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NÁZOV ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Zmena navrhovateľa a technológie katalytickej depolymerizácie odpadových plastov pre
navrhovanú činnosť „Modernizácia technológie v Stredisku recyklácie plastov
Dubnica“.
strana 5 z 51

WP DUBNICA S.R.O. – STREDISKO RECYKLÁCIE PLASTOV DUBNICA NAD VÁHOM
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracované podľa prílohy č. 8a k zákonu
č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

III.

marec 2017

ÚDAJE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Zmena navrhovanej činnosti popísaná v tomto dokumente súvisí s nasledujúcou zmenou
navrhovateľa:
Zámer činnosti s názvom „MTO Kovospol Stredisko recyklácie plastov Dubnica nad Váhom“
bol navrhovateľom, spoločnosťou MTO Kovospol s.r.o. (pôvodný navrhovateľ) doručený
na MŽP SR dňa 13.11.2007. Zámer bol následne rozoslaný dňa 20.11.2007 dotknutým
orgánom, obci, povoľujúcemu a rezortnému orgánu. Pre navrhovanú činnosť bol dňa
11.01.2008 určený Rozsah hodnotenia, na základe ktorého pôvodný navrhovateľ zabezpečil
vypracovanie Správy o hodnotení, ktorá bola predložená listom zo dňa 28.01.2008. Záverečné
stanovisko MŽP SR k Správe o hodnotení (evid. č. 10940/2007-3.4/bj) bolo vydané dňa
03.12.2008.
Stredisko recyklácie plastov Dubnica nad Váhom, v ktorom spoločnosť MTO Kovospol s.r.o.
plánovala zhodnocovať odpadové plasty (na báze polypropylénu a polyetylénu) za účelom
získavania
plynného
a predovšetkým
kvapalného
produktu
(minerálny olej)
ako obchodovateľnej komodity využiteľnej pre energetické účely však nebolo realizované.
Dňa 11.03.2016 bolo novým navrhovateľom činnosti, spoločnosťou WP DUBNICA s.r.o.
so sídlom Košická 56, 821 08 Bratislava, v zastúpení spoločnosti INECO, s.r.o., so sídlom
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica doručené Oznámenie o zmene navrhovanej
činnosti, ktorého predmetom bola zmena navrhovateľa a technológie katalytickej
depolymerizácie odpadových plastov (zámena technológie PCP 700 za novú technológiu typu
WP200). K uvedenej zmene činnosti bolo dňa 02.05.2016 vydané rozhodnutie v zisťovacom
konaní evid. č. 4372/2016-3.4/bj s konštatovaním, že zmena činnosti sa nebude posudzovať
podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Zámerom navrhovateľa činnosti, spoločnosti WP DUBNICA s.r.o. je zmena pôvodne
navrhovanej technológie termokatalytického rozkladu plastového odpadu v
technologickom zariadení WP 200 za novú technológiu, ktorej hlavným komponentom
je termické depolymerizačné zariadenie typu WP20k-TD.
Záujmom navrhovateľa, spoločnosti WP DUBNICA s.r.o. je prispieť k miere zhodnocovania
odpadových materiálov na území Slovenskej republiky, realizáciou Strediska recyklácie
plastov Dubnica nad Váhom. Navrhovateľ, spoločnosť WP DUBNICA s.r.o. pri realizácii
zmeny navrhovanej činnosti neplánuje využívať na spracovávanie plastových odpadov
technológiu katalytickej depolymerizácie WP 200, ale nahradí ju progresívnejšou a
efektívnejšou technológiou WP20k-TD, ktorá je šetrnejšia k životnému prostrediu a
umožňuje depolymerizáciu v katalytickom aj nekatalytickom režime.
Prehľadný súpis rozdielov medzi pôvodne navrhovanou činnosťou spoločnosti WP
DUBNICA S.R.O. a stavom po realizácii zmien, ktoré sú predmetom tohto Oznámenia
o zmene navrhovanej činnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
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Tab. 1 Prehľad zmien navrhovanej činnosti

Predmet zmeny

Stav pred zmenou

Stav po zmene
2 x WP200

Technológia depolymerizácie

6 x WP200

Dvojstupňová katalytická
depolymerizácia,
- v 1. stupni (reaktor č.1) proces
prebieha pri teplote 200 – 300°C,
Princíp technológie

- v 2.stupni (reaktor č. 2)
pri teplote 400 – 470°C,
- dokrakovacie zariadenie

2 x WP20k-TD – technológia
vyvinutá výskumným tímom
navrhovateľa (umožňuje
depolymerizáciu v termickom
režime)
WP20k-TD je trojstupňová
depolymerizácia,

- v 1. stupni (4x k WP200-TDH) proces prebieha pri teplote
200 – 300°C,
- v 2.stupni (4x WP200-TD-M)
pri teplote 400 – 470°C,
- v 3.stupni (4x WP200-TD-S)
pri teplote 550 – 600°C,
V 4. Stupni: 1x WP1000CDF
2 módy:

Katalyzátor

Drvené zeolity

1.Katalytický (drvené zeolity)
2. Nekatalytický (bez
katalyzátora)

Zdroje znečisťovania ovzdušia

Výduchy

Z ohrevných horákov (6ks) so
súhrnným MTP 6x 300 kW =
1 800 kW
Centralizovaný výduch zo
všetkých 6ks ohrevných horákov
technológie WP200, vyvedený
nad hrebeňom strechy výrobnej
haly s požadovaným prevýšením
min 3,5 m.

WP200: 2 x 300 kW=600kW
WP20k-TD: 8x150kW=1200kW
Centralizovaný výduch zo
všetkých 10 ks ohrevných
horákov technológie WP200 a
WP20k-TD, vyvedený nad
hrebeňom strechy výrobnej haly
s požadovaným prevýšením min
3,5 m.

Vzhľadom na vyššie uvedené je predkladané Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na
prevádzke spoločnosti WP DUBNICA s.r.o. vypracované v zmysle § 29 ods. 1 písm. b)
zákona č. 24/2006 Z.z.. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je vypracované pre zmenu
navrhovanej činnosti v zmysle § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z.z..
Zmena navrhovanej činnosti, ktorej navrhovateľom je spoločnosť WP DUBNICA s.r.o.
predstavuje zmenu technológie katalytického rozkladu plastových odpadov na dvojrežimový
proces katalytickej/nekatalytickej technológie rozkladu plastových odpadov. Vzhľadom na
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uvedené budeme v nasledujúcom texte tohto Oznámenia o zmene za účelom sprehľadnenia
najskôr opisovať pôvodný navrhovaný stav (stav pred zmenou) tak ako sa uvádza v Oznámení
o zmene činnosti z r. 2016 a následne stav vyplývajúci z predkladaného Oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti (stav po zmene).

1.

Umiestnenie navrhovanej činnosti

Stav pred zmenou
Navrhovaná činnosť bude umiestnená v nasledovnej lokalite:
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrálne územie:
Parcely č.:

Trenčiansky
Ilava
Dubnica nad Váhom
Prejta
761/305, 761/194, 761/113, 761/427, 761/435, 761/436, 761/434,
761/429

Stav po zmene
Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k novému záberu pôdneho fondu. Vyššie menované
parcely, ktoré boli vo vlastníctve spoločnosti TatraCom-Ferro s.r.o. zostávajú v platnosti aj po
realizácii predkladaných zmien nového navrhovateľa. Uvedené parcely boli vložené do
obchodného majetku spoločnosti WP DUBNICA, s.r.o. spoločníkom TatraCom-Ferro s.r.o.
na základe zmluvných vzťahov. Z hľadiska vlastníckych vzťahov sú niektoré pozemky
vysporiadané nasledovným spôsobom:
Tab. 2 Vysporiadanie pozemkov po zmene navrhovanej činnosti

Číslo listu
vlastníctva

Parcela č.

Výmera parcely
v obchodnom majetku
spoločnosti
WP DUBNICA s.r.o.

