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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 

„Zmena umiestnenia zariadenia na orezávanie kompresorov“ navrhovateľa ELEKTRO 

RECYCLING, s.r.o., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča (IČO: 36 057 363), takto: 

Zmena navrhovanej činnosti „Zmena umiestnenia zariadenia na orezávanie 

kompresorov“ 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 sa 

určujú nasledovné podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej 

činnosti na životné prostredie: 

1. navrhnúť a realizovať účinné opatrenia na elimináciu úniku ropných látok z dopravných 

prostriedkov a stavebných mechanizmov do pôdy a vody v danom území;  

2. v maximálnej možnej miere znížiť zdroje prašnosti (stavenisko, dopravné trasy), najmä 

počas suchého obdobia, napr. kropením staveniska a komunikácií; 

3. hlučnosť počas výstavby znížiť v maximálnej možnej miere napr. vhodným zoskupením 

stavebných strojov a mechanizmov; 

4. optimalizovať spôsob odvádzania dažďových vôd z plochy riešeného územia 

a zakomponovať do riešenia areálovej dažďovej kanalizácie aj retenčné prvky, ktoré 

umožnia zadržanie časti dažďových vôd na pozemku, pričom navrhnutý objem retenčných 
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prvkov a nadimenzovanie dažďovej kanalizácie musí spĺňať kapacitu pre odvedenie 

najnepriaznivejšej zrážky v danom území; 

5. zabezpečiť čistenie dopravných prostriedkov pred výjazdom na prístupovú komunikáciu, 

počas zemných prác zabezpečiť odstránenie nečistôt; 

6. zabezpečiť zneškodňovanie odpadov, ktoré budú vznikať počas výstavby a ktoré nie je 

možné zhodnotiť; 

7. zariadenie na orezávanie kompresorov realizovať v súlade s plnením kritérií najlepšie 

dostupných techník (BAT); 

8. Filter na filtráciu výparov z orezávania kovov meniť v intervale 1x za rok a o tomto viesť 

riadnu evidenciu; 

9. vysadiť v obci Slovenská Ľupča 25 ks vzrastlých drevín a to na verejných priestranstvách 

v obývaných častiach obce po dohode s orgánom ochrany prírody v zmysle Dokumentu 

starostlivosti o dreviny. 

Odôvodnenie: 

Navrhovateľ, ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča, 

IČO: 36 057 363, (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 18. 05. 2021 na Ministerstvo 

životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu posudzovania vplyvov na životné 

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

§ 18 ods. 2 písm. c) 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“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Zmena umiestnenia 

zariadenia na orezávanie kompresorov“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) 

vypracované podľa prílohy č. 8a zákona.  

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 

ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti 

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

ako správny orgán podľa ods. § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán 

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

poriadku známych účastníkov konania, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej 

činnosti začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania vplyvov 

na životné prostredie. 

MŽP SR podľa § 29 ods. 6 zákona zaslalo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 

povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutým obciam a rezortnému orgánu, a zároveň 

vyzvalo na doručenie stanoviska v zákonom stanovenej lehote.   

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo zverejnené na webovom sídle MŽP SR, na 

adrese:  

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-umiestnenia-zariadenia-na-orezavanie-

kompresorov 

Stručný popis súčasného stavu: 

Navrhovaná (existujúca) činnosť je podľa prílohy č. 8 zákona zaradená do kapitoly č. 9 

Infraštruktúra: 
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Pol. 

