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ROZSAH HODNOTENIA 

 

určený podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre hodnotenie 

vplyvov navrhovanej činnosti „Mobilné stredisko obehového hospodárstva“. 

 

Navrhovateľ, ECO Recycling Services s. r. o., Tekovská Breznica 593, 966 52 

Tekovská Breznica, IČO 53 500 156 (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 28. 04. 2021 

Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, sekcii ochrany prírody, biodiverzity  

a odpadového hospodárstva (v súčasnosti sekcia posudzovania vplyvov na životné 

prostredie), 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 „Mobilné stredisko obehového hospodárstva“ (ďalej len „navrhovaná 

činnosť“) vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona. 

 

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) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona, upovedomilo podľa § 18 ods. 3 

správneho poriadku, listom č. 8381/2021-6.6/lb; 23715/2021; 23716/2021-int. zo dňa  

03. 05. 2021, známych účastníkov konania, že podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku dňom 

doručenia zámeru navrhovanej činnosti začalo správne konanie vo veci posudzovania 

predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. 

 

MŽP SR následne predložilo zámer navrhovanej činnosti na zaujatie stanoviska podľa  

§ 23 ods. 1 zákona zainteresovaným subjektom a zároveň ho zverejnilo na webovom sídle 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese: 

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/mobilne-stredisko-obehoveho-hospodarstva 

 

Predmetom navrhovanej činnosti je zhodnocovanie stavebných a iných odpadov 

prostredníctvom mobilných zariadení, a to činnosťou R5 Recyklácia alebo spätné získavanie 

iných organických materiálov a R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou 

z činností R1 až R11. 

 

V rámci navrhovanej činnosti sa uvažuje s nasledovnými drviacimi a triediacimi 

zariadeniami s kapacitou vypočítanou na základe tzv. „štítkového výkonu“: 
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 drvič Kleemann MC 110 Z Evo  
(max. výkon uvádzaný výrobcom 330 t/hod. x 2 000 hod. = 660 000 t/rok); 

 drvič Kleemann MC 110 Zi Evo 2  
(max. výkon uvádzaný výrobcom 400 t/hod. x 2 000 hod. = 800 000 t/rok); 

 drvič Kleemann MR 110 Z Evo 2  
(max. výkon uvádzaný výrobcom 350 t/hod. x 2 000 hod. = 700 000 t/rok); 

 drviaca lopata MB Crusher BF 90.3  
(max. výkon uvádzaný výrobcom 80 t/hod. x 2 000 hod. = 160 000 t/rok); 

 triedič Kleemann MS 13 Z  
(max. výkon uvádzaný výrobcom 280 t/hod. x 2 000 hod. = 560 000 t/rok); 

 triedič Kleemann MS 15 Z  
(max. výkon uvádzaný výrobcom 400 t/hod. x 2 000 hod. = 800 000 t/rok); 

 triedič Kleemann MS 953 Evo  
(max. výkon uvádzaný výrobcom 500 t/hod. x 2 000 hod. = 1 000 000 t/rok). 

 

Uvedené mobilné zariadenia môžu pracovať samostatne alebo v zostave ako 

technologické linky. Z navrhovaných zariadení je možné zostaviť 3 technologické linky -  

každá linka bude obsahovať 1 drvič a 1 triedič, pričom drviaca lopata sa bude podľa 

prevádzkových potrieb striedať pri jednotlivých linkách. 

 

Navrhovaná činnosť bude realizovaná na rôznych lokalitách v rámci celého územia 

Slovenskej republiky, pričom mobilné zariadenia nebudú prevádzkované na jednom mieste 

dlhšie ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov. 

 

Mobilné zariadenia budú v čase nečinnosti umiestnené v Mobilnom stredisku 

obehového hospodárstva, ktoré sa bude nachádzať v Banskobystrickom samosprávnom kraji, 

v okrese Žarnovica, v obci Orovnica, v katastrálnom území Orovnica, na parcelách č. 1729, 

1730, 1731, 1734, 1736/3 (Register C-KN). Úprava a zhodnocovanie stavebných a iných 

odpadov bude vykonávané v mieste vzniku odpadov – mimo Mobilného strediska obehového 

hospodárstva.  

