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Vec:   

Betonáreň EUROMIX 3300 SM 84 L v obci Lietavská Lúčka – upovedomenie o začatí 

konania 

 

 

Dňa 27. 05. 2021 bolo na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu 

posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

(ďalej len „MŽP SR“) doručené postúpenie podnetu Slovenskej asociácie výrobcov 

transportbetónu, Kolískova 1, 841 05 Bratislava, na začatie konania podľa § 19 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“) na navrhovanú činnosť „Betonáreň 

EUROMIX 3300 SM 84 L v obci Lietavská Lúčka“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“). 

 

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

a § 2 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 

(ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 

písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov upovedomuje podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku 

účastníkov konania o tom, že dňom doručenia podnetu začalo podľa § 18 správneho poriadku 

v súlade s § 19 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov konanie o podnete, v ktorom MŽP SR 

rozhodne, či navrhovaná činnosť podlieha posudzovaniu podľa zákona. 

 

V súlade § 19 ods. 4 zákona, MŽP SR informuje obec Lietavskú Lúčku, stavebný úrad 

ako povoľujúci orgán o začatí konania. 

 

 Informácia podľa § 24 ods. 1 písm. a) zákona o podnete podanom podľa § 19 zákona je 

zverejnená na webovom sídle MŽP SR, na adrese: 

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/betonaren-euromix-3300-sm-84-l-v-obci-

lietavska-lucka 

 

Navrhovaná činnosť, podľa informácií uvedených v podnete, predstavuje prevádzku 

mobilnej betonárne EUROMIX 3300 SM 84 L na parcelách KN-C č. 1182/89, 1182/90, 

1182/92, 1182/93, 1182/390 a 1182/391 v katastrálnom území obce Lietavská Lúčka. 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/betonaren-euromix-3300-sm-84-l-v-obci-lietavska-lucka
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/betonaren-euromix-3300-sm-84-l-v-obci-lietavska-lucka
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Podávateľ podnetu uvádza, že výstavba navrhovanej činnosti je ukončená a bola 

zrealizovaná na základe Oznámenia k ohláseniu drobnej stavby. Štítkový výkon betonárne 

EUROMIX 3300 SM 84 L je 145 m3 a podľa podávateľa pri 8 hodinovom pracovnom dni to 

predstavuje 1160 m3 na deň a pri 200 dňoch v roku to je 232 000 m3 za rok, čo predstavuje 

556 800 ton za rok, a teda podávateľ podnetu má za to, že navrhovaná činnosť podlieha konaniu 

vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona, nakoľko navrhovaná 

činnosť pri výrobnej kapacite betonárne prekračuje limity stanovené zákonom pre 

posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti. 

 

Podávateľ podnetu v dôvodoch podania podnetu poukazuje na štítkový výkon betonárne 

EUROMIX 3300 SM 84 L a upozorňuje na tvrdenie Okresného úradu Žilina, odboru 

starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OU ZA“) č. OU-ZA-OSZP3-2021/021322-

002/Hnl zo dňa 04. 05. 2021, ktoré je prílohou podania, a v ktorom podľa podávateľa podnetu 

OU ZA nezohľadnil štítkový výkon betonárne EUROMIX 3300 SM 84 L a uviedol, že 

predmetná betonáreň nedosahuje parametre prílohy č. 8 zákona. Podávateľ podnetu ďalej žiada 

o prepracovanie vyjadrenia OU ZA. 

 

MŽP SR konštatuje, že navrhovaná činnosť predstavuje stacionárny zdroj znečisťovania 

ovzdušia a z informácií deklarovaných navrhovateľom má MŽP SR za to, že predpokladaná 

kapacita navrhovanej činnosti by mala predstavovať maximálne 49 200 t / rok. 