LV č. 3552

761/194

7 396,50 m2

Výmera parcely
v obchodnom
majetku spoločnosti
TatraCom-Ferro
s.r.o.
4 117,50 m2

Prehľad umiestnenia navrhovanej činnosti je k dispozícii v rámci mapových príloh
k predkladanému Oznámeniu o zmene:
 Mapová príloha č. 1 – Situácia širších vzťahov v mierke 1: 50 000
 Mapová príloha č. 2 – Situačné zobrazenie územia v mierke 1: 10 000
 Mapová príloha č. 3 – Zastavovacia situácia v mierke 1: 1 000
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2.
Stručný opis technického a technologického riešenia
vrátane požiadaviek na vstupy a údajov o výstupoch
2.1 Stručný popis technického a technologického riešenia
Stav pred zmenou
Objektová skladba navrhovanej činnosti je popísaná v nasledujúcom texte.
SO 01 Administratívna budova, SO 05 Cestná váha
Objekty tvoria vstupnú časť areálu. Budova bude pozostávať z administratívnej časti,
sociálneho zázemia, spracovania a vážiaceho miesta vstupnej a výstupnej suroviny.
Navrhovaná administratíva je dvojpodlažná má pôdorysný tvar L rozmer 14,1 x 18,0 m, výška
miestností 2,8 až 2,9 m. Prístrešok nad cestnú váhu je z oceľovej konštrukcie, napojený na
budovu a má modulový rozmer 18,0 x 4,3 m, so svetlou výškou 4,4 m. Nadzemná váha
WESICO je 16,0 m dlhá, konštruovaná ako železobetónová z prefabrikátu.
Do budovy vedie vodovodná prípojka PV2 - HDPE100 - DN 40. Zariaďovacie predmety štandardné vybavenie, pákové batérie, pisoár so senzorovým ovládaním. Pre požiarne účely
sú navrhnuté 2 hadicové navijáky - 25 mm. Kanalizácia splašková aj dažďová je navrhnutá z
potrubia PP. Splašková je vyústená do areálovej kanalizácie DN 150. Zdrojom tepla je
zvyškové teplo z výrobného procesu z recyklačnej haly (výrobná hala).
SO 02 Recyklačná hala (výrobná hala)
V navrhovanej hale sa bude spracovávať plastový odpad. Hala má pôdorysný rozmer 56,6 x
22,2 m, ktorý tvoria moduly 11,0 x 5,1 m. Svetla výška haly je 7,0 m. V objekte haly bude
osadené technologické zariadenie WP200 vrátane všetkých obslužných komponentov tejto
technológie. Hala sa prevádzkovo napojí na objekt olejového hospodárstva.
Objekt je situovaný v strednej časti areálu, pozdĺž vnútro areálovej komunikácie. Nosná
oceľová konštrukcia haly pozostáva z plnostenných oceľových rámov so sedlovým tvarom
strechy, valcovaných strešných väzníc a zavetrenia. Strešný plášť a obvodový je navrhnutý
montovaný z panelov KINGSPAN KS 1000 RW s výplňou z tuhej izolačnej PUR peny hr.
100 mm. Štítová stena od olejového hospodárstva je navrhnutá z požiarne odolnej steny
zmontovaných panelov KINGSPAN KS 1000 RF hr. 100 mm s výplňou z minerálnej vlny.
Nosná časť haly bude na základových pätkách zo železobetónu. Základové pásy zo
železobetónu budú pod obvodovými stenami a vnútornými medzi pätkami. Železobetónové
základy budú aj pod technológiou. Podlaha haly je navrhnutá betónová s výstužou DRAMIX
strojným hladením.
SO 03 Olejové hospodárstvo
Účelom tohto stavebného objektu je navrhnúť a vybudovať zastrešenie nad prečerpávacou
stanicou výsledného produkty spracovania. Pod zastrešením budú 4ks dvojplášťové nádrže
nadzemné, každá objemu 45 m3, sú to zásobníky výsledného produktu (oleja). Produkt sa z
nádrží prečerpá do nádrže automobilov a vyvezie sa na ďalšie spracovanie.
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SO 04 Oplotenie
Účelom objektu je uzavretie areálu závodu. Oplotenie z plotového systému AXIAL bude
zrealizované na základových pätkách. Vjazd do dvora je cez posuvnú samonosnú bránu
BOST.
Oplotenie a brána sú navrhnuté z ponuky firmy BC TORSÍON, Brezová pod Bradlom. Výška
oplotenia a brány je 2,0 m nad dvorom, resp. nad oporným múrom. Súčasťou oplotenia je
brána. Posuvná brána je z typového radu OPPIDUM bez motorického pohonu, výplň Jokel,
rozmery: 7 500 x 2 000 mm. Súčasťou objektu je aj závora na elektrický pohon dĺžky 6 000
mm umiestnená pred dvojkrídlovou bránou.
SO 06 Cesty a spevnené plochy
Ide o stavebný objekt v rámci, ktorého budú vybudované asfaltobetónové spevnené plochy v
areáli prevádzky Strediska recyklácie plastov Dubnica nad Váhom, osadenie obrubníkov a
zámkovej dlažby.
SO 07 Zastrešenie parkoviska ND
Účelom tohto stavebného objektu je navrhnúť a vybudovať zastrešenie parkoviska. Pod
zastrešením budú parkovať nákladné autá spoločnosti a vysokozdvižné vozíky. Navrhované
zastrešenie má pôdorysný rozmer 14,4 x 12 m, ktorý tvoria moduly 3,6 x 6 m. Svetla výška
zastrešenia je 7,0 m.
Objekt je situovaný v strednej časti areálu, medzi administratívnou budovou a recyklačnou
halou. Nosná oceľová konštrukcia zastrešenia pozostáva z plnostenných oceľových rámov so
sedlovým tvarom strechy, valcovaných a priečly. Strešný plášť je navrhnutý z trapézového
plechu. Štítová stena smeruje od vnútro areál o vej komunikácie. Podlaha zastrešenia je
navrhnutá rovnaká ako spevnená plocha zvyšnej komunikácie.
Objekt je bez technického vybavenia. Osvetlený je z juhovýchodnej strany recyklačnej haly.
Strešnou konštrukciou prechádza teplovod z recyklačnej haly do administratívnej budovy zo
vzniknutého tepla z reaktorov.
SO 08 Sadové úpravy
Projektová dokumentácia v stupni pre stavebné povolenie rieši sadovnícku úpravu plochy
okolia areálu Strediska recyklácie plastov Dubnica nad Váhom.
Súčasťou úpravy je odstránenie stavebného odpadu, navezenie zeminy v hrúbke vrstvy 20 cm,
urovnanie plochy, chemický postrek burín, obrobenie pôdy kultivátorom, hrabanie a
valcovanie plochy pre založenie trávnika. Po úprave plochy budú vysadené kry, ktoré budú
prihnojené rašelinovým substrátom, uhrabanie povrchu pôdy po výsadbe a namulčované
drvenou kôrou ihličnatých drevín.
SO 09 Existujúci zásobník vstupnej suroviny
Ide o jestvujúci objekt, ktorý spoločnosť WP DUBNICA s.r.o. plánuje využívať pre
skladovanie zásob vstupných surovín pre zabezpečenie kontinuálneho procesu technológie
WP200.
Technologické riešenie
Katalytické depolymerizačné zariadenie WP200 pozostáva zo 6 technologických častí, v
ktorých prebieha proces depolymerizácie odpadov za vzniku energeticky vysoko hodnotného
kvapalného a plynného produktu.
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Technológia spoločnosti WP DUBNICA s.r.o. je postavená na už známe poznatky (princíp
skracovania uhľovodíkov je známy už vyše 100 rokov, už počas 1. svetovej vojny sa
využívalo takto vyrobené palivo na pohon bojových vozidiel). Skupina vedcov a inžinierov
navrhovateľa všetky známe poznatky a skúsenosti pretavila počas 4 rokov vývoja do
zariadenia, ktoré je schopné počas plynulej prevádzky vyprodukovať energetickú zložku palivo v požadovanej kvalite a požadovanom množstve, čo potvrdzujú aj laboratórne skúšky
a stovky hodín testovania danej technológie.
Charakteristické parametre technológie typu WP200 sú uvedené v nasledujúcom tabuľkovom
prehľade:
Tab. 3 Parametre katalytického depolymerizačného zariadenia WP200

Názov
Typ
Výrobné číslo
Rok výroby
Inštalovaný výkon
Spotreba plynu
Spotreba oleja
Použitý typ katalyzátora
Napätie
Neutrálny vodič
Ochranný vodič
Frekvencia
Rozmery kontajnera
Hmotnosť
Spracované množstvo

Katalytické depolymerizačné zariadenie
WP200
KDEPZ 200-01
2016
30 kW
max 30 kg/h
max 27 kg/h
drvený zeolit
3~ 400 V
+N
PE
50 Hz
2 438 x 12 058 x 2 896 mm
12 000 kg
500 – 750 kg/h

