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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 ods. 2, v súlade s § 29 ods. 11 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 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 „Recyklácia vybraných 

druhov stavebných odpadov“, navrhovateľa CEMMAC, a. s., Cementárska 14, 914 42 

Horné Srnie, IČO 31 412 106, takto: 

 

Zmena navrhovanej činnosti „Recyklácia vybraných druhov stavebných 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 sa 
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pre realizáciu zmeny navrhovanej činnosti „Recyklácia vybraných druhov stavebných 

odpadov“ určujú nasledovné podmienky:  

- Pri preprave a skladovaní odpadu obmedziť znečisťovanie zaplachtovaním alebo 

kapotážou sypkých materiálov/odpadov, v prípade potreby ich aj kropiť.  

- Do zoznamu zhodnocovaných odpadov doplniť druh odpadu kat. č. 20 03 08 drobný 

stavebný odpad. 

 

Odôvodnenie:  

Navrhovateľ, CEMMAC, a. s., Cementárska 14, 914 42 Horné Srnie, IČO 31 412 106 

(ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 28. 01. 2022 Ministerstvu životného prostredia 

Slovenskej republiky, sekcii posudzovania vplyvov na životné prostredie, odboru 

posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“), 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“) oznámenie o zmene 

navrhovanej činnosti „Recyklácia vybraných druhov stavebných odpadov“ (ďalej len „zmena 

navrhovanej činnosti“).   

MŽP SR upovedomilo podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) známych 

účastníkov konania, listom č. 5210/2022-11.1.1/vt, 8963/2022, 8970/2022-int., zo dňa 

14. 02. 2022, o tom, že podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku dňom doručenia oznámenia 

o zmene navrhovanej činnosti začalo zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov zmeny 

navrhovanej činnosti na životné prostredie. 

Navrhovaná činnosť „Využívanie alternatívnych palív na báze odpadov v rotačnej peci 

na výpal cementárskeho slinku“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“), ktorej predmetom bolo 

využívanie alternatívnych palív na báze odpadov ako náhrady časti energie z fosílnych palív 

na výpal slinku, s predpokladom dávkovať do rotačnej pece 2,5 tony tuhých odpadov za 

hodinu, čo predstavuje cca 15 500 t/rok a spoluspaľovanie kvapalných odpadov, ktoré malo 

predstavovať 5 500 t/rok, v rámci cementárne s výrobnou kapacitou 400 000 t/rok slinku 

a 600 000 t/rok cementu, bola posudzovaná podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky 

č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov 

a bolo vydané záverečné stanovisko č. 1729/03-1.12, zo dňa 28. 10. 2003, v ktorom 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky odporučilo realizáciu navrhovanej 

činnosti. 

V nasledujúcom období bolo vydané vyjadrenie k zmene navrhovanej činnosti 

„Využívanie alternatívnych palív na báze odpadov v rotačnej peci pri príprave slinku“ 

č. 4884/2014-3.4/ml zo dňa 17. 03. 2014, v ktorom Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky uviedlo, že sa nepredpokladá podstatný nepriaznivý vplyv na životné 

prostredie, a preto nie je predmetom povinného posudzovania podľa § 18 ods. 4 vtedy 

platného zákona a rozhodnutia č. 4277/2015-3.4/vt, zo dňa 14. 05. 2015 k zmene navrhovanej 

činnosti „Rozšírenie počtu používaných palív a surovín – zmena integrovaného povolenia“ 

a č. 8026/2017-1.7/vt, zo dňa 19. 10. 2017 k zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie počtu 

druhov používaných alternatívnych palív a zvýšenie kapacity energeticky zhodnocovaných 

odpadov – zmena integrovaného povolenia“, ktorými Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky rozhodlo, že tieto zmeny sa nebudú posudzovať podľa zákona. 

Výpal slinku prebieha v rotačnej peci s 5-stupňovým cyklónovým výmenníkom tepla 

a predkalcináciou. Projektovaný výkon rotačnej pece je 1 200 t slinku za deň. Základným 
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palivom v procese výpalu je jemne zomleté čierne uhlie. Od roku 2005 sa časť tepla 

potrebného na výpal slinku nahradila alternatívnymi palivami na báze odpadov. 

