
 

 
 Bratislava:    03. februára 2023 

Číslo:       4632/2023-11.1.1/bk 

 

 

ROZSAH HODNOTENIA 
NÁVRH – nezverejňuje sa 

 

 

určený podľa § 30 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“) 

pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti „Fotovoltická elektráreň Amerika II v spojení 

s rekultiváciou odkaliska Amerika II“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“). 

 

Navrhovateľ, Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, 

IČO 35 826 487 (ďalej len „navrhovateľ“), predložil dňa 10. 10. 2022 na Ministerstvo 

životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu posudzovania vplyvov na životné prostredie, 

odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“), podľa § 22 zákona 

zámer navrhovanej činnosti vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona. 

 

Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov sa dňom predloženia zámeru začalo konanie vo veci posudzovania 

predpokladaných vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie. 

 

MŽP SR predložilo zámer navrhovanej činnosti na zaujatie stanoviska podľa § 23 ods. 1 

zákona povoľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom a dotknutým obciam 

prostredníctvom informácie o zverejnení na webovom sídle Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky, na adrese: 

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/fotovolticka-elektraren-amerika-ii-v-spojeni-s-

rekultivaciou-odkaliska 

 

Predmetom navrhovanej činnosti je výstavba fotovoltickej elektrárne v mieste odkaliska 

Amerika II s vyvedením výkonu do existujúcej miestnej distribučnej siete, čím sa budú napĺňať 

ciele Slovenskej republiky v oblasti zvyšovania podielov obnoviteľných zdrojov energie 

na celkovom množstve spotrebovanej energie. Súčasťou navrhovanej činnosti je aj rekultivácia 

odkaliska Amerika II ako príprava pre umiestnenie fotovoltickej elektrárne. 

 

Navrhovaná činnosť sa má realizovať v Nitrianskom kraji, v okrese Šaľa, v katastrálnom 

území mesta Šaľa a obcí Trnovec nad Váhom a Močenok.  

 

Podľa prílohy č. 8 k zákonu sa navrhovaná činnosť zaraďuje nasledovne: 

 

 do kapitoly č. 2 Energetický priemysel, do položky č. 13 Ostatné priemyselné 

zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách č. 

1 – 4 a 12 od 5 MW do 50 MW – časť B – zisťovacie konanie; 

 do kapitoly č. 9 Infraštruktúra, do položky č. 1 Odkaliská, úložiská popolčeka a odvaly 

hlušiny s kapacitou od 250 000 m3 – časť A – povinné hodnotenie. 

 

Zámer navrhovanej činnosti bol predložený v nulovom a dvoch variantných 

technologických riešeniach navrhovanej činnosti. Variantnosť zámeru spočíva v križovaní 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/fotovolticka-elektraren-amerika-ii-v-spojeni-s-rekultivaciou-odkaliska
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/fotovolticka-elektraren-amerika-ii-v-spojeni-s-rekultivaciou-odkaliska
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trasovania VN kábla s technickými stavbami: vážskou protipovodňovou hrádzou a násypom 

železničnej trate:  

 

 variant 1 je navrhnutý tak, že trasa VN kábla nekrižuje protipovodňovú hrádzu rieky 

Váh. Variant 1 križuje násyp železničnej trate v jednom bode. Uvedené trasovanie má 

dĺžku cca 8 300 m; 

 variant 2 je navrhnutý tak, že trasa VN kábla križuje protipovodňovú hrádzu rieky Váh 

v dvoch miestach. Variant 2 križuje násyp železničnej trate v jednom bode. Uvedené 

trasovanie má dĺžku cca 8 300 m. 

 

Stanoviská k zámeru navrhovanej činnosti, ktoré boli doručené na MŽP SR podľa zákona 

obsahovali niekoľko pripomienok k navrhovanej činnosti, ktoré si vyžadovali prerokovanie 

v zmysle zákona a na základe ktorých MŽP SR špecifikovalo požiadavky uvedené v bode 2.2. 

tohto rozsahu hodnotenia.  

 

Prerokovanie rozsahu hodnotenia v zmysle § 30 ods. 1 zákona sa vykonalo v súlade s § 65 

ods. 1 zákona písomne v listinnej podobe a v elektronickej podobe (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). 

 

MŽP SR na základe odborného posúdenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti, 

zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov 

verejnej správy, štátnej správy, samosprávy, dotknutej obce a dotknutej verejnosti, určuje 

nasledujúci rozsah hodnotenia, ktorého návrh bol prerokovaný v zmysle predchádzajúceho 

odseku: 

 

1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE 

 

Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti sa určuje dôkladné 

zhodnotenie nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť 

neuskutočnila) a  technologických variantov 1 a 2 uvedených v zámere navrhovanej činnosti. 

