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Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a odpadového hospodárstva 
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

      

 

     Bratislava, 23. apríla 2021 

    Číslo: 6071/2021- 1.7/pb 

               22942/2021 

 

ROZHODNUTIE 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody, 

biodiverzity a odpadového hospodárstva, 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 vplyvov navrhovanej 

činnosti „Košice m. č. Barca – Zariadenie na úpravu vybraných druhov odpadov“ na 

životné prostredie, navrhovateľa Enviroline, s. r. o., Košice, Svätoplukova 37, 040 01 

Košice, IČO 31 713 645 
 

nie je potrebné vypracúvať. 

 

Odôvodnenie: 

 
Navrhovateľ, Enviroline, s. r. o., Košice, Svätoplukova 37, 040 01 Košice, 

IČO 31 713 645 (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 01. 03. 2021 Ministerstvu životného 

prostredia Slovenskej republiky, sekcii ochrany prírody, biodiverzity a odpadového 

hospodárstva, 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 o posudzovaní 

vplyvov“) zámer navrhovanej činnosti „Košice m. č. Barca – Zariadenie na úpravu 

vybraných druhov odpadov“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“) vypracovaný podľa prílohy 

č. 9 zákona o posudzovaní vplyvov. Zámer navrhovanej činnosti vypracoval navrhovateľ dňa 

22. 02. 2021.  

 

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 o posudzovaní vplyvov, 

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

č. 6071/2021-1.7/pb; 12818/2021; 12819/2021-int. zo dňa 08. 03. 2021, že dňom doručenia 
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zámeru navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku správne konanie  

vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie.  

 

MŽP SR zároveň listom č. 6071/2021-1.7/pb; 12818/2021; 12819/2021-int. zo dňa 

08. 03. 2021, podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov, zaslalo zámer navrhovanej 

činnosti povoľujúcemu orgánu, rezortnému orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci.  
 

Zámer navrhovanej činnosti MŽP SR, v súlade s § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní 

vplyvov, zverejnilo na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky, na adrese:  

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/kosice-m-c-barca-zariadenie-na-upravu-

vybranych-druhov-odpadov 

 

MŽP SR zároveň o skutočnosti, že navrhovaná činnosť podlieha posudzovaniu 

predpokladaných vplyvov na životné prostredie, informovalo verejnosť v súlade s § 24 ods. 1 

písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov, na webovom sídle Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky, na vyššie uvedenej adrese, a taktiež na úradnej tabuli Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky. 

 

MŽP SR zároveň listom č. 6071/2021-1.7/pb; 12818/2021; 12819/2021-int. zo dňa 

08. 03. 2021 požiadalo dotknutú obec, aby podľa § 65g ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov 

do 10 dní od doručenia zámeru navrhovanej činnosti o ňom informovala verejnosť  

a zverejnila ho v celom rozsahu na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má 

zriadené, a súčasne MŽP SR dotknutú obec informovalo, že ak nie je možné zverejniť  

na úradnej tabuli obce zámer navrhovanej činnosti v celom rozsahu, obec na úradnej tabuli 

obce zverejní informáciu o tom, kde a kedy možno do zámeru navrhovanej činnosti 

nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z neho kópie. Zároveň  

MŽP SR požiadalo dotknutú obec, aby podľa § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov 

oznámila, kde a kedy možno do zámeru navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže 

verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať a taktiež  

MŽP SR dotknutú obec upozornilo, že zámer navrhovanej činnosti musí byť verejnosti 

sprístupnený v celom rozsahu najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho 

doručení. 

 

Dotknutá obec – mesto Košice informovala verejnosť zverejnením informácie na 

úradnej tabuli mesta Košice dňa 12. 03. 2021 o predmetnom zámere navrhovanej činnosti 

a o možnosti nahliadnutia do zámeru navrhovanej činnosti v elektronickej podobe na webovej 

stránke mesta, na adrese: https://www.kosice.sk/clanok/kosice-m-c-barca-zariadenie-na-

upravu-vybranych-druhov-odpadov. Dotknutá obec – mesto Košice taktiež informovala 

o tom, kde a kedy bolo možné do zámeru navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote 

mohla verejnosť zaslať pripomienky a miesto, kde bolo možné pripomienky podávať, pričom 

zabezpečila sprístupnenie zámeru navrhovanej činnosti pre verejnosť po dobu najmenej 

21 pracovných dní od zverejnenia informácie o jeho doručení. 