Primárnou surovinou pri výrobe slinku je vápenec a sliene a slienité vápence v ročnom 

množstve cca 600 000 t/rok. Rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, 

Inšpektorátu životného prostredia Žilina č. 6341-34484/2013/Pat/770100103/Z49 zo dňa 

16. 12. 2013 bolo povolené materiálové zhodnocovanie nebezpečných odpadov v celkovom 

množstve cca 10 000 ton/rok, a ostatných odpadov v celkovom množstve cca 20 000 ton/rok 

(rozhodnutím č. 2907-20334/2015/Daň/770100103/Z54 zo dňa 10. 07. 2015 boli doplnené 

druhy materiálovo zhodnocovaných ostatných odpadov). V poslednom období navrhovateľ 

zaznamenal záujem zo strany obyvateľov obce, ako aj okolitých samospráv odovzdávať 

stavebný odpad, ktorý vzniká pri sanáciách rodinných domov a búracích prácach do 

cementárne, za účelom jeho materiálového zhodnotenia.  

Na základe uvedeného je predmetom zmeny navrhovanej činnosti rozšírenie povolených 

druhov odpadov (kat. č. 01 04 09, 10 01 03, 10 01 05, 10 09 08, 19 09 02, 16 11 05, 17 01 06) 

zhodnocovaných v rámci existujúcej prevádzky činnosťou R5 Recyklácia alebo spätné 

získavanie anorganických materiálov v zmysle prílohy č. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o odpadoch“), o nasledovné druhy odpadov v zmysle vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 

v znení neskorších predpisov:  

17 01 01 betón (O) 

17 01 02 behly (O) 

17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika (O) 

17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené 

v 17 01 06 (O) 

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 

a 17 09 03 (O) 

20 03 08  drobný stavebný odpad  

Zároveň sa taktiež plánuje navýšiť množstvo materiálovo zhodnocovaných stavebných 

ostatných odpadov zo v súčasnosti povolených 20 000 t/rok na 40 000 t/rok. 

Podľa predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti uvedený stavebný odpad 

bude podliehať štandardnému prijímaciemu procesu surovín do prevádzky navrhovateľa, t. j. 

prvotná vizuálna kontrola na vrátnici, jeho následné odváženie na vstupnej váhe, preprava 

a vyloženie do určeného priestoru a prípadné krátkodobé skladovanie. Následne sa stavebný 

odpad a surovina nasype do drviča, podrví a stáva sa súčasťou výrobno-technologického 

procesu, z ktorého vzíde vyrobený slinok a vo finálnej forme cement. 

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v existujúcom areáli navrhovateľa 

v Hornom Srní, okres Trenčín, na parcelách KN-C 2257/4 (váha), 2244/32, 2244/21 (dočasné 

zhromaždenie odpadov a drvič), v rámci existujúcej prevádzky cementárne. Pozemky sú 

v katastri nehnuteľností evidované ako zastavané plochy a nádvoria. Vzdialenosť zmeny 

navrhovanej činnosti (drvič) od najbližšej obytnej zástavby je cca 830 m.  

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nevyžaduje žiadne zmeny technického ani 

technologického riešenia. Činnosti pri príjme a mechanickom spracovaní uvedených druhov 

stavebných odpadov budú vykonávané existujúcimi technologickými zariadeniami 

v existujúcom areáli. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na súčasnú technológiu, 
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energie a zdroje, ide iba o rozšírenie druhov a množstva materiálovo zhodnocovaných 

ostatných odpadov.  

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať žiadne iné nároky na suroviny a nebude mať 

žiadne nové požiadavky na vstupy oproti súčasným nárokom. Z prijatého stavebného odpadu 

nevznikne žiadny iný odpad, stavebný odpad vo výrobe cementu nahradí časť suroviny. 

Materiálové zhodnocovanie stavebného odpadu bude predstavovať v konečnom dôsledku 

určité šetrenie prírodných zdrojov pri výrobe slinku – vápenca a slieňov.  

Doprava súvisiaca s prevádzkou cementárne sa zabezpečuje prostredníctvom cestnej 

a železničnej dopravy. Areál cementárne je pripojený na cestu I/57, ktorá severne pokračuje do 

Českej republiky, a južne v priestore medzi Nemšovou a Dubnicou nad Váhom sa pripája 

mimoúrovňovou križovatkou na diaľnicu D1. Areál cementárne má vybudovanú vlastnú 

železničnú vlečku s pripojením na trať č. 123 Trenčianska Teplá – Horné Srnie – Vlársky 

priesmyk. Zmena navrhovanej činnosti bude využívať existujúcu dopravnú infraštruktúru. 

