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ROZHODNUTIE 

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ 

 

  

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, rozhodlo podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

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

podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti 

„Triediareň odpadov Levice – doplnenie druhov odpadov“, navrhovateľa Waste 

transport, a. s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava, IČO 36 046 221 takto: 

 

Zmena navrhovanej činnosti „Triediareň odpadov Levice – doplnenie druhov 

odpadov“ uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti 

 

sa nebude posudzovať 

 

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

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

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na 

životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie určuje nasledovné 

podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné 

prostredie: 
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 Zabezpečiť dobrý technický stav strojov a zariadení používaných v zariadení; 

 Do prevádzkového poriadku zariadenia zapracovať aj opatrenia na zamedzenie 

rozptylu odpadov do okolia pred triedením, počas neho a počas prepravy do zariadenia 

 

Odôvodnenie: 

 

1. Úkony pred vydaním rozhodnutia 

Navrhovateľ, Waste transport, a. s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava,  IČO 36 046 

221 (ďalej len „navrhovateľ“) doručil dňa 19. 04. 2021 na Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky, sekciu ochrany prírody, biodiverzity a odpadového hospodárstva, odbor 

posudzovania vplyvov na životné prostredie (v súčasnosti už sekcia posudzovania vplyvov na 

životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie) (ďalej len „MŽP SR“) 

v súlade s § 18 ods. 2 písm. c) a 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 „Triediareň odpadov Levice – doplnenie druhov odpadov“ (ďalej 

len „zmena navrhovanej činnosti“).  

 

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. f) zákona o posudzovaní vplyvov, 

upovedomilo podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku všetkých známych účastníkom konania, 

že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 správneho 

poriadku správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny 

navrhovanej činnosti na životné prostredie. 

 

MŽP SR podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov zverejnilo oznámenie 

o zmene navrhovanej činnosti na svojom webovom sídle a zaslalo toto upovedomenie listom 

č. 8478/2021-6.6/dh, 21556/2021, 21557/2021-int. zo dňa 22. 04. 2021 povoľujúcemu, 

dotknutému a rezortnému orgánu a dotknutej obci a vyzvalo na doručenie stanoviska 

v zákonom stanovenej lehote. MŽP SR zároveň zaslalo dotknutej obci oznámenie o zmene 

navrhovanej činnosti v listinnom vyhotovení. 

 

Zmena navrhovanej činnosti je zverejnená na webovom sídle Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky, na adrese:  
 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/triediaren-odpadov-levice-doplnenie-druhov-

odpadov- 

2. Vyjadrenia k podkladom pre vydanie rozhodnutia 

Zmena navrhovanej činnosti je podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov 

zaraditeľná nasledovne: 

9. Infraštruktúra 

Pol. 

číslo 

 

Činnosť, objekty a zariadenia 

Prahové hodnoty 

Časť A Časť B 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/triediaren-odpadov-levice-doplnenie-druhov-odpadov-
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/triediaren-odpadov-levice-doplnenie-druhov-odpadov-
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(povinné 

hodnotenie) 

(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 

10. Zhromažďovanie odpadov zo železných 

kovov, z neželezných kovov alebo starých 

vozidiel 

 bez limitu 

 

Pôvodná navrhovaná činnosť bola predmetom posudzovania vplyvov na životné 

prostredie podľa vtedy platného zákona o posudzovaní vplyvov, výsledkom ktorého bolo 

Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky vydané záverečné stanovisko 

č. 9612/08-3.4/bj zo dňa 06. 04. 2009 pre navrhovanú činnosť „Triediareň odpadov Levice“. 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na základe výsledkov  procesu 

posudzovania vykonaného vtedy platného zákona  o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov odporúčalo realizáciu navrhovanej 

činnosti „Triediareň odpadov Levice“ za predpokladu splnenia podmienok a realizácie 

opatrení uvedených záverečnom stanovisku.  

 

V súčasnosti je pôvodná navrhovaná činnosť povolená rozhodnutím Okresného úradu 

Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-LV-OZSP-2016/009342-ODP-Z zo 

dňa 27. 06. 2016 a jeho zmenou č. OU-LV-OZSP-2018/013687-004/ODP-Z zo dňa 

19. 11. 2018. 