číslo 

Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty 

Časť A  

(povinné 

hodnotenie) 

Časť B  

(zisťovacie 

konanie) 

6. Zhodnotenie ostatných odpadov 

okrem zhodnocovania odpadov 

uvedeného v položkách 5 a 11, 

zariadenia na úpravu spracovanie 

ostatných odpadov 

 Od 5000 t/rok 

 

7. Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie 

nebezpečných odpadov v spaľovniach 

a zariadeniach na spoluspaľovanie 

odpadov, alebo úprava, spracovanie 

a zhodnocovanie nebezpečných 

odpadov 

bez limitu  

9. Stavby, zariadenia, objekty a 

priestory na nakladanie s 

nebezpečnými odpadmi 

 

 

Od 10 t/rok 

 

10. Zhromažďovanie odpadov zo 

železných kovov, z neželezných 

kovov alebo starých vozidiel 

 bez limitu 

Navrhovateľ pôsobí v oblasti nakladania s ostatným odpadom. Je držiteľom autorizácie na 

spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení takmer všetkých kategórií 

v zmysle prílohy č. 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  

V rokoch 2004 a 2005 boli v zmysle v tom čase platnej legislatívy pre proces posudzovania 

vplyvov na životné prostredie – podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 

Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov posúdené a 

vyhodnotené vplyvy navrhovanej činnosti „Zariadenie na zhodnocovanie nebezpečných 

odpadov – recyklačná linka Slovenská Ľupča“. Proces posudzovania bol ukončený vydaním 

záverečného stanoviska č. 3984/2004 – 1.6/hp z 2. mája 2005, v zmysle ktorého Ministerstvo 

životného prostredia Slovenskej republiky odporučilo realizáciu navrhovanej činnosti 

s uprednostnením technologického variantu 1, ktorý na základe výsledkov vyhodnotenia 

procesu posudzovania vplyvov na životné prostredia mal zabezpečiť vyšší stupeň zhodnotenia 

zdrojovej suroviny s obsahom ortuti a nižšie emisie ortuti do životného a pracovného prostredia. 

Variant 1 zahŕňal realizáciu zariadení na: 

- zhodnocovanie chladničiek a chladiarenských zariadení; 

- zhodnocovanie svetelných zdrojov a iných odpadov s obsahom ortuti. 

Zariadenie (recyklačná linka) bolo vybudované a je v prevádzke od roku 2006, pričom 

navrhovateľ je výhradným spracovateľom vyradených chladiacich a klimatizačných zariadení 

v Slovenskej republike. Priemerne sa v zariadení spracuje ročne cca 8 000 t týchto zariadení. 

Jedna z činností, ktorá sa na tejto linke vykonáva je odsávanie a následné odpojenie kompresora 

z chladiaceho zariadenia. Kompresor je zbavený všetkých kvapalných organických nečistôt a v 

takomto stave sa v súčasnosti postupuje na ďalšie spracovanie/zhodnotenie. Z dôvodu 

neustáleho poklesu možností umiestnenia celých kompresorov na trhu vznikla požiadavka na 

jeho rozdelenie na jednotlivé dielčie časti. Z tohto dôvodu plánuje navrhovateľ umiestniť v 

prevádzke zariadenie na orezávanie kompresorov. 

V súčasnosti navrhovateľ prevádzkuje recyklačné technológie na spracovanie chladiacich 

a mraziacich zariadení, osvetľovacích zariadení a svetelných zdrojov (žiarivky, výbojky) 
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a ostatného elektroodpadu. Technologická úroveň liniek spĺňa kritériá na spracovanie, ktoré 

určuje legislatíva Slovenskej republiky aj Európskej únie. Okrem samotného spracovania 

spoločnosť zabezpečuje zber, odvod elektroodpadu z územia celej Slovenskej republiky 

a zhodnotenie ostatných odpadov vrátane opotrebovaných batérií, akumulátorov a plastov. 

Navrhovateľ disponuje vlastnou sieťou zberných miest v Slovenskej republike, ktoré 

vykonávajú zber všetkých druhov odpadov všeobecne. Medzi nich patria samotné obce a mestá, 

jednotlivé zberné dvory, technické služby, atď. Tieto zmluvné vzťahy sú predpokladom toho, 

že zozbierané odpady budú zabezpečovať optimálne toky v procese nakladania s odpadmi. 

