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5805/2021 

Bratislava, 28. januára 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 a ako príslušný orgán 

podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, podľa § 22 ods. 6 tohto zákona  

 

upúšťa od požiadavky variantného riešenia 

 

navrhovanej činnosti „Recyklačné stredisko Veľké Leváre“ navrhovateľa BTT evo, s.r.o., 

Hrušovská 15, 821 07 Bratislava. 

 

Odôvodnenie:  

 

Navrhovateľ, BTT evo, s.r.o., Hrušovská 15, 821 07 Bratislava (ďalej len 

„navrhovateľ“), doručil dňa 22. 01. 2021 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 

republiky, sekciu environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor 

posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“), podľa § 22 ods. 6 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“) žiadosť 

o upustenie od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti „Recyklačné stredisko 

Veľké Leváre“  (ďalej len „navrhovaná činnosť“).  

 

Navrhovaná činnosť spočíva v biodegradácii nebezpečných odpadov kontaminovaných 

ropnými látkami vyjadrené ako NEL, PAU a BTEX. 

 

Biodegradácia je aeróbna mikrobiologická metóda úpravy materiálov pomocou 

biotechnologickej metódy – biodegradácie nebezpečných odpadov a materiálov, ktoré sú 

kontaminované látkami ropného pôvodu. Pri biodegradícii sa zníži absolutný obsah 

definovaných nebezpečných látok v odpade a v materiáloch na hodnoty, ktoré umožňujú tento 

materiál ďalej vyžívať, sanovať kontaminované územie, alebo následne zneškodňovať odpad 

na riadnej skládke odpadov.  
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Navrhovaná činnosť sa má realizovať v existujúcej uzatvorenej budove, ktorá v minulosti 

bola využívaná spoločnosťou STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o. Jestvujúce 

priestory sú plne vybudované, funkčné a oplotené. V objekte sa nachádza výrobná plocha, váha, 

plotenie, administratívne priestory, jedná sa o vodohospodársky zabezpečenú plochu vhodnú 

na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Objekt, kde sa má realizovať navrhovaná činnosť je 

umiestnený v katastrálnom území Veľké Leváre na pozemkoch s parc. č. 4876/10, /58-61, /189. 

 

Navrhovaná činnosť spočívajúca v biodegradácii nebezpečných odpadov o kapacite 

100 000 t/rok je podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov zaradená do kapitoly: 

 

9. Infraštruktúra 

 

Pol.  

číslo 

Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty  

Časť A 

(povinné 

hodnotenie) 

Časť B 

(zisťovacie 

konanie) 

9. 
Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie 

s nebezpečným odpadom  

 

 

 

od 10 t/rok 

7. 

Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov 

v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, 

alebo úprava, spracovanie a zhodnocovanie nebezpečných 

odpadov 

 

bez limitu 

 

 

Žiadosť o upustenie od variantného riešenia navrhovanej činnosti navrhovateľ zakladá na 

nasledovných skutočnostiach: 

 

- jedná sa o vybudovaný objekt umiestnený mimo zastavaného územia obce, umiestnenie 

prevádzky je v súlade s územným plánom obce; 

- zvolená technológia plne odpovedá praxi zavedenej v dotknutej oblasti a z pohľadu 

kapacitného bude navrhované zariadenie účelovo nastavené na produkciu odpadu 

v spoločnostiach potenciálnych dodávateľov odpadu; 

- pre navrhovanú činnosť nie je možné technicky nastaviť iný technologický variant, ani 

definovať variantné umiestnenie navrhovanej činnosti. 

 

Po zvážení argumentov uvedených v žiadosti navrhovateľa, MŽP SR rozhodlo tak, ako 

je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.  

 

Zámer vypracovaný podľa § 22 a prílohy č. 9 zákona o posudzovaní vplyvov bude 

obsahovať jeden variant navrhovanej činnosti, ako aj nulový variant, t. j. variant stavu, ktorý 

by nastal, ak by sa zmena navrhovanej činnosť neuskutočnila. 

 

Navrhovateľ doručí MŽP SR zámer v listinnom vyhotovení v potrebnom počte pre 

príslušný orgán a dotknuté obce a jednom jeho vyhotovenie na elektronickom nosiči dát.  

 

MŽP SR zároveň poukazuje na to, že ak z pripomienok predložených k zámeru podľa 

§ 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov vyplynie potreba posudzovania ďalšieho reálneho 

variantu navrhovanej činnosti, príslušný orgán uplatní požiadavku na dopracovanie ďalšieho 

variantu v konaní podľa zákona o posudzovaní vplyvov.  
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Poučenie:  

 

Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné 

súdom.  

 

 

Ing. Roman Skorka 

riaditeľ odboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručuje sa 

1. BTT evo, s.r.o., Hrušovská 15, 821 07 Bratislava 


