
 

 

 

 
 Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie 

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

 
Bratislava:   3. júna 2021  
Číslo:            4835/2021-1.7/pb 

                                                                                                                                                  29886/2021 
        29888/2021-int. 

                                                                                                   petra.blazekova@enviro.gov.sk 

 

 

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 „Regionálna skládka odpadov Banská Bystrica – úprava odpadov 

pred skládkovaním“. 

 

Navrhovateľ, Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín (ďalej len 

„navrhovateľ“), doručil dňa 16. 11. 2020 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 

republiky, sekciu environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva (v súčasnosti 

sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie), odbor posudzovania vplyvov na životné 

prostredie (ďalej len MŽP SR“) v súlade § 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 „Regionálna skládka odpadov Banská Bystrica – úprava odpadov 

pred skládkovaním“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) vypracované podľa prílohy 

č. 8a zákona o posudzovaní vplyvov. 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 oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo správne konanie vo veci 

zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné 

prostredie. 

 

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti navrhovateľa je zabezpečenie pokračovania 

činnosti zneškodňovania odpadov skládkovaním v predmetnej lokalite a na jestvujúcej skládke 

odpadov v súlade s požiadavkami platnej legislatívy odpadového hospodárstva. Ide konkrétne 

o doplnenie činnosti úpravy odpadov pred ich skládkovaním. 

 

MŽP SR zaslalo listom č. 12615/2020-1.7/pb, 59894/2020, 59895/2020-int. zo dňa 

23. 11. 2020 oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní 

vplyvov dotknutej obci a informáciu o zverejnení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 

rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu a dotknutým orgánom, a zároveň ho zverejnilo na 

webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese: 

 

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-skladka-odpadov-banska-

bystrica-uprava-odpadov-pred-skladko 

 

 

Podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov sa zmena navrhovanej činnosti 

zaraďuje nasledovne: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-skladka-odpadov-banska-bystrica-uprava-odpadov-pred-skladko
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-skladka-odpadov-banska-bystrica-uprava-odpadov-pred-skladko
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9. Infraštruktúra 

 

 

Pol. 

číslo 

 

 

Činnosť, objekty a zariadenia 

Prahové hodnoty 

Časť A 

povinné 

hodnotenie 

Časť B 

zisťovacie 

konanie 

 

3. 

 

 

 

6. 

 

Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je 

nebezpečný 

 

 

Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem 

zhodnocovania odpadov uvedeného 

v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu 

a spracovanie ostatných odpadov 

 

od 250 000 m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 250 000 m3 

 

 

 

od 5 000 t/rok 

 

Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti: mesto Banská Bystrica; Banskobystrický 

kraj; okres Banská Bystrica, katastrálne územie Šalková; parcelné číslo 1002/8, mimo 

zastavaného územia. 

 

 MŽP SR podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov a podľa § 46 a § 47 správneho 

poriadku vydalo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 4835/2021-1.7/pb, 13748/2021, 

13749/2021-int. zo dňa 11. 03. 2021, ktorým rozhodlo, že sa zmena navrhovanej činnosti bude 

posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov. 

 

Prerokovanie rozsahu hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti v zmysle § 30 ods. 1 

zákona o posudzovaní vplyvov sa vykonalo v súlade s § 65g ods. 1 zákona o posudzovaní 

vplyvov písomne v listinnej podobe. MŽP SR listom č. 4835/2021-1.7/pb, 27143/2021, 

27144/2021-int zo dňa 20. 05. 2021 upovedomilo navrhovateľa, povoľujúci orgán, rezortný 

orgán, dotknuté orgány, dotknuté obce a ostatných účastníkov konania o tom, že môžu podávať 

pripomienky k návrhu rozsahu hodnotenia, ktorý bol prílohou uvedeného upovedomenia, a to 

v lehote do 10 dní od doručenia upovedomenia. 

 

Na základe rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, zhodnotenia stavu životného 

prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov verejnej správy, MŽP SR určuje 

nasledujúci rozsah hodnotenia, 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 č. 1 uvedeného v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, resp. 

modifikovaného variantu, ktorý vyplynie na základe nových poznatkov, limitov územia 

a iných zistení; alebo zohľadňujúci pripomienky a požiadavky uplatnené v stanoviskách 

k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti. 
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2. ROZSAH  HODNOTENIA  URČENÝCH  VARIANTOV   
 

2.1.  Všeobecné podmienky  

2.1.1. Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení zmeny navrhovanej činnosti. 

Vzhľadom na povahu a rozsah zmeny navrhovanej činnosti a jej lokalizáciu je potrebné, 

aby správa o hodnotení zmeny navrhovanej činnosti obsahovala rozpracovanie 

všetkých bodov uvedených v prílohe č. 11 zákona o posudzovaní vplyvov, primerane 

charakteru zmeny navrhovanej činnosti.  

2.1.2. Na vypracovanie správy o hodnotení zmeny navrhovanej činnosti sa vyžaduje 

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore zodpovedajúcom odboru 

činnosti alebo oblasti činnosti uvedenej vo Vyhláške Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej 

spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie. 

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

žiadne špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia zmeny navrhovanej 

činnosti. 

2.1.4. Navrhovateľ doručí MŽP SR 2x kompletnú správu o hodnotení zmeny navrhovanej 

činnosti v listinnom vyhotovení, 2x všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie 

v listinnom vyhotovení (uvedené v prílohe č. 11 časti C bode X k zákonu o posudzovaní 

vplyvov), 1x všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie elektronicky (uvedené 

v prílohe č. 11 časti C bode X k zákonu o posudzovaní vplyvov), 1x kompletnú správu 

o hodnotení zmeny navrhovanej činnosti elektronicky. 