V súčasnosti sa v areáli navrhovateľa nachádzajú tieto stavebné objekty: 

 OJ 100 Administratívna budova; 

 OJ 200 Priemyselná hala – spracovanie drobného elektroodpadu; 

 OJ 300 a 400 – Priemyselná hala – spracovanie odpadu z chladiacich/mraziacich 

zariadení, žiariviek a ostatných odpadov; 

 OJ 610 Priemyselná hala – triedenie neželezných kovov; 

 OJ 620 Priemyselná hala – spracovanie odpadu; 

 OJ 630 Priemyselná hala – spracovanie rotorov; 

 OJ 640 Priemyselná Hala – spracovanie káblov; 

 OJ 700 Bufet – sociálno-prevádzková budova; 

 OJ 700 Sociálno-prevádzková budova – šatne; 

 OJ 700 Vrátnica; 

 OJ 800 Priemyselná hala, výrobná – spracovanie plastov; 

 OJ 200 Prístrešok 1 – príprava materiálu na ďalšie spracovanie; 

 OJ 200 Prístrešok 2 – ukladanie materiálu na ďalšie spracovanie; 

 OJ 200 Dielne – demontáž OEEZ, sklad materiálu, v rámci budovy OJ 640; 

 OJ 200, 300, 400 Vykládka 3 – prvotná vykládka, demontáž a zhromaždisko materiálu; 

 OJ 200, 300, 400 Prístrešok 3 – uskladnenie materiálu na ďalšie spracovanie; 

 OJ 300 Prístrešok 4 – ukladanie tekutého dusíka; 

 OJ 700 Sklad materiálu – farieb, oleja; 

 OJ 700 Váženie kamiónov s kontajnermi; 

 OJ 800 Celtový sklad; 

 OJ 800 Vykládka 4 – vykládka materiálu do zeleného prístrešku na dopravníkový pás. 

Popis zmeny navrhovanej činnosti: 

Zmena navrhovanej činnosti má byť realizovaná v Banskobystrickom kraji, v okrese 

Banská Bystrica, v obci Slovenská Ľupča, katastrálne územie (ďalej len „k. ú.“) Slovenská 

Ľupča, na nasledujúcich pozemkoch C – KN 2132. Územie navrhované pre zmenu navrhovanej 

činnosti sa nachádza v existujúcom areáli spoločnosti navrhovateľa a je v jeho vlastníctve. 

Zmena navrhovanej činnosti je v súlade s územným plánom obce. Zmena navrhovanej činnosti 

úzko súvisí so zmenou navrhovanej činnosti „Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov 

spoločnosti ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Slovenská Ľupča“ (ďalej len „pôvodná zmena 

navrhovanej činnosti“) pre ktorú bolo vykonané zisťovacie konanie a vydané rozhodnutie 

vydané v zisťovacom konaní č. 8810/2019-1.7/mš, zo dňa 17. 11. 2019 (právoplatnosť dňa 15. 

11. 2019) o tom, že pôvodná zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať.  

Predmetom pôvodnej zmeny navrhovanej činnosti bolo umiestnenie zariadenia do 

novovybudovanej montovanej haly o rozmeroch cca 12 x 9 m, na pozemkoch parcelné číslo 

(ďalej len „parc. č.“) C – KN: 2134/1, 2134/2, 2134/3, 2134/4, 2134/5, k. ú. Slovenská Ľupča. 

V rámci zmeny navrhovanej činnosti má byť zmenené umiestnenie identického zariadenia 

do už existujúceho objektu výrobnej priemyselnej haly – spracovanie plastov na parc. č. C – 

KN 2132, k. ú. Slovenská Ľupča. 
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 Z vyššie uvedeného, ako aj z obsahu oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 

vyplýva, že pôvodná zmena navrhovanej činnosti sa nebude realizovať, pretože 

predmetom zmeny navrhovanej činnosti je zmena umiestnenia pôvodnej zmeny 

navrhovanej činnosti. 

