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Vec 

Zhodnocovanie stavebného odpadu – upovedomenie o začatí konania 

 

Dňa 15. 07. 2020 bol na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu 

environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na 

životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) doručený podnet od Vladimíra Šárnika, Národného 

oslobodenia 25,  900 27 Bernolákovo, na začatie konania podľa § 19 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“) v súvislosti s navrhovanou 

činnosťou „Zhodnocovanie stavebného odpadu“. 

 

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 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. g) zákona o posudzovaní vplyvov upovedomuje podľa § 18 ods. 3 

správneho poriadku účastníkov konania o tom, že dňom doručenia podnetu začalo podľa § 19 

ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov konanie o podnete, v ktorom MŽP SR rozhodne, či 

navrhovaná činnosť „Zhodnocovanie stavebného odpadu“ podlieha posudzovaniu podľa 

zákona o posudzovaní vplyvov. 

 

V súlade s § 19 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov, MŽP SR zároveň týmto listom 

informuje Obec Bernolákovo a Okresný úrad Senec, ako povoľujúce orgány o začatí konania o 

podnete.  

 

Informácia, podľa § 24 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov, o predmetnom 

podnete, ktorý bol podaný podľa § 19 zákona o posudzovaní vplyvov je zverejnená na 

webovom sídle MŽP SR, na adrese: 

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zhodnocovanie-stavebneho-odpadu 

 

V predloženom podnete je uvedené, že „aktuálne prebieha na Okresnom úrade Senec 

konanie č. OU-SC-OSZP-2020/008280 žiadateľa Kobera NAD, s.r.o. o udelenie súhlasu na 

 

Podľa rozdeľovníka 

 

 

 

 

 



2 
 

zhodnocovanie stavebného odpadu v rozsahu 49.900 ton ročne a konanie č. OU-SC-OSZP-

(2019/019370)-2020/002114 o udelenie súhlasu na zber stavebného odpadu v rozsahu 10.000 

ton ročne. Konaniu č. OU-SC-OSZP-2020/008280 predchádzalo konanie č. OU-SC-OSZP-

2020/000676, ktoré bolo zastavené okrem iného pre absenciu záverečného stanoviska  

z posudzovania alebo rozhodnutia zo zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z.  

z dôvodu dosiahnutia prahovej hodnoty 50.000 ton ročne. Následne žiadateľ podal rovnakú 

žiadosť tesne nedosahujúcu prahovú hodnotu.“ 

 

MŽP SR žiada navrhovateľa, spoločnosť Kobera NAD, s.r.o. IČO: 45979 791, Záhradnícka 

71, 821 08 Bratislava, podľa § 19 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov o predloženie 

informácií na objasnenie požiadaviek podnetu, z ktorých bude v zmysle § 19 ods. 5 zákona o 

posudzovaní vplyvov zrejmé miesto realizácie, ako aj povaha a rozsah navrhovanej činnosti 

(napr. kapacita zariadení), možný priestorový a prevádzkový súvis s existujúcimi alebo 

plánovanými investíciami v dotknutom území, ktoré budú následne po vyhodnotení MŽP SR 

zaslané povoľujúcemu orgánu, rezortnému orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci na 

zaujatie stanoviska k predmetnej veci. Informácie žiada MŽP SR doručiť v písomnej aj 

elektronickej forme do 15 pracovných dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia.  

 

Obec Bernolákovo  zároveň MŽP SR žiada o vyjadrenie  sa k súladu predmetného projektu 

s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce, vrátane uvedenia funkcie dotknutého 

územia v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie obce. Vyjadrenie žiada MŽP SR 

doručiť v lehote do 15 pracovných dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia.    

 

Vzhľadom   k vyššie uvedeným skutočnostiam sa na Vás MŽP SR obracia so žiadosťou 

o zaujatie stanoviska k predmetu podaného podnetu podľa § 19 zákona o posudzovaní vplyvov 

v lehote do 15 pracovných dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia. 

  

MŽP SR zároveň upozorňuje, že v súlade s § 32 ods. 3 správneho poriadku ste MŽP SR 

ako správnemu orgánu povinní oznámiť skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie a 

rozhodnutie. 

 

MŽP SR na záver povoľujúcim orgánom odporúča, aby daná skutočnosť bola, v prípade 

ak začalo konanie o povolení podľa osobitného predpisu, braná v zmysle § 29 ods. 1 správneho 

poriadku v znení neskorších predpisov ako predbežná otázka. 

 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

Ing. Roman Skorka  

riaditeľ odboru         
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Príloha: podnet 

 

Rozdeľovník 

 

Dotknutá obec (elektronicky): 

1. Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo 

 

Navrhovateľ (elektronicky): 

2. Kobera NAD, s.r.o., Záhradnícka 71, 821 08 Bratislava  

 

Povoľujúci orgán (elektronicky): 

3. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 

Senec 

Podávateľ podnetu (elektronicky): 

4. Vladimír Šárnik, Národného oslobodenia 25, 900 27 Bernolákovo 

 
 

 

                