 

Rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec mohli podľa  

§ 29 ods. 9 zákona o posudzovaní vplyvov doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská  

k zmene navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od jeho doručenia. Nedoručené písomné 

stanovisko v uvedenej lehote sa považuje za súhlasné.  

 

Verejnosť mohla doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k zmene navrhovanej 

činnosti do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 29 ods. 8 zákona 

o posudzovaní vplyvov. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej 

lehote doručené dotknutej obci. 

 

K predmetnej zmene navrhovanej činnosti boli podľa zákona o posudzovaní vplyvov 

doručené na MŽP SR nasledujúce stanoviská: 

1. Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Rozmarínová 4, 

934 01 Levice, listom č. OU-LV-OSZP-2021/007528-002 zo dňa 13. 05. 2021 

z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny vo svojom stanovisku uvádza, že 

zmena navrhovanej činností sa bude realizovať na území s prvým stupňom 

ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov. Zmena navrhovanej činnosti nezasahuje do území s vyšším 

stupňom ochrany a zároveň na dotknuté územie nezasahujú územia európskeho 

významu. 

Vyjadrenie: MŽP SR berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie. 

 

2. Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Rozmarínová 4, 

934 01 Levice, listom č. OU-LV-OSZP-2021/007553-002 zo dňa 10. 05. 2021 
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z hľadiska štátnej vodnej správy nemá pripomienky k predloženej zmene 

navrhovanej činnosti. 

Vyjadrenie: MŽP SR berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie. 

 

3. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody, 

biodiverzity a odpadového hospodárstva, odbor environmentálnych rizík 

a biologickej bezpečnosti a odpadového hospodárstva, listom č. 23558/2021 zo 

dňa 04. 05. 2021 vo svojom stanovisku konštatuje, že k zmene navrhovanej 

činnosti nemajú z vecnej pôsobnosti odboru zásadné pripomienky.  

Vyjadrenie: MŽP SR berie stanovisko rezortného orgánu na vedomie. 

 

4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach, listom 

č. ORHZ-LV2-/2021/000336 zo dňa 10. 0. 2021 uvádza, že z hľadiska ochrany 

pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie. 

Vyjadrenie: MŽP SR berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie. 

 

5. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra  listom 

č. CS-7744/2021 CZ13469/2021 zo dňa 10. 05. 2021 v doručenom stanovisku 

z hľadiska záujmov Nitrianskeho samosprávneho kraja v oblasti regionálneho 

rozvoja, zabezpečenia rozvoja územia a zamestnanosti, z hľadiska súladu so 

schváleným Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja, vrátane jeho zmien 

a doplnkov uvádza, že k predloženej zmene navrhovanej činnosti nemá 

pripomienky. 

Vyjadrenie: MŽP SR berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie. 

 

6. Okresný úrad Levice, odbor krízového riadenia, Rozmarínová 4, 934 01 Levice, 

listom č. OU-LV-OKR-2021/002492-005 zo dňa 06. 05. 2021 vo svojom 

stanovisku uvádza, že z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva nemá 

pripomienky k predloženej zmene navrhovanej činnosti. 

Vyjadrenie: MŽP SR berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie.  

 

V zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku je správny orgán povinný dať účastníkom 

konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k 

jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.  

 

MŽP SR listom č. 8478/2021-6.6 /dh, 26311/2021, zo dňa 18. 05. 2021 podľa § 33 ods. 

2 správneho poriadku oznámilo účastníkom konania, že účastníci konania a zúčastnené osoby 

majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu 

jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, a to v lehote do 5 pracovných dní odo dňa 

doručenia upovedomenia.  

 

MŽP SR pre oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia určilo, že do spisu bolo možné 

nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na Ministerstve životného prostredia 

Slovenskej republiky, na adrese Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, v pracovných 

dňoch v čase od 9:00 do 14:00.  

