako palivo N 

13 05 01 tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody N 

19 08 09 zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky O 

19 08 10 zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené v 19 08 09 N 

20 01 25 jedlé oleje a tuky O 

20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N 

 

 

 

3) Údaje o výstupoch zmeny navrhovanej činnosti 
 

 

 Zoznam odpadov vystupujúcich z procesu:  

Kat. č. Názov druhu odpadu 
Kat. 

odpadu 

13 05 06 olej z odlučovačov oleja z vody N 

19 02 05 kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky N 

19 02 06 kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05 O 

19 08 13 kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priem. odpadových vôd N 

 

 Počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti nebude v dotknutom území zvýšená 

intenzita dopravy. Intenzita znečisťovania ovzdušia bude závisieť od súčasného vplyvu 

dopravy v dotknutom území. Intenzita dopravy nebude mať významný dopad na hluk 

v dotknutom území, zvýšené množstvo hluku a prípadný zápach bude možné očakávať 

v areáli, kde bude zmena navrhovanej činnosti realizovaná. Zdrojom vibrácií bude doprava 

a činnosť mechanizmov zmeny navrhovanej činnosti. 
 

 

II. UMIESTNENIE ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 

 

Zmena navrhovanej činnosti sa bude realizovať v Trenčianskom kraji, v existujúcom areáli 

navrhovateľa, ktorý sa nachádza v priemyselnej zóne na západnom okraji obce Nedožery-

Brezany, na parcele č. 2208/46, v katastrálnom území Nedožery. Dotknuté pozemky sú 

evidované ako zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve navrhovateľa. Areál navrhovateľa 

je oplotený.  

 

1) Súčasný stav využívania územia 

V súčasnosti je predmetom prevádzky navrhovateľa nakladanie s odpadmi označenými 

podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., 

ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov ako ostatný a nebezpečný odpad. Podľa prílohy č. 2 

zákona o odpadoch sa na prevádzke navrhovateľa zneškodňuje odpad činnosťou D9 

Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny 
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alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, 

sušenie, kalcinácia). 
 

2) Súlad s územnoplánovacou dokumentáciou 

Územný plán obce Nedožery-Brezany, v znení zmien a doplnkov stanovuje pre dotknuté 

územie nasledovné využitie územia:  

- Funkčné využitie územia: plochy výroby, skladov a technického vybavenia  

- Navrhované opatrenia: revitalizácia výrobných areálov.  

 

 Zmena navrhovanej činnosti nie je v rozpore s územným plánom obce Nedožery-

Brezany. 

 

3) Územná ochrana 

Zmena navrhovanej činnosti sa bude vykonávať v území, v ktorom platí prvý stupeň 

ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov. Zmena navrhovanej činnosti je situovaná mimo území európskeho významu  

a mimo chránených vtáčích území (Natura 2000).  

 

III. VPLYVY ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 

V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledujúce vplyvy 

zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia: 

 

1) Vplyvy na obyvateľstvo 

Zmena navrhovanej činnosti sa nachádza na pozemku vo vlastníctve navrhovateľa, ktorého 

prevádzka sa nachádza v existujúcich uzatvorených objektoch situovaných na kraji obce 

Nedožery-Brezany. Pri dodržaní predpísaných postupov a podmienok manipulácie, 

hygienických a bezpečnostných zásad nebude počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti 

dochádzať k ohrozeniu zdravia pracovníkov, ani obyvateľstva. Zmena navrhovanej činnosti 

nebude mať výrazný zvýšený negatívny vplyv na obyvateľov obce Nedožery-Brezany 

v súvislosti s dopravou odpadov a činnosťou a s tým spôsobenou produkciou emisií 

znečisťujúcich látok do ovzdušia a tiež hlukom z dopravy. Hluk a zápach zo stláčania 

odpadov je počuť a cítiť v mieste činnosti počas doby prečerpávania.  

