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Vec 

Intezifikácia výroby repkového oleja a biodieslu - zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej 

činnosti a upovedomenie o začatí konania 

 

Navrhovateľ MEROCO, a. s. so sídlom Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov,                   

IČO 35 775 203 a navrhovateľ Poľnoservis, a. s. so sídlom Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, 

IČO 35 703 156 v splnomocnení spoločnosťou EKOS Plus, spol. s r. o., so sídlom Župné 

námestie 7, 811 03 Bratislava, IČO 31 392 547, doručil dňa 09. 06. 2020 na Ministerstvo 

životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu environmentálneho hodnotenia 

a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len 

„MŽP SR“) podľa § 29 ods. 1 písm. b) 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 

„Intezifikácia výroby repkového oleja a biodieslu“ (ďalej len „oznámenie o zmene 

navrhovanej činnosti“), vypracované podľa prílohy č. 8a k zákonu o posudzovaní vplyvov.  

 

S ohľadom na prevádzkovú a priestorovú súvislosť plánovaných zmien dotknutých 

výrobných prevádzok navrhovateľa MEROCO, a. s. (výroba biodieslu) a navrhovateľa 

Poľnoservis, a. s. (výroba repkového oleja a repkových šrotov) sú zmeny navrhovaných činností 

oboch prevádzok v zmysle § 20 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov riešené v rámci jedného 

oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, v spoločnom konaní. 

 

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti navrhovateľa MEROCO, a. s. je zvýšenie 

povolenej produkcie biodieslu (FAME) z 125.000 t/rok na 137.500 t/rok a nárast spotreby 

do výroby vstupujúcich olejov/odpadov zo 127.000 t/rok na 141.000 t//rok; zvyšovanie miery 

zhodnocovania vznikajúcich nie nebezpečných odpadov z 4.900 t/rok na 36.000 t/rok; 

rozšírenie zhodnocovaných odpadov o reesterifikovaný olej a esterifikované mastné kyseliny 

predovšetkým z výroby biopalív - katalógové číslo odpadu 02 03 04.  

 

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti navrhovateľa Poľnoservis, a. s. je zvýšenie 

produkcie repkového oleja z povolených 88.000 t/rok na 120.000 t/rok pri zmene spotreby 

repkového semena zo súčasných 200.000 t/rok na 272.000 t/rok. Súčasťou navrhovaných 

zmien je aj obohacovanie spracovávaných repkových šrotov na trhu výroby krmív o 10.000 

t/rok sušených liehovarníckych výpalkov (tzv. DDGS) z výroby v spoločnosti Enviral, a. s. 

(prevádzka je súčasťou dotknutej priemyselnej zóny). Súčasťou riešených zmien je aj 
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vybudovanie novej linky úpravy surového oleja (tzv. degummingu) so spracovateľskou 

kapacitou 77.500 t/rok (produkcia upraveného oleja je cca 75.980 t/rok), pre zabezpečenie 

uplatnenia už čiastočne rafinovaného oleja na trhu produkcie biopalív (biodieslu), v prípade 

prebytku z dôvodu zníženého záujmu u kľúčového odberateľa MEROCO, a. s.  

 

V rámci zisťovacieho konania bude príslušný orgán rozhodovať o tom či sa daná zmena 

navrhovanej činnosti bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov.  

 

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 o posudzovaní vplyvov, podľa § 18 ods. 3 

správneho poriadku upovedomuje známych účastníkov konania, že podľa § 18 ods. 2 správneho 

poriadku dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo správne konanie vo 

veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné 

prostredie.  

 

MŽP SR ako príslušný orgán zasiela podľa § 29 ods. 6 písm. a) zákona o posudzovaní 

vplyvov dotknutej obci oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v listinnom vyhotovení 

a povoľujúcemu orgánu a dotknutému orgánu prostredníctvom informácie o zverejnení na 

webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese: 

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/intezifikacia-vyroby-repkoveho-oleja-biodieslu 

 

Zároveň na tejto adrese MŽP SR zverejnilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 

podľa § 29 ods. 6 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov. 

 

V súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 

orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) 

doručuje MŽP SR list v elektronickej forme a v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov 

doručuje MŽP SR dotknutej obci oznámenie o zmene navrhovanej činnosti aj v listinnom 

vyhotovení. Lehoty pre dotknutú obec budú plynúť odo dňa doručenia oznámenia o zmene 

navrhovanej činnosti doručením poštovou prepravou. 

 

MŽP SR žiada dotknutú obec, aby podľa § 65g ods. 3 zákona do desiatich pracovných 

dní po doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti zverejnila v celom rozsahu 

dokumentáciu oznámenia zmeny navrhovanej činnosti na svojom webovom sídle, ak ho má 

zriadené, a na úradnej tabuli obce. Ak nie je možné zverejniť na úradnej tabuli obce 

dokumentáciu v celom rozsahu, obec na úradnej tabuli obce zverejní informáciu o tom, kde 

a kedy možno do nej nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej 

kópie. Zároveň podľa § 29 ods. 8 zákona dotknutá obec informuje verejnosť o tom, kde a kedy 

možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť 

zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. 

 

MŽP SR žiada zabezpečiť sprístupnenie celého rozsahu dokumentácie oznámenia 

o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej desať pracovných dní od zverejnenia 

uvedených informácií. 

 

 Podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní vplyvov rezortný orgán, povoľujúci orgán, 

dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť na adresu MŽP SR: Ministerstvo životného 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/intezifikacia-vyroby-repkoveho-oleja-biodieslu
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prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového 

hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 

č. 1, 812 35 Bratislava písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti (vrátane 

informácie o dobe a spôsobe zverejnenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti obcou) do 

desiatich pracovných dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej 

lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné.  

  

Verejnosť môže doručiť na MŽP SR písomné stanovisko k oznámeniu o zmene 

navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií 

dotknutou obcou; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote 

doručené dotknutej obci. 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

Ing. Roman Skorka  

riaditeľ odboru  

 

 

 

Príloha  

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (pre dotknutú obec) 

 

Rozdeľovník  

Doručuje sa s prílohou (poštou aj elektronicky): 

Dotknutá obec: 

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

Doručuje sa bez prílohy (elektronicky): 

Navrhovateľ - v splnomocnení: 

2. EKOS Plus, spol. s. r. o., Župné námestie 7, 811 03 Bratislava 

Povoľujúci orgán: 

3. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Bratislava - stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, 

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra 

Dotknutý orgán: 

4. Mestský úrad Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 

5. Obecný úrad Červeník, Kalinčiakova 26, 920 42 Červeník 

6. Trnavský samosprávny kraj, P. O. Box 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava 

7. Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa 

odpadového hospodárstva, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec 
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8. Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, 

Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec 

9. Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa 

ochrany ovzdušia, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec  

10. Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa na 

úseku ochrany prírody a krajiny, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec 

11. Okresný úrad Hlohovec, odbor krízového riadenia, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec 

12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Dopravná 1, 

921 01 Piešťany  

13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, P. O. Box 

1, 917 09 Trnava 9 

Rezortné orgány: 

14. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 

Bratislava 212  

15. Ministerstvo životného prostredia, Sekcia environmentálneho hodnotenia 

a odpadového hospodárstva, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie, 

Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava 

16. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 