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti si nevyžaduje budovanie nových prístupov, ani zmenu 

resp. úpravu v existujúcom systéme organizácie dopravy.  

Zmena navrhovanej činnosti nevyžaduje trvalý ani dočasný záber poľnohospodárskej 

pôdy ani lesných pozemkov, nakoľko sa bude realizovať v existujúcej prevádzke za využitia 

existujúcich technologických zariadení bez nárokov na vybudovanie alebo rekonštrukciu 

existujúcej infraštruktúry. Znečistenie pôdy sa v dôsledku zmeny navrhovanej činnosti 

nepredpokladá. 

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať negatívne vplyvy na geomorfologické pomery 

dotknutého územia. Pri jej realizácii sa neplánujú žiadne aktivity (napr. terénne úpravy, 

násypy, výkopy), ktoré by spôsobili geomorfologické zmeny dotknutého územia. Zmenou 

navrhovanej činnosti nebude negatívne ovplyvnená ťažba nerastných surovín, naopak dôjde 

k šetreniu prírodných zdrojov. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nebudú produkované 

látky, ktoré by spôsobili znečistenie horninového prostredia v dotknutej lokalite.  

Zásobovanie cementárne pitnou vodou a úžitkovou vodou je zabezpečené z vlastného 

zdroja vody (kopaná studňa s odporučeným odberom s výdatnosťou 12,5 l.s-1). Voda sa 

využíva aj na sociálne účely aj ako chladiaca voda v technologických zariadeniach. Zmenou 

navrhovanej činnosti sa nezmenia nároky na potrebu technologickej vody ani vody na sociálne 

účely, ani sa nezmení množstvo vznikajúcich odpadových vôd. Priemyselné odpadové vody 

z chladenia cementovej mlynice sú po prečistení vypúšťané do recipientu, splaškové vody zo 

sociálnych zariadení sú zvedené do verejnej kanalizácie. Realizáciou zmeny navrhovanej 

činnosti nedôjde k ovplyvneniu hydrologických ani hydrogeologických pomerov dotknutého 

územia, ani k vplyvu na kvalitu vôd. V blízkosti cementárne tečie tok Vlára, ktorý zemnou 

navrhovanej činnosti nebude ovplyvnený. 

Výroba cementu je podľa prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 

o ovzduší v znení neskorších predpisov, veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia. Hmotnostné 

koncentrácie znečisťujúcich látok v odpadových plynoch z jestvujúcich zariadení veľkého 

zdroja znečistenia ovzdušia sú monitorované a vyhodnocované. Realizáciou zmeny 

navrhovanej činnosti nedôjde k zmene emisií. Produkcia látok znečisťujúcich ovzdušie sa 

oproti súčasnému stavu nezmení. Stavebný odpad bude po prijatí umiestnený vo vyhradenom 

priestore a následne bude spolu s primárnou surovinou – vápencom a slieňami, podrvený 

v drviči a použitý v ďalšej časti výrobného procesu. Nakoľko stavebný odpad nahradení časť 
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suroviny, nebudú vznikať žiadne nové znečisťujúce látky, ani sa nezvýši celkové množstvo 

doposiaľ emitovaných znečisťujúcich látok.  

Z dôvodu realizácie zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k ovplyvneniu klimatických 

pomerov v dotknutom území v porovnaní so súčasným stavom.  

Zmena navrhovanej činnosti sa bude realizovať v areáli existujúcej cementárne, pričom 

bude využívať existujúce zariadenia. Z pohľadu ovplyvnenia obyvateľstva kvalitou ovzdušia 

vplyvom realizácie zmeny navrhovanej činnosti, nedôjde k zmene oproti súčasnosti, keďže 

stavebný odpad bude nahrádzať časť primárnej suroviny a po prijatí bude umiestnený vo 

vyhradenom priestore a následne bude spolu s primárnou surovinou – vápencom a slieňami, 

podrvený v drviči a použitý v ďalšej časti výrobného procesu. Nebudú preto vznikať žiadne 

nové znečisťujúce látky, ani sa nezvýši celkové množstvo doposiaľ emitovaných 

znečisťujúcich látok. Odprášenie drviča a dopravných zariadení zostáva zabezpečené 

lamelovým filtrom HERDING typ HSL 1500 18/18 GZ. Drvič je vzdialený od najbližšej 

obytnej zástavby cca 830 m. 

