
 
 
 
 
 
 
  
  
 

Ministerstvo životného prostredia SR | Námestie Ľudovíta Štúra 35/1 | 812 35 Bratislava | Slovenská republika 
tel.: +421 2 5956 2204 | e-mail: barbora.donevova@enviro.gov.sk | www.minzp.sk 

 

Sekcia ochrany prírody, krajiny a odpadového hospodárstva 
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

 
 
Podľa rozdeľovníka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
List číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/kontakt Bratislava 
 1197/2021-6.6/bd Mgr. B. Donevová                     
  02/5956 2204  

 

Vec 

Usmernenie pri postupe uplatňovania zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

v súvislosti s § 135f  zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  

 

 

Vážená pani vedúca odboru starostlivosti o životné prostredie, 

Vážený pán vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie, 

 

zákon 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“) 

definuje navrhovanú činnosť alebo zmenu navrhovanej činnosti (ďalej len "navrhovaná činnosť 

alebo jej zmena") ako realizáciu stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do 

prírodného prostredia alebo do krajiny meniaci fyzické aspekty lokality vrátane ťažby nerastnej 

suroviny, pričom konanie podľa zákona o posudzovaní vplyvov predchádza rozhodnutiu o 

umiestnení alebo pred povolením navrhovaných činností podľa osobitných predpisov. 

 

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

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) bol zákonom č. 302/2019 Z. z.  doplnený 

§ 135f, podľa ktorého, platnosť rozhodnutia vydaného pred 1. januárom 2021 nie je možné 

predlžovať. 

 

V súvislosti s ustanovením § 135f zákona o odpadoch nie je podľa názoru Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky, platnosť súhlasu v súlade s § 97 ods. 17 zákona o 

odpadoch a autorizácie podľa § 91 zákona o odpadoch  (ďalej len „povolenie“) možné predĺžiť.  

 

Ak navrhovateľ podá žiadosť o predlženie platnosti povolenia od 1. januára 2021 na 

príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, odpovie tento listom s odvolaním sa 

§ 135f zákona o odpadoch, podľa ktorého nie je možné od 1. januára 2021 predĺžiť platnosť 
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povolenia vydaného pred týmto dátumom. Platnosť povolenia, ktorého predĺženie bolo 

predmetom žiadosti, v tomto prípade skončí uplynutím doby, na ktorú bolo povolenie udelené.  

 

Vzhľadom na túto skutočnosť je potrebné poznamenať, že po uplynutí doby, na ktorú 

bolo povolenie vydané, je potrebné za účelom ďalšej realizácie tejto činnosti, získať nové 

povolenie - nový súhlas, alebo novú autorizáciu podľa zákona o odpadoch.  

  

Podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z, 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov je 

prílohou žiadosti o povolenie záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné 

prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru alebo oznámeniu o zmene, ak 

sa na túto činnosť vyžaduje. Vzhľadom k predpokladanému zvýšenému množstvu novo 

vydávaných povolení, ktoré bude potrebné vydať na základe prijatého prechodného 

ustanovenia 135f v zákone o odpadoch, navrhujeme po porade s odborom legislatívy 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky nasledujúci postup pri navrhovaných 

činnostiach alebo ich zmenách podľa zákona o posudzovaní vplyvov, ktorých sa uvedené 

ustanovenie zákona o odpadoch (135f) priamo týka alebo sa tieto navrhované činnosti alebo ich 

zmeny vzťahuje : 

 

1. Navrhovaná činnosť alebo jej zmena, ktorá je povolená, realizovaná alebo 

v štádiu realizácie, ale nebola predmetom konania podľa zákona o posudzovaní vplyvov 

v minulosti, má byť predmetom zisťovacieho konania ako zmena navrhovanej činnosti. 

 

2. Ak povolenie navrhovanej činnosti alebo jej zmeny stratilo platnosť z dôvodu § 

135f zákona o odpadoch, pričom navrhovaná činnosť alebo jej zmena, nebola predmetom 

konania podľa zákona o posudzovaní vplyvov v minulosti, resp. uplynula lehota 7 rokov odo 

dňa právoplatnosti záverečného stanoviska (prípadne predĺžená lehota konaním o povolení), 

navrhovateľ je povinný postupovať v súlade so zákonom o odpadoch a zákonom o posudzovaní 

vplyvov a jeho činnosť má byť tiež predmetom zisťovacieho konania ako zmena navrhovanej 

činnosti. 

 

3. Navrhovaná činnosť alebo jej zmena, ktorá je povolená, realizovaná alebo 

v štádiu realizácie, bola predmetom konania podľa zákona o posudzovaní vplyvov a záverečné 

stanovisko podľa § 37 ods. 8 zákona o posudzovaní vplyvov nestratilo platnosť z dôvodu, že 

začalo konanie o povolení, má toto záverečné stanovisko platné, kým je platné povolenie 

a nedôjde k zmene navrhovanej činnosti, teda navrhovateľ bude pokračovať v navrhovanej 

činnosti tak, ako doteraz. 

 

4. Povolenie pre navrhovanú činnosť alebo jej zmenu, ktoré podľa § 135f zákona 

o odpadoch stratilo platnosť, alebo  v blízkej dobe v súvislosti s § 135f zákona o odpadoch stratí 

platnosť, ale záverečné stanovisko je naďalej platné (§ 37 ods. 8 zákona o posudzovaní 

vplyvov), teda  neuplynula lehota 7 rokov od nadobudnutia jeho právoplatnosti (prípadne 

predĺžená lehota platnosti záverečného stanoviska), je možné toto záverečné stanovisko 

predložiť v novom konaní o povolení.   

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na 

životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) 
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ďalej konštatuje, že ak bolo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní alebo ak bolo záverečné 

stanovisko vydané s predpokladom realizácie navrhovanej činnosti alebo jej zmeny v určitom 

časovo obmedzenom horizonte, alebo boli vplyvy navrhovanej činnosti alebo jej zmeny 

vyhodnotené v súvislosti so životnosťou navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a navrhovateľ 

sa rozhodne, že chce získať nové povolenie, je potrebné vyhodnotiť zmeny, ktoré navrhovaná 

činnosť alebo jej zmena v súvislosti s predĺžením životnosti spôsobí.  

 

To, či je potrebné vykonať nové konanie podľa zákona o posudzovaní vplyvov je možné 

vyhodnotiť v záväznom stanovisku pre povoľujúci orgán podľa § 38 ods. 4 zákona 

o posudzovaní vplyvov. 

 

Usmernenia, výklady, stanoviská alebo vyjadrenia MŽP SR, bez ohľadu na ich slovné 

označenie, ako orgánu vecne príslušného na prípravu zákonov a iných všeobecne záväzných 

právnych predpisov v jeho pôsobnosti, nemajú právnu záväznosť' a slúžia ako metodická 

pomôcka pre aplikačnú prax. 

 

Usmernenie vo veciach navrhovaných činností podľa zákona o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie v súvislosti s § 135f  zákona o odpadoch Vás žiadame zaslať na všetky 

okresné úrady spadajúce do Vašej územnej pôsobnosti. 

 

S pozdravom        

 

 

 Mgr. Barbora Donevová  

  poverená vykonávaním funkcie  

     riaditeľa odboru  

 

Doručuje sa  

 

1. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 

05 Banská Bystrica  

2. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 

Bratislava 

3. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice 

4. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 

5. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov 

6. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie,  Kollárova 8, 917 01 Trnava 

7. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 

Trenčín 

8. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 

08 Žilina 


