Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Číslo: 332/2018-1.7/dj-SOH
Bratislava, 19. júna 2018

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. 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 § 32 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov určuje, že správu o hodnotení činnosti „Povrchová úprava hliníkových výrobkov
eloxovaním, linka II“ navrhovateľa ERIBA s.r.o. Maršová - Rašov 267, 013 51 Maršová - Rašov
nie je potrebné vypracúvať.

Odôvodnenie:
Navrhovateľ, ERIBA s.r.o. Maršová - Rašov 267, 013 51 Maršová - Rašov (ďalej len
„navrhovateľ“), doručil dňa 19. 04. 2018 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky,
sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, 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 „Povrchová úprava hliníkových
výrobkov eloxovaním, linka II“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“).
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.
332/2018-1.7/dj/oznam zo dňa 24. 04. 2018, známych účastníkov konania, že dňom doručenia
zámeru navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci
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posudzovania vplyvov na životné prostredie.
MŽP SR zaslalo podľa § 23 ods. 1 zákona zámer navrhovanej činnosti povoľujúcemu
orgánu, rezortnému orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci a zároveň vyzvalo na doručenie
písomného stanoviska podľa § 23 ods. 4 zákona
Väčšina doručených stanovísk bola bez pripomienok, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej
republiky, sekcia stratégie, odbor priemyselného rozvoja v stanovisku č. 16631/2018-4210-26078
zo dňa 15. 05. 2018 k navrhovanej činnosti uviedlo nasledovne odporúčania: zabezpečiť, aby
koncentrácia emisií tuhých znečisťujúcich látok neprekročila pri všetkých operáciách stanovenú
hodnotu – eliminovať zdroje prašnosti, dodržiavať limitné hodnoty pre hluk a vibrácie, pravidelne
monitorovať filtračné zariadenia a dodržiavať nariadenia o nakladaní s chemikáliami.
Verejnosť bola o navrhovanej činnosti informovaná na úradnej tabuli obce podľa
jednotlivých ustanovení zákona. Verejnosť k navrhovanej činnosti nepodala žiadne stanovisko.
Zo stanovísk doručených k zámeru navrhovanej činnosti nevyplynula požiadavka
podrobnejšieho hodnotenia vplyvov v správe o hodnotení. Pripomienky dotknutých orgánov boli
charakteru dodržiavania všeobecne záväzných platných právnych predpisov a noriem v oblasti
životného prostredia, technických predpisov a pod.
Nakoľko sú údaje uvedené v zámere postačujúce vzhľadom na charakter, rozsah
a predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti, ako aj s prihliadnutím na stanoviská doručené
k zámeru podľa § 23 zákona a po ich vyhodnotení, MŽP SR v súlade s § 32 ods. 1 zákona,
v spolupráci s rezortným orgánom a povoľujúcim orgánom, rozhodlo tak ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
MŽP SR v súlade s § 32 ods. 1 zákona o tejto skutočnosti informuje navrhovateľa,
povoľujúci orgán, rezortný orgán, dotknutý orgán, dotknutú obec a dotknutú verejnosť. MŽP SR
zároveň túto informáciu zverejní na svojom webovom sídle.
Na ďalší postup hodnotenia sa primerane použijú ustanovenia § 33 až 39 zákona. V ďalších
krokoch procesu posudzovania bude zámer plniť funkciu správy o hodnotení.
Podľa § 34 ods. 1 zákona dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia správy o
hodnotení činnosti podľa § 33 ods. 1 informuje o doručení správy o hodnotení činnosti verejnosť
a zároveň ju zverejní počas 30 dní na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené,
a oznámi, kde a kedy možno do správy o hodnotení činnosti nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy
alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie; zároveň uvedie, v akej lehote môže verejnosť podávať
pripomienky a označí miesto, kde sa môžu podávať.
Dotknutá obec v súlade s ustanovením § 34 ods. 2 zákona zabezpečí po dohode
a v spolupráci s navrhovateľom verejné prerokovanie navrhovanej činnosti.
Termín a miesto verejného prerokovania navrhovanej činnosti je dotknutá obec povinná,
podľa § 34 ods. 3 zákona, oznámiť verejnosti najneskôr desať pracovných dní pred jeho konaním
a prizvať naň, okrem verejnosti aj MŽP SR ako príslušný orgán, rezortný orgán a dotknutý orgán.
Z verejného prerokovania je dotknutá obec podľa § 34 ods. 4 zákona povinná v spolupráci
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s navrhovateľom vyhotoviť záznam a doručiť ho MŽP SR do desiatich pracovných dní od
verejného prerokovania.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku na
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a
odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, v lehote do 15 dní
odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ing. Roman Skorka
riaditeľ odboru

Doručuje sa:
Navrhovateľ
1. ERIBA s.r.o. Maršová - Rašov 267, 013 51 Maršová – Rašov
Dotknutá obec:
2. Obec Predmier, Obecný úrad, Predmier 55, 013 51 Predmier
Rezortný orgán:
3. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava
Povoľujúci orgán:
4. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina,
Legionárska 5, 012 05 Žilina
Dotknutý orgán:
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, V. Spanyola 27, 011 71
Žilina
6. Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina
7. Dopravný úrad, Divízia dráh a dopravy na dráhach, Letisko M. R. Štefánika, 823 05
Bratislava
8. Okresný úrad Bytča, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Zámok 104, 014
01 Bytča
9. Okresný úrad Bytča, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Zámok 104, 014 01
Bytča
10. Okresný úrad Bytča, Odbor krízového riadenia, Zámok 104, 014 01 Bytča
11. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline, Nám. Požiarnikov 1,
010 01 Žilina