 

Prvou lokalitou umiestnenia navrhovanej činnosti bude parcela č. 888/1 (Register  

C-KN) v okrese Žarnovica, v obci Tekovská Breznica, v katastrálnom území Tekovská 

Breznica, definovaná ako zastavaná plocha a nádvorie, kde budú zariadenia použité  

na recykláciu odpadov s katalógovým číslom 17 01 01 betón a 17 03 02 bitúmenové zmesi iné 

ako uvedené v 17 03 01, pochádzajúcich z prebiehajúcej rekonštrukcie rýchlostnej cesty R1. 

 

Navrhovaná činnosť je podľa prílohy č. 8 zákona zaradená nasledovne: 

 
Kapitola č. 9. Infraštruktúra 

Pol. 

číslo 
Činnosť, objekty a zariadenia 

Prahové hodnoty 

Časť A 

(povinné 

hodnotenie) 

Časť B 

(zisťovacie 

konanie) 

6. 

Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem 

zhodnocovania odpadov uvedeného 

v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu 

a spracovanie ostatných odpadov 

 od 5 000 t/rok    

11. Zariadenie na zhodnocovanie ostatného 

stavebného odpadu 
od 100 000 t/rok 

od 50 000 t/rok  

do 100 000 t/rok 
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Nakoľko MŽP SR v súlade s § 22 ods. 6 zákona, na základe odôvodnenej žiadosti 

navrhovateľa, upustilo rozhodnutím č. 8381/2021-6.6/lb; 22178/2021 zo dňa 26. 04. 2021  

od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti, bol zámer navrhovanej činnosti    

predložený v nulovom a jednom realizačnom variante navrhovanej činnosti. 

 

Prerokovanie v zmysle § 30 ods. 1 zákona vo veci navrhovanej činnosti sa vykonalo  

v súlade s § 65g ods. 1 zákona v listinnej a elektronickej podobe 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). 

 

Na základe odborného posúdenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti, 

zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk  

od zainteresovaných subjektov, MŽP SR určuje nasledujúci rozsah hodnotenia navrhovanej 

činnosti, ktorého návrh bol prerokovaný v zmysle predchádzajúceho odseku: 

 

 

1. VARIANTY  PRE  ĎALŠIE  HODNOTENIE 

 

Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti sa určuje dôkladné 

zhodnotenie nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť 

neuskutočnila), a variantu uvedeného v zámere navrhovanej činnosti. 

 

 

2. ROZSAH  HODNOTENIA  URČENÝCH  VARIANTOV 

 

2.1.  Všeobecné podmienky  

 

2.1.1. Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení vplyvov navrhovanej 

činnosti na životné prostredie (ďalej len „správa o hodnotení“). Vzhľadom na povahu 

a rozsah navrhovanej činnosti a jej lokalizáciu je potrebné, aby správa o hodnotení 

obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 11 zákona, 

primerane charakteru navrhovanej činnosti.  

2.1.2. Na vypracovanie správy o hodnotení sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa v študijnom odbore zodpovedajúcom odboru činnosti alebo oblasti činnosti 

uvedenej vo vyhláške č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej 

spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie. 

2.1.3. Pre hodnotenie navrhovanej činnosti sa nestanovuje časový harmonogram, ani žiadne 

špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti. 

Platnosť rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti je 3 roky od jeho určenia.  