Na nasledujúcom obrázku sú znázornené jednotlivé komponenty technologického zariadenia
WP200:
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Obr. 1 Katalytické depolymerizačné zariadenie WP200 (1. dávkovacie zariadenie, 2. reaktor č.1, 3. reaktor č.2, 4.
dokrakovacie zariadenie, 5. kondenzačná sústava, 6. čistička plynu, 7. nádrže na kvapalné palivo druhej generácie), 8.
tlaková nádoba na plyn

Popis činnosti
Zariadenie WP200 sa skladá z dávkovacieho zariadenia, dvoch reaktorových komôr,
dokrakovacieho zariadenia, kondenzačnej sústavy a vyprázdňovacieho zariadenia.
Dávkovacie zaradenie
Slúži na kontinuálne dávkovanie vstupnej suroviny do reaktora č.1. Dávkovacie zariadenie je
vyvinuté tak, že vstupný materiál prechádza cez dvojkomorový tunel, ktorý zabraňuje
spätnému prúdeniu pár počas plnenia. Nad zariadením môže byť použitá nadstavba podľa
potrieb konečného užívateľa (uzatvorená nádoba so spracovávaným odpadom, drviace
zariadenie, automatické triediace zaradenie,...), ktorá je pripevnená pomocou príruby.
Reaktorová časť 1
Pracuje pri teplote 200 – 300°C, ktorá je vyhrievaná plynovým priemyselným horákom, ktorý
využíva vlastný produkt, a to palivo druhej generácie. Počas zohrievania vstupnej suroviny
dochádza pomocou miešacieho zariadenia a pridávaním katalytickej zložky (drvený zeolit) k
dokonalému premiešaniu (cca 15 – 20 min), pričom vzniká hmota, ktorá je zbavená vlhkosti a
nežiaducich chemických prvkov. Prvky sa nachádzajú v plynnej zmesi, plynná zmes ďalej
prechádza pračkou plynu. Dokonale premiešaná hmota je následne prepustená do reaktora č.2.
Reaktorová časť 2
Slúži ako hlavný reaktor, v ktorom pri teplote 400 – 470°C a stáleho miešania dochádza k
depolymerizácii s následným odparovaním krátkych reťazcov, ktoré obsahujú z časti
parafínovú zložku. Zmes výparov sa pomocou vákua dostáva do dokrakovaciho zariadenia.
Celý proces depolymerizácie daného množstva v reaktore trvá 20 – 30 min. Vyhrievanie je
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zabezpečené priemyselným horákom, ktorý spotrebováva vlastný produkt, a to palivo druhej
generácie.
Dokrakovacie zariadenie
Slúži na skrátenie uhľovodíkových reťazcov, čím dochádza ku skráteniu parafínových
reťazcov. Plynná zmes ďalej putuje do kondenzačnej sústavy, kde je skondenzovaná a
prečerpaná do uskladňovacích nádob.
Plyn po opustení reakčnej časti zariadenia smeruje do destilačnej veže, kde dochádza ku
skondenzovaniu. Na chladenie nebude použité kvapalné médium, kondenzovanie prebieha
prostredníctvom chladenia vzduchom. Vznikajúce rezidívum je z reaktora dopravované do
kontajnera a následne sa bude vyvážať do tepelných elektrární, kde ho ďalej spracujú.
Plyn, ktorý neskondenzoval s obsahom metanú, butánu a propánu je umiestnený do plynovej
nádoby, z ktorej je dávkovaný pre priemyselný horák (ohrev reaktora). Čistenie plynu je
vykonávané vo viacstupňovej pračke plynu, kde v prvom stupni sa plyn perie v aerosólovom
roztoku pričom sa odstránia pevné častice z plynu, v nasledujúcom stupni vyberáme pomocou
kvapaliny s obsahom kovov halogény, pričom vznikajú: NaCl, NaBr, NaF. Nasýtený roztok
sa následne destiluje pričom znovu je možné využiť roztok a vysušená frakcia sa získa v
podobe soli. V procese destilácie sa odstraňujú aj zvyšky halogénov a ťažkých kovov z
ktorých dostávame malé množstvo nebezpečného odpadu, ktorý sa následne zneškodňuje na
miestach na to určených (oprávnené organizácie).
Získaný kvapalný produkt (olej) je po skondenzovaní odvedený do 4ks vyhrievaných
dvojplášťových skladovacích nádrží, každá s kubatúrou 45 m3. Nádrže budú inštalované na
betónovej doske a v zastrešenom priestore. V nádržiach bude k dispozícii meranie výšky
hladiny kvapaliny, ako aj kontrola teploty.
Ohrev reaktorovej časti technológie WP200 zabezpečuje ohrevný horák s nasledujúcimi
technickými parametrami:
Tab. 4 Technické parametre ohrevného horáka reakčnej časti technológie WP200

Parameter

Hodnota

Typ ohrevného horáka
Menovitý tepelný príkon

SBG 45 GR
300 kW
dvojpalivový systém: vlastný
technologický plyn/vlastný kvapalný
produkt (olej)

Palivo

Základná materiálová bilancia procesu
Materiálová bilancia procesu pri spracovávaní max. 8 040 t/rok je dokumentovaná v
nasledujúcom tabuľkovom prehľade:
Tab. 5 Materiálová bilancia procesu (stav pred zmenou)

Výstupná frakcia

Olej
Plyn
Voda
Tuhý zvyšok

Hodnota parametra
67 % vstupu
18 % vstupu
10 % vstupu
1 % vstupu
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Stav po zmene
Zámerom navrhovateľa činnosti, spoločnosti WP DUBNICA s.r.o. je zmena pôvodne
navrhovanej technológie termokatalytického rozkladu plastového odpadu v technologickom
zariadení WP 200 za novú technológiu, ktorej hlavným komponentom je termické
depolymerizačné zariadenie typu WP20k-TD.
Technologické riešenie
Nainštalované budú nasledovné zariadenia: 2 x WP200 a 2 x WP20k-TD. V prípade WP20kTD sa jedná o technológiu vyvinutú výskumným tímom navrhovateľa, ktorá umožňuje
depolymerizáciu v termickom režime.
Princíp technológie
Bude sa jednať o trojstupňovú depolymerizáciu, pričom postup bude nasledovný:
v 1. stupni (4x k WP200-TD-H) proces prebieha pri teplote 200 – 300°C,
v 2.stupni (4x WP200-TD-M) pri teplote 400 – 470°C,
v 3.stupni (4x WP200-TD-S) pri teplote 550 – 600°C,
v 4.stupni: 1x WP1000CDF
Katalyzácia bude mať dva módy:
1.Katalytický – pri ktorom budú použité drvené zeolity
2. Nekatalytický – katalyzátor nebude využitý
Zdroje znečisťovania ovzdušia - výduchy
Centralizovaný výduch zo všetkých 10 ks ohrevných horákov technológie WP200 a WP20kTD bude vyvedený nad hrebeňom strechy výrobnej haly s požadovaným prevýšením min 3,5
metra.
Popis čiastkových zariadení v rámci WP200k-TD:
WP200 TD-H
Pracuje pri teplote 200 – 300°C, ktorá je vyhrievaná plynovým priemyselným horákom, ktorý
využíva vlastný produkt, a to palivo druhej generácie. Počas zohrievania vstupnej suroviny
dochádza pomocou miešacieho zariadenia k dokonalému premiešaniu (cca 15 – 20 min),
pričom vzniká hmota, ktorá je zbavená vlhkosti a nežiaducich chemických prvkov. Prvky sa
nachádzajú v plynnej zmesi, plynná zmes ďalej prechádza pračkou plynu. Dokonale
premiešaná hmota je následne prepustená do reaktora č.2.
Tab. 6 Popis zariadenia WP200 TD-H/ WP200 TD-M

Názov

Termické zariadenie

Typ
Výrobné číslo
Rok výroby
Inštalovaný príkon
Spotreba plynu
Spotreba oleja
Napätie
Neutrálny vodič
Ochranný vodič

WP200 TD-H/ WP200 TD-H
TZ 200-01
2016
30 kW
max 30 kg/h
max 27 kg/h
3~ 400 V
+N
PE
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Názov

Termické zariadenie

Frekvencia
Rozmery kontajnera
Hmotnosť
Spracované množstvo

50 Hz
2 438 x 12 058 x 2 896 mm
12 000 kg
500 – 750 kg/h

WP200 TD-M
Slúži ako hlavný reaktor, v ktorom pri teplote 400 – 470°C a stáleho miešania dochádza
k depolymerizácii s následným odparovaním krátkych reťazcov, ktoré obsahujú z časti
parafínovú zložku. Zmes výparov sa pomocou vákua dostáva do dokrakovaciho zariadenia.
Celý proces depolymerizácie daného množstva v reaktore trvá 20 – 30 min. Vyhrievanie
je zabezpečené priemyselným horákom, ktorý spotrebováva vlastný produkt, a to palivo
druhej generácie.
Tab. 7 Popis zariadenia WP200 TD-H/ WP200 TD-M

