Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Číslo: 7184/2018-1.7/bj
Bratislava,18. júla 2018
ROZHODNUTIE
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 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 § 32 ods. 1 zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov určuje, že správu o hodnotení činnosti „Zhodnocovanie
odpadov mobilným zariadením HARTL POWERCRUSHER“ navrhovateľa DESTROY,
s.r.o., Odborárska 52, 831 02 Bratislava, v zastúpení EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03
Bratislava
nie je potrebné vypracúvať.
Odôvodnenie:
Navrhovateľ, DESTROY, s.r.o., Odborárska 52, 831 02 Bratislava, v zastúpení
EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 22. 05.
2018 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, odboru 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 „Zhodnocovanie odpadov mobilným
zariadením HARTL POWERCRUSHER“ (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. 7184/2018-1.7/bj zo dňa 28. 05. 2018, známych účastníkov konania, že dňom doručenia

2. strana rozhodnutia č. 7184/2018-1.7/bj zo dňa 18. 07. 2018

zámeru navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci
posudzovania vplyvov na životné prostredie.
MŽP SR zaslalo podľa § 23 ods. 1 zákona zámer navrhovanej činnosti povoľujúcemu
orgánu, rezortnému orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci a zároveň vyzvalo na doručenie
písomného stanoviska podľa § 23 ods. 4 zákona.
Verejnosť bola o navrhovanej činnosti informovaná na úradnej tabuli mesta Partizánske od
06. 06. 2018 do 03. 07. 2018 a na webovom sídle www.enviroportal.sk.
K zámeru navrhovanej činnosti bolo doručených celkovo päť stanovísk. Verejnosť
k zámeru navrhovanej činnosti nepodala žiadne stanovisko. Zo stanovísk doručených k zámeru
navrhovanej činnosti nevyplynula požiadavka podrobnejšieho hodnotenia vplyvov v správe o
hodnotení. Pripomienky dotknutých orgánov boli charakteru dodržiavania všeobecne záväzných
platných právnych predpisov a noriem v oblasti životného prostredia, technických predpisov a
pod. Mesto Partizánske ako dotknutá obec odporučilo na realizáciu variant č. 2, pri ktorom bude
zabezpečené skrápanie odpadu, čím sa zmierni negatívny vplyv na okolité prostredie.
Dňa 12. 07. 2018 sa konalo v budove Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky prerokovanie rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti. Zástupcovia navrhovateľa boli
oboznámení s doručenými stanoviskami k zámeru navrhovanej činnosti a akceptovali požiadavky
zo strany dotknutých orgánov štátnej správy.
Nakoľko sú údaje uvedené v zámere postačujúce vzhľadom na charakter, rozsah
a predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti, ako aj s prihliadnutím na stanoviská doručené
k zámeru podľa § 23 zákona a po ich vyhodnotení, MŽP SR v súlade s § 32 ods. 1 zákona,
v spolupráci s rezortným orgánom a povoľujúcim orgánom, rozhodlo tak ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
MŽP SR v súlade s § 32 ods. 1 zákona o tejto skutočnosti informuje navrhovateľa,
povoľujúci orgán, rezortný orgán, dotknutý orgán, dotknutú obec a dotknutú verejnosť. MŽP SR
zároveň túto informáciu zverejní na svojom webovom sídle.
Na ďalší postup hodnotenia sa primerane použijú ustanovenia § 33 až 39 zákona. V ďalších
krokoch procesu posudzovania bude zámer plniť funkciu správy o hodnotení.
Podľa § 34 ods. 1 zákona dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia správy o
hodnotení činnosti podľa § 33 ods. 1 informuje o doručení správy o hodnotení činnosti verejnosť
a zároveň ju zverejní počas 30 dní na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle, ak ho má
zriadené, a oznámi, kde a kedy možno do správy o hodnotení činnosti nahliadnuť, robiť z nej
výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie; zároveň uvedie, v akej lehote môže
verejnosť podávať pripomienky a označí miesto, kde sa môžu podávať.
Dotknutá obec v súlade s ustanovením § 34 ods. 2 zákona zabezpečí po dohode
a v spolupráci s navrhovateľom verejné prerokovanie navrhovanej činnosti.
Termín a miesto verejného prerokovania navrhovanej činnosti je dotknutá obec povinná,
podľa § 34 ods. 3 zákona, oznámiť verejnosti najneskôr desať pracovných dní pred jeho
konaním a prizvať naň, okrem verejnosti aj MŽP SR ako príslušný orgán, rezortný orgán
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a dotknutý orgán.
Z verejného prerokovania je dotknutá obec podľa § 34 ods. 4 zákona povinná v spolupráci
s navrhovateľom vyhotoviť záznam a doručiť ho MŽP SR do desiatich pracovných dní od
verejného prerokovania.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku na
MŽP SR, v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia
účastníkovi konania.

Ing. Roman Skorka
riaditeľ odboru
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