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Vec 
Využívanie odpadov na spätné zasypávanie v opustenom povrchovom lome po ťažbe vápenca  

v k. ú. Trstín – upovedomenie o začatí konania 

 

 

Dňa 21. 09. 2021 bol na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu 

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

(ďalej len „MŽP SR“) doručený podnet od Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti  

o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 

kraja, 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 o posudzovaní vplyvov“) v súvislosti s navrhovanou činnosťou „Využívanie odpadov 

na spätné zasypávanie v opustenom povrchovom lom po ťažbe vápenca v k. ú. Trstín“ 

navrhovateľa Ing. Juraj Genčúr, Štúrova 718/4, 919 04 Smolenice, IČO: 50 671 324, (ďalej len 

„navrhovateľ“). 

 

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

ods. 2 správneho poriadku v súlade podľa § 19 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov konanie 

o podnete, v ktorom MŽP SR rozhodne, či navrhovaná činnosť „Využívanie odpadov na 

spätné zasypávanie v opustenom povrchovom lome po ťažbe vápenca v k. ú. Trstín“ 
podlieha posudzovaniu podľa zákona o posudzovaní vplyvov. 

 

V súlade s § 19 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov, MŽP SR zároveň týmto listom 

informuje Obec Trstín a Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako povoľujúce 

orgány o začatí konania o podnete.  

 

 

Podľa rozdeľovníka 
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Informácia, podľa § 24 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov, o predmetnom 

podnete, ktorý bol podaný podľa § 19 zákona o posudzovaní vplyvov je zverejnená na 

webovom sídle MŽP SR, na adrese: 

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyuzivanie-odpadov-na-spatne-zasypavanie-v-

opustenom-povrchovom-lom-po 

 

Navrhovateľ má záujem využiť priestor vyťaženého lomu na parcele KN-C a KN-E č. 3331 

v k. ú. Trstín na spätné zasypávanie odpadom v množstve 45 000 ton. Ročne plánuje na 

zasypávanie pozemku využiť 3 000 ton stavebného odpadu. Uvedená činnosť by trvala 15 

rokov. Podľa prílohy č. 8 zákona (kapitola č. 9. infraštruktúra, položka č. 6 Zhodnocovanie 

ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia 

na úpravu a spracovanie ostatných odpadov s prahovou hodnotou od 5 000 ton ročne) 

navrhovaná činnosť nedosahuje prahovú hodnotu. 

 

MŽP SR žiada navrhovateľa, podľa § 19 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov  

o predloženie informácií na objasnenie požiadaviek podnetu, z ktorých bude v zmysle § 19  

ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov zrejmé miesto realizácie, ako aj povaha a rozsah 

navrhovanej činnosti, možný 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.  

 

MŽP SR zároveň žiada Obec Trstín o vyjadrenie sa k súladu predmetného projektu 

s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce, vrátane uvedenia funkcie dotknutého 

územia v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie obce. Vyjadrenie žiada MŽP SR 

doručiť v lehote do 15 pracovných dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia.    

 

Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam sa na Vás MŽP SR obracia so žiadosťou 

o zaujatie stanoviska k predmetu podaného podnetu podľa § 19 zákona o posudzovaní vplyvov 

v lehote do 15 pracovných dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia. 

  

MŽP SR zároveň 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 povoľujúcim orgánom 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 
 

Príloha: podnet 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyuzivanie-odpadov-na-spatne-zasypavanie-v-opustenom-povrchovom-lom-po
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyuzivanie-odpadov-na-spatne-zasypavanie-v-opustenom-povrchovom-lom-po
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Rozdeľovník 

 

Dotknutá obec a povoľujúci orgán (elektronicky): 

1. Obec Trstín, obecný úrad, Trstín 95, 919 05 Trstín, 

 

Navrhovateľ (elektronicky): 

2. Ing. Juraj Genčúr, Štúrova 718/4, 919 04 Smolenice 

 

Povoľujúci orgán a podávateľ podnetu (elektronicky): 

3. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 01 Trnava               


