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Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva 
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

  

       Bratislava, 4. januára 2021 

    Číslo: 5488/2021-1.7/lb-rpk

         161/2021 

 

 

ROZHODNUTIE 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho 

hodnotenia 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. f) 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 29 ods. 5 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

prerušuje konanie  

vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti „Inovatívna 

technológia recyklácie PET odpadov Banská Bystrica – navýšenie kapacity a nadstavba 

haly“ na životné prostredie, navrhovateľa Ekolumi, s. r. o., Partizánska cesta 4634, 974 01 

Banská Bystrica, IČO 45 366 977 na dobu 15 dní. 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho 

hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

podľa § 29 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiada navrhovateľa 

Ekolumi, s. r. o., Partizánska cesta 4634, 974 01 Banská Bystrica, IČO 45 366 977 

o odstránenie nedostatkov podania k zmene navrhovanej činnosti „Inovatívna technológia 

recyklácie PET odpadov Banská Bystrica – navýšenie kapacity a nadstavba haly“, 

z dôvodu, že predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti nemá potrebné náležitosti 

podľa prílohy č. 8a zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sú nevyhnutné 

na rozhodnutie vo veci, či sa zmena navrhovanej činnosti má 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.  
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Odôvodnenie: 

 

Navrhovateľ, Ekolumi, s. r. o., Partizánska cesta 4634, 974 01 Banská Bystrica, IČO 

45 366 977 (ďalej len „navrhovateľ“) doručil dňa 23. 12. 2020 na Ministerstvo životného 

prostredia Slovenskej republiky, sekciu environmentálneho hodnotenia a odpadového 

hospodárstva, odbor 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 „Inovatívna technológia recyklácie PET odpadov 

Banská Bystrica – navýšenie kapacity a nadstavba haly“ (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) a § 54 ods. 2 písm. f) zákona upovedomilo podľa § 18 ods. 3 správneho 

poriadku, listom č. 5488/2021-1.7/lb; 158/2021 zo dňa 04. 01. 2021 známych účastníkov 

konania, že dňom doručenia oznámenie o zmene navrhovanej činnosti začalo, podľa § 18 ods. 1 

správneho poriadku, správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov 

zmeny navrhovanej činnosti.  

 

Účelom zmeny navrhovanej činnosti je navýšenie vstupnej kapacity inovatívnej 

technológie na spracovanie PET odpadov zo súčasných 9 600 t/rok na 44 000 t/rok, čím sa zvýši 

výstupná kapacita zo súčasných 6 000 t/rok na 25 200 t/rok a nadstavba existujúcej funkčnej 

haly, a preto predstavuje zmenu, ktorá podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona je zmena navrhovanej 

činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A zákona, ktorá nie je zmenou podľa § 18 ods. 2 písm. d) 

zákona a ide o zmenu, ktorá môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak 

ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie. 

 

MŽP SR v súlade s § 29 ods. 5 zákona a § 29 ods. 1 správneho poriadku vyzýva 

navrhovateľa, aby podanie doplnil. Zároveň mu vracia jedno listinné vyhotovenie oznámenia  

o zmene navrhovanej činnosti.   

 

Oblasť doplnenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti: 

 

 Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je potrebné prepracovať v zmysle aktuálneho 

znenia prílohy č. 8a zákona vrátane príloh a zároveň zosúladiť obsah oznámenia o zmene 

navrhovanej činnosti s textovou časťou oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. 

 V oznámení o zmene navrhovanej činnosti je potrebné doplniť konkrétne údaje o vstupoch 

a výstupoch pre porovnanie súčasného stavu s predpokladaným stavom po realizácii zmeny 

navrhovanej činnosti (napr. uviesť súčasný počet zamestnancov a informáciu, či zmena 

navrhovanej činnosti vyvolá zmenu počtu zamestnancov – ak áno, uviesť nárast; uviesť 

súčasnú spotrebu vody, informáciu či zmena navrhovanej činnosti vyžaduje navýšenie 

súčasnej spotreby vody – ak áno, uviesť údaj navýšenia; uviesť množstvo v súčasnosti 

vypúšťaných odpadových vôd a informáciu, či po realizácii zmeny navrhovanej činnosti 

dôjde k navýšeniu množstva odpadových vôd – ak áno,  uviesť predpoklad o akú hodnotu 

sa navýši; uviesť súčasnú spotrebu elektrickej energie a informáciu, či zmena navrhovanej 

činnosti ovplyvní súčasnú spotrebu elektrickej energie – ak áno, uviesť predpoklad hodnoty, 

o ktorú sa spotreba elektrickej energie navýši po zrealizovaní zmeny navrhovanej činnosti..) 
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– tzn. uviesť všetky relevantné údaje o súčasnom stave a porovnať ho s očakávaným stavom  

po realizácii zmeny navrhovanej činnosti. 

 

Podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona je navrhovateľ povinný na MŽP SR doručiť 

oznámenie o zmene navrhovanej činnosti písomne a elektronicky. MŽP SR žiada 

navrhovateľa o doručenie dvoch listinných vyhotovení doplneného oznámenia o zmene 

navrhovanej činnosti vrátane príloh, pre potreby MŽP SR a dotknutej obce, a jedného 

vyhotovenia vrátane príloh na elektronickom nosiči dát.  

 

V prípade, že navrhovateľ nedoplní podanie v určenej lehote, MŽP SR konanie zastaví 

podľa § 30 správneho poriadku.  

 

Poučenie: 

 

Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku 

nemožno odvolať.  

 

Príloha 

1 x Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (len pre navrhovateľa) 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Roman  Skorka 

riaditeľ odboru 

 

 

 

 

 

Doručuje sa: 

Dotknutá obec/ účastník konania (poštou): 

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

Navrhovateľ/ účastník konania (poštou): 

2. Ekolumi, s. r. o., Partizánska cesta 4634, 974 01 Banská Bystrica 

 