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nepredstavuje žiadnu zmenu v hlukovej situácii 

na lokalite v porovnaní s existujúcim stavom. Používaná technológia v dotknutej prevádzke je 

riešená s minimalizáciou produkovaného hluku. Z pohľadu ovplyvnenia obyvateľstva hlukom 

a vibráciami budú súčasné ekvivalentné hladiny v obytnom území na rovnakej úrovni ako 

v súčasnosti a vzhľadom na vzdialenosť najbližšej obytnej zástavby nebude zmena 

navrhovanej činnosti z hľadiska pôsobenia hluku a vibrácií predstavovať vplyv na pohodu 

a kvalitu života obyvateľov. 

Z pohľadu dopravnej intenzity a jej vplyvov na obytné územie sa navýši počet prejazdov 

automobilov na prístupovej komunikácii do areálu a po vnútroareálových komunikáciách 

v dôsledku dovozu odpadov. V konečnom dôsledku dôjde iba k presmerovaniu dopravy, ktorá 

by za súčasného stavu smerovala do najbližších zariadení na zhodnocovanie stavebných 

odpadov, resp. na skládky odpadov v okolí. Na základe uvedeného nebude mať doprava 

stavebného odpadu do areálu cementárne významný vplyv na plynulosť cestnej premávky 

a nespôsobí zhoršenie životných podmienok obyvateľstva v porovnaní so súčasným stavom. 

Zmena navrhovanej činnosti neovplyvní hlukové, ani emisno-imisné pomery v obytnej 

zóne obce Horné Srnie a nespôsobí zhoršenie životných podmienok obyvateľstva v porovnaní 

s jestvujúcim stavom. Realizácia zmeny navrhovanej činnosti sa bude vykonávať podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, a preto sa nepredpokladá, že bude predstavovať 

zdravotné riziko pre obyvateľstvo dotknutej obce. 

V rámci zmeny navrhovanej činnosti sa nebude narábať s látkami, ktoré by 

predstavovali priame nebezpečie pre dotknuté obyvateľstvo, pracovníkov a návštevníkov 

dotknutého územia. Cementáreň, ani zmena navrhovanej činnosti, nemá charakter prevádzok 

a zariadení, ktoré by produkovali špecifické toxické látky s negatívnym vplyvom na zdravie 

dotknutého obyvateľstva. Prevádzka cementárne nie je charakteristická významnými výstupmi 

tepla a zápachu do okolitého prostredia. Teplo vznikajúce v rotačnej peci je využité vo 

výmenníkoch tepla a v sušiarni na predhrievanie a sušenie trosky a uhlia. Niektoré 

technologické časti sú chladené chladiacim systémom, kde funkciu chladiaceho média plní 

voda. Teplo z chladiaceho média sa do vonkajšieho prostredia areálu nedostáva. Zmena 

navrhovanej činnosti nebude mať z hľadiska technologického spracovania vplyv na produkciu 

tepla ani zápach. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nie je predpoklad vzniku iného 

žiarenia a iných fyzikálnych polí v porovnaní s existujúcim stavom. 
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Zmena navrhovanej činnosti nemá nároky na nové pracovné miesta. Z dôvodu zmeny 

navrhovanej činnosti sa počet zamestnancov cementárne nezmení. 

Zmena navrhovanej činnosti súvisí s prevádzkou cementárne, ktorá je lokalizovaná 

v území, kde platí 1. stupeň územnej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v ktorom sa uplatňujú ustanovenia 

o všeobecnej ochrane prírody a krajiny. Najbližšie chránené územie – Chránená krajinná 

oblasť Biele Karpaty, je vzdialené cca 1 km a vzhľadom na charakter a rozsah zmeny 

navrhovanej činnosti sa naň nepredpokladá žiadny vplyv. Lokalita zmeny navrhovanej 

činnosti nie je súčasťou žiadneho chráneného vtáčieho územia ani územia európskeho 

významu (Natura 2000), najbližšie územie európskeho významu SKUEV0148 Vlára je 

vzdialené min. 1 km a zmena navrhovanej činnosti naň taktiež nebude mať vplyv.  