Cieľom navrhovateľa je zvyšovať mieru výstupných produktov s vyššou pridanou 

hodnotou a to použitím dostupných techník zabezpečujúcich nielen spracovanie a recykláciu, 

ale najmä zhodnocovanie odpadov. Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je zvýšenie miery 

zhodnocovania elektroodpadov v prevádzke navrhovateľa v Slovenskej Ľupči a dosiahnutie 

stavu konca odpadov. Účelom zmeny navrhovanej činnosti je umiestniť manipulačnú plochu 

na triedenie a dočasné zhromažďovanie elektroodpadov pred ich následným spracovaním 

a doplnenie existujúcich technológií na spracovanie odpadov z chladiacich/mraziacich 

a klimatizačných zariadení o zariadenie na orezávanie kompresorov. Toto zariadenie bude 

umiestnené v jednoduchej montovanej hale, resp. umiestnené v už existujúcej hale na parc. č. 

C – KN 2132. 

Zmena navrhovanej činnosti – technologický popis: 

Do prevádzky spoločnosti je dovážaný elektroodpad vo veľkokapacitných kontajneroch, 

ktorý je v súčasnosti triedený v rámci existujúcich priestorov. Z dôvodu zabezpečenia 

plynulého a optimalizovaného toku odpadu v rámci areálu ako celku a s ohľadom na 

pripravovanú technológiu, je zámerom vybudovať priestor, kde bude dochádzať k triedeniu 

dovezeného elektroodpadu v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o 

nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov, na jednotlivé kategórie. V súčasnosti navrhovateľ v 

rámci spracovania, recyklácie a zhodnocovania chladiacich/mraziacich a klimatizačných 

zariadení zabezpečuje demontáž kompresorov a odsatie chladiaceho média z nich. Kompresory 

bez chladiaceho média sa ďalej nerozoberajú, ale sa odovzdávajú tretiemu subjektu na ďalšie 

spracovanie. Zariadenie na orezávanie kompresorov umožní rozdeliť kompresor tak, aby bolo 

možné z neho získať druhotné suroviny železo a meď (cievka), kde ďalšia recyklácia cievky 

bude prebiehať už v existujúcich technológiách navrhovateľa. Vybudovaním novej zbernej – 

manipulačnej plochy sa nenavýšia kapacity nakladania s elektroodpadom, bude sa nakladať s 

rovnakými druhmi odpadov ako v súčasnosti. Zariadením na orezávanie kompresorov sa zvýši 

efektivita spracovania odpadov z chladiacich/mraziacich a klimatizačných zariadení. V 

súčasnosti sú tieto kompresory postúpené na ďalšie zhodnotenie, resp. spracovanie iným 

subjektom. 

Zariadenie na orezávanie kompresorov: 

Účelom zmeny navrhovanej činnosti je doplnenie existujúcich technológií spracovania 

odpadov z chladiacich/mraziacich a klimatizačných zariadení o zariadenie na orezávanie 

kompresorov. Toto zariadenie bude umiestnené v jednoduchej montovanej hale, ktorá bude 

postavená v rámci už vybudovanej haly.  

V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli vplyvy zmeny navrhovanej činnosti 

na jednotlivé zložky životného prostredia vyhodnotené nasledovne: 

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické 

pomery 

Zariadenia na orezávanie kompresorov je navrhované v existujúcom objekte haly na parc. 