Názov

Termické zariadenie

Typ
Výrobné číslo
Rok výroby
Inštalovaný príkon
Spotreba plynu
Spotreba oleja
Napätie
Neutrálny vodič
Ochranný vodič
Frekvencia
Rozmery kontajnera
Hmotnosť
Spracované množstvo

WP200 TD-H/ WP200 TD-M
TZ 200-01
2016
30 kW
max 30 kg/h
max 27 kg/h
3~ 400 V
+N
PE
50 Hz
2 438 x 12 058 x 2 896 mm
12 000 kg
500 – 750 kg/h

WP50 TD-S
Zariadenie slúži na odstránenie parafinových a asfalténových zlúčenín z tuhej frakcie.
Zariadenie pracuje při teplote 550-600°C. Vznikajúce rezidívum je z reaktora dopravované do
kontajnera a následne sa bude vyvážať do tepelných elektrární, kde ho ďalej spracujú.
Tab. 8 Popis zariadenia WP50 TD-S

Názov

Krakovacie a filtračné zariadenie

Typ
Výrobné číslo
Rok výroby
Inštalovaný príkon
Napätie
Neutrálny vodič
Ochranný vodič
Frekvencia
Rozmery (š x l x v)

WP50 TD-S
WP50 TD-S -01
2017
15 kW
3~ 400 V
+N
PE
50 Hz
1500 x 300mm
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Názov

Krakovacie a filtračné zariadenie

Hmotnosť
Spracované množstvo

200 kg
50-100 kg/h

WP 1000 CDF
Slúži na skrátenie uhľovodíkových reťazcov, čím dochádza ku skráteniu parafínových
reťazcov. Plynná zmes ďalej putuje do kondenzačnej sústavy, kde je skondenzovaná
a prečerpaná do uskladňovacích nádob.
Plyn po opustení reakčnej časti zariadenia smeruje do destilačnej veže, kde dochádza
ku skondenzovaniu. Na chladenie nebude použité kvapalné médium, kondenzovanie prebieha
prostredníctvom chladenia vzduchom.
Plyn, ktorý neskondenzoval s obsahom metanú, butánu a propánu je umiestnený do plynovej
nádoby, z ktorej je dávkovaný pre priemyselný horák (ohrev reaktora). Čistenie plynu je
vykonávané vo viacstupňovej pračke plynu, kde v prvom stupni sa plyn perie v aerosólovom
roztoku pričom sa odstránia pevné častice z plynu, v nasledujúcom stupni vyberáme pomocou
kvapaliny s obsahom kovov halogény, pričom vznikajú: NaCl, NaBr, NaF. Nasýtený roztok
sa následne destiluje pričom znovu je možné využiť roztok a vysušená frakcia sa získa
v podobe soli. V procese destilácie sa odstraňujú aj zvyšky halogénov a ťažkých kovov
z ktorých dostávame malé množstvo nebezpečného odpadu, ktorý sa následne zneškodňuje
na miestach na to určených (oprávnené organizácie).
Získaný kvapalný produkt (olej) je po skondenzovaní odvedený do vyhrievaných
dvojplášťových skladovacích nádrží, každá s kubatúrou 45 m3. Nádrže budú obdobne ako
v stave pred zmenou činnosti inštalované na betónovej doske a v zastrešenom priestore.
V nádržiach bude k dispozícii meranie výšky hladiny kvapaliny, ako aj kontrola teploty.
Tab. 9 Popis zariadenia WP 1000 CDF

Názov

Krakovacie a filtračné zariadenie

Typ
Výrobné číslo
Rok výroby
Inštalovaný príkon
Napätie
Neutrálny vodič
Ochranný vodič
Frekvencia
Rozmery kontajnera (š x l x v)
Hmotnosť
Spracované množstvo

WP 1000 CDF
TZ 200-01
2016
25 kW
3~ 400 V
+N
PE
50 Hz
2 438 x 6 200 x 2 896 mm – 4500mm
6 000 kg
600-1000 l/h
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2.2 Údaje o vstupoch
Záber pôdy
Stav pred zmenou
Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k záberu poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
Prevádzka je navrhovaná v priemyselnom areáli ZŤS na plochách vedených ako ostatné, resp.
zastavané plochy.

Stav po zmene
Zmena navrhovanej činnosti si nevyžiada, žiadny dodatočný záber pôdneho fondu.
Navrhovaná činnosť bude naďalej situovaná na území vymedzenom parcelami, ktoré boli
diskutované v rámci kapitoly III.1 tohto Oznámenia o zmene. Jedinou zmenou je zmena
vlastníckych vzťahov k uvedeným parcelám súvisiaca so zmenou navrhovateľa činnosti
(viď Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.).

Nároky na elektrickú energiu
Stav pred zmenou
Navrhovaná prevádzka bude napojená na jestvujúci rozvod elektrickej energie v areáli.
Spotreby jednotlivých zariadení navrhovanej technológie WP200 dokumentuje nasledujúca
tabuľka:
Tab. 10 Prehľad spotreby elektrickej energie po zmene navrhovanej činnosti

Zariadenie
Depolymerizačné zariadenie
typu WP200
Pásové dopravníky
Šnekové dopravníky
Odsávacia sústava

Výkon
[kW]

Spotreba
[kWh]

30

216 000

50
10
12

360 000
720 000
1 382 400

Pozn.: Pri predpokladanom ročnom fonde pracovného času 300 dní (7 200 h)

Stav po zmene
Realizáciou predkladanej zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k zmene vyššie popísaných
nárokov na spotrebu elektrickej energie, ktorej hodnota zodpovedá asi 1,3 GWh.

Nároky na vodu
Stav pred zmenou
Prehľad spotreby vody je dokumentovaný v nasledujúcej tabuľke:
Tab. 11 Prehľad spotreby vody na sociálne účely

Pracovné
zaradenie

Počet
zamestnancov

Administratíva
Výroba

3
12

Špecifická spotreba
vody
l.osoba-1.deň-1
60
120

Voda na pitie
l.osoba-1.deň-1
5
5

Spotreba
vody
l.deň-1
195
1 500
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zaradenie

Počet
zamestnancov

Spolu

15

Špecifická spotreba
vody
l.osoba-1.deň-1

Voda na pitie
l.osoba-1.deň-1
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Spotreba
vody
l.deň-1
1 695

Denná potreba vody pre sociálne účely bude predstavovať takmer 1,695 m3/deň. Ročná
spotreba vody na sociálne účely bude predstavovať 508,5 m3/rok (pri ročnom fonde
pracovného času 300 dní).
V zariadení typu WP200 nie je potreba zabezpečenia technologickej vody.
Technológia WP200 nevyžaduje potrebu vody pre účely chladenia (kondenzácie a získavania
kvapalného produktu). Chladenie bude realizované prostredníctvom chladenia vzduchom.

Stav po zmene
Zmena navrhovanej činnosti si nevyžiada žiadne dodatočné navýšenie potreby vody.

Nároky na spotrebu zemného plynu
Stav pred zmenou
Navrhovaná činnosť nevyžaduje potrebu zemného plynu pre prevádzku technológie WP200.
V stavebnom objekte SO 01 Administratívna budova sa neuvažuje s inštaláciou kotla
na vykurovanie a prípravu TÚV. Teplo bude dodávané z vlastných zdrojov.

Stav po zmene
Realizáciou predkladanej zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k zmenám v oblasti spotreby
zemného plynu.