V dotknutom území ani jeho blízkom okolí sa nenachádzajú územia zaradené do 

zoznamu Ramsarského dohovoru o mokradiach, ani chránené stromy. Lokalita zmeny 

navrhovanej činnosti nie je súčasťou žiadneho vodohospodársky chráneného územia.  

Vzhľadom na realizáciu zmeny navrhovanej činnosti v rámci prevádzky cementárne sa 

nepredpokladá žiadny vplyv na flóru a faunu dotknutého územia a ich biotopy, či na 

biodiverzitu dotknutého územia a jeho okolia. V súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti 

nie je potrebné realizovať výrub drevín. 

Územie zmeny navrhovanej činnosti – areál cementárne, nie je súčasťou žiadneho 

z prvkov územného systému ekologickej stability a vzhľadom na charakter zmeny 

navrhovanej činnosti jej realizácia nenaruší funkčnosť žiadneho prvku územného systému 

ekologickej stability zasahujúceho do územia obce Horné Srnie. 

Keďže zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v rámci existujúcej cementárne 

v rámci existujúceho procesu výroby cementu, v existujúcich zariadeniach bez akejkoľvek ich 

prestavby a rozšírenia, zmenou navrhovanej činnosti sa nezmení súčasnú štruktúra ani scenéria 

krajiny, zmena navrhovanej činnosti nebude zásahom do krajinného rázu širšieho územia, 

a zmenou navrhovanej činnosti nedôjde ani k zmene využitia územia. 

Vzhľadom na charakter a rozsah zmeny navrhovanej činnosti, ktorá nebude spojená so 

žiadnymi terénnymi úpravami ani zemnými prácami, ani výstavbou, sa vplyvy na kultúrne 

a historické pamiatky, archeologické náleziská, paleontologické náleziská, či významné 

geologické lokality, nepredpokladajú. 

Vzhľadom na charakter a rozsah zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú 

negatívne vplyvy presahujúce štátne hranice Slovenskej republiky.    

Vzhľadom na charakter zmeny navrhovanej činnosti a jej umiestnenie sa nepredpokladá 

jej negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia, obyvateľstvo, historicky, 

kultúrne alebo archeologicky významné oblasti, urbánny komplex, využívanie zeme, únosnosť 

prírodného prostredia, biodiverzitu, ani sa nepredpokladajú významné negatívne kumulatívne 

a synergické vplyvy. Zmena navrhovanej činnosti nezvyšuje pravdepodobnosť vzniku havárií. 

Pozitívnym vplyvom zmeny navrhovanej činnosti bude čiastočné zníženie ťažby 

primárnej suroviny, v dôsledku materiálového zhodnotenia (recyklácie) stavebného odpadu, 

najmä od občanov okolitých obcí a ich samosprávy. Zhodnocovanie odpadov – materiálové aj 

energetické v cementárskom priemysle je efektívne z hľadiska nakladania s odpadmi, ktoré by 

mohli skončiť na skládke odpadov.  

Prevádzka cementárne, ktorá je predmetom zmeny navrhovanej činnosti v zmysle § 18 

ods. 2 písm. c) zákona, sa podľa prílohy č. 8 k zákonu zaraďuje do kapitoly 6. Priemysel 
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stavebných látok, položky č. 1. Cementárne, vápenky (s rotačnými alebo inými pecami) 

s kapacitou – cementového slinku a/alebo cementu od 500 t/deň do časti A, a samotná zmena 

navrhovanej činnosti je zaraditeľná podľa prílohy č. 8 k zákonu aj do kapitoly 

9. Infraštruktúra, položky č. 11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu, 

kde však nedosahuje prahovú hodnotu. 

MŽP SR podľa § 29 ods. 6 písm. a) zákona listom č. 5210/2022-11.1.1/vt, 8963/2022, 

8970/2022-int., zo dňa 14. 02. 2022, zaslalo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 

s možnosťou na zaujatie stanoviska, povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej 

obci, ako aj rezortnému orgánu, a súčasne podľa § 29 ods. 6 písm. b) zákona dňa 14. 02. 2022 

zverejnilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na webovom sídle Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky, na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ 

recyklacia-vybranych-druhov-stavebnych-odpadov-. Na tejto adrese zároveň informovalo 

verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona. 