č. C – KN 2132 v areáli navrhovateľa, takže nedochádza k novým nárokom na trvalý záber 

pôdy. Priestorové nároky technológie na orezávanie kompresorov predstavujú plochu 5,7 x 7,0 

m. Výška kontajnera je 2,5 m. Dané požiadavky sú v plnej miere pokryté dostupným priestorom 

v interiéri existujúcej haly pre spracovanie plastov, vrátane plôch potrebných pre manipuláciu 

s kompresormi. 
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Vplyvy na klímu a ovzdušie 

V existujúcom areáli navrhovateľa sú v súčasnosti už prevádzkované malé a stredné zdroje 

znečisťovania ovzdušia. Zdrojmi sú jednak technológie spracovania odpadov a tiež zariadenia 

súvisiace s prevádzkou (Čistiareň odpadových vôd, plynové kotly). V roku 2018 bolo zo 

stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia emitovaných 0,0741 t/rok tuhých znečisťujúcich 

látok, 0,0012 t/rok látok s celkovým obsahom organického uhlíka  0,0059 t/rok NOx, 0,0024 

t/rok CO, 0,00004 t/rok SO2, 0,000005 Hg a jej zlúčenín, 0,00093 t/rok pentánu. Zdroje 

znečisťovania ovzdušia prevádzky navrhovateľa nie sú významnými zdrojmi znečisťovania 

ovzdušia v priemyselnej zóne Slovenskej Ľupče. V súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti 

sa nepredpokladá zmene organizácie a intenzity dopravy, ktorá je významným zdrojom látok 

znečisťujúcich ovzdušie v rámci širšieho dotknutého územia. Súčasťou technológie orezávania 

kompresorov bude zariadenie na odsávanie výparov z rezania kovov. Výpary budú odsávané a 

prečisťované na filtri. Filter sa 1 x ročne vymení. Podľa prílohy č. 1 Vyhlášky Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o ovzduší možno navrhované zariadenie začleniť do kategórie:  

- 5 Nakladanie s odpadmi; 

- 5.99 Ostatné zariadenia a technológie spracovania a nakladania s odpadmi. 

 Znečisťujúcimi látkami môžu byť kovový prach, na ktorý môžu byť sorbované organické 

plyny a pary. Vzhľadom na podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred 

odlučovačom je možné predpokladať, že zariadenie bude malým zdrojom znečisťovania 

ovzdušia. Prevádzka technológie orezávania kompresorov bude mať minimálny príspevok k 

emisii znečisťujúcich látok do ovzdušia. Oproti posúdenému a schválenému zámeru nedôjde 

realizáciu zmeny navrhovanej činnosti ku zmene zdrojov znečisťovania ovzdušia. 

Vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu 

V súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti nebude dochádzať k produkcii nových 

dažďových odpadových vôd a nedôjde ani k významnému navýšeniu produkcie splaškových 

odpadových vôd. Rezná píla navrhovaného zariadenia je chladená vodou, ktorá je spolu s 

nečistotami zachytávaná do záchytnej vane umiestnenej pod celým procesom (rezania). 

Záchytná vaňa má dvojité dno a zamedzuje úniku znečistenej vody mimo priestor procesu 

orezávania (zariadenia). V rámci procesu je voda cirkulovaná pomocou filtračného zariadenia, 

v ktorom je prefiltrovaná a očistená sa za účelom opätovného chladenia reznej píly vracia späť 

do procesu. Jedná sa o uzavretý okruh s objemom 200 l vody. Filtračné zariadenie 

zabezpečujúce separáciu vody od olejových zvyškov je situované mimo zvukotesnej kabíny, 

pracuje automaticky a nepretržite počas činnosti orezávania. Kvalita vody na výstupe 

z čistiaceho zariadenia je daná obsahom ropných látok hodnotou nižšou ako 15 ppm. 

Separovaný a zachytávaný olej je z filtračného zariadenia vypúšťaný do akumulačnej (externej) 

nádrže s objemom cca 200 l, kde sa zhromažďuje. Produkcia oleja pri zmene navrhovanej 

činnosti predstavuje pri jednozmennej prevádzke cca 15 l za deň. Oproti posúdenému a 

schválenému zámeru nedôjde vplyvom zmeny navrhovanej činnosti k zmene v produkcii 

technologických odpadových vôd.  