 

Do vydania rozhodnutia nikto z účastníkov konania neprejavil záujem oboznámiť sa 

so stanoviskami doručenými príslušnému orgánu v rámci zisťovacieho konania ani 

s podkladmi súvisiacimi so zmenou navrhovanej činnosti. 
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3. Odôvodnenie vydania rozhodnutia a úvahy, ktoré boli použité pri hodnotení kritérií 

pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov 

 

I. POVAHA A ROZSAH ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 

1. Rozsah zmeny navrhovanej činnosti 

Zmena navrhovanej činnosti predstavuje rozšírenie zoznamu odpadov spracovávaných 

v zariadení na zhodnocovanie odpadov -  na dotrieďovanie a úpravu odpadov zo separovaného 

zberu odpadov, v ktorom bolo povolené spracovávanie nasledovných druhov odpadov: 

číslo odpadu názov druhu odpadu      kategória 

15 01 01  obaly z papiera a lepenky  O 

15 01 02  obaly z plastov   O 

20 01 01  papier a lepenka   O 

20 01 02  sklo     O 

20 03 01  zmesový komunálny odpad  O 

 

Zmena navrhovanej činnosti predstavuje rozšírenie zoznamu odpadov v zmysle 

vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa 

ustanovuje Katalóg odpadov o nasledovné druhy: 

číslo odpadu  názov druhu odpadu         kategória 

07 02 13   odpadový plast O 

15 01 04   obaly z kovu O 

15 01 05   kompozitné obaly O 

15 01 06   zmiešané obaly O 

20 01 03   viacvrstvové kombinované materiály na  

    báze lepenky (kompozity na báze lepenky) O 

20 01 04   obaly z kovu O 

20 01 40   kovy  O 

 

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je zabezpečenie pokračovania činnosti 

zhodnocovania odpadov v existujúcom zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R12 

a R13, a to doplnením vyššie uvedených druhov odpadov, ktoré pôvodcovia týchto odpadov 

požadujú v zariadení vytriediť. 

 

2. Požiadavky zmeny navrhovanej činnosti na vstupy 

Zmena navrhovanej činnosti nevyžaduje záber pôdy, budovanie dopravnej a ani inej 

infraštruktúry. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na zastavané územie vzhľadom 

na to, že bude realizovaná v existujúcom areáli navrhovateľa na parcelách č. 12629/8 a 

12629/9. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k navýšeniu nárokov na 

zásobovanie vodou. Pitná voda pre dennú potrebu bude zabezpečená prípojkou z verejnej 

vodovodnej siete. Realizácia zmeny navrhovanej činnosti si nebude vyžadovať nové 

pripojenie existujúceho areálu na energetické zdroje, ani nové nároky na surovinové zdroje. 

Súčasné energetické zdroje prevádzky sa využijú aj pre zmenu navrhovanej činnosti. Zmenou 

navrhovanej činnosti sa nezmenia nároky na spotrebu elektrickej energie. Zmenou 

navrhovanej činnosti nedôjde ani k zvýšeniu nárokov na pracovné sily. 
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3. Údaje o výstupoch zmeny navrhovanej činnosti 

Zmena navrhovanej činnosti si nebude vyžadovať výstavbu ani stavebné úpravy. 

V rámci zmeny navrhovanej činnosti sa bude manipulovať s ostatným odpadom – triedenie 

na triediacom páse s následnou úpravou lisovaním, pričom v rámci prevádzky sa 

nepredpokladá so vznikom emisií škodlivých látok. Zmena navrhovanej činnosti bude 

v zmysle hygienických požiadaviek vetraná. V rámci zmeny navrhovanej činnosti budú 

vznikať splaškové odpadové vody, ktoré budú cez odlučovač ropných látok odvádzané do 

verejnej kanalizácie. Doplnenie vybraných druhov odpadov prijímaných do zariadenia na 

zhodnocovanie odpadov nebude mať vplyv na vznik odpadových vôd, ich produkcia sa v 

súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti nebude meniť. Pri prevádzke zmeny navrhovanej 

činnosti bude zdrojom hluku, tak ako v súčasnosti doprava, manipulácia s odpadmi. Zmenou 

navrhovanej činnosti nedôjde k zmene charakteru a intenzity zdrojov žiarenia, tepla a zápachu 

na obyvateľstvo. Zmena navrhovanej činnosti nemá také výstupy, ktoré by mohli mať 

významný negatívny vplyv na životné prostredie. V časti triedenia a lisovania odpadov budú 

vznikať aj niektoré nové druhy odpadov, ktoré sú predmetom zmeny navrhovanej činnosti.  