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti zaslali stanovisko:  

1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia obehového 

hospodárstva, odbor odpadového hospodárstva (list č. 10282/2022 zo dňa 21. 02. 2022) 

Z hľadiska zamerania agendy odboru odpadového hospodárstva odporúča doplniť aj 

druh odpadu 20 03 08 drobný stavebný odpad, ktorý vzniká fyzickým osobám na území obce 

z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý 

sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Vyjadrenie MŽP SR: Akceptuje sa, ide o  odpad, ktorý vzniká fyzickým osobám pri 

rekonštrukcii domov a stavieb. Nakoľko svojou povahou ide o stavebný odpad využiteľný 

v rámci zmeny navrhovanej činnosti, MŽP SR uvedenú požiadavku premietlo do výrokovej 

časti rozhodnutia, a zároveň tento druh odpadu zapracovalo aj do odôvodnenia rozhodnutia. 

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (list 

č. RUVZ/2022/01272-002 zo dňa 23. 02. 2022) 

Zaslal stanovisko, v ktorom stručne zhrnul predmet zmeny navrhovanej činnosti 

a uviedol, že predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti nie je potrebné posudzovať 

podľa zákona. 

Vyjadrenie MŽP SR: Berie sa na vedomie. 

3. Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, oddelenie civilnej ochrany 

a krízového plánovania (list č. OU-TN-OKR1-2022/009971-003 zo dňa 16. 02. 2022)  

Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, po preštudovaní predloženého 

oznámenia o zmene navrhovanej činnosti zaslal stanovisko s konštatovaním, že k doručenému 

oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nemá žiadne pripomienky. 

Vyjadrenie MŽP SR: Berie sa na vedomie. 

4. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina 

(list č. 6057/77/2022-9030/2022 zo dňa 11. 03. 2022) 

V stanovisku stručne zhrnula údaje o zmene navrhovanej činnosti a uviedla, že súhlasí 

s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti za nasledovných podmienok, cit.: 

„1. Prevádzkovateľ bude povinný požiadať o zmenu integrovaného povolenia v zmysle 

zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/%20recyklacia-vybranych-druhov-stavebnych-odpadov-
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/%20recyklacia-vybranych-druhov-stavebnych-odpadov-
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2.) Ďalšie podmienky pre prevádzkovanie zariadenia: 

- používaná automobilová technika musí byť zabezpečená tak, aby nedochádzalo 

k znečisťovaniu životného prostredia prevážanými odpadmi, pred výjazdom na prístupovú 

komunikáciu zbavená nečistôt, 

- všetky nepriaznivé stavy, alebo havarijné situácie vzniknuté pri prevádzke zariadenia 

je prevádzkovateľ povinný okamžite písomne oznámiť aj inšpekcii, 

- prevádzkovanie zariadenia nesmie nepriaznivo ovplyvniť stav podzemných 

a povrchových vôd v okolí prevádzky, 

- prevádzkovanie zariadenia nesmie nepriaznivo ovplyvniť stav ovzdušia v okolí 

prevádzky, najmä zvýšenou prašnosťou pri manipulácii s odpadom, 

- viesť evidenciu o druhoch, množstve odpadu a nakladaní s preberaným odpadom, 

- v prípade, že pri kontrole preberaných odpadov do prevádzky sa zistí, že odpad 

obsahuje aj časti, alebo zložky, ktoré nebudú vhodné na zhodnotenie, je nutné ich vytriediť 

a s týmto odpadom ďalej nakladať ako s odpadom a plniť pritom povinnosti pôvodcu odpadu, 

t.j. evidovať vzniknuté množstvo odpadu, zabezpečiť ďalšie nakladanie s týmto odpadom 

(zhodnotenie resp. zneškodnenie) v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku 

odpadového hospodárstva.“ 

Vyjadrenie MŽP SR: Berie sa na vedomie. Uvedené požiadavky sú konštatovania 

vyplývajúce z platnej legislatívy. Na základe vykonaného zisťovacieho konania sa nahradením 

časti suroviny stavebným odpadom v množstve 20 000 t/rok oproti povolenému stavu, pričom 

podstata činnosti sa oproti súčasnému stavu nemení, nepredpokladajú žiadne významné 

vplyvy na stav podzemných a povrchových vôd, ani na stav ovzdušia v okolí prevádzky, 

v porovnaní so súčasným stavom. MŽP SR do výrokovej časti tohto rozhodnutia premietlo 

požiadavku na obmedzenie znečisťovania životného prostredia z prepravy odpadov. Ďalšie 

podmienky môže Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Žilina, ako povoľujúci orgán určiť v rámci povoľovacieho konania. 