2.2.  Špecifické požiadavky 

Zo stanovísk doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti vyplynula potreba 

v správe o hodnotení zmeny navrhovanej činnosti podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy 

otázok súvisiacich s navrhovanou činnosťou: 

2.2.1 Uviesť zoznam odpadov v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia 

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

budú predmetom úpravy odpadov pred ich skládkovaním; 

 

2.2.2 Uviesť, ktoré odpady budú vznikať pri prevádzke a údržbe zmeny navrhovanej činnosti, 

nielen pri prevádzke Regionálnej skládky odpadov Banská Bystrica; 

 

2.2.3 Doplniť, o akú činnosť zhodnocovania odpadov ide podľa 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“); 

 

2.2.4 Uviesť, podľa akých legislatívnych predpisov a parametrov sa výsledok biostabilizácie 

považuje za stabilizovaný odpad; 

 

2.2.5 Uviesť, akým spôsobom sa budú upravovať odpady, ktoré neobsahujú biologickú 

zložku; 

 

2.2.6  Uviesť, akým spôsobom bude zachytávaný CH4, ktorý sa bude uvoľňovať pri 

anaeróbnom spôsobe zhodnocovania biologicky rozložiteľnej zložky odpadu, nakoľko 

zákon o odpadoch nepozná pojem „bioreaktor“, ktorý navrhovateľ uviedol v oznámení 

o zmene navrhovanej činnosti a v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej 
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ortuti sa musí skládkový plyn zachytávať zo všetkých skládok odpadov, na ktoré sa 

ukladajú biologicky rozložiteľné odpady; 

 

2.2.7 Doplniť vplyv zmeny navrhovanej činnosti v prípade tepla, zápachu a iných výstupov 

a uviesť návrh spôsobu vysporiadania sa s pachovými látkami; 

 

2.2.8 Vypracovať rozptylovú štúdiu, a na základe nej vyhodnotiť predpoklad šírenia zápachu  

 

2.2.9 Upresniť údaje vzdialenosti obcí od kompostovacej haly – chýba vzdialenosť od obce 

Priechod, Nemce, Kynceľová a sídliska Sásová v Banskej Bystrici; 

 

2.2.10 Špecifikovať všetky zdroje znečisťovania ovzdušia (aj mobilné), zdroje znečisťujúcich 

látok vrátane fugitívnych emisií, ktoré budú zmenou navrhovanej činnosti produkované; 

 

2.2.11 Posúdiť vplyv zmeny navrhovanej činnosti vo vzťahu k strategickým dokumentom, 

najmä k Programu odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja, ako aj Programu 

odpadového hospodárstva mesta Banská Bystrica; 

 

2.2.12 Posúdiť vplyv zmeny navrhovanej činnosti na chránené územia národnej sústavy a siete 

Natura 2000 vo vzťahu k materiálovým a dopravným tokom; 

 

2.2.13 Zdokumentovať zdroje a zloženie spracovávaného odpadu, ktoré má vplyv na kvalitu 

a účel jeho zhodnocovania a následného využitia; 

 

2.2.14  V bode X. správy o hodnotení zmeny navrhovanej činnosti okrem zhrnutia zmeny 

navrhovanej činnosti a jej vplyvov na životné prostredie sa vyjadriť ku všetkým 

pripomienkam doručeným k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti, prípadne 

k určenému rozsahu hodnotenia zmeny navrhovanej činnosti (od orgánov štátnej 

správy a samosprávy, ako aj účastníkov konania) a v prehľadnej forme vyhodnotiť 

plnenie všetkých požiadaviek a odporúčaní zo stanovísk doručených k oznámeniu 

o zmene navrhovanej činnosti, a k určenému rozsahu hodnotenia zmeny 

navrhovanej činnosti, resp. odôvodniť ich nesplnenie.  
 

3.  UPOZORNENIE  

 

Podľa § 30 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov je platnosť rozsahu hodnotenia 

navrhovanej činnosti 3 roky od jeho určenia, ak sa v harmonograme neurčí inak. 

 

Podľa § 30 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov je navrhovateľ povinný v spolupráci 

s dotknutou obcou bezodkladne informovať verejnosť spôsobom v mieste obvyklým 

o určenom rozsahu hodnotenia zmeny navrhovanej činnosti.  

 

Podľa § 30 ods. 8 zákona o posudzovaní vplyvov môže verejnosť, dotknutá obec, 

dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu 

hodnotenia zmeny navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od jeho zverejnenia podľa § 30 

ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí 

navrhovateľovi.  

 

S pozdravom 

 

Mgr. Barbora Donevová 

poverená vykonávaním funkcie riaditeľa odboru 
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Rozdeľovník 

Doručuje sa (elektronicky): 

 

Dotknutá obec: 

1. Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica 

 

Navrhovateľ: 

2. Marius Pedersen, a. s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín 

 

Povoľujúci orgán: 

3. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská 

Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29 B, 974 01 Banská 

Bystrica  

4. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie 

Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica 

 

Dotknutý orgán: 

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

Bystrica 

6. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor krízového riadenia, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 

Banská Bystrica  

7. Okresný úrad Banská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 

Banská Bystrica  

8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Banská Bystrica, 

Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica 

9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta 

k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica 

10. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa NP Nízke Tatry, Partizánska 

cesta 69, 974 98 Banská Bystrica 

 

Rezortný orgán: 

11. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia obehového 

hospodárstva, Odbor odpadového hospodárstva, TU 

 

 

 


