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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 (ďalej len „zákon“) pre 

navrhovanú činnosť „Zhodnocovanie plastov tepelným postupom“ (ďalej len „navrhovaná 

činnosť“). 

 

Navrhovateľ Infinitys, s.r.o., 089 01 Nižná Jedľová 43, IČO 48 011 479, zastúpený 

splnomocneným zástupcom Ing. Vladimírom Jenčurákom, Tatranská 21, 080 01 Prešov (ďalej 

len „navrhovateľ“), doručil dňa 15. 04. 2022 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej 

republiky, sekcii posudzovania vplyvov na životné prostredie, odboru posudzovania vplyvov 

na životné prostredie (ďalej len ,,MŽP SR“) podľa § 22 zákona zámer navrhovanej činnosti 

vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona. Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

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

dňom predloženia zámeru navrhovanej činnosti začalo konanie vo veci posudzovania 

predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. 

Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadu, 

ktorá bude spočívať v drvení odpadového plastu a jeho následnej extrúzii, chladení, vločkovaní 

a balení. Množstvo spracovaného plastu nepresiahne 5 000 ton za rok. 

Podľa prílohy č. 8 k zákonu je navrhovaná činnosť zaradená do kapitoly  

č. 9. Infraštruktúra, do položky č. 8. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi 

do časti A a bez limitu podlieha povinnému hodnoteniu. 

Zámer navrhovanej činnosti bol predložený v jednom realizačnom variante na základe 

rozhodnutia MŽP SR č. 5734/2022-11.1.1/mo, 16199/2022 zo dňa 14. 03. 2022.  

MŽP SR predložilo zámer navrhovanej činnosti na zaujatie stanoviska podľa § 23 ods. 1 

zákona zainteresovaným subjektom a zároveň ho zverejnilo na webovom sídle Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/-zhodnocovanie-plastov-tepelnym-postupom- 

K zámeru navrhovanej činnosti bolo doručených v zákonom stanovenej lehote  

10 stanovísk. 

MŽP SR listom č. 5734/2022-11.1.1/mo, 38190/2022, int. 38191/2022 zo dňa 

20. 07. 2022 upovedomilo navrhovateľa, povoľujúci orgán, rezortný orgán, dotknuté orgány, 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/-zhodnocovanie-plastov-tepelnym-postupom-
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dotknuté obce a ostatných účastníkov konania o tom, že prerokovanie v zmysle § 30 ods. 1 

zákona sa v súlade s § 65g ods. 1 zákona vykoná písomne v listinnej podobe alebo 

v elektronickej podobe [v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu 

pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-

Governmente)] a pripomienky k návrhu rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti, ktorý bol 

prílohou uvedeného upovedomenia môžu podávať v lehote do 10 dní od jeho doručenia.  

K návrhu rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti neboli doručené žiadne 

pripomienky. 

MŽP SR na základe predloženého zámeru, stanovísk doručených k zámeru navrhovanej 

činnosti a k návrhu rozsahu hodnotenia určuje podľa § 30 zákona nasledovný rozsah hodnotenia 

navrhovanej činnosti:  

 

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 realizačného variantu uvedeného v zámere. 

 

2.  ROZSAH HODNOTENIA  URČENÝCH  VARIANTOV 

2.1.   Všeobecné podmienky      

2.1.1.  Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení činnosti. Vzhľadom na 

povahu a rozsah navrhovanej činnosti a jej lokalizáciu je potrebné, aby správa 

o hodnotení činnosti obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe 

č. 11 zákona, primerane charakteru navrhovanej činnosti. 

2.1.2.  Na vypracovanie správy o hodnotení 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. 13/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely 

posudzovania vplyvov na životné prostredie.  

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

špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti. 

2.1.4.  Navrhovateľ doručí na MŽP SR kompletné vyhotovenie správy o hodnotení činnosti 

v počte 2x v papierovom vyhotovení, 2x samostatné všeobecne zrozumiteľné 

záverečné zhrnutie v papierovom vyhotovení (pre dotknutú obec a pre verejnosť) a 1x 

správu o hodnotení činnosti na elektronickom nosiči dát. 