 

MŽP SR listom č. 5210/2022-11.1.1/vt, 14774/2022, zo dňa 09. 03. 2022, upovedomilo 

podľa § 29 ods. 14 písm. c) zákona účastníkov konania o predĺžení lehoty na vydanie 

rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní v lehote 60 dní od doručenia oznámenia o zmene 

navrhovanej činnosti príslušnému orgánu.  

Listom č. 5210/2022-11.1.1/vt, 19035/2022, zo dňa 30. 03. 2022, MŽP SR v súlade 

s § 33 ods. 2 správneho poriadku upovedomilo účastníkov konania o podkladoch rozhodnutia 

a o možnosti sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, 

prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, 

odpisy a výpisy) na MŽP SR, na adrese Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, 

v pracovných dňoch v čase od 09:00 do 14:00 hod. MŽP SR zároveň určilo, že vyjadriť sa 

k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie možno 

v lehote do 15 pracovných dní odo dňa doručenia upovedomenia. Možnosť nahliadnuť do 

spisu a vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia účastníci konania nevyužili.  

MŽP SR posúdilo zmenu navrhovanej činnosti uvedenú v predloženom oznámení 

o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska jej povahy a rozsahu, miesta vykonávania zmeny 

navrhovanej činnosti a významu a vlastností očakávaných vplyvov na životné prostredie 

a zdravie obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom 

území. Pri posudzovaní boli so zreteľom na charakter, rozsah a umiestnenie zmeny 

navrhovanej činnosti primerane použité kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona, 

uvedené v prílohe č. 10 k zákonu, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ 
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o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie. 

Z doručených stanovísk k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti boli doručené stanoviská 

bez  zásadných pripomienok.  

Zmena navrhovanej činnosti predstavuje recykláciu vybraných druhov stavebných 

odpadov prevzatých na zhodnocovanie od občanov a samospráv v množstve 20 000 t/rok, čím 

sa navýši v súčasnosti povolená kapacita 20 000 t/rok materiálovo zhodnocovaných 

stavebných odpadov na 40 000 t/rok. Podstata činnosti sa oproti súčasnému stavu nemení 

a zmena navrhovanej činnosti nebude vyžadovať žiadne technologické úpravy ani zvýšenie 

výroby, preto sa realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nepredpokladá žiadna zmena 

súčasného stavu životného prostredia.  

Na základe vykonaného zisťovacieho konania možno konštatovať, že zmena 

navrhovanej činnosti svojím umiestením, rozsahom a technickým riešením nebude 

predstavovať neprimeranú záťaž pre životné prostredie a zdravie obyvateľstva. V zisťovacom 

konaní neboli identifikované žiadne závažné negatívne vplyvy zmeny navrhovanej činnosti, 

ani významné negatívne kumulatívne a synergické vplyvy. Z predbežného hodnotenia 

jednotlivých vplyvov zmeny navrhovanej činnosti a z ich vzájomného spolupôsobenia sa 

nepredpokladajú také vplyvy, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného 

prostredia a zdravia obyvateľov oproti súčasnému stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej 

posudzovať podľa zákona. 

MŽP SR na základe preskúmania a posúdenia predloženého oznámenia o zmene 

navrhovanej činnosti, doručených stanovísk k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a na 

základe zhodnotenia stavu životného prostredia a celkovej úrovne ochrany životného 

prostredia v záujmovom území usúdilo, že zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje taký 

zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie 

a zdravie obyvateľov, a preto MŽP SR rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia.  

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona 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:  

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.  

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje 

pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 

zákona. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny 

súdny poriadok po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú. 

 

 

 

 

Mgr. Michaela Seifertová 

generálna riaditeľka sekcie 
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Doručuje sa (elektronicky): 

1. CEMMAC, a. s., Cementárska 14, 914 42 Horné Srnie 

2. Obecný úrad Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie 

 

Na vedomie (elektronicky): 

3. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor 

integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina 

4. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava  

5. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia obehového hospodárstva, 

odbor odpadového hospodárstva, TU 

6. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na 

životné prostredie, odbor integrovanej prevencie, TU 

7. Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

8. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 

Trenčín 

9. Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 

Trenčín 

11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 

Trenčín 