 

2. ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV 

 

2.1. Všeobecné podmienky 

2.1.1. Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti (ďalej 

len „správa o hodnotení“). Vzhľadom na povahu, rozsah navrhovanej činnosti a jej 

lokalizáciu je potrebné, aby správa o hodnotení obsahovala rozpracovanie všetkých 

bodov uvedených v prílohe č. 11 zákona, primerane charakteru navrhovanej činnosti. 

2.1.2. Na vypracovanie správy o hodnotení sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa v študijnom odbore zodpovedajúcom odboru činnosti alebo oblasti činnosti 

uvedenej vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely 

posudzovania vplyvov na životné prostredie. 

2.1.3. Pre hodnotenie navrhovanej činnosti sa nestanovuje časový harmonogram, ani žiadne 

špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia. Platnosť rozsahu 

hodnotenia je 3 roky od jeho určenia. 

2.1.4. Navrhovateľ doručí na MŽP SR kompletné vyhotovenie správy o hodnotení v listinnej 

podobe v počte 4 x, samostatné všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie v počte 2 x 

a 1x správu o hodnotení elektronicky (nákresy vo formáte *.pdf, *.jpg a *.kmz) 
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(MŽP SR si vyhradzuje právo spresniť konečný počet dokumentácií podľa potrieb 

vyplývajúcich z ustanovení zákona). 

 

2.2. Špecifické požiadavky 

Zo stanovísk doručených k zámeru navrhovanej činnosti vyplynula potreba v správe 

o hodnotení podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy otázok súvisiacich s navrhovanou 

činnosťou: 

 

2.2.1. V rámci kapitoly A.II.9 správy o hodnotení uviesť spôsob a presný technologický 

postup realizácie rekultivácie odkaliska Amerika II s ohľadom na budúce využitie 

územia (vrátane technologického postupu výstavby fotovoltickej elektrárne). 

2.2.2. V rámci kapitoly C.III.5 správy o hodnotení bližšie uviesť presný technický popis 

odvodnenia odkaliska Amerika II. 

2.2.3. V rámci kapitoly C.IV.2 správy o hodnotení uviesť návrh údržby a monitorovania 

odkaliska Amerika II s dôrazom na zabezpečenie stability hrádze predmetného 

odkaliska po jeho rekultivácii. 

2.2.4. V rámci kapitoly C.III.5 správy o hodnotení bližšie špecifikovať riziko šírenia 

nebezpečných látok do okolitého prostredia. 

2.2.5. V rámci kapitoly C.II.7 správy o hodnotení podrobnejšie vyhodnotiť vplyv navrhovanej 

činnosti na biotopy chránených druhov rastlín a živočíchov a navrhnúť konkrétne 

opatrenia na elimináciu prípadných identifikovaných negatívnych vplyvov v čase 

prípravy a po realizácii navrhovanej činnosti.   

2.2.6. V správe o hodnotení sa vyjadriť ku všetkým pripomienkam doručeným k zámeru 

navrhovanej činnosti, prípadne k určenému rozsahu hodnotenia (od orgánov štátnej 

správy a samosprávy, ako aj účastníkov konania) a v prehľadnej forme vyhodnotiť 

splnenie všetkých požiadaviek, kritérií a odporúčaní zo stanovísk doručených k zámeru 

navrhovanej činnosti, a k určenému rozsahu hodnotenia, resp. odôvodniť ich nesplnenie. 

3. UPOZORNENIE 

 

Podľa § 30 ods. 6 zákona a v súlade s bodom 2.1.3. tohto rozsahu hodnotenia je platnosť 

rozsahu hodnotenia 3 roky od jeho určenia. 

 

Podľa § 30 ods. 7 zákona je navrhovateľ povinný v spolupráci s dotknutou obcou 

bezodkladne informovať verejnosť spôsobom v mieste obvyklým o určenom rozsahu 

hodnotenia. 

 

Podľa § 30 ods. 8 zákona môže verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, 

dotknutý orgán a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia do 10 pracovných 

dní od jeho zverejnenia podľa § 30 ods. 7 zákona príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení 

doručí navrhovateľovi. 

 

S pozdravom 

 

 

 

Mgr. Michaela Seifertová 

generálna riaditeľka sekcie 
 