2.1.4. Navrhovateľ doručí na MŽP SR kompletné vyhotovenie správy o hodnotení  

v listinnej podobe v počte 3 kusy, samostatné všeobecne zrozumiteľné záverečné 

zhrnutie v listinnej podobe v počte 4 kusy a správu o hodnotení a všeobecne 

zrozumiteľné záverečné zhrnutie (samostatne) na elektronickom nosiči dát v počte  

1 kus (MŽP SR si vyhradzuje právo spresniť konečný počet dokumentácií podľa 

potrieb vyplývajúcich z ustanovení zákona). 
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2.2.  Špecifické požiadavky 

 

Z predloženého zámeru navrhovanej činnosti a zo stanovísk doručených k zámeru 

navrhovanej činnosti vyplynula potreba v správe o hodnotení podrobnejšie rozpracovať 

nasledovné okruhy otázok súvisiacich s navrhovanou činnosťou: 

 

2.2.1 Nakoľko umiestnenie mobilných zariadení v čase ich nečinnosti - na parcelách  

č. 1729, 1730, 1731, 1734, 1736/3 (Register C-KN), v katastrálnom území Orovnica, 

je iné ako ich umiestnenie pri zhodnocovaní odpadov – prvou lokalitou 

zhodnocovania odpadov má byť parcela č. 888/1 (Register C-KN), v katastrálnom 

území Tekovská Breznica, je potrebné v správe o hodnotení vyhodnotiť vplyvy 

navrhovanej činnosti na životné prostredie osobitne vo vzťahu k umiestneniu 

mobilných zariadení v čase ich nečinnosti a osobitne vo vzťahu k umiestneniu 

mobilných zariadení pri zhodnocovaní odpadov; 

2.2.2 Vyhodnotiť dopravné zaťaženie dotknutého územia. Osobitne vyhodnotiť vplyvy 

dopravy technologických zariadení na miesto ich činnosti a späť na ich dočasné 

uloženie - tieto vplyvy vyhodnotiť v ročnom a mesačnom rozsahu. Percentuálne 

vyhodnotiť vplyv prepravy mobilných zariadení na zaťaženosť jednotlivých cestných 

ťahov, ktoré budú v dôsledku navrhovanej činnosti využívané; 

2.2.3 Spresniť časový rozsah pôsobenia mobilných zariadení v priestoroch roľníckeho 

družstva v obci Tekovská Breznica – parcela č. 888/1 (Register C-KN) a uviesť 

predpokladané množstvo odpadu, ktoré má byť na tomto mieste zhodnotené; 

2.2.4 V správe o hodnotení vyňať z ďalšieho posudzovania kód činnosti R13 Skladovanie 

odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia 

pred zberom na mieste vzniku). Uvedené je v rozpore s § 5 ods. 4 písm. c) zákona  

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (predmetný kód činnosti sa udeľuje len pri stacionárnom 

zariadení);  

2.2.5 Prehodnotiť a preukázať potrebu nakladania s odpadmi katalógovými číslami:  

10 01 02 - popolček z uhlia, 10 01 03 - popolček z rašeliny a neošetreného dreva,  

10 09 03 - pecná troska, 10 09 06 - odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie 

iné ako uvedené v 10 09 05, 10 09 08 - odlievacie jadrá a formy použité na 

odlievanie iné ako uvedené v 10 09 07, 10 10 03 - pecná troska, 10 10 06 - odlievacie 

jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 05, 10 10 08 - 

odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 07, 17 06 04 

- izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03, 19 01 12 - popol  

a škvara iné ako uvedené v 19 01 11. V prípade nepreukázania potreby nakladania 

s uvedenými odpadmi v rámci navrhovanej činnosti, tieto v správe o hodnotení 

vynechať z nakladania s odpadmi; 

2.2.6 Doplniť kategorizáciu zdroja znečisťovania ovzdušia podľa 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;  

2.2.7 Vyhodnotiť, či navrhovaná činnosť zodpovedá kritériám BAT technológií; 

2.2.8 Vypracovať akustickú štúdiu, ktorá zhodnotí vplyv hluku a vibrácií navrhovanej 

činnosti na obyvateľov žijúcich v obci Tekovská Breznica a Orovnica, pričom 

zohľadní aj možný kumulatívny vplyv s jestvujúcimi zdrojmi hluku a vibrácií v danej 
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lokalite. Na základe jej výsledkov vypracovať návrh opatrení na elimináciu 

nepriaznivých účinkov z hľadiska hluku a vibrácií; 

2.2.9 Vypracovať rozptylovú štúdiu, ktorá v rámci posúdenia vplyvov navrhovanej 

činnosti na zdravie obyvateľstva, z titulu znečisťovania ovzdušia, zohľadní aj možný 

kumulatívny vplyv s jestvujúcimi zdrojmi znečisťovania ovzdušia v danej lokalite. 