Surovinové zdroje
Stav pred zmenou
Technológia katalytickej depolymerizácie je konštruovaná na spracovávanie plastových
odpadov kategórie „O“ na báze polyetylénu a polypropylénu. Vstupom do technológie PCP
700 budú predovšetkým plastové odpady z automobilového priemyslu, z obalového priemyslu
ako i vyseparovaný odpad z komunálneho odpadu. S iným druhmi plastov ako PET,
polystyrén alebo PVC sa neuvažuje. Vstupné materiály budú dodávané od zmluvných
partnerov na základe zmlúv o odbere s presnou špecifikáciou druhov plastov.
Ako katalyzátor bude do reaktora technológie PCP 700 aplikovaný silne pasivovaný hliník,
ktorý je dodávaný do reaktora spolu s násadou plastov. Prehľad surovinových vstupov (ročná
bilancia) pri prevádzke technologického zariadenia PCP 700 dokumentuje nasledujúca
tabuľka:
Tab. 12 Prehľad surovinových vstupov technologického zariadenia PCP 700

Vstupný materiál

Spotreba v t/rok

Vstupný plastový odpad
Katalyzátor

max. 8 040
7,5

Stav po zmene
Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k zmene druhu a množstva surovinových vstupov.
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Nároky na dopravnú infraštruktúru
Stav pred zmenou
Dopravne bude plánovaná prevádzka Strediska recyklácie plastových odpadov Dubnica nad
Váhom napojená na existujúcu dopravnú vnútro areálovú komunikáciu ZŤS, ktorá
je trasovaná v blízkosti záujmovej lokality. Samotný areál ZŤS, v ktorom bude plánovaná
činnosť situovaná, je napojený na štátnu cestu I/61 Trenčín – Ilava. Dopravne bude areál
napojený na tieto vnútro-areálové komunikácie, ktoré sú vyúsťujú na štátnu cestu I/61.
V areáli je vybudovaná a funkčná železničná sieť. Priamo k lokalite je vedená železničná
vlečka, ktorá bude môcť byť v prípade požiadavky odberateľa alebo dodávateľa využívaná.
V nasledujúcom tabuľkovom prehľade sú k dispozícii údaje o predpokladanom dopravnom
zaťažení spojenom s navrhovanou činnosťou pri zhodnocovaní 8 040 t/rok vstupných
odpadov:
Tab. 13 Dopravné zaťaženie nákladnej dopravy (stav pred zmenou)

Surovina
Vstupné
odpady1)
Kvapalná
frakcia (olej)2)
Tuhý zvyšok3)

Maximálny
ročný
obrat

Kapacita
vozidla

Počet dní
v roku na
prepravu

Počet
nákladných
vozidiel za
deň

Dopravné
zaťaženie
(počet
jázd/deň)

8 040 t

22 t

365

1,00

2,00

6 053 m3

20 m3

365

0,83

1,66

80 t

22 t

365

0,01

0,02

1,84

3,68

Spolu

Pozn.:
1)
v pôvodnom zámere sa podľa uvedených údajov uvažovalo s max. užitočnou kapacitou nákladných vozidiel
na úrovni 22 ton a s počtom dní v roku určených k preprave nákladnou dopravou na úrovni 365 dní/rok.
2)
v pôvodnom zámere sa neuvádza ročná produkcia kvapalnej frakcie (oleja) v objemovom vyjadrení,
pre výpočet objemu kvapalnej frakcie bola použitá známa hmotnosť tejto frakcie z bilancie 5 387 t/rok
a predpokladaná hustota oleja (na základe laboratórnych analýz obdobných prevádzok v Slovenskej republike),
ktorá zodpovedá približne 890 kg.m-3 pri 15°C.
3)
pôvodný zámer nepojednáva o dopravnom zaťažení spojenom s vývozom tuhého zvyšku (vzhľadom na jeho
celkové množstvo však tieto hodnoty pri riešení dopravnej záťaže nie sú významné)

Stav po zmene
Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k zmene dopravného zaťaženia uvedeného v Tab. 10,
vzhľadom na skutočnosť, že Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti sa dotýka výhradne
zmeny technológie katalytickej depolymerizácie plastových odpadov, ktoré sa uvažujú
v totožnom množstve a druhu ako v pôvodnom zámere (stav pred zmenou).

Nároky na pracovné sily
Stav pred zmenou
Potrebné stavebné práce bude realizovať zmluvne zabezpečená stavebná firma, ktorá
disponuje potrebným počtom a kvalifikáciou zamestnancov. Technológia bude kompletne
dodaná a montovaná jej výrobcom.
V rámci prevádzky Strediska recyklácie plastov Dubnica nad Váhom bude potrebné
zabezpečiť nasledovné pracovné sily:
 Výrobní pracovníci: 12
 Administratíva:
3
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Ročný fond pracovnej doby bude na úrovni 7 200 h, čo zodpovedá asi 300 pracovným dňom.

Stav po zmene
Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nevyžaduje žiadne zmeny z hľadiska nárokov tejto
činnosti na pracovné sily. Súčasne sa nepredpokladá ani zmena ročného fondu pracovnej
doby.

2.3 Údaje o výstupoch
Emisie do ovzdušia
Stav pred zmenou
Jediným zdrojom znečisťovania ovzdušia z riešenej prevádzky sú ohrevné horáky technológie
WP200 pozostávajúcej zo 6 častí, pričom na ohrev je použitých celkom 6ks ohrevných
horákov spaľujúcich vlastný plynný a kvapalný produkt (dvojpalivový systém).
Z technológie zariadenia je inštalovaný jednej organizovaný odvod odpadovej vzdušniny
(centralizovaný výduch zo všetkých ohrevných horákov).
Kategorizácia stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia
Prevádzka Strediska recyklácie plastov Dubnica nad Váhom bude z hľadiska kategorizácie
stredným zdrojom znečisťovania ovzdušia.
Aktuálne platná vyhláška č. 410/2012 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o ovzduší, vyriešila problematiku kategorizácie stacionárnych zdrojov, v ktorých dochádza
k zhodnocovaniu odpadov termickými procesmi. Takýmto zdrojom je aj riešená prevádzka
Strediska recyklácie plastov Dubnica nad Váhom, ktorá je v zmysle citovanej vyhlášky
explicitne kategorizovaná nasledovne:
Tab. 14 Kategorizácia stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia

Číslo kategórie
Názov kategórie
Prahová kapacita

5. Nakladanie s odpadmi a krematóriá
5.7 Zariadenia na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi ako
sú pyrolýza, splyňovanie alebo plazmové spracovanie, napr. výroba
palív týmto spôsobom z odpadov
5.7.2 Stredný zdroj znečisťovania (prahová kapacita pre stredný
zdroj > 0)

Súčasťou technologického celku budú ohrevné horáky na ohrev technologického zariadenia
WP200 so súhrnným menovitým tepelným príkonom 6x 300 kW = 1 800 kW.
Pozn.:
Tieto palivovo-energetické zariadenia sú samostatne kategorizované nasledovne:
1 Palivovo-energetický priemysel
1.1 Technologické celky obsahujúce stacionárne spaľovacie zariadenia s nainštalovaným súhrnným menovitým
tepelným príkonom ≥ 0,3 MW
1.1.2 Stredný zdroj znečisťovania – súhrnný menovitý tepelný príkon 1,800 MW

Emisné limity
Na prevádzke Strediska recyklácie plastov Dubnica nad Váhom sa plánujú zhodnocovať
odpadové plasty na báze polyetylénu a polypropylénu v procese katalytickej depolymerizácie,
pričom ako výstupy tejto technológie budú vznikať olejová a plynná frakcia. Tieto sa budú
používať vo vlastnom procese na spaľovanie v dvojpalivových ohrevných horákoch
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reaktorovej časti zariadenia WP200. Zvyšná časť kvapalného produktu (oleja) bude
poskytovaná zmluvným odberateľom tejto energetickej komodity.
S príchodom nového zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. došlo k zavedeniu nových pojmov
a bola upravená vyhláška č. 228/2014 Z.z. (novelizovaná vyhláškou č. 367/2015 Z.z.), ktorou
sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách.
Podľa §2 písm. t) bol zavedený pojem „druhotné palivo“. Ide o palivo vyrobené z odpadu,
ktoré spĺňa požiadavky § 6b a 9 ods. 11 písm. c) dosiahlo stav konca odpadu podľa
osobitného predpisu (zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch) a ďalej sa nebude považovať za
odpad, ale za látku, zmes alebo výrobok a na spaľovanie druhotných palív platia požiadavky
pre spaľovacie zariadenia.
Vzhľadom na predchádzajúci text je zrejmé, že emisné limity vzťahujúce sa na spaľovanie
plynu a oleja produkovaného v navrhovanej technológii WP200 budú závisieť od plnenia
kvalitatívnych požiadaviek na druhotné palivá, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 3A vyhlášky
č. 228/2014 Z.z..
Pokým sa nepreukáže, že produkty prevádzky spĺňajú kritéria pre zaradenie ako druhotné
palivo, budú sa na prevádzku Strediska recyklácie plastov Dubnica nad Váhom uplatňovať
emisné limity ako pre spaľovne odpadov, tzn. budú sa uplatňovať špecifické požiadavky na
spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov uvedené v Prílohe č. 5, časť III.
k vyhláške č. 410/2012 Z.z.. Uvedené emisné limity dokumentuje nasledujúca tabuľka:
Tab. 15 Emisné limity pre spaľovanie odpadov

