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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  

prerušuje  konanie 

vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti „Závod 

spracovania starých vozidiel a elektroodpadu“, navrhovateľa AUTOVRAKOVISKO, 

s.r.o., Priemyselná 11, 900 27 Bernolákovo, IĆO 35 686 375, na dobu 30 dní. 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na 

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

AUTOVRAKOVISKO, s.r.o., Priemyselná 11, 900 27 Bernolákovo, zastúpeného 

spoločnosťou INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11, Banská Bystrica aby podľa  

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

predpisov, a 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 predloženie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 

vypracovaného podľa prílohy č. 8a k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

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

navrhovanej činnosti „Závod spracovania starých vozidiel a elektroodpadu“. 

Odôvodnenie:  

Dňa 15. 11. 2021 bol na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu 

posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

(ďalej len „MŽP SR“), doručený od Okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o životné 

prostredie, zámer navrhovanej činnosti „Závod spracovania starých vozidiel a elektroodpadu“ 

(ďalej len „navrhovaná činnosť“), navrhovateľa AUTOVRAKOVISKO, s.r.o., Priemyselná 11, 

900 27 Bernolákovo, IĆO 35 686 375, zastúpeného spoločnosťou  INECO, s.r.o., Mladých 
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budovateľov 2, 974 11, Banská Bystrica,  IĆO 36 738 379 (ďalej len „navrhovateľ“). 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 podania začalo zisťovacie konanie 

o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie. MŽP SR o tejto 

skutočnosti upovedomilo podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku známych účastníkov konania 

listom č. 13852/2021-11.1.1/mo, 63506/2021, zo dňa 18. 11. 2021. 

Pre navrhovanú (existujúcu, povolenú) činnosť má navrhovateľ platné autorizácie na 

spracovanie starých vozidiel a na spracovanie elektroodpadu udelenú Ministerstvom životného 

prostredia Slovenskej republiky. 

Do zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) bol zákonom č. 302/2019 Z. z. 

doplnený § 135f, podľa ktorého, platnosť rozhodnutia vydaného pred 1. januárom 2021 nie je 

možné predlžovať.  

V súvislosti s ustanovením § 135f zákona o odpadoch nie je podľa názoru Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky, možné predĺžiť platnosť súhlasu v súlade s § 97 ods. 

17 zákona o odpadoch a autorizácie podľa § 91 zákona o odpadoch (ďalej len „povolenie“). 

Podľa usmernenia MŽP SR pri postupe uplatňovania zákona č. 24/2006 Z. z.  

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov v súvislosti s § 135f  zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak navrhovaná činnosť alebo jej 

zmena, ktorá je povolená, realizovaná alebo v štádiu realizácie, ale nebola predmetom konania 

podľa zákona o posudzovaní vplyvov v minulosti, má byť predmetom zisťovacieho konania 

ako zmena navrhovanej činnosti. 

Podľa prílohy č. 8 k zákonu  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“) je (existujúca, povolená) navrhovaná činnosť zaraditeľná nie len do kapitoly č. 9. 

Infraštruktúra, položiek 6., 9. a 10., ako je uvedené v zámere, ale  aj do kapitoly č. 9. 

Infraštruktúra, do položky č. 7. Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie zhodnocovanie 

nebezpečných odpadov v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, alebo 

úprava, spracovanie a zhodnocovanie nebezpečných odpadov a podľa časti A bez limitu 

podlieha povinnému hodnoteniu.  

Na základe vyššie uvedeného MŽP SR uvádza, že ide o zmenu navrhovanej činnosti 

uvedenej v prílohe č. 8 časti A zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je podľa § 18 ods. 2 písm. 

c) zákona o posudzovaní vplyvov predmetom zisťovacieho konania, v rámci ktorého je 

potrebné predložiť na príslušný orgán oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy 

č. 8 a tohto zákona. 

Poučenie: 

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

odvolať. 
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Podľa § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku správny orgán konanie zastaví, ak účastník 

konania na výzvu správneho orgánu v určenej lehote neodstráni nedostatky svojho podania.  

 

 

Mgr. Barbora Donevová 

riaditeľka odboru                                           

 

 

Príloha 

2 x Zámer a 2 prílohy zámeru (vrátenie dokumentácie navrhovateľovi) 

 

Doručuje sa poštou: 

1. INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11, Banská Bystrica  

2. Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo  


