
 

 
 

Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie 
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 

 

 

 

Bratislava, 30. júla 2021 

Číslo: 8427/2021-6.6/vt 

41353/2021 

 

 

ROZHODNUTIE 

 

 

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. k) zákona č. 24/2006 Z. z. 

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

neskorších predpisov, podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov  

prerušuje  konanie 

vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie zmeny navrhovanej 

činnosti „Doplnenie mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov“, navrhovateľa 

HONEST, spol. s.r.o., Bratislavská 1887, 911 05 Trenčín, ktorého v konaní zastupuje Ing. 

Andrej Žibek EKO – SPIRIT, Sihotská 2397/5, 920 01 Hlohovec, na dobu 30 dní.  

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na 

životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, vyzýva navrhovateľa 

HONEST, spol. s.r.o., Bratislavská 1887, 911 05 Trenčín, ktorého v konaní zastupuje Ing. Andrej 

Žibek EKO – SPIRIT, Sihotská 2397/5, 920 01 Hlohovec, aby podľa § 29 ods. 1 zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odstránil 

nedostatky podania a žiada o predloženie zámeru vypracovaného podľa prílohy č. 9 k zákonu 

č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov k zmene navrhovanej činnosti „Doplnenie mobilného 

zariadenia na zhodnocovanie odpadov“. 

 

Odôvodnenie:  

 

Navrhovateľ, HONEST, spol. s.r.o., Bratislavská 1887, 911 05 Trenčín, IČO 18 049 842, 

v zastúpení Ing. Andreja Žibeka EKO – SPIRIT, Sihotská 2397/5, 920 01 Hlohovec, IČO 
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37 994 361, doručil dňa 19. 04. 2021 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, 

sekcii ochrany prírody, biodiverzity a odpadového hospodárstva (v súčasnosti sekcia 

posudzovania vplyvov na životné prostredie), odboru posudzovania vplyvov na životné 

prostredie (ďalej len „MŽP SR“), podanie označené ako oznámenie o zmene navrhovanej 

činnosti „Doplnenie mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov“ (ďalej len „zmena 

navrhovanej činnosti“). Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) dňom doručenia podania 

začalo zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné 

prostredie. MŽP SR o tejto skutočnosti upovedomilo podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku 

známych účastníkov konania listom č. 8427/2021-6.6/vt, 21610/2021, 21632/2021-int., zo dňa 

23. 04. 2021. 

 

Predmetom doručeného podania je doplnenie mobilného zariadenia na zhodnocovanie 

stavebných odpadov Mc Closkey model J45R., ktoré bolo predložené ako oznámenie o zmene 

navrhovanej činnosti vypracované podľa prílohy č. 8a k zákonu 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“).  

 

Navrhovaná činnosť „Zhodnocovanie odpadov mobilnými zariadeniami“, ktorá sa týkala 

troch mobilných zariadení na zhodnocovanie stavebných odpadov s maximálnym hodinovým 

výkonom v intervale od 70 – 500 ton, bola posudzovaná podľa zákona a bolo vydané záverečné 

stanovisko č. 2204/2020-1.7/vt zo dňa 17. 01. 2020, v ktorom MŽP SR súhlasilo s realizáciou 

navrhovanej činnosti podľa realizačného variantu uvedeného v správe o hodnotení činnosti.  

 

Navrhovaná činnosť „Zhodnocovanie odpadov mobilnými zariadeniami“ sa podľa prílohy 

č. 8 k zákonu zaraďuje do kapitoly č. 9. Infraštruktúra, položky č. 11. Zariadenie na 

zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu, s kapacitou od 100 000 t/rok do časti A. 

 

Predpokladaná maximálna kapacita spracovávaných druhov odpadov mobilným zariadením 

Mc Closkey model J45R, ktoré je predmetom zmeny navrhovanej činnosti, je pri bežnej dennej 

prevádzke 504 000 t/rok. 

 

Podľa § 18 ods. 1 písm. d) zákona predmetom posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti 

alebo jej zmeny musí byť každá zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A, ak 

taká zmena samotná dosahuje alebo prekračuje prahovú hodnotu, ak je prahová hodnota pre 

navrhovanú činnosť v prílohe č. 8 k zákonu ustanovená. 

 

MŽP SR po preštudovaní predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 

a spisovej dokumentácie konštatuje, že rozšírenie prevádzky o ďalšie drviace mobilné zariadenie 

na zhodnocovanie stavebných odpadov spĺňa ustanovenie § 18 ods. 1 písm. d) zákona, podľa 

ktorého toto rozšírenie prevádzky má byť predmetom posudzovania vplyvov zmeny navrhovanej 

činnosti, pre ktoré je potrebné predložiť príslušnému orgánu zámer vypracovaný podľa § 22 

a prílohy č. 9 zákona. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, nakoľko doručené podanie nespĺňa 

náležitosti prílohy č. 9 zákona, MŽP SR v súlade s § 29 ods. 1 správneho poriadku vyzýva 

navrhovateľa na odstránenie nedostatkov podania a o jeho predloženie v súlade s § 22 ods. 1 

zákona na MŽP SR v dvoch listinných vyhotoveniach zámeru a jednom jeho vyhotovení na 

elektronickom nosiči dát. 
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Podľa kapitoly V. prílohy č. 9 je obsahom zámeru porovnanie variantov navrhovanej 

činnosti vrátane porovnania s nulovým variantom. Podľa § 22 ods. 6 zákona môže príslušný 

orgán na základe žiadosti navrhovateľa vo výnimočnom prípade upustiť do 30 dní od doručenia 

žiadosti od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti najmä vtedy, ak nie je 

k dispozícii iná lokalita, alebo ak pre navrhovanú činnosť neexistuje iná technológia. 

 

Poučenie:  

 

Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku nemožno 

odvolať. 

 

Podľa § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku správny orgán konanie zastaví, ak účastník 

konania na výzvu správneho orgánu v určenej lehote neodstráni nedostatky svojho podania.  

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Barbora Donevová 

poverená vykonávaním funkcie 

riaditeľa odboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručuje sa (elektronicky): 

1. Ing. Andrej Žibek EKO – SPIRIT, Sihotská 2397/5, 920 01 Hlohovec 

2. Mestský úrad Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov 