2.2. Špecifické požiadavky 

Zo stanovísk doručených k zámeru navrhovanej činnosti vyplynula potreba v správe 

o hodnotení činnosti podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy otázok súvisiacich 

s navrhovanou činnosťou: 

2.2.1. Uviesť spôsob zisťovania obsahu POP´s v odpadoch (16 01 09) zo spracovania starých 

vozidiel. 

2.2.2. Uviesť výpočet vzniku odpadov z plastov, ktoré sa majú zhodnocovať v zariadení. 

2.2.3. Uviesť zvozový región, prípadne dostupnosť vstupných odpadov, ktoré sa majú 

v zariadení spracovávať. 
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2.2.4. Doplniť druhy plastov, s ohľadom na chemické zloženie, ktoré sú vhodné na 

zhodnocovanie navrhovanou technológiou a uviesť spôsob zabezpečenia požadovanej 

čistoty odpadových plastov pred zhodnocovaním. 

2.2.5. Doplniť spôsob nakladania so vzniknutými odpadmi počas výstavby zariadenia 

a odpadmi počas prevádzky v súlade s platnou legislatívou odpadového hospodárstva 

a uviesť kódy činnosti zhodnocovania a zneškodňovania  podľa príloh č. 1 a 2 zákona 

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

2.2.6. Popísať ďalší zdroj znečisťovania ovzdušia, ktorý je v zámere uvedený  

a kategorizovaný. 

2.2.7. Vypracovať rozptylovú štúdiu emisií z navrhovanej činnosti. 

2.2.8. Uviesť opatrenia na zabezpečenie technických požiadaviek a podmienok 

prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich znečisťujúce látky. 

2.2.9. Porovnať zdroj znečisťovania ovzdušia s najlepšou dostupnou technikou. 

2.2.10. Uviesť vzdialenosť a zobrazenie najbližších obytných domov. 

2.2.11. Podrobnejšie popísať technologické vybavenie a technologický postup výroby 

zhodnocovania odpadov. 

2.2.12. V správe o hodnotení činnosti sa vyjadriť ku všetkým požiadavkám a pripomienkam 

doručeným k zámeru navrhovanej činnosti, prípadne k určenému rozsahu hodnotenia 

navrhovanej činnosti a tiež v prehľadnej forme písomne vyhodnotiť splnenie všetkých 

špecifických požiadaviek tohto rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti, resp. 

odôvodniť ich nesplnenie. 

 

3.  UPOZORNENIE 

Podľa § 30 ods. 6 zákona a v súlade s bodom 2.1.3. tohto rozsahu hodnotenia 

navrhovanej činnosti je platnosť 3 roky od jeho určenia. 

Podľa § 30 ods. 7 zákona je navrhovateľ povinný v spolupráci s dotknutou obcou 

bezodkladne informovať verejnosť o určenom rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo 

jej zmeny a jeho harmonograme spôsobom v mieste obvyklým. 

Podľa § 30 ods. 8 zákona verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, 

dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej 

činnosti alebo jej zmeny do desiatich pracovných dní od jeho zverejnenia podľa § 30 ods. 7 

zákona príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi. 

 

 

 

Mgr. Michaela Seifertová 

                                                                                               generálna riaditeľka sekcie                                                                   
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Doručuje sa (elektronicky): 

Navrhovateľ/ účastník konania: 

1. Ing. Vladimír Jenčurák, Tatranská 21, 080 01 Prešov 

 

Dotknutá obec/účastník konania: 

2. Obec Nižná Jedľová, Obecný úrad Nižná Jedľová 38, 089 01 Svidník 

 

Dotknutá verejnosť/účastník konania: 

3. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.OBOX 218, 851 02 Bratislava 

 

Povoľujúci orgán: 

4. Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sovietskych hrdinov 

102, 089 01 Svidník 

 

Dotknutý orgán: 

5. Okresný úrad Svidník, odbor krízového riadenia, Sovietskych hrdinov 102, 089 01 

Svidník 

6. Okresný úrad Svidník, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Sovietskych 

hrdinov 102, 089 01 Svidník 

7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku, čat. Nebiljaka 1, 

089 01 Svidník 

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 

79, 089 01 Svidník 

9. Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 5043/2, 080 01 Prešov 

 

Rezortný orgán: 

10. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia obehového 

hospodárstva, odbor odpadového hospodárstva, TU 

 


