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ROZSAH HODNOTENIA
určený podľa §30 ods. 1,2,3 zákona č. 24/2006Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre hodnotenie vplyvov
navrhovanej činnosti ,, Katastrálne územie Selice – Energetické zhodnocovanie odpadov
splyňovaním, s využitím energie v modernej poľnohospodárskej výrobe “.
Navrhovateľ, Simply clean s.r.o., Krásna 1462/205, 924 01 Galanta, (ďalej len
„navrhovateľ“) doručil dňa 16.12. 2015 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej
republiky, odboru environmentálneho posudzovania (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 „
Katastrálne územie Selice – Energetické zhodnocovanie odpadov splyňovaním, s využitím
energie v modernej poľnohospodárskej výrobe “ (ďalej len „zámer“) .
MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1
a § 2 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 ako príslušný orgán podľa § 3
písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona uvádza, že dňom doručenia zámeru
navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov správne konanie vo veci posudzovania
predpokladaných vplyvov na životné prostredie.
Predmetom navrhovanej činnosti je výstavba zariadenia na zhodnocovanie odpadov
splyňovaním s dvomi plazmovými technologickými celkami – 2 x 1 MW, s následným
energetickým využitím vznikajúceho syntézneho plynu po procese splyňovania odpadov.
Využitie syntézneho plynu bude pre pohon plynovej turbíny s výkonom 2 MW na výrobu tepla
a elektriny pre vlastnú potrebu prevádzky. Vyrobené teplo bude následne využívané pre
novovybudované skleníkové hospodárstvo v rámci modernej poľnohospodárskej výroby,
vyrobená elektrická energia bude využívaná pre vlastný chod prevádzky.
Projektovaná kapacita dvoch plazmových technologických celkov je do 22 000 ton
zhodnocovaných odpadov za rok..
Zámer je vypracovaný okrem nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa
navrhovaná činnosť neuskutočnila) v jednom variante, nakoľko MŽP SR listom č. 8353/20153.4/RCH zo dňa 04. 12. 2015 upustilo od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti.
Navrhovaná činnosť je umiestnená na území Nitrianskeho kraja, okres Šaľa, obec
Selice, k.ú. Selice, parcely č. 2591/1, 2591/2, 2591/8, 2591/9, 2591/10.

Podľa prílohy č. 8 zákona je navrhovaná činnosť zaradená do:
 Kategórie č. 9 Infraštruktúra, položka č. 8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov
tepelnými postupmi, časť A (povinné hodnotenie) – bez limitu;
 Kategórie č. 9 Infraštruktúra, položka č. 9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na
nakladanie s nebezpečnými odpadmi, časť B (zisťovacie konanie) – od 10 t/rok.
MŽP SR, ako príslušný orgán predložil zámer na zaujatie stanoviska podľa § 23 ods. 1
zákona o posudzovaní dotknutej obci, dotknutým orgánom, rezortnému orgánu a povoľujúcim
orgánom.
V stanoviskách k zámeru, ktoré príslušný orgán od týchto subjektov obdržal podľa § 23
zákona o posudzovaní, sa vyskytlo niekoľko konkrétnych pripomienok a požiadaviek
k navrhovanej činnosti.
Na prerokovaní návrhu rozsahu hodnotenia pripravovanej činnosti, ktoré sa konalo dňa
28.1.2016 v budove MŽP SR navrhovateľ požiadal o prerušenie konania. MŽP rozhodnutím
č. 2797/2016-3.4/RCH zo dňa 28.1.2016 rozhodlo o prerušení konania. Dňa 11.2.2016
navrhovateľ doručil na MŽP SR žiadosť o pokračovanie konania. Dňom doručenia konanie
pokračuje. Spolu so žiadosťou o pokračovanie v konaní navrhovateľ doručil MŽP SR písomné
stanovisko k pripomienkam, ktoré boli uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov v rámci
procesu povinného hodnotenia zámeru činnosti. Uvedené stanovisko bude zohľadnené v správe
o hodnotení, ktorú vypracuje navrhovateľ.
Po preštudovaní predloženého zámeru a s prihliadnutím na doručené stanoviská určuje
príslušný orgán v spolupráci s rezortným orgánom, povoľujúcimi orgánmi a po prerokovaní
s navrhovateľom podľa § 30 zákona o posudzovaní nasledovný rozsah hodnotenia:
1.

VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE

Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti „Katastrálne
územie Selice – Energetické zhodnocovanie odpadov splyňovaním, s využitím energie v
modernej poľnohospodárskej výrobe “ sa určuje dôkladné zhodnotenie nulového variantu
(stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala) a variantu uvedeného
v predloženom zámere.
V prípade, že sa pri vypracovávaní správy o hodnotení vyskytnú nové technologické alebo
lokalitné varianty na základe nových poznatkov, limitov územia a iných zistení, je možné ich
zahrnúť do správy o hodnotení s odôvodnením ich výberu.
2.

ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV
2.1.

Všeobecné podmienky

2.1.1.

Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení. Vzhľadom na povahu
a rozsah navrhovanej činnosti a jej lokalizáciu je potrebné, aby správa
o hodnotení obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č.
11 zákona o posudzovaní, primerane charakteru navrhovanej činnosti.

2.1.2.

Pre hodnotenie navrhovanej činnosti sa nestanovuje časový harmonogram, ani
žiadne špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia.

2.1.3.

2.2.

Navrhovateľ doručí MŽP SR 3x kompletné vyhotovenie správy o hodnotení
v papierovom vyhotovení, 1x správu o hodnotení na elektronickom nosiči dát a
2 x samostatné všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie.
Špecifické podmienky

Zo stanovísk doručených k predmetnému zámeru a po preštudovaní zámeru vyplynula
potreba v správe o hodnotení podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy otázok súvisiacich
s navrhovanou činnosťou:

2.2.1. Vypracovať odborný posudok v zmysle prílohy č. 22 k vyhláške MŽP SR č. 371/2015
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, odsek I. bod 3
a odsek II. bod I.
2.2.2. Uviesť, že podľa OTN ŽP 2 111:99 je odporúčaná vzdialenosť pre umiestnenie novej
spaľovne, resp. spoluspaľovanie odpadov 700 m a uviesť údaje o objektoch a
činnostiach, ktoré sa v uvedenej odstupovej vzdialenosti nachádzajú, alebo vykonávajú
a opatrenia na zmenšenie možného obťažovania pachovými látkami
2.2.3. Uviesť, aké územné obmedzenia v rámci ÚPD opatrení môže navrhovaná činnosť
vyvolať, v dôsledku odporúčanej odstupovej vzdialenosti 700 m z hľadiska vplyvu na
kvalitu ovzdušia rozptýlenými emisiami (najmä zápach).
2.2.4. Vypracovať akustickú štúdiu.
2.2.5. Preukázať v prehľadnej forme ( najvhodnejšie v tabuľkovej forme ) vo vzťahu
k porovnateľným technológiám, že navrhované technologické zariadenie spĺňa kritériá
najlepšej dostupnej techniky BAT,
2.2.6. Uviesť pravdepodobnú zvozovú oblasť z ktorej budú odpady odvážané a približnú
bilanciu a pomer rôznych druhov odpadov podľa predloženého zoznamu vo vzťahu
k ich použitiu v zariadení.
2.2.7. Vysvetliť vhodnosť zhodnotenia odpadov č. 17 06 01 a č. 17 06 03 navrhovanou
technológiou.
2.2.8. Podrobnejšie popísať aké možné druhy kovových zliatin budú v prevádzke vznikať
a uviesť aj možných odberateľov pre ich ďalšie spracovanie.
2.2.9. Pričleniť k odpadom, ktoré vznikajú ako „ VÝSTUP“ – č. 19 01 02, 19 01 05, 19 01 06,
19 01 07, 19 01 10 ( str. 92 ) konkrétnu technologickú operáciu a miesto ich vzniku.
2.2.10.Pri príprave správy o hodnotení navrhovanej činnosti brať do úvahy všetky
pripomienky a stanoviská, ktoré boli zaslané k zámeru, príp. budú zaslané k určenému
rozsahu hodnotenia a časovému harmonogramu;
2.2.11. Písomne vyhodnotiť splnenie alebo nesplnenie (v danom prípade zdôvodniť prečo nie)
všetkých stanovísk k zámeru a k určenému rozsahu hodnotenia a časovému
harmonogramu a v samostatnej kapitole zhodnotiť splnenie jednotlivých bodov tohto
rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu pre navrhovanú činnosť.
UPOZORNENIE
Podľa § 30 ods. 4 zákona o posudzovaní platnosť rozsahu hodnotenia navrhovanej
činnosti alebo jej zmeny, určeného podľa ods. 1 je tri roky od jeho určenia, ak sa
v harmonograme neurčí inak.

Podľa § 30 ods. 5 zákona o posudzovaní je navrhovateľ povinný v spolupráci
s dotknutou obcou bez zbytočného odkladu informovať vhodným spôsobom verejnosť
o určenom rozsahu hodnotenia.
Podľa § 30 ods. 6 zákona o posudzovaní môžu verejnosť, dotknutá obec, dotknutý
samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia
navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia podľa odseku 5 príslušnému
orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.
Príloha: fotokópia prezenčnej listiny, záznam z prerokovania

RNDr. Gabriel Nižňanský
riaditeľ odboru

Rozdeľovník:
Simply clean s.r.o., Krásna 1462 / 205, 924 01 Galanta
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 42/12 A,
927 01 Šaľa
4. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
5. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
6. Okresný úrad Šaľa, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie
Sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
8. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Nitra, Dolnočermánska
č.64, 949 11 Nitra
9. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia
Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, stále pracovisko Nitra,
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
1.
2.
3.

10. Obecný úrad Selice, Sovietskej armády 1131, 925 72 Selice
11. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor odpadového hospodárstva, TU
12. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor ochrany ovzdušia, TU