Podmienky platnosti
EL

ZL
TZL
SO2
NOX
TOC
HCl
HF
CO 3)
ťažké kovy
Cd+Tl
Hg
Sb + As + Pb + Cr +
Co + Cu + Mn + Ni
+V
PCDD + PCDF

štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2ref sa určí takto:
1. všeobecne: 11% obj.
2. ak ide o spaľovanie odpadového oleja: 3 % obj.
3. ak sa odpad spaľuje v atmosfére obohatenej kyslíkom: správny orgán
môže určiť iný O2ref, ktorý zodpovedá podmienkam procesu
Emisný limit [mg/m3]
Polhodinový priemer
Denný priemer
A [100 %]
B [97 %]
10
30
10
50
200
50
1)
2)
200, 400
400
200 2)
10
20
10
10
60
10
1
4
2
krátkodobý priemer 4)
50
100
C [95 %]
priemerná hodnota 5)
spolu 0,05
0,05
spolu 0,5
priemerná hodnota 6)
0,1 ng TEQ/m3

Pozn.:
1)
Platí pre jestvujúce zariadenia s kapacitou do 6 t/h.
2)
Pre jestvujúce zariadenia s kapacitou do 6 t/h sa emisné limity pre NO X vyjadrené ako polhodinový priemer
neuplatňujú.
3)
Pre spaľovne odpadov na princípe fluidného lôžka správny orgán môže povoliť výnimku z emisných limitov
pre CO, pričom určený emisný limit pre CO vyjadrený ako hodinová priemerná hodnota nesmie byť vyšší ako
100 mg/m3.
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4)

Platí pre 10-minútové priemerné hodnoty.
Platí pre priemerné hodnoty za čas odberu vzorky v trvaní najmenej 30 min a najviac 8 h.
6)
Platí pre priemerné hodnoty za čas odberu vzorky v trvaní najmenej 6 h a najviac 8 h.
5)

Zámerom prevádzky spoločnosti WP DUBNICA s.r.o. je teda zabezpečiť produkciu
kvapalného výstupu z technológie spracovania odpadových plastov na zariadení typu WP200
ako energeticky hodnotnej a obchodovateľnej suroviny. Účelom prevádzky bude
environmentálne prijateľné zhodnocovanie odpadových plastov za súčasnej produkcie
olejovej a tiež plynnej frakcie, ktoré možno využiť na ohrev reakčného procesu vo vlastnej
technológii prevádzky a súčasne pre ekonomické zabezpečenie činnosti prevádzky
poskytovať vyprodukovaný kvapalný podiel (olej) zmluvným odberateľom tejto surovinovej
komodity, ktorí tento budú odkupovať s cieľom jeho využitia ako paliva.
Stabilný a ekonomicky udržateľný prevádzkový režim navrhovaného zariadenia možno
dosiahnuť len preukázaním požadovanej kvality výstupných prúdov, ktoré dosiahli stav konca
odpadu. Pre zabezpečenie vyššie popísaného zámeru navrhovateľa je nevyhnutné, aby boli
v palive ako obchodovateľnej energetickej komodity (druhotného paliva) dosiahnuté
stanovené ukazovatele hraničných hodnôt znečisťujúcich látok, ktoré uvádza legislatíva.
Konkrétne bude musieť byť pre spaľovanie produkovaného oleja ako druhotného paliva
preukázané, že hraničné hodnoty znečisťujúcich látok podľa prílohy č.3a prvej časti
k vyhláške MŽP SR č. 228/2014 Z.z. nebudú prekračovať nasledovné hodnoty (stanovuje
sa podľa príslušných STN v piatich po sebe nasledujúcich priebežne hodnotených šaržiach –
veľkosť šarže závisí od konkrétneho prípadu).
Tab. 16 Hraničné hodnoty znečisťujúcich látok v kvapalnom druhotnom palive

Znečisťujúca látka

Hraničné hodnoty pre obsah ZL [mg/MJ]1)

Sb

Medián
0,5

80. percentil
0,75

As

0,8

1,2

Pb

4

6

Cd

0,05

0,075

Cr

1,4

2,1

Co

0,7

1,05

Ni

1,6

2,4

Hg
Polycyklické uhľovodíky
(PAH)

0,02

0,03

1,5

2,5

100

150

Cl

Druhotné palivá okrem
RVO

S

Kvapalné druhotné
palivá

Trieda A

< 0,1 % hmotnosti

-

Trieda B

≥ 0,1 % a < 1 %
hmotnosti

-
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Hraničné hodnoty pre obsah ZL [mg/MJ]1)

Znečisťujúca látka

Medián

Trieda C2)

80. percentil

≥1%a<3%
hmotnosti

-

Pre plynné palivá získané tepelnými postupmi sú ustanovené nasledovné kritéria pre hraničné
hodnoty znečisťujúcich látok:
Tab. 17 Hraničné hodnoty znečisťujúcich látok v plynnom druhotnom palive

Častice/aerosóly

Hraničné hodnoty pre obsah ZL
(mg/m3) 1)
analýza2)

Celková síra

10

Sulfán (H2S)

5

Oxid-sulfid uhličitý (COS)

5

Zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCI

1

Zlúčeniny fluóru vyjadrené ako HF

1

Hg a jej zlúčeniny

0,05

Cd + TI a ich zlúčeniny

0,05

Iné kovy a ich zlúčeniny

analýza2)

Perzistentné organické zlúčeniny (POP's)

analýza2)

Znečisťujúca látka

1)

Štandardné stavové podmienky: teplota 0ºC, tlak 101,3 kPa.
Ak výsledok merania je ≤ LOD, uviesť metodiku a medzu stanoviteľnosti (LOD); štandardné technické normy
pre analýzu čistoty plynov pre vykurovacie plyny, technické plyny, technické normy pre analýzu ovzdušia
v pracovnom prostredí alebo oprávnené metodiky pre meranie emisií podľa § 20 ods. 13 zákona č. 137/2010 Z.z.
o ovzduší
2)