 

Podľa usmernenia od Ministerstva životného prostredia, sekcie zmeny klímy a ochrany 

ovzdušia, odboru ochrany ovzdušia (ďalej len „odbor ochrany ovzdušia“) sa v členení a 

kategorizácii stacionárnych zdrojov v prílohe č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z. stacionárny zdroj znečistenia ovzdušia zaraďuje pod 

číslo kategórie 3.13 priemyselná výroba betónu malty alebo iných stavebných materiálov s 

projektovanou výrobnou kapacitou v m3/h, pričom z hľadiska zaradenia bude kategorizovaný 

ako stredný stroj znečistenia 3.13.2, keďže predpokladaná priemerná hodinová výroba aj 

teoretický maximálny výkon sú vyššie ako prahová kapacita 10 m3/h. Podľa § 3 ods. 5 zákon 

č. 137/2010 o ovzduší v znení neskorších predpisov, ak by v prípade zaradenia stacionárneho 

zdroja znečisťovania ovzdušia do kategórie vo vzťahu k projektovanej výrobnej kapacite boli 

v dokumentácii pochybnosti, rozhodnou bude menovitá kapacita uvedená v platnom súhlase 

orgánu ochrany ovzdušia. MŽP SR na základe uvedeného konštatuje, že v prípade, ak v 

povolení/súhlase vydanom podľa osobitných predpisov sa výslovne povoľuje určená kapacita, 

ktorú zariadenie nesmie ročne pri svojej prevádzke prekročiť a zároveň táto určená kapacita 

neprekračuje prahové hodnoty na konanie podľa zákona, nie je navrhovaná činnosť predmetom 

posudzovania vplyvov podľa zákona, ale môže byť predmetom konania o podnete podľa § 19 

zákona.   

 

MŽP SR žiada navrhovateľa, RBR Betón, a. s., Mudroňova 5, 010 01 Žilina, IČO 

36672572, podľa § 19 ods. 7 zákona o predloženie informácií a povolení na objasnenie 

požiadaviek podnetu, z ktorých bude v zmysle § 19 ods. 5 zákona zrejmé miesto realizácie, ako 

aj povaha a rozsah navrhovanej činnosti (napr. projektová dokumentácie pre územné konanie 

alebo pre stavebné povolenie), možný časový, priestorový a prevádzkový súvis s existujúcimi 

alebo plánovanými investíciami v dotknutom území, ktoré budú následne po vyhodnotení MŽP 

SR zaslané povoľujúcemu orgánu, rezortnému orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci na 

zaujatie stanoviska k predmetnej veci. Informácie žiada MŽP SR doručiť v písomnej aj 

elektronickej forme do 15 pracovných dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia. 

 



3 
  

MŽP SR zároveň žiada obec Lietavskú Lúčku, ako povoľujúci orgán, o vyjadrenie sa 

k súladu predmetného projektu s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce, vrátane 

uvedenia funkcie dotknutého územia v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie obce 

a rovnako ho žiada uviesť možný časový, priestorový a prevádzkový súvis s existujúcimi alebo 

plánovanými investíciami v dotknutom území. Vyjadrenie MŽP SR žiada doručiť v lehote do 

15 pracovných dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia. 

 

V tejto súvislosti MŽP SR upozorňuje, že v súlade s § 32 ods. 3 správneho poriadku ste 

MŽP SR ako správnemu orgánu povinní oznámiť skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie  

a rozhodnutie. 

 

MŽP SR na záver povoľujúcemu orgánu odporúča, aby daná skutočnosť bola, v prípade 

ak začalo konanie o povolení podľa osobitného predpisu, braná v zmysle § 29 ods. 1 správneho 

poriadku v znení neskorších predpisov ako predbežná otázka. 

 

S pozdravom 

    

 

 

                     Mgr. Barbora Donevová 

poverená vykonávaním funkcie riaditeľa odboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdeľovník 

Doručuje sa (elektronicky): 

1. RBR Betón, a. s., Mudroňova 5, 010 01 Žilina 

2. Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3, 013 11 Lietavská Lúčka 

3. Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu, Kolískova 1, 841 05 Bratislava 

4. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556, 010 

08 Žilina 