   

MŽP SR listom č. 6071/2021-1.7/pb; 12818/2021; 12819/2021-int. zo dňa 

08. 03. 2021 vyzvalo rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknuté obce a dotknuté orgány, 

podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov, na doručenie stanoviska v zákonom 

stanovenej lehote, t. j. do 21 dní od doručenia zámeru navrhovanej činnosti (vrátane 

informácie o dobe a spôsobe zverejnenia zámeru navrhovanej činnosti obcou), pričom 

upozornilo, že ak nedoručia písomné stanovisko v uvedenej lehote, bude podľa § 23 ods. 4 

zákona o posudzovaní vplyvov považované ich stanovisko za súhlasné.  

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/kosice-m-c-barca-zariadenie-na-upravu-vybranych-druhov-odpadov
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/kosice-m-c-barca-zariadenie-na-upravu-vybranych-druhov-odpadov
https://www.kosice.sk/clanok/kosice-m-c-barca-zariadenie-na-upravu-vybranych-druhov-odpadov
https://www.kosice.sk/clanok/kosice-m-c-barca-zariadenie-na-upravu-vybranych-druhov-odpadov
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K zámeru navrhovanej činnosti bolo, podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov, 

doručených 8 písomných stanovísk od povoľujúceho a zároveň rezortného orgánu 

(Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody, biodiverzity 

a odpadového hospodárstva, odbor environmentálnych rizík, biologickej bezpečnosti 

a odpadového hospodárstva), dotknutej obce (mesto Košice) a dotknutých orgánov 

(Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia zmeny klímy a ochrany 

ovzdušia, odbor ochrany ovzdušia; Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia; Okresné 

riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach; Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva so sídlom vo Košiciach; Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej 

vodnej správy, Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 

ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej správy ochrany 

ovzdušia). Všetky doručené stanoviská boli súhlasné, bez požiadavky vypracovania správy o 

hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie (ďalej len „správa 

o hodnotení“). 7 stanovísk bolo bez pripomienok, prípadne obsahovali upozornenia na 

dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov. Verejnosť sa k zámeru navrhovanej 

činnosti osobitne nevyjadrila.  

 

Z pripomienky od povoľujúceho a zároveň rezortného orgánu – Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky, sekcie ochrany prírody, biodiverzity a odpadového 

hospodárstva, odboru environmentálnych rizík, biologickej bezpečnosti a odpadového 

hospodárstva, uvedenej nižšie, však nevyplynula potreba doplniť informácie uvedené 

v zámere navrhovanej činnosti.  

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody, 

biodiverzity a odpadového hospodárstva, odbor environmentálnych rizík, biologickej 

bezpečnosti a odpadového hospodárstva (ďalej len „Odbor odpadového hospodárstva“) 

(list č. 14416/2021 zo dňa 15. 03. 2021) v stanovisku predložilo nasledovnú požiadavku: 

• nakoľko sa budú v prevádzke navrhovanej činnosti spracovávať činnosťou D9 

podľa prílohy č. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zneškodňovať (ďalej len „zákon 

o odpadoch“) aj niektoré druhy olejov (13 01 10, 13 02 02, 13 02 08), je potrebné 

doplniť do časti II.16 Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa 

osobitných predpisov aj potrebné získanie autorizácie podľa § 89 ods. 1 písm. a) 

bod 2 zákona o odpadoch na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových 

olejov – vzhľadom k tomu je potrebné do časti II.14 Povoľujúci orgán doplniť  

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.  

 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie požiadavku Odboru odpadového hospodárstva na 

vedomie a v ďalšom priebehu konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné 

prostredie bude Odbor odpadového hospodárstva v pozícii povoľujúceho a zároveň rezortného 

orgánu. Požiadavka na získanie autorizácie podľa § 89 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona 

o odpadoch na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov v povoľovacom konaní 

bude zahrnutá aj v záverečnom stanovisku.  

 

Nakoľko sú údaje uvedené v zámere navrhovanej činnosti postačujúce, vzhľadom na 

charakter, rozsah a vplyvy navrhovanej činnosti, ako aj s prihliadnutím na stanoviská doručené 

k zámeru navrhovanej činnosti podľa § 23 zákona o posudzovaní vplyvov a po ich podrobnom 

posúdení, MŽP SR v súlade s § 32 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov rozhodlo tak, ako je 

uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  
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Na ďalší postup hodnotenia sa primerane použijú ustanovenia § 33 až 39 zákona  

o posudzovaní vplyvov. V ďalších krokoch procesu posudzovania bude zámer navrhovanej 

činnosti plniť funkciu správy o hodnotení.  
 

Poučenie 

 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na MŽP SR v lehote do 

15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi 

konania.  

 

 

 

 

          Mgr. Barbora Donevová 

                                                                         poverená vykonávaním funkcie riaditeľa odboru 

 

 

Rozdeľovník 

Doručuje sa (poštou): 

Dotknutá obec/ účastník konania: 

1. Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

 

Navrhovateľ/ účastník konania: 

2. Enviroline, s. r. o., Košice, Svätoplukova 37, 040 01 Košice 

 

 