Vyhláška č. 228/2014 Z.z. pritom jasne definuje v §6b ods. (8), že palivo vyrobené
z odpadov, ktoré nespĺňa vyššie uvedené kritéria hraničných hodnôt znečisťujúcich látok sa
nesmie miešať s vyhovujúcim druhotným palivom a na jeho spaľovanie platia požiadavky
platné pre spaľovne odpadov alebo pre zariadenia na spoluspaľovanie odpadov. Takýto stav
by bol na základe vyššie uvedeného v rozpore so zámerom prevádzkovateľa Strediska
recyklácie plastov, ktorý má tento záujem poskytovať odberateľom ako palivo.
Podľa v súčasnosti známych informácií o zariadeniach obdobného typu akým je navrhovaná
technológia WP200, ktoré sú toho času prevádzkované na území Slovenskej republiky možno
konštatovať, že tieto sú schopné plniť požiadavky ustanovené na kvalitu druhotných palív
uvedené vo vyhláške č. 228/2014 Z.z.. Laboratórnymi rozbormi vykonanými akreditovanými
subjektmi bolo zistené, že produkty pyrolýzneho rozkladu plastov neprekračujú jednotlivé
stanovené limitné hodnoty znečisťujúcich látok prítomných vo výstupných produktoch.
V nadväznosti na vyššie uvedené vyplýva nutnosť realizácie kontinuálneho monitorovacieho
systému len za predpokladu, že prevádzka nebude schopná zabezpečiť produkciu palív kvality
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požadovanej na dosiahnutie stavu konca odpadu. V prípade preukázania stavu konca odpadu
pre kvapalný, ako aj plynný produkt bude aktuálne monitorovanie emisií diskontinuálnymi
oprávnenými meraniami za účelom preukázania dodržania emisných limitov a za účelom
stanovenia hmotnostných tokov znečisťujúcich látok pre výpočet množstva emisií.
Požadovaná kvalita plynného a kvapalného produktu bude zabezpečená navrhovaným
spôsobom čistenia kedy sa plyn čistí praním v aerosólovom roztoku (odstránenie pevných
častíc z plynu) a následne sa odstraňujú pomocou kvapaliny s obsahom kovov halogény za
vzniku NaCl, NaBr a NaF, v procese destilácie plynu (získanie kvapalného produktu – oleja)
sa odstránia zvyšky halogénov a ťažkých kovov. Potrebné je poukázať na skutočnosť,
že v navrhovanej prevádzke spoločnosti WP DUBNICA, s.r.o. bude čisteniu produktov
prevádzky zariadenia typu WP200 venovaná náležitá pozornosť, nakoľko ako už bolo
v predchádzajúcom texte uvedené jedným z primárnych cieľov spoločnosti je predaj
výstupného kvapalného prúdu prevádzky zmluvným odberateľom tejto látky ako hodnotnej
energetickej komodity (druhotného paliva), spĺňajúcej prísne kvalitatívne ukazovatele
na čistotu, energetickú hodnotu a spaľovanie šetrné pre životné prostredie. V tejto súvislosti
tiež uvádzame, že pri poskytovaní kvapalného produktu prevádzky (oleja) bude plne
rešpektované ustanovenie § 14 ods. 3 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, tzn. že tento bude
odberateľom predaný len ako druhotné palivo, pričom kupujúcemu bude tiež doložený
certifikát alebo iný zodpovedajúci dokument osvedčujúci kvalitu predávaného druhotného
paliva. Prevádzkovateľ Strediska na recykláciu plastov v Dubnici nad Váhom preukáže
plnenie požiadaviek na druhotné palivo vyhlásením o zhode podľa prílohy č. 3b vyhlášky
č. 228/2014 Z.z..
Podmienky pre zariadenia na spaľovanie a spoluspaľovanie odpadov
Z dôvodu predbežnej opatrnosti a hodnotenia najnepriaznivejšieho variantu v súlade
s princípmi posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) uvádzame emisné limity
pre spaľovanie, resp. spoluspaľovanie odpadov. Uvedený stav by nastal v prípade ak by pre
produkované výstupné frakcie technológie WP200 nebolo možné preukázať plnenie
požiadaviek pre dosiahnutie stavu konca odpadu. Na spaľovanie, resp. spoluspaľovanie
odpadov sa vzťahujú nasledovné technické požiadavky a podmienky prevádzkovania uvedené
v II. časti k prílohe č. 5 k vyhláške č. 410/2012 Z.z. (technické požiadavky a podmienky
prevádzkovania pre spaľovanie odpadov a spoluspaľovanie odpadov), ktoré vo vzťahu
k riešenej prevádzke analyzujeme v nasledujúcom texte:
1. Všeobecne
Pri prevádzkovaní spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov treba
vykonať všetky preventívne opatrenia, aby sa pri dodávke, príjme, medziskladovaní
a manipulácii s odpadmi v najväčšej miere obmedzili negatívne vplyvy na životné prostredie,
najmä znečisťovanie ovzdušia, pôdy, povrchových a podzemných vôd, ako aj hluk, zápach a
priame ohrozenie zdravia ľudí v súlade s požiadavkami osobitných predpisov.
Pre riešenú prevádzku Strediska recyklácie plastov Dubnica nad Váhom sú navrhované
surovinové vstupy predstavujúce odpady kategórie „O“, ktoré nepredstavujú vzhľadom na
svoj charakter a vlastnosti z pohľadu dovozu, príjmu alebo manipulácie významné
nebezpečenstvo pre zložky životného prostredia. Skladovanie odpadov bude prebiehať
v existujúcom zásobníku vstupnej suroviny, ktorý predstavuje priestor vyhovujúci pre
skladovanie týchto materiálov.
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Vstupný materiál sa zo skladu suroviny presúva do dávkovača, ktorý slúži na kontinuálne
dávkovanie vstupnej suroviny do reaktora č.1. Dávkovacie zariadenie je vyvinuté tak, že
vstupný materiál prechádza cez dvojkomorový tunel, ktorý zabraňuje spätnému prúdeniu pár
počas plnenia.
2. Skladovanie a manipulácia s odpadom
Pri dodávke, medziskladovaní a manipulácii s odpadom, ktorý môže byť zdrojom emisií
znečisťujúcich látok alebo zápachu, treba vykonať tieto opatrenia:
a) ak ide o tuhý odpad,
1. zásobník na tuhý odpad musí byť vyhotovený tak, aby sa v ňom mohol trvalo udržiavať
podtlak,
2. vzdušninu odsávanú zo zásobníka odvádzať do ohniska,
Navrhované druhy plastových odpadov nepredstavujú odpady s potenciálom na uvoľňovanie
emisií znečisťujúcich látok alebo zápachu pri štandardných podmienkach, ktoré budú pri ich
skladovaní a manipulácii v navrhovanej prevádzke zabezpečené. Vzhľadom na stabilitu
záujmových plastových odpadov a absenciu prchavých a pachových látok nie sú ustanovenia
tohto bodu aktuálne.
3. Účinnosť spaľovania
Spaľovňa odpadov sa musí prevádzkovať s takou účinnosťou spaľovania, aby obsah TOC vo
zvyškovej škvare a spodnom popole z pece bol < 3 % alebo spáliteľný podiel vyjadrený ako
strata žíhaním bol < 5 % suchej hmotnosti spálených odpadov. V prípade potreby sa použijú
vhodné techniky predúpravy odpadov.
Katalytická depolymerizácia zhodnocovaných odpadov bude prebiehať do požadovaného
stupňa rozkladu organickej polymérnej hmoty v dvojstupňovom procese technológie typu
WP200, pričom tvorba uhlíkového zvyšku bude len minimálna a bude tvorená prevažne
uhlíkom a čiastočne zvyškami plnidiel v plastovej surovine. Dokonalý rozklad všetkých
odpadov sa dosiahne aplikáciou surovín požadovanej kvality (neznečistené odpady len
vybraných druhov) a prípadným podrvením väčších kusov odpadových frakcií dávkovaných
do procesu zariadenia. Na základe uvedeného možno konštatovať, že požiadavka nie je
relevantná.
4. Teplota a zdržná doba –
4.1 Každá spaľovňa odpadov musí byť navrhnutá, vybavená, vybudovaná a prevádzkovaná
tak, aby teplota spalín za posledným prívodom spaľovacieho vzduchu riadeným spôsobom
a rovnomerne aj pri najnepriaznivejších podmienkach dosahovala počas najmenej dvoch
sekúnd hodnotu
a) najmenej 850°C,
b) najmenej 1 100°C, ak sa spaľujú nebezpečné odpady s obsahom halogénovaných
organických zlúčenín > 1 % vyjadrených ako Cl2; teplota sa meria v blízkosti vnútornej steny
spaľovacej komory alebo na inom reprezentatívnom mieste spaľovacej komory podľa
podmienok určených v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení.
Vyššie uvedená podmienka je pre navrhované zariadenia na katalytickú depolymerizáciu
plastových odpadov neaktuálna.
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4.2 Zariadenie na spoluspaľovanie odpadov musí byť navrhnuté, vybavené, vybudované
a prevádzkované takým spôsobom, aby teplota spalín dosahovala riadeným spôsobom
a rovnomerne aj pri najnepriaznivejších podmienkach počas najmenej 2 sekúnd hodnotu
a) najmenej 850°C,
b) najmenej 1 100°C, ak sa spoluspaľuje nebezpečný odpad s obsahom halogénovaných
organických zlúčenín >1 % vyjadrených ako chlór.
V navrhovanom zariadení WP200 bude teplota depolymerizácie zásluhou prídavku
katalyzátora znížená v prvom stupni (reaktor č.1) do oblasti okolo 200 až 300°C a v druhom
stupni do teplotného pásma 400 až 470°C. Takáto teplota už bola v praxi testovaná a je