 

 

II. UMIESTNENIE ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 

Zmena navrhovanej činnosti sa bude realizovať v Nitrianskom kraji, v existujúcom 

areáli, ktorý sa nachádza v priemyselnej zóne na okraji mesta Levice, na parcelách č. 12629/8 

a 12629/9, v katastrálnom území mesta Levice. Pozemky sú evidované ako zastavané plochy 

a nádvoria vo vlastníctve Mesta Levice, ktoré má s navrhovateľom uzavretú zmluvu o nájme 

nehnuteľností. 

 

Zmena navrhovanej činnosti sa bude realizovať v uzavretom, oplotenom a 

uzamykateľnom areáli. Technologické zariadenie je umiestnené v oceľovej montovanej hale, 

ku ktorej je pristavený sociálno-prevádzkový objekt. Zariadenie je vybavené certifikovanou 

mostovou váhou. Technológia triedenia odpadov zo sperovaného zberu predstavuje 

štandardnú technológiu triedenia na triediacom páse s následnou úpravou odpadov 

komprimáciou vytriedených odpadov v lisovacom zariadení do formy vhodnej na transport 

do zariadenia na konečné zhodnocovanie vytriedených druhov odpadov. Lisovacie zariadenie 

používané v prevádzke pozostáva z horizontálneho lisu na kontinuálne automatické lisovanie 

odpadov a vertikálneho balíkovacieho lisu. 

 

1. Súčasný stav využívania územia 

Pôvodná navrhovaná činnosť bola predmetom konania podľa zákona o posudzovaní 

vplyvov, pre ktorú Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydalo záverečné 

stanovisko č. 9612/08-3.4/bj zo dňa 06. 04. 2009, v ktorom odporučilo realizáciu navrhovanej 

činnosti vo variante uvedenom v zámere, tzn. výstavba a prevádzka zariadenia na 

dotrieďovanie a úpravu odpadov zo separovaného zberu odpadov v katastrálnom území 

Levice na parc. č. 12629/1 a 12629/2 s maximálnou kapacitou 6000 t/rok spracovávaných 

odpadov pri 3 - zmennej prevádzke, resp. 2000 t/rok pri 1- zmennej prevádzke.  

 

2. Súlad s územnoplánovacou dokumentáciou 

Zmena navrhovanej činnosti nie je v rozpore s územným plánom mesta Levice 

a územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja. 

  



Strana č. 7 rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní č. 8478/2021-6.6/dh, 26314/2021 zo dňa 08. 06. 2021 

 
 
 

3. Územná ochrana 

Dotknuté územie sa nachádza mimo chránených oblastí. Zmena navrhovanej činnosti 

sa bude vykonávať v území, v ktorom platí prvý stupeň ochrany v zmysle zákona 

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Zmena 

navrhovanej činnosti je situovaná mimo územia európskeho významu, chráneného vtáčieho 

územia a mimo súvislú európsku sústavu chránených území Natura 2000.  

 

 

III. VPLYVY ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 

V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledujúce vplyvy 

zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia: 

1. Vplyvy na obyvateľstvo 

Pre realizáciu zmeny navrhovanej činnosti neboli identifikované také negatívne vplyvy, 

ktoré by mohli ovplyvniť pohodu a kvalitu života obyvateľov dotknutej obce, či obyvateľov 

vzdialenejšieho okolia. Zmena navrhovanej činnosť je situovaná mimo územia s obytnou 

funkciou. Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k zmene využívania územia a ani k zmene 

charakteru. Zmena navrhovanej činnosti v porovnaní so súčasným stavom, nebude 

predstavovať pri dodržaní platných bezpečnostných a hygienických opatrení zdroj iných 

škodlivín, ktoré by mohli ohroziť zdravie obyvateľstva. Pri dodržaní predpísaných postupov 

a podmienok manipulácie, hygienických a bezpečnostných zásad nebude počas realizácie 

zmeny navrhovanej činnosti dochádzať k ohrozeniu zdravia pracovníkov prevádzky, ani 

obyvateľstva. 

 

2. Vplyvy na horninové prostredie nerastné suroviny, geodynamické javy a 

geomorfologické pomery a reliéf 

Realizáciou ani prevádzkou zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá vznik 

významných vplyvov na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické  

a geomorfologické pomery. V najbližšom okolí dotknutého územia sa nenachádza žiadne 

ťažené ani výhľadové ložisko nerastných surovín. Zmena navrhovanej činnosti nevyžaduje 

stavebné práce ani stavebné úpravy. Potenciálny negatívny vplyv môže byť zapríčinený v 

prípade vzniku havárie, ktorej však možno účinne predísť dôsledným dodržiavaním 

bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy.  

 

3. Vplyvy na ovzdušie a klimatické pomery  

Nitriansky kraj sa z väčšej časti rozkladá na Podunajskej nížine, čiastočne sem zasahujú 

pohoria Považský Inovec, Tríbeč, Pohronský Inovec a Štiavnické vrchy. Dominantnými 

zdrojmi znečisťovania ovzdušia v Nitrianskom kraji je cestná doprava. Pre vykurovanie 

domácností sa tu využíva najmä zemný plyn, podiel tuhých palív je v porovnaní s ostatnými 

zónami nižší, s výnimkou hornatejšej oblasti na severe kraja. Podľa Správy o kvalite ovzdušia 

v Slovenskej republike (r. 2019) sú tu priemyselné zdroje znečisťovania ovzdušia z hľadiska 

príspevku k lokálnemu znečisteniu ovzdušia základnými znečisťujúcimi látkami menej 

významné. V závislosti od meteorologických podmienok sa v Nitrianskom kraji môže prejaviť 

vplyv chemického priemyslu. Počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti sa očakáva vplyv 

na dotknuté územie totožný so súčasným stavom. Vzhľadom na vyššie uvedené, sa významné 

negatívne vplyvy, vyvolané zmenou navrhovanej činnosti, na ovzdušie nepredpokladajú. 
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Rozsah a charakter zmeny navrhovanej činnosti nevytvára predpoklad pre ovplyvnenie 

klimatických pomerov predmetnej lokality ani širšieho záujmového územia. 

 

4. Vplyvy na vodné pomery 

Vzhľadom na charakter zmeny navrhovanej činnosti sa významné vplyvy na vodné 

pomery neočakávajú, nakoľko produkcia splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového 

odtoku sa v súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti nebude meniť. Odpadové vody, vody 

z povrchového odtoku, ktoré by mohli byť znečistené ropnými látkami z obslužných vozidiel 

budú odvádzané do verejnej kanalizácie až po prečistení v odlučovači ropných látok. 

 

5. Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy 

Realizácie zmeny navrhovanej činnosti nebude mať negatívny vplyv na faunu, flóru ani 

biotopy. 

 

6. Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz 

Zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje výrazne negatívny vplyv na krajinu  

a krajinný obraz v porovnaní so súčasným stavom. Zmena navrhovanej činnosti neovplyvní 

štruktúru dotknutého územia, a nedôjde ani k zmene spôsobu využívania predmetnej lokality, 

ktorý je v súlade so schváleným územným plánom mesta Levice.  

 

7. Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma 

Dotknuté územie nie je súčasťou území, ktoré sú predmetom ochrany v zmysle zákona 

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V okolí mesta 

Levice sa nenachádzajú národné parky ani chránené krajinné oblasti. V širšom okolí sa 

nachádzajú CHKO Štiavnické vrchy a CHKO Ponitrie. Realizáciou zmeny navrhovanej 

činnosti nedôjde k zásahu do osobitne chránených a záujmových území a do objektov ochrany 

prírody a krajiny. Zmena navrhovanej činnosti nezasahuje do území sústavy Natura 2000. 

Chránené vtáčie územia sú od priemyselného areálu vzdialenejšie než územia európskeho 

významu. 

 

8. Vplyvy na územný systém ekologickej stability 

Zmena navrhovanej činnosti priamo nezasahuje do žiadnych prvkov územného systému 

ekologickej stability. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti tak nedôjde ku zmene vplyvu 

na územný systém ekologickej stability. 

 

9. Kumulatívne a synergické vplyvy 

Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na zložky životného prostredia a zdravie 

obyvateľstva, vrátane kumulatívnych a synergických vplyvov, zostanú za predpokladu 

dodržiavania schválených postupov v rámci prevádzkových poriadkov a pri jej normálnej 

prevádzke porovnateľné so súčasným stavom.  

