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Vec 

Mobilné zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov Mobicat MC 100 R EVO – 

zaslanie zámeru a upovedomenie o začatí konania 

 

 

Navrhovateľ, FORNIX Recykling, s. r. o., Trnavská 181, 900 27 Bernolákovo, IČO 

46 104 232, v zastúpení spoločnosti EKO – DAMI s. r. o., Mesačná 9, 821 02 Bratislava, IČO 

44 740 182, doručil dňa 31. 05. 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 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“) zámer navrhovanej činnosti „Mobilné zariadenia na zhodnocovanie 

stavebných odpadov Mobicat MC 100 R EVO“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“) 

vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona.  

 

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) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona, upovedomuje podľa § 18 ods. 3 

správneho poriadku, že podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku dňom doručenia zámeru začalo 

správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na 

životné prostredie.  

 

MŽP SR Vám podľa § 23 ods. 1 zákona ako dotknutej obci, resp. ako povoľujúcemu 

orgánu, resp. ako rezortnému orgánu, resp. ako dotknutému orgánu, zasiela zámer 

prostredníctvom informácie o zverejnení na webovom sídle Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky, na adrese:  

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/mobilne-zariadenia-na-zhodnocovanie-

stavebnych-odpadov-mobicat-mc-100-     

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/mobilne-zariadenia-na-zhodnocovanie-stavebnych-odpadov-mobicat-mc-100-
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/mobilne-zariadenia-na-zhodnocovanie-stavebnych-odpadov-mobicat-mc-100-


 
 

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) 

v znení neskorších predpisov doručuje MŽP SR list v elektronickej forme a zároveň v súlade 

so zákonom doručuje MŽP SR dotknutej obci zámer aj v listinnom vyhotovení. Lehoty pre 

dotknutú obec začnú plynúť doručením poštovou prepravou. 

 

Vzhľadom k upusteniu MŽP SR od požiadavky variantného riešenia navrhovanej 

činnosti rozhodnutím č. 12458/2021-11.1.1/vt, 56635/2021, zo dňa 18. 10. 2021, zámer 

obsahuje jedno riešenie navrhovanej činnosti a nulový variant. 

 

MŽP SR žiada dotknutú obec, aby podľa § 65g ods. 3 zákona do desiatich dní od 

doručenia zámeru informovala verejnosť o tomto zámere a zverejnila v celom rozsahu 

dokumentáciu zámeru na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené. 

Ak nie je možné zverejniť na úradnej tabuli obce dokumentáciu zámeru v celom rozsahu, 

obec na úradnej tabuli obce zverejní informáciu o tom, kde a kedy možno do nej nahliadnuť, 

robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie. Zároveň MŽP SR žiada 

dotknutú obec, aby podľa § 23 ods. 3 zákona verejnosti oznámila, kde a kedy možno do 

zámeru nahliadnuť, a v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa 

môžu pripomienky podávať. 

 

Zámer musí byť verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia 

informácie o jeho doručení. 

 

Vaše písomné stanovisko k zámeru podľa § 23 ods. 4 zákona (vrátane informácie 

o dobe a spôsobe zverejnenia zámeru obcou), žiada MŽP SR doručiť na adresu: Ministerstvo 

životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné 

prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 

812 35 Bratislava, najneskôr do 21 dní od jeho doručenia. Ak v uvedenej lehote nebude 

Vaše písomné stanovisko doručené, podľa § 23 ods. 4 zákona bude stanovisko považované za 

súhlasné. 

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko MŽP SR do 21 dní od zverejnenia 

zámeru na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky alebo od 

zverejnenia oznámenia dotknutou obcou podľa § 65g ods. 3 zákona; písomné stanovisko sa 

považuje za doručené aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce. 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Barbora Donevová 

riaditeľka odboru 

 

Príloha 

Zámer v listinnom vyhotovení (pre dotknutú obec)  

 



 
 

Rozdeľovník 

Navrhovateľ (elektronicky): 

1. EKO – DAMI s. r. o., Mesačná 9, 821 02 Bratislava 

Dotknutá obec (elektronicky, poštou): 

2. Obecný úrad Rovinka, Hlavná 350, 900 41 Rovinka  

Povoľujúci orgán (elektronicky): 

3. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy 

vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

Povoľujúci a dotknutý orgán (elektronicky): 

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

Senec 

Rezortný orgán (elektronicky): 

5. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia obehového hospodárstva, 

odbor odpadového hospodárstva, TU 

Dotknutý orgán (elektronicky): 

6. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 

7. Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, 

Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29 

9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 

Pezinok  