postačujúca pre rozklad polymérnych molekúl. Termické spracovanie odpadov na báze
plastov je proces, v ktorom za dostatočne vysokej teploty (zníženej prítomnosťou
katalyzátora) dochádza ku rozkladu hmoty na plynné a kvapalné podiely, pričom teplotou je
možné ovplyvniť pomer a zloženie plynnej a kvapalnej fázy.
Vlastný plynný a kvapalný výstup prevádzky bude zavedený do dvojpalivových ohrevných
horákov, v ktorých zhoria pri teplotách vyšších ako 1 000°C a za dostatočného prívodu
kyslíka, potrebného na zabezpečenie dokonalého horenia. Požiadavka zdržnej doby nie je
v tomto prípade aktuálna.
5. Prídavný horák
Každá spaľovacia komora spaľovne odpadov musí byť vybavená najmenej jedným prídavným
horákom, ktorý
a) sa automaticky uvedie do prevádzky, ak teplota spalín po poslednom prívode spaľovacieho
vzduchu klesne pod hodnotu uvedenú v bode 4 v závislosti od druhu spaľovaných odpadov,
b) bude v prevádzke aj počas nábehu a odstavovania, aby teplota v žiadnom intervale
spaľovania neklesla pod hodnotu uvedenú v bode 4 v závislosti od druhu spaľovaných
odpadov po celý čas, kým sa v spaľovacom priestore nachádza ešte nespálený odpad,
c) nesmie spaľovať palivá, ktoré môžu spôsobiť vyššie emisie ako emisie zo spaľovania
zemného plynu, skvapalnených uhľovodíkových plynov alebo emisie zo spaľovania plynového
oleja zodpovedajúce požiadavkám na kvalitu palív podľa osobitného predpisu
Požiadavka na prídavný horák a systém jeho uvádzania do prevádzky pri nábehoch
a odstavovaní a poklese teploty nie je v danom prípade navrhovaného zariadenia
na katalytickú depolymerizáciu plastových odpadov relevantná.
6. Automatický systém odstavenia prísunu odpadov
Spaľovňa odpadov a zariadenie na spoluspaľovanie odpadov musia byť vybavené
automatickým systémom, ktorý pri prevádzke spaľovne odpadov a zariadenia na
spoluspaľovanie odpadov zabezpečí odstavenie prísunu odpadu
a) pri nábehu, kým teplota nedosiahne hodnotu ustanovenú podľa bodu 4,
b) pri každom poklese teploty pod hodnotu ustanovenú v bode 4,
c) v každom prípade, keď kontinuálne meranie ukáže, že v dôsledku poruchy alebo výpadku
zariadenia na čistenie odpadových plynov boli prekročené emisné limity.
V prípade akejkoľvek poruchy na zariadení katalytickej depolymerizácie sa automaticky
preruší dávkovanie suroviny do reaktora, pretože by mohlo dôjsť k zahlteniu a zatuhnutiu
odpadov vo vnútri, čo by si následne vyžiadalo nákladnú opravu, spočívajúcu v rozobratí
zariadenia a jeho mechanickom vyčistení.
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Pokles teploty v technologickom procese sa tiež môže prejaviť nedostatočným rozkladom
suroviny a hromadením nerozloženej drviny v reaktore. Zároveň by došlo k poklesu
produkovaného plynu a oleja s následným nedostatočným ohrevom rekčného procesu.
Z uvedeného dôvodu bude minimálna teplota procesu sledovaná a porušenie technickoprevádzkového parametra mimo stanovený rozsah bude okamžite signalizované na riadiacom
displeji, čo si vyžiada bezprostrednú úpravu technologického režimu.
7. Využitie tepla
Teplo vznikajúce pri spaľovaní odpadov alebo spoluspaľovaní odpadov musí byť podľa
možnosti využité.
Táto podmienka bude v navrhovanom zariadení typu WP200 splnená využitím tepelného
obsahu vyrobeného plynu a oleja na ohrev reakčného procesu.
8. Infekčný nemocničný odpad
Infekčný nemocničný odpad sa podáva do spaľovacieho zariadenia bez predbežného miešania
s inými druhmi odpadov a bez priameho kontaktu obsluhy.
Uvedená podmienka je pre navrhované zariadenie na katalytickú depolymerizáciu plastových
odpadov neaktuálna.
9. Povolenie iných podmienok prevádzkovania
Pre určité kategórie odpadov alebo určité tepelné procesy správny orgán môže povoliť aj iné
prevádzkové podmienky, ako sú uvedené v bode 3 až 5, a ak ide o teplotu, uvedené v bode 6,
za predpokladu, že sú splnené ostatné požiadavky tejto prílohy, a v prípade ak ide o
a) spaľovňu odpadov, odlišné prevádzkové podmienky nesmú spôsobiť vyššiu tvorbu zvyškov
zo spaľovania odpadov alebo vyšší obsah organických znečisťujúcich látok vo zvyškoch, ako
sa očakáva za podmienok ustanovených v bodoch 3 až 5,
Uvedená podmienka je pre navrhované zariadenie na katalytickú depolymerizáciu plastových
odpadov neaktuálna.
b) zariadenie na spoluspaľovanie odpadov, platia emisné limity pre TOC a CO v odpadových
plynoch uvedené v tretej časti tejto prílohy,
Pokiaľ nebude pre produkované plynné a kvapalné frakcie z procesu technológie WP200
preukázaný stav konca odpadu a nebudú splnené všetky požadované kvalitatívne ukazovatele
vzťahujúce sa na druhotné palivá v zmysle prílohy č.3a k vyhláške č. 228/2014 Z.z. bude sa
pre tieto uplatňovať požiadavka plnenia emisných limitov ako pre spaľovne odpadov, tzn.
že pre TOC a CO budú rešpektované požiadavky na emisné limity uvedené v tretej časti
prílohy č. 5 k vyhláške č. 410/2012 Z.z..
c) spoluspaľovanie odpadov z celulózového a papierenského priemyslu v mieste výroby
v kotloch na drevnú kôru, ktoré mali vydané povolenie pred 28. decembrom 2002, platia
emisné limity pre TOC uvedené v tretej časti tejto prílohy.
Uvedená podmienka je pre navrhované zariadenie na katalytickú depolymerizáciu plastových
odpadov neaktuálna.
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10. Manipulácia a nakladanie so zvyškami
10.1 Pri prevádzke spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov treba
predchádzať vzniku zvyškov alebo ich tvorbu podľa množstva a škodlivosti v čo najväčšom
rozsahu obmedziť. Zvyšky sa musia podľa možnosti zhodnotiť priamo v zariadení
na spaľovanie odpadov alebo mimo neho.
V prípade spracovania odpadových plastov termickým rozkladom dôjde v dôsledku pracovnej
teploty a prítomnosti katalyzátora k dôkladnému rozkladu organickej polymérnej hmoty na
plynné a kvapalné podiely, zvyšky vo forme uhlíkového zvyšku budú predstavovať pevný
odpad z procesu čistenia, ktorého množstvo je minimálne a možno ho očakávať na úrovni 1 %
celkových vstupov surovín do procesu.
10.2 Preprava, manipulácia a dočasné skladovanie prašných suchých zvyškov treba
vykonávať takým spôsobom, aby sa zabránilo ich rozptýleniu do životného prostredia.
Všetky tuhé zvyšky budú oddelene skladované vo vyhradenom skladovacom kontajneri alebo
inom vhodnom skladovacom priestore zabezpečujúcom elimináciu možného rozptýlenia
týchto látok do okolia.
10.3 Pri zneškodňovaní alebo zužitkovaní zvyškov zo spaľovania odpadov alebo
spoluspaľovania odpadov sa postupuje podľa osobitných predpisov.
V navrhovanej prevádzke zariadenia na katalytickú depolymerizáciu plastových odpadov
budú rešpektované ustanovenia uvedené v § 12 vyhlášky č. 371/2015 Z.z. ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Vznikajúce rezidívum bude z reaktora
dopravované do kontajnera a následne sa bude môcť vyvážať napr. do tepelných elektrární,
ktoré sú schopné tento materiál ďalej spracovať.
Rozptyl emisií
Podmienky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok pre nové zdroje budú riešené
v súlade s Vestníkom MŽP SR ročník IV 1996, čiastka 5, Vestníkom MŽP SR, ročník XVI,
2008, čiastka 5 a v súlade s prílohou č. 9 Vyhlášky č. 410/2012 Z.z., kde sa uvádza:
I. POŽIADAVKY NA ZABEZPEČENIE ROZPTYLU PRE NOVÉ ZARIADENIA
1. Všeobecné požiadavky
Emisie zo stacionárnych zdrojov treba do ovzdušia odvádzať tak, aby nespôsobovali
významné znečistenie ovzdušia. Odpadové plyny sa musia riadene vypúšťať cez komín tak,
aby sa umožnil ich nerušený transport voľným prúdením a zabezpečil dostatočný rozptyl
vypúšťaných znečisťujúcich látok pod podmienkou dodržania kvality ovzdušia, a tým
zabezpečená ochrana zdravia ľudí a ochrana životného prostredia.
2. Obmedzovanie fugitívnych emisií
Ak je to technicky a ekonomicky dostupné, emisie je potrebné odvádzať riadeným odvodom
a fugitívne emisie obmedzovať.
3. Počet komínov alebo výduchov
Pri projektovaní a realizácii stavieb stacionárnych zdrojov je potrebné voliť také technické
riešenie, aby sa emisie znečisťujúcich látok vypúšťali do ovzdušia čo najmenším počtom
strana 28 z 51

WP DUBNICA S.R.O. – STREDISKO RECYKLÁCIE PLASTOV DUBNICA NAD VÁHOM
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracované podľa prílohy č. 8a k zákonu
č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

marec 2017

komínov alebo výduchov; to neplatí, ak vyšší počet komínov alebo výduchov nemá vplