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ROZSAH HODNOTENIA

určený podľa § 30 ods. 1, 2, 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre
hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti ,,Termické zhodnocovanie ostatných odpadov“.
Navrhovateľ, Wastech, s.r.o., Bošániho 15, 841 01 Bratislava, zastúpený
splnomocneným zástupcom, spoločnosťou INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11
Banská Bystrica doručil dňa 23. 11. 2016 MŽP SR podľa § 22 zákona zámer navrhovanej
činnosti „Termické zhodnocovanie ostatných odpadov“ (ďalej len ,,zámer“), ktorý obsahoval
jedno variantné riešenie navrhovanej činnosti a nulový variant.
MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej
správy 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, § 3 písm. k) a § 54 ods.
2 písm. k) zákona, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov začalo správne konanie doručením zámeru vo veci
posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovateľom.
MŽP SR, ako príslušný orgán predložil zámer na zaujatie stanoviska podľa § 23 ods. 1
zákona o posudzovaní dotknutej obci, dotknutým orgánom, rezortnému orgánu a povoľujúcemu
orgánu. K zámeru bolo doručených 7 stanovísk, z toho 3 bez pripomienok, 4 s pripomienkami.
Okresný úrad Nové Zámky, ktorého stanovisko je zložené zo 4 čiastkových
stanovísk (stanoviská štátnej správy odpadového hospodárstva a orgánu ochrany ovzdušia sú
nesúhlasné), požaduje dopracovať nový variant v inej lokalite.
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 „Termické
zhodnocovanie ostatných odpadov“ sa určuje dôkladné zhodnotenie nulového variantu (stav,
ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala) a variantu predloženého v zámere,
ktorý preukáže, že plynná zložka spĺňa kritériá pre plynné druhotné palivo.
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.

Navrhovateľ doručí MŽP SR vyhotovenie správy o hodnotení v počte 3
kompletných vyhotovení správy o hodnotení v papierovom vyhotovení a 1x
správu o hodnotení na elektronickom nosiči dát a 1 vyhotovenia všeobecne
zrozumiteľného stručného záverečného zhrnutia.

2.2.

Špecifické podmienky

Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti správe o hodnotení
potrebné podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy otázok súvisiacich s navrhovanou
činnosťou:
2.2.1.

Preukázať na testovacom zariadení kvalitatívne parametre výstupných produktov
a porovnať ich s požiadavkami vyhlášky 228/2014 Z. z. v znení vyhlášky
č. 367/2015 Z. z. pre druhotné palivá a s požiadavkami pre registráciu chemickej
látky alebo chemickú zmes podľa zákona č. 67/2010 Z. z. (chemická zákon) REACH.

2.2.2.

Vypracovať imisno-prenosové posúdenie stavby (rozptylovú štúdiu) a emisnotechnologické posúdenie so zohľadnením existujúcej aj navrhovanej IBV.
Porovnať kvalitu ovzdušia pred a po realizácii navrhovanej činnosti s normami
kvality ovzdušia podľa vyhlášky č. 244/2016 Z. z

2.2.3.

Uviesť spôsob nakladania s odpadmi, ktoré nebude v navrhovanom zariadení
možné previesť na kvapalnú a plynnú fázu.

2.2.4.

Uviesť spôsob nakladania s výstupnými produktami (pevný, plynný aj kvapalný)
v prípade, že ich nebude možné využiť, alebo spracovať.

2.2.5.

Uviesť kódy činnosti zhodnocovania a zneškodňovania odpadov podľa príloh č. 1
a 2 zákona č. 79/2015 Z. z.

2.2.6.

Zdôvodniť navrhovanú kapacitu - uviesť zvozovú oblasť a predpokladané
množstvá odpadov.

2.2.7.

Uviesť spôsob monitorovania emisií navrhovaného zariadenia.

2.2.8.

Pri príprave správy o hodnotení navrhovanej činnosti brať do úvahy všetky
pripomienky, ktoré boli zaslané k zámeru, príp. budú zaslané k určenému rozsahu
hodnotenia a časovému harmonogramu.

2.2.9.

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.

RNDr. Gabriel Nižňanský
riaditeľ odboru

Príloha: záznam z prerokovania s kópiou prezenčnej listiny
Rozdeľovník:
Doručí sa:
1. INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
2. Mestský úrad Nové Zámky, Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky
Na vedomie:
1. Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25,
940 02 Nové Zámky
2. Okresný úrad Nové Zámky, odbor krízového riadenia, Podzámska 25, 940 02 Nové
Zámky
3. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch, Slovenská 13,
940 30 Nové Zámky
5. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch,
Komárňanská 15, 940 01 Nové Zámky
7. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva, TU
8. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor ochrany ovzdušia, TU