Vplyvy na pôdu 

V súvislosti s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k záberu ornej pôdy, pretože 

samotným predmetom zmeny navrhovanej činnosti je zmena umiestnenia pôvodnej 

navrhovanej činnosti z ornej pôdy do už vybudovanej haly na parc. č. C – KN 2132. 

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy 
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V súvislosti s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú vplyvy na faunu, 

flóru a ich biotopy, pretože samotným predmetom zmeny navrhovanej činnosti je zmena 

umiestnenia pôvodnej navrhovanej činnosti z ornej pôdy do už vybudovanej haly na parc. č. C 

– KN 2132. 

Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma  

Na základe informácií uvedených v predchádzajúcich kapitolách možno konštatovať, že 

zmena navrhovanej činnosti, ktorou je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov: 

 nebude mať negatívny vplyv na územia a lokality, ktoré sú predmetom ochrany 

prírodu a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších predpisov; 

 nebude mať negatívny vplyv na územia európskej sústavy chránených území (Natura 

2000); 

 nebude mať negatívny vplyv na prvky územného systému ekologickej stability 

identifikované v širšom dotknutom území a zároveň nebude mať negatívny vplyv na 

(ekologickú) stabilitu hodnoteného územia; 

 nebude mať negatívny vplyv na vodohospodársky chránené územia situované v širšom 

dotknutom území; 

 nebude mať negatívny vplyv na biodiverzitu hodnoteného územia a jeho okolia. 

Vplyvy na krajinu – štruktúra a využívanie krajiny, krajinný obraz 

Vzhľadom na charakter a rozsah a umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti sa jej 

realizáciou v podstatnej miere nezmení celková súčasná štruktúra ani scenéria krajiny. Nebude 

tiež zásahom do krajinného razu širšieho územia. Zmena navrhovanej činnosti nebude tak 

meniť štruktúru ani využívanie krajiny, či krajinný obraz. Negatívne vplyvy neboli 

identifikované.  

Vplyvy na obyvateľstvo  

Výstavba zmeny navrhovanej činnosti môže mať na obyvateľstvo vplyvy v súvislosti 

s dopravnými obmedzeniami, zvýšenou hlučnosťou, vibráciami, prašnosťou, exhalátmi. Tieto 

vplyvy budú krátkodobé, viazané na obdobie výstavby, vzhľadom na vzdialenosť zastavaných 

území bude ovplyvnenie faktorov pohody a kvality života minimálne. Dopravné zaťaženie 

územia počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti sa oproti súčasnému stavu nezmení, 

keďže výstavbou novej zbernej – manipulačnej plochy na triedenie a dočasné zhromažďovanie 

odpadov a doplnením technológie o zariadenie orezávania kompresorov sa nezvýši kapacita 

nakladania s odpadmi, nezmení sa rozsah kategórií odpadov, s ktorými sa v prevádzke nakladá.  

Vplyvy na hospodárstvo  

Zámerom navrhovateľa je spracovávanie a recyklácia, ale najmä zhodnocovanie odpadov. 

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je zvýšenie miery zhodnocovania/spracovania 

elektroodpadov v prevádzke spoločnosti navrhovateľa a dosiahnutie stavu konca odpadov. 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov má pozitívny vplyv na využívanie prírodných zdrojov 

a je krokom k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti. 

Vplyvy na dopravu 

Areál prevádzky navrhovateľa je situovaný mimo zastavaného územia obce. Dopravná 

trasa k areálu, cesta III/2425 od zjazdu z I/66, tiež neprechádza zastavaným územím obce. 

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti bude mať vplyv na dopravu počas výstavby, kedy dôjde 

k zvýšeniu frekvencie pohybu mechanizmov. Tento vplyv bude krátkodobý a dočasný. 

