Záznam
z prerokovania návrhu rozsahu hodnotenia pripravovanej činnosti ,,Termické zhodnocovanie
ostatných odpadov“, ktoré sa uskutočnilo dňa 05. 01. 2017 v budove
Ministerstva životného prostredia SR.
Rokovania sa zúčastnili 2 zástupcovia navrhovateľa a spracovateľa zámeru,
2 zástupcovia povoľujúceho orgánu, Okresného úradu Nové Zámky, odboru starostlivosti
o životné prostredie, zástupkyňa Mestského úradu Nové Zámky a 2 zástupcovia Ministerstva
životného prostredia SR, odboru ochrany ovzdušia a zástupkyňa príslušného orgánu
Ministerstva životného prostredia SR (viď priložená prezenčná listina). Rokovanie otvorila
a o doterajšom priebehu posudzovania navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej
len „zákon“) prítomných informovala zástupkyňa Ministerstva životného prostredia SR, odbor
posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len ,,MŽP SR“).
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“.
MŽP SR, 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 vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie
dňom doručenia zámeru navrhovateľom.
Predmetom navrhovanej činnosti je realizácia zariadenia na termické hodnotenie
ostatných odpadov v Nových Zámkoch. Navrhovaná činnosť má byť umiestnená v areáli
Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky, odkiaľ budú preberané produkované odpady
zo zdravotnej starostlivosti spolu s odpadmi pochádzajúcimi z ďalších zdravotníckych
zariadení.
Podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní je navrhovaná činnosť zaradená do: kategórie
č. 9. Infraštruktúra, do položky č. 8. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
a podlieha povinnému hodnoteniu.
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.
V rámci diskusie sa zástupcovia navrhovateľa a spracovateľa zámeru vyjadrili
k najzávažnejším pripomienkam uvedeným v doručených stanoviskách.
Zástupcovia navrhovateľa vysvetlili, že navrhované zariadenie bude mať separátor
nespracovateľných zložiek (kovov a skla) zo zdravotníckeho odpadu. Upozornili, že práve
v areáli nemocnice je v územnom pláne mesta Nové Zámky spracovávanie zdravotníckych

odpadov možné, že v meste nemajú inú vhodnú lokalitu, zariadenie má nadväzovať na už
existujúce zariadenie na úpravu nebezpečných odpadov zo zdravotníctva.
Zástupcovia Okresného úradu Nové Zámky zdôraznili, že nesúhlasia a nebudú súhlasiť
s umiestnením „spaľovne“ alebo „zariadenia na spoluspaľovanie odpadov“ v navrhovanej
lokalite, ktorým by bolo zriadenie v prípade, že by nespĺňalo kritériá pre plynné druhotné
palivo. Upozornili, že na spaľovňu, ktorá bola umiestnená v areáli nemocnice, sa obyvatelia
v minulosti sťažovali.
Zástupca MŽP SR, odboru ochrany ovzdušia zdôraznil, že výsledný produkt (plyn) musí
byť pred povolením zariadenia známy, preto je nevyhnutné urobiť rozbory z produktu, ktorý
bude výstupom zo zariadenia, ktoré má spracovávať odpady zo zdravotníckej starostlivosti.
Odporúčal zástupcom navrhovateľa, aby v prípade realizácie navrhovanej činnosti zriadili aj
zariadenie na monitorovanie emisií navrhovaného zariadenia.. Zdôraznil, že kvapalný produkt
musí spĺňať kritériá na chemickú látku alebo chemickú zmes podľa zákona č. 67/2010 Z. z.
(chemický zákon - REACH).
Zástupcovia navrhovateľa a spracovateľa uviedli, že na rozboroch sa už pracuje, že nie
je možné získať od podobného zariadenia výsledky rozborov, že konkrétna technológia
a dodávateľ bude predmetom verejného obstarávania, preto zatiaľ výrobcu ani model nie je
možné uvádzať.
Zástupkyňa MŽP SR navrhla a prítomní zástupcovia Okresného úradu Nové Zámky
súhlasili, že správa o hodnotení nemusí obsahovať nový variant v inej lokalite, ale variant
predložený v zámere, musí preukázať, že plynná zložka spĺňa kritériá pre plynné druhotné
palivo. Okresný úrad, ako povoľujúci orgán, nebude súhlasiť so prevádzkovaním spaľovne ani
zariadenia na spoluspaľovanie odpadov.
Návrh rozsahu hodnotenia, ktorý bol zaslaný na e-mailové adresy 04. 01. 2017, bol
podľa toho zmenený v časti 1. varianty pre ďalšie hodnotenie: namiesto „a variantu v inej
lokalite v okrese (meste) Nové Zámky“ pribudol text: „ktorý preukáže, že plynná zložka
spĺňa kritériá pre plynné druhotné palivo“. Do rozsahu hodnotenia sme pridali nový bod
2.2.7 Uviesť spôsob monitorovania emisií navrhovaného zariadenia.
Podľa § 30 zákona rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti určí príslušný orgán
(MŽP SR) v spolupráci s rezortným orgánom (MŽP SR, odbor odpadového hospodárstva),
povoľujúcim orgánom (Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné
prostredie a Mesto Nové Zámky) a prerokuje s navrhovateľom. Zástupca navrhovateľa,
zástupcovia povoľujúcich orgánov: Okresného úradu a Mesta Nové Zámky a zástupkyňa
MŽP SR ako príslušného orgánu a zástupcovia MŽP SR, odboru ochrany ovzdušia sa zhodli na
znení jednotlivých bodov rozsahu hodnotenia. Rezortný orgán (MŽP SR, odbor odpadového
hospodárstva) sa na prerokovaní rozsahu hodnotenia nezúčastnil, preto je potrebné oboznámiť
ho e-mailom s určeným rozsahom hodnotenia a zistiť, či nepožaduje rozsah hodnotenia doplniť.
Na záver zástupkyňa MŽP SR informovala prítomných o ďalších krokoch posudzovania
vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti podľa zákona.
Zapísala: RNDr. Okoličányiová

V Bratislave, dňa 05. 01. 2017
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