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Vec 
Zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel - Pezinok - upustenie od vypracovania 
správy o hodnotení 

Navrhovateľ, RMK S.LOVAKIA, s.r.o., Viničnianska cesta 6202/23, 902 01 Pezinok, 
IČO: 44 151 802 (ďalej "len „navrhovatel"'), predložil Ministerstvu životného prostredia SR, 
sekcii environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odboru posudzovania 
vplyvov na životné prostr..edie (ďalej leu „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 „Zariadenie na 
zber a spracovanie starých vozidiel - Pezinok", na posúdenie podľa zákona. 

MŽP SR, ktoré je 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 § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. k) zákona príslušným 
orgánom štátnej správy, zaslalo zámer podľa § 23 ods. 1 zákona na vyjadrenie rezortnému 
orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci. 

Nakoľko sú údaje uvedené v zámere podľa § 22 postačujúce vzhľadom na charakter, 
rozsah a vplyvy navrhovanej činnosti, ako aj s prihliadnutím na stanoviská doručené k zámeru 
podľa § 23 zákona a po ich podrobnom posúdení a upresnení sporných otázok na prerokovaní 
s navrhovateľom konanom dňa 13. 12. 2017, MŽP SR v spolupráci s rezortným orgánom 
a povoľujúcim orgánom podľa § 32 zákona určuje, že správu o hodnotení činnosti nie je 

potrebné vypracúvať. 

Na ďalší postup hodnotenia sa primerane použijú ustanovenia § 33 až 39 zákona. 
V ďalších krokoch procesu posudzovania bude zámer plniť funkciu správy o hodnotení. 

Žiadame dotknutú obec, aby podľa § 34 ods. 1 zákona do 3 pracovných dní od 
doručenia tohto oznámenia informovala o tom verejnosť a zároveň verejnosti oznámila, kedy 
a kde je možné do zámeru nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady 
zhotoviť kópie. 
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Zároveň žiadame dotknutú obec, aby v súlade s ustanovením § 34 ods. 2 zákona, 
v spolupráci s navrhovateľom, zabezpečila verejné prerokovanie navrhovanej činnosti. 

Termín a miesto verejného prerokovania je dotknutá obec povinná, podľa § 34 ods. 3 
zákona, oznámiť najneskôr 10 pracovných d1!1Í pred jeho konaním a prizvať naň, okrem 
verejnosti, aj zástupcov MŽP SR, rezortného orgánu a dotknutých orgánov (viď rozdeľovník). 

Z verejného prerokovania je dotknutá obec podľa § 34 ods. 4 zákona povinná 
v spolupráci s navrhovateľom vyhotoviť zámam a doručiť ho MŽP SR do desiatich 

pracovných dní od verejného prerokovania. 

Podľa § 33 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov oznamujeme, že účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť sa 
pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho P')dkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne 
navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) 
naMŽP SR. 

S pozdravom 

Prílohy 
- záznam z prerokovania 
- prezenčná listina 
- pre navrhovateľa kópie stanovísk podľa§ 30 ods. 3 zákona 
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1. RMK SLOVAKIA, s.r.o., Viničnianska cesta 6�.02/23, 902 01 Pezinok 
2. Mesto Pezinok- Mestský úrad, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok 
3. Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, M. R. Štefánika 1 O, 902 O 1 

Pezinok 
4. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia 

a odpadového hospodárstva, odbor odpadového hospodárstva, TU 
5. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej reaubliky, sekcia environmentálneho hodnotenia 

a odpadového hospodárstva, odbor integrovanej prevencie, TU 
6. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabi riovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 
7. Okresný úrad Pezinok, odbor krízového riadenia, M. R. Štefánika 1 O, 902 O 1 Pezinok 
8. Okresný úrad Pezinok, pozemkový a lesný odber, M. R. Štefáríík� 15, 902 01 Pezinok 
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratis ava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, 

Ružinovská 8, P. O. Box 26, 820 09 Bratislava :'.9 
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok 
11. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 1 ·1, 81 1 04 Bratislava 
12. Agentúra správy majetku Ministerstva obrany SR, odbor výstavby a rutinnej štandardnej údržby, 

Kutuzovova 8, 832 4 7 Bratislava 
13. Združenie domových samospráv, Námestie SNF 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava 
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