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Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie 
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

                                                                                                           Bratislava, 23. júla 2021 

Číslo: 10832/2021-11.1.2/fr 

                                                                                                      40227/2021 

 

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. f) 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 súlade s § 29 ods. 5 zákona 

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

zákonov v znení neskorších predpisov 

prerušuje  konanie 

vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie zmeny 

navrhovanej činnosti „Zmena v množstve používaných chemických látok a prípravkov v 

spoločnosti Tesgal s. r. o., Hlavná 60 - zmena II.“, navrhovateľa TESGAL, s. r. o., Staničná 

502, 952 01 Vráble, IČO 34 137 025 na dobu 30 dní.  

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na 

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

aby podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov v súlade s § 29 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

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

odstránil nedostatky podania a žiada o doplnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 

„Zmena v množstve používaných chemických látok a prípravkov v spoločnosti Tesgal s. 

r. o., Hlavná 60 – zmena II.“, tak, aby bolo vypracované podľa prílohy č. 8a zákona č. 24/2006 

Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie:  

 

Navrhovateľ, TESGAL, s. r. o., Staničná 502, 952 01 Vráble, IČO 34 137 025 (ďalej 

len „navrhovateľ“), doručil dňa 20. 07. 2021 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 



 

 

republiky, sekciu posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na 

životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“), podľa § 22 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“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 

„Zmena v množstve používaných chemických látok a prípravkov v spoločnosti Tesgal s. 

r. o., Hlavná 60 – zmena II.“ (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“) sa dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 

začalo správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti.  

 

MŽP SR upovedomilo podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku, známych účastníkov 

konania, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo správne konanie 

vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie. 

 

Predmetom predloženej zmeny navrhovanej činnosti je zmena v množstve používaných 

chemických látok a prípravkov v existujúcej prevádzke. 

 

Navrhovaná činnosť sa podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov zaraďuje 

nasledovne: 

 

Kapitola 3. Hutnícky priemysel  

 

Pol. 

číslo 
Činnosť, objekty a zariadenia 

Prahové hodnoty 

Časť A 

povinné hodnotenie 

Časť B 

zisťovacie konanie 

8. 

Prevádzky na povrchovú úpravu 

kovov a plastov využívajúce 

elektrolytické alebo chemické 

procesy upravenej plochy 

od 30 m3 kapacity 

používaných kadí 

 

 

 

 

 

od 10 m3 do 30 m3 

kapacity používaných 

kadí  

 

Na základe vyššie uvedených skutočností MŽP SR žiada navrhovateľa o odstránenie 

nedostatkov podania a o predloženie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti v súlade 

s ustanoveniami § 29 zákona o posudzovaní vplyvov a podľa prílohy č. 8a zákona 

o posudzovaní vplyvov. 

 

V súlade s § 29 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás MŽP 

SR žiada o dopracovanie nasledovných kapitol a častí: 

- na úvodnej, resp. titulnej strane predmetného oznámenia o zmene navrhovanej 

činnosti doplniť názov zmeny navrhovanej činnosti; 

- v úvode oznámenia o zmene navrhovanej činnosti doplniť stranu s obsahom 

oznámenia o zmene navrhovanej činnosti; 

- upraviť údaje v rámci porovnania zmien uvedené v tabuľke „Existujúci stav chemické 

látky“; 

- pozmeniť názov zmeny navrhovanej činnosti, nakoľko zmena navrhovanej činnosti 

s totožným názvom „Zmena v množstve používaných chemických látok a prípravkov 

v spoločnosti Tesgal s. r. o., Hlavná 60“ už bola v roku 2020 predmetom zisťovacieho 

konania o zmene navrhovanej činnosti) – názov pozmeniť napr. v znení „Zmena v 



 

 

množstve používaných chemických látok a prípravkov v spoločnosti Tesgal s. r. o., 

Hlavná 60 - zmena II.“; 

- IV. Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych 

a synergických - doplniť a vyhodnotiť vplyvy na jednotlivé zložky životného 

prostredia, nakoľko tieto údaje sú v predloženom oznámení o zmene nedostatočné; 

- VI. 1. Informácia, či navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa zákona; v prípade, 

ak áno, uvedie sa číslo a dátum záverečného stanoviska, príp. jeho kópia – doplniť a 

uviesť informáciu o posúdení navrhovanej činnosti + uviesť, resp. spomenúť už 

vykonané zmeny navrhovanej činnosti; 

- VIII. Meno, podpis, adresa a podpis spracovateľa oznámenia – doplniť podpis 

spracovateľa oznámenia  o zmene navrhovanej činnosti. 

 

Zároveň MŽP SR žiada o predloženie oznámenia o zmene 2x v listinnom vyhotovení a 1x 

na elektronickom nosiči dát. 

 

Poučenie:  

 

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

odvolať. 

 

Podľa § 30 ods. 3 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rozdeľovník 

Doručuje sa: (elektronicky) 

 

1. TESGAL, s. r. o., Staničná 502, 952 01 Vráble 

2. Mesto Vráble, Hlavná 1221/36, 952 01 Vráble 

 