 

2) Vplyvy na horninové prostredie nerastné suroviny, geodynamické javy 

a geomorfologické pomery a pôdu 

Realizáciou ani prevádzkou zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá vznik 

významných vplyvov na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické  

a geomorfologické pomery. 

 

3) Vplyvy na ovzdušie a klimatické pomery 

Najvýznamnejším zdrojom znečisťovania ovzdušia v Trenčianskom kraji je 

v súčasnosti vykurovanie domácností. Pre vykurovanie domácností je využívaný zväčša 

zemný plyn. Priemyselné zdroje znečisťovania ovzdušia sú v tomto kraji menej významné  

s výnimkou cementární. Nie je predpoklad, že zmenou navrhovanej činnosti nedôjde 

k ďalšiemu zvýšenému zaťaženiu ovzdušia emisiami, nakoľko sa jedná už o existujúcu 

prevádzku. 
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4) Vplyvy na genofond a biodiverzitu 

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá vplyv na genofond  

a biodiverzitu. 

 

5) Vplyvy na vodné pomery 

Vzhľadom na charakter zmeny navrhovanej činnosti sa zvýšené negatívne vplyvy na 

vodné pomery neočakávajú. Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nepredstavuje zmenu  

v zdrojoch vzniku odpadovej vody ani navýšenie jej produkcie oproti súčasnému stavu. 

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa neočakáva výrazná zmena v množstve dažďových 

odpadových vôd, ktoré budú rovnako ako v súčasnosti zaústené do areálovej dažďovej 

kanalizácie.  

 

6) Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy 

Realizácie zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k ohrozeniu alebo likvidácii vzácnych 

alebo chránených zástupcov fauny a flóry, či k záberu ich reprodukčných biotopov. 

 

7) Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz 

Zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje negatívny vplyv na krajinu  

a krajinný obraz v porovnaní so súčasným stavom. Zmena navrhovanej činnosti neovplyvní 

štruktúru dotknutého územia, a nedôjde ani k zmene spôsobu využívania predmetnej lokality. 

Krajinný obraz širšieho okolia sa realizáciou zmeny navrhovanej činnosti zásadne nezmení. 

 

8) Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme 

Prvky urbánneho komplexu nebudú realizáciou zmeny navrhovanej činnosti dotknuté. 

 

9) Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma 

Dotknuté územie nie je súčasťou území, ktoré sú predmetom ochrany  v zmysle zákona 

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

navrhovanej činnosti nezasahuje do území sústavy Natura 2000. Realizáciou zmeny 

navrhovanej činnosti nedôjde k zásahu do osobitne chránených a záujmových území ani do 

objektov ochrany prírody a krajiny. 

 

10) Vplyvy na územný systém ekologickej stability 

Zmena navrhovanej činnosti priamo nezasahuje do žiadnych prvkov územného systému 

ekologickej stability. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti tak nedôjde ku zmene vplyvu 

na územný systém ekologickej stability. 

 

11) Kumulatívne a synergické vplyvy 

Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na zložky životného prostredia a zdravie 

obyvateľstva, vrátane kumulatívnych a synergických vplyvov, zostanú za predpokladu 

dodržiavania schválených postupov v rámci prevádzkových poriadkov a pri jej normálnej 

prevádzke porovnateľné so súčasným stavom. Pozitívnym dopadom zmeny navrhovanej 

činnosti je znižovanie množstva odpadu a jeho zneškodňovanie.  

 



Strana č. 22 rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní č. 6523/2022-11.1.1/sm, 50991/2022, 50993/2022-int. 

zo dňa 12. 09. 2022 

12) Vplyvy presahujúce štátne hranice 

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k vplyvom presahujúcim štátne 

hranice Slovenskej republiky. 

 

13)  Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, paleontologické a archeologické 

náleziská, štruktúru sídiel, architektúru a budovy 

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na kultúrne a historické 

pamiatky, paleontologické a archeologické náleziská, štruktúru sídiel, architektúru a budovy. 