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, kultúrne hodnoty nehmotnej povahy 
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Kultúrne a historické pamiatky, ktoré by mohli byť dotknuté vplyvom realizácie a 

prevádzky zmeny navrhovanej činnosti sa v dotknutom území, ani v jeho bezprostrednom okolí 

nenachádzajú. V súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú vplyvy na 

kultúrne a historické pamiatky, ani na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy. 

Vplyvy na archeologické, paleontologické náleziská a významné geologické lokality  

Na dotknutom území nie sú v súčasnosti evidované žiadne nové archeologické náleziská. 

V prípade archeologického nálezu pri zemných prácach je potrebné postupovať podľa 

príslušných ustanovení zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 

neskorších predpisov. V súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú vplyvy 

na archeologické náleziská ani na paleontologické náleziská a významné geologické lokality.  

Vplyvy presahujúce štátne hranice 

 Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nebude mať žiadne vplyvy presahujúce štátne 

hranice Slovenskej republiky. 

K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti zaslali stanovisko:  

Banskobystrický samosprávny kraj (list č. 08603/2021/ODDUPZP-2 zo dňa 08. 06. 2021, 

skrátené znenie) uvádza, že zmena navrhovanej činnosti sa oproti pôvodnej navrhovanej 

činnosti takmer vôbec nemení, a navyše realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde 

k záberu ornej pôdy. Banskobystrický samosprávny kraj uvádza, že zmena navrhovanej 

činnosti je v súlade s územným plánom veľkého územného celku pre Banskobystrický kraj 

v aktuálne platnom znení. Banskobystrický samosprávny kraj nepožaduje ďalšie posudzovanie 

zmeny navrhovanej činnosti. 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR akceptuje posúdenie zmeny navrhovanej činnosti s územným 

plánom veľkého územného celku pre Banskobystrický kraj v aktuálne platnom znení a berie na 

vedomie obsah stanoviska Banskobystrického samosprávneho kraja. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici: (list č. 

A/1930/2021/HŽPZ zo dňa 15. 06. 2021, skrátené znenie) vydal súhlasné záväzné stanovisko, 

v ktorom súhlasí s návrhom vo veci zmeny navrhovanej činnosti a žiada dodržiavať úrovne 

všetkých faktorov práce a pracovné prostredie v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR akceptuje stanovisko. 

Okresný úrad Banská Bystrica (list. č OU-BB-OSZP3-2021/015801-002 zo dňa 04. 06. 2021, 

skrátené znenie) zaslalo stanovisko, v ktorom požaduje dodržiavanie platnej legislatívy v 

oblasti spracovávania odpadov. 

Vyjadrenie MŽP SR: akceptuje stanovisko Okresného úradu Banská Bystrica. 

Združenie domových samospráv (podanie zo dňa 31. 05. 2021 zaslané z elektronickej 

schránky občianskeho Združenie domových samospráv, bez autorizácie KEP, v skrátenom 

znení) požaduje aby celý proces zisťovacieho konania bol v súlade so zákonom, žiada, aby 

vydané rozhodnutie opísalo a zrozumiteľne vysvetlilo priame a nepriame vplyvy na životné 

prostredie, objasnilo a porovnalo jednotlivé varianty a určilo environmentálne opatrenia a 

právne záväzným spôsobom ich ukotvilo pre nasledujúce povoľovacie procesy, požaduje, aby 

zmierňujúce opatrenia boli určené v rozhodnutí ako záväzné podmienky a uvádza, že z dôvodu 

zásady zdržanlivosti vlastné vyhodnotenie a pripomienky k zámeru nezasiela. 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR uvádza, že zisťovacie konanie prebehlo zákonne, v zmysle 

ustanovení zákona a správneho poriadku. MŽP SR má za to, že rozhodnutie opisuje 

zrozumiteľne priame a nepriame vplyvy na životné prostredie. Zmena navrhovanej činnosti 
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bola predložená v jednom variante, a preto bol v procese zisťovacieho konania vyhodnocovaný 

predložený variant, pričom bol porovnaný s referenčným nulovým stavom. MŽP SR uvádza, že 

za účelom zmiernenia opatrení a tzv. environmentálneho rastu uviedlo do podmienok tohto 

rozhodnutia viacero bodov, ktorých účel je nie len zabezpečiť zníženie možných negatívnych 

vplyvov na životné prostredie a zvýšiť tzv. environmentálny rast. 