 

10. Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice 

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k vplyvom presahujúcim štátne 

hranice Slovenskej republiky. 

 

 



Strana č. 9 rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní č. 8478/2021-6.6/dh, 26314/2021 zo dňa 08. 06. 2021 

 
 
 

IV. ZÁVEREČNÉ VYHODNOTENIE 

MŽP SR pri posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných 

vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona  

o posudzovaní vplyvov vychádzalo z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, pričom 

použilo aj Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, uvedené 

v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných 

a súkromných projektov na životné prostredie. MŽP SR konštatuje, že v rámci realizácie 

zmeny navrhovanej činnosti nebude dochádzať k významným negatívnym vplyvom na 

životné prostredie a obyvateľstvo. Krajina a prírodné hodnoty jednotlivých zložiek životného 

prostredia ostanú zachované. 

MŽP SR posúdilo zmenu navrhovanej činnosti uvedenú v oznámení o zmene 

navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a jej  rozsahu a zároveň v kumulácii 

s predchádzajúcou vykonávanou navrhovanou činnosťou, miesta vykonávania zmeny 

navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie 

obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. 

Ide o zmenu navrhovanej činnosti, ktorá spočíva v rozšírení zoznamu odpadov v zmysle 

vyhlášky Ministerstva životnéhe prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z. ktorou sa 

ustanovuje Katalóg odpadov. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti MŽP SR vyhodnotilo 

predpokladané vplyvy súvisiace s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti, s ohľadom na ich 

význam, vlastnosti a očakávaný rozsah (pravdepodobnosť, predpokladaný rozsah, 

predpokladaný účinok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu, vrátane možnej kumulácie 

s okolitými činnosťami), ako nevýznamné. 

 

K zmene navrhovanej činnosti bolo doručených celkovo 6 stanovísk od rezortného 

orgánu a dotknutých orgánov, ktoré boli súhlasné bez pripomienok alebo s pripomienkami 

súvisiacimi s dodržaním všeobecne platných právnych predpisov. Písomné stanoviská od 

ostatných subjektov konania, ktoré ich nedoručili v termíne podľa § 29 ods. 9 zákona o 

posudzovaní vplyvov sa považujú za súhlasné. Žiadne z doručených stanovísk nepožadovalo 

ďalšie posudzovanie podľa zákona o posudzovaní vplyvov. MŽP SR s poukazom na doručené 

súhlasné stanoviská, má za to, že zmena navrhovanej činnosti je v dotknutom území 

akceptovateľná. 

 

MŽP SR na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej zmeny navrhovanej 

činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk 

konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických 

a bezpečnostných opatrení nebude zmena navrhovanej činnosti predstavovať taký zásah do 

životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie 

obyvateľov, a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zmenu 

navrhovanej činnosti je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom 

stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.   

 

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec  

o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom 

webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce. 

 

Poučenie:  
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Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa  

§ 61 ods. 1 správneho poriadku na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.  

 

V prípade verejnosti sa podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov za deň 

doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 

zákona o posudzovaní vplyvov na webovom sídle ministerstva. Toto rozhodnutie je po 

vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné 

správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení 

neskorších predpisov. 

 

   

Mgr. Barbora Donevová 

poverená vykonávaním funkcie 

riaditeľa odboru 
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Rozdeľovník 

 

Doručuje sa: (poštou) 

Dotknutý orgán: 

1. Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, 934 01 Levice;  

2. Waste transport, a. s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava; 

3. Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Rozmarínová ul. 4, 934 

01 Levice; 

4. Okresný úrad Levice, odbor krízového riadenia, Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice; 

5. Okresný úrad Levice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Rozmarínová 

ul. 4, 934 01 Levice; 

6. Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor, Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice; 

7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach Požiarnická č.7, 

934 01 Levice;   

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, Komenského 3186/4, 

934 05 Levice; 

9. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra; 

10. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody, 

biodiverzity a odpadového hospodárstva, odbor environmentálnych rizík, biologickej 

bezpečnosti a odpadového hospodárstva, TU 

 


