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Bratislava, 30. júla 2021 

Číslo: 9759/2021-11.1.1/vt 

37827/2021 

 

 

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 „Zariadenie na zhodnocovanie stavebného odpadu – rozšírenie II.“, navrhovateľa 

T2AM Recycling, s.r.o., Trieda KVP 1, 040 23 Košice, na dobu 30 dní.  

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na 

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

T2AM Recycling, s.r.o., Trieda KVP 1, 040 23 Košice, 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 „Zariadenie na 

zhodnocovanie stavebného odpadu – rozšírenie II.“. 

 

Odôvodnenie:  

 

Dňa 07. 06. 2021 bolo na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu 

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

(ďalej len „MŽP SR“), postúpené od Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné 

prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, podanie 
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označené ako oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Zariadenie na zhodnocovanie 

stavebného odpadu – rozšírenie II.“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“), navrhovateľa 

T2AM Recycling, s.r.o., Trieda KVP 1, 040 23 Košice, IČO 53 513 061. 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 správnemu orgánu príslušnému vo veci 

rozhodnúť 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. 9759/2021-11.1.1/vt, 32606/2021, 32615/2021-

int., zo dňa 16. 06. 2021.  

 

Predmetom doručeného podania je rozšírenie prevádzky o ďalšie mobilné zariadenie na 

zhodnocovanie stavebných odpadov – mobilný odrazový drvič SBM REMAX 300, 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 „Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov“, ktorá sa týkala 

troch zariadení na zhodnocovanie stavebného odpadu – dvoch drvičov a jedného triediča bola 

posudzovaná podľa zákona a bolo vydané záverečné stanovisko č. 674/2018-1.7/vt zo dňa 

05. 06. 2018, v ktorom MŽP SR súhlasilo s realizáciou navrhovanej činnosti podľa variantu 2, 

tzn. s prevádzkovaním a uskladnením zariadení na zhodnocovanie stavebných odpadov v čase, 

keď nebudú zariadenia využívané v teréne, na parcele č. 1605/1, v katastrálnom území 

Ťahanovce.  

 

Táto navrhovaná činnosť 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. 

 

Nakoľko výkon mobilného zariadenia (mobilný odrazový drvič SBM REMAX 300) je 

300 t/mth, je vypočítaná projektovaná kapacita mobilného zariadenia za rok cca 600 000 t. 

 

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. 

 

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 
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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. T2AM Recycling, s.r.o., Trieda KVP 1, 040 23 Košice 

2. Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

3. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava 