V zákonom stanovej lehote sa ostatné orgány verejnej správy k oznámeniu o zmene 

nevyjadrili. Podľa § 29 ods. 9 zákona sa uvedené stanoviská považujú za súhlasné. 

Od 09. 06. 2021 do 19. 06. 2021 dotknutá obec Slovenská Ľupča zverejnila informáciu 

o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na úradnej tabuli aj na svojom webovom 

sídle: 

https://obec.slovenskalupca.sk/zverejnovanie/?SL=URADNA_TABULA&ROK=2021#1

623189600-1623248797 

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nebolo doručené žiadne nesúhlasné 

stanovisko. K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nebola doručená požiadavka na 

posudzovanie podľa zákona. K zmene navrhovanej činnosti bolo doručené stanovisko 

verejnosti občianskeho združenia Združenie domových samospráv. 

MŽP SR listom č. 9480/2021-11.1.2/mš, 33683/2021 zo dňa 22. 07. 2021 upovedomilo 

v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkov konania, že účastník konania a zúčastnená 

osoba má možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu 

i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu bolo možné nahliadnuť 

(robiť z neho kópie, odpisy, výpisy) na adrese MŽP SR. 

Možnosť nazrieť do spisu alebo vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia podľa vyššie 

uvedeného upovedomenia nevyužil žiadny z účastníkov konania. 

MŽP SR posúdilo zmenu navrhovanej činnosti uvedenej z hľadiska povahy a rozsahu 

zmeny navrhovanej činnosti, 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. Pri posudzovaní zmeny navrhovanej 

činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho 

postupu v zmysle ustanovení zákona použilo MŽP SR Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 

29 zákona, uvedené v prílohe č. 10 zákona, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice 

2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné 

prostredie. 

MŽP SR dôkladne preštudovalo všetky v zákonom stanovenom termíne doručené 

stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a podrobne sa zaoberalo vyhodnotením 

a zapracovaním všetkých pripomienok do tohto rozhodnutia. Prípadné vznesené požiadavky od 

orgánov štátnej správy ich MŽP SR zahrnulo do podmienok tohto rozhodnutia. V rámci 

zisťovacieho konania bolo doručené 1 stanovisko od verejnosti.  

MŽP SR vyhodnotilo vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie na stranách 

5 až 8 tohto rozhodnutia, a má za to, že vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva 

možno z hľadiska druhu predpokladaného rozsahu a intenzity hodnotiť ako málo významné, 

pričom je ich možné z veľkej časti eliminovať, za predpokladu dodržania podmienok 

uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zmena navrhovanej činnosti nebude 

predstavovať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ale porovnateľné zaťaženia 

prostredia s pôvodne posudzovaným stavom.  

MŽP SR na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene 

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

stanovísk orgánov štátnej správy a samosprávy konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných 

https://obec.slovenskalupca.sk/zverejnovanie/?SL=URADNA_TABULA&ROK=2021#1623189600-1623248797
https://obec.slovenskalupca.sk/zverejnovanie/?SL=URADNA_TABULA&ROK=2021#1623189600-1623248797
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záväzných predpisov a vhodných technických 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 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 

správneho poriadku na MŽP SR.  

Verejnosť má podľa § 24 zákona právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, 

ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní 

takéhoto odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom 

konaní podľa § 29 ods. 15 zákona. Verejnosť podaním odvolania môže prejaviť záujem na 

navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny 

poriadok po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.  

 

 

 

 Mgr. Barbora Donevová 

                                                                               poverená vykonávaním funkcie 

        riaditeľa odboru 
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