
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 Ministerstvo životného prostredia SR | Námestie Ľudovíta Štúra 35/1 | 812 35 Bratislava | Slovenská republika 

tel.: +421 2 5956 2517 | e-mail: lenka.barcajova@enviro.gov.sk | www.minzp.sk 

 

Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva 
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

   Bratislava, 4. januára 2021 

 Číslo: 3679/2021-1.7/lb-rpk 

 125/2021 

 

ROZHODNUTIE 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho 

hodnotenia a odpadového hospodárstva, 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, v súlade s § 22 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 navrhovanej činnosti „VÝROBA 

DREVNÝCH VEĽKOPLOŠNÝCH MATERIÁLOV – výroba MDF dosiek“ na životné 

prostredie, navrhovateľa KRONOSPAN, s. r. o., Lučenecká cesta 1335/21, 960 01 Zvolen, 

IČO 36 059 323 na dobu 15 dní. 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho 

hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

podľa § 22 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 žiada navrhovateľa 

KRONOSPAN, s. r. o., Lučenecká cesta 1335/21, 960 01 Zvolen, IČO 36 059 323 

o odstránenie nedostatkov podania k navrhovanej činnosti „VÝROBA DREVNÝCH 

VEĽKOPLOŠNÝCH MATERIÁLOV – výroba MDF dosiek“ z dôvodu, že predložený 

zámer navrhovanej činnosti nemá potrebné náležitosti podľa prílohy č. 9 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, KRONOSPAN, s. r. o., Lučenecká cesta 1335/21, 960 01 Zvolen, IČO 

36 059 323 (ďalej len „navrhovateľ“) doručil dňa 23. 12. 2020 na Ministerstvo životného 

prostredia Slovenskej republiky, sekciu environmentálneho hodnotenia a odpadového 
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hospodárstva, 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“) zámer navrhovanej 

činnosti „ VÝROBA DREVNÝCH VEĽKOPLOŠNÝCH MATERIÁLOV – výroba MDF 

dosiek“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“).  

 

MŽP SR 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 (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán 

podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. f) zákona upovedomilo podľa § 18 ods. 3 správneho 

poriadku, listom č. 3679/2021-1.7/lb; 121/2021 zo dňa 04. 01. 2021, známych účastníkov 

konania, že dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti začalo, podľa § 18 ods. 1 správneho 

poriadku, správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov navrhovanej 

činnosti na životné prostredie.  

 

Predmetom navrhovanej činnosti je výstavba linky na výrobu drevných veľkoplošných 

materiálov – MDF dosiek s odhadovanou kapacitou výroby na 450 000 m3 vyrobených dosiek 

za rok, a predstavuje tak, podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona, navrhovanú činnosť uvedená 

v prílohe č. 8 časti A zákona, ak nejde o činnosť realizovanú na účely uvedené v § 18 ods. 1 

písm. b) zákona.  

 

MŽP SR v súlade s § 22 ods. 5 zákona a § 29 ods. 1 správneho poriadku vyzýva 

navrhovateľa, aby podanie doplnil. Zároveň mu vracia jedno listinné vyhotovenie zámeru.   

 

Oblasť doplnenia zámeru navrhovanej činnosti: 

 

 V zámere, na str. 11 a 14, je uvedené, že predmetná navrhovaná činnosť je zaradená podľa 

prílohy č. 8 zákona do kapitoly č. 5. Drevospracujúci, celulózový a papierenský priemysel, 

položky č. 3. Výroba drevovláknitých a drevotrieskových dosiek (časť A od 50 000 m3/rok 

vstupných materiálov). V zmysle aktuálneho znenia prílohy č. 8 zákona je výroba 

drevovláknitých a drevotrieskových dosiek zaradená do kapitoly č. 5, pod položku č. 2, tzn. 

v zámere je uvedené nesprávne číslo položky. Uvedené je potrebné v zámere opraviť.  

 V exekutívnom súhrne a v časti V.3 zámeru je uvedené, že zámer sa predkladá na 

vykonanie zisťovacieho konania podľa § 29 zákona, nakoľko navrhovaná činnosť svojím 

rozsahom spĺňa podmienky pre povinné hodnotenie. V zámere navrhovanej činnosti sa 

zároveň uvádza, že ide o novú činnosť. Uvedené si navzájom odporuje, nakoľko 

ustanovenie § 29 zákona pojednáva o zámere navrhovanej činnosti predkladaným za 

účelom vykonania zisťovacieho konania (t. j. keď je navrhovaná činnosť zaradená podľa § 

18 ods. 2 písm. a) zákona alebo podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona). Navrhovaná činnosť 

však dosahuje, resp. prekračuje prahovú hodnotu ustanovenú v časti A – povinné 

hodnotenie, a je tak zaradená podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona. Z uvedeného dôvodu je 

potrebné v zámere opraviť, že zámer sa predkladá podľa § 22 zákona. 

 V zámere je niekoľkokrát spomenutá odvolávka na prílohu 10. Uvedená príloha však nie je 

súčasťou listinného vyhotovenia zámeru a nenachádza sa ani na elektronickom nosiči dát. 

Uvedené je potrebné doplniť. 

 V časti IV.12 zámeru absentuje vyhodnotenie súladu s aktuálne platnou územnoplánovacou 

dokumentáciou (vyjadrenie, či je navrhovaná činnosť v súlade s aktuálnym znením 

Územného plánu mesta Zvolen). Uvedené je potrebné doplniť. 
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 V zámere je uvedená limitná hodnota na ochranu zdravia ľudí pre častice PM2,5: 25 μg.m–3. 

Podľa prílohy č. 1 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky  

č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia v znení neskorších predpisov, je od 01. 01. 2020 pre 

znečisťujúcu látku PM2,5 stanovená limitná hodnota 20 μg.m–3. Predmetnú hodnotu je 

potrebné v zámere aktualizovať. 

 V zámere doplniť kategorizáciu stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle 

prílohy č. 1 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 

Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších 

predpisov. 

 

Podľa § 22 ods. 1 zákona je navrhovateľ povinný na MŽP SR doručiť zámer 

navrhovanej činnosti písomne a elektronicky. MŽP SR žiada navrhovateľa o doručenie 

dvoch listinných vyhotovení doplneného zámeru navrhovanej činnosti vrátane príloh, pre 

potreby MŽP SR a dotknutej obce, a jedného vyhotovenia vrátane príloh na elektronickom 

nosiči dát.  

 

V prípade, že navrhovateľ nedoplní podanie v určenej lehote, MŽP SR konanie zastaví 

podľa § 30 správneho poriadku.  

 

Poučenie: 

 

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

nemožno odvolať.  

 

Príloha 

1 x Zámer (len pre navrhovateľa) 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Roman  Skorka 

riaditeľ odboru 

 

 

 

Doručuje sa: 

Dotknutá obec/ účastník konania (poštou): 

1. Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen 

Navrhovateľ/ účastník konania (poštou): 

2. KRONOSPAN, s. r. o., Lučenecká cesta 1335/21, 960 01 Zvolen 