Na základe jej výsledkov vypracovať návrh opatrení na zmiernenie nepriaznivých 

vplyvov; 

2.2.10 V bode A.II.12 správy o hodnotení uviesť ako dotknutú obec, okrem obce Orovnica, 

aj obec Tekovská Breznica (v zámere navrhovanej činnosti sa v rámci bodu II.11 

uvádza ako dotknutá obec len obec Orovnica). Nakoľko budú navrhovanou 

činnosťou dotknuté dve katastrálne územia a dve obce – je potrebné im v správe 

o hodnotení venovať pozornosť rovnocenne; 

2.2.11 V bode X. správy o hodnotení okrem zhrnutia navrhovanej činnosti a jej vplyvov  

na životné prostredie sa vyjadriť ku všetkým pripomienkam doručeným k zámeru 

navrhovanej činnosti a k tomuto rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti,  
v prehľadnej forme vyhodnotiť splnenie všetkých požiadaviek a odporúčaní  

zo stanovísk doručených k zámeru navrhovanej činnosti a k určenému rozsahu 

hodnotenia navrhovanej činnosti, prípadne odôvodniť ich nesplnenie.  

 

 

3. UPOZORNENIE 

 

Podľa § 30 ods. 6 zákona a v súlade s bodom 2.1.3 rozsahu hodnotenia je platnosť 

rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti 3 roky od jeho určenia. 

 

Podľa § 30 ods. 7 zákona je navrhovateľ povinný v spolupráci s dotknutou obcou 

bezodkladne informovať verejnosť spôsobom v mieste obvyklým o určenom rozsahu 

hodnotenia navrhovanej činnosti.  

 

Podľa § 30 ods. 8 zákona môže verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, 

dotknutý orgán a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej 

činnosti do 10 pracovných dní od jeho zverejnenia podľa § 30 ods. 7 zákona príslušnému 

orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Mgr. Barbora Donevová 

         poverená vykonávaním funkcie  

         riaditeľa odboru 
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Rozdeľovník 

 

Doručuje sa (elektronicky): 

1. Obec Orovnica, Orovnica 96, 966 52 Orovnica 

2. Obec Tekovská Breznica, Tekovská Breznica 566, 966 52 Tekovská Breznica 

3. ECO Recycling Services s. r. o., Tekovská Breznica 593, 966 52 Tekovská Breznica 

4. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 

štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Námestie Ľudovíta 

Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica  

5. Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská 

Bystrica 

6. Okresný úrad Žarnovica, odbor krízového riadenia, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica 

7. Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53,  

966 81 Žarnovica 

8. Okresný úrad Žarnovica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Bystrická 

53, 966 81 Žarnovica 

9. Okresný úrad Žiar nad Hronom – pracovisko Žarnovica, pozemkový a lesný odbor, 

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica 

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila  

a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom  

11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, SNP 127, 

965 01 Žiar nad Hronom 

12. Ministerstvo životného prostredia, sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia, odbor 

ochrany ovzdušia, TU 

13. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia obehového 

hospodárstva, odbor odpadového hospodárstva, TU 

Doručuje sa (poštou): 

14. Ing. Dana Mišíková, splnomocnenec občianskej iniciatívy, Orovnica 218, 966 52 

Tekovská Breznica 

15. MVDr. Bibiána Kelemenová, Orovnica 189, 966 52 Tekovská Breznica 

 

 