 

IV. ZÁVEREČNÉ VYHODNOTENIE 

 

MŽP SR pri posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných 

vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona  

o posudzovaní vychádzalo z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, pričom použilo aj 

Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, uvedené v prílohe 

č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných 

a súkromných projektov na životné prostredie. MŽP SR konštatuje, že v rámci realizácie 

zmeny navrhovanej činnosti nebude dochádzať k významným negatívnym vplyvom na 

životné prostredie a obyvateľstvo. Krajina a prírodné hodnoty jednotlivých zložiek životného 

prostredia ostanú zachované. 

 

MŽP SR posúdilo zmenu navrhovanej činnosti uvedenú v oznámení o zmene 

navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a jej  rozsahu a zároveň v kumulácii 

s predchádzajúcou vykonávanou navrhovanou činnosťou, miesta vykonávania zmeny 

navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie 

obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. 

Zmena navrhovanej činnosti predstavuje pokračovanie súčasnej činnosti, nakoľko sa jedná uź 

o existujúcu činnosť, ktorej sa skončila platnosť súhlasu a je potrebné si tento súhlas obnoviť.  

 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti MŽP SR vyhodnotilo predpokladané vplyvy 

súvisiace s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti, s ohľadom na ich význam, vlastnosti 

a očakávaný rozsah (pravdepodobnosť, predpokladaný rozsah, predpokladaný účinok, 

trvanie, frekvenciu a reverzibilitu, vrátane možnej kumulácie s okolitými činnosťami), ako 

environmentálne prijateľné. 

 

K zmene navrhovanej činnosti bolo doručených celkovo 5 stanovísk od dotknutých 

orgánov, z ktorých 4 boli súhlasné alebo s pripomienkami súvisiacimi s dodržaním všeobecne 

platných právnych predpisov a 1 nesúhlasné. MŽP SR s poukazom na doručené súhlasné 

stanoviská, má za to, že zmena navrhovanej činnosti je v dotknutom území akceptovateľná 

a environmentálne prijateľná. 

 

Všetky doručené stanoviská, ktoré obsahovali pripomienky, boli akceptované a MŽP 

SR zapracovalo relevantné pripomienky do podmienok na eliminovanie alebo zmiernenie 

vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie do tohto rozhodnutia. 

MŽP SR na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej zmeny navrhovanej 

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

konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických 
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a bezpečnostných opatrení nebude zmena navrhovanej činnosti predstavovať taký zásah 

do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie 

obyvateľov, a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zmenu 

navrhovanej činnosti je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom 

stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii. 

 

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec  

o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom 

webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce. 

 

Poučenie:  

 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa  

§ 61 ods. 1 správneho poriadku na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.  

 

V prípade verejnosti sa podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov za deň 

doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 

zákona o posudzovaní vplyvov na webovom sídle ministerstva.  

 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň 

pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny 

poriadok v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Jana Miklasová 

poverená vykonávaním funkcie 

riaditeľky odboru 
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zo dňa 12. 09. 2022 

Doručuje sa (elektronicky): 

 

1. Obecný úrad Nedožery-Brezany, Družstevná 367, 972 12 Nedožery-Brezany  

2. Ing. Ondrej Lazoň TECHNOL, Kukučínova 732/48, 972 12 Nedožery-Brezany 

 

Na vedomie (elektronicky): 

 

3. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, G. Švéniho 3H, 971 01, 

Prievidza  

4. Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Jegorovova 29 B, 974 01 Banská 

Bystrica  

5. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín  

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 

8, 972 01 Bojnice  

7. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická 4, 97101 

Prievidza  

8. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, G. Švéniho 3H, 971 01, 

Prievidza  

9. Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, G. Švéniho 

3H, 971 01, Prievidza  

10. Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, Tomášikova G. Švéniho 3H, 971 01, 

Prievidza  

11. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva, 

TU 


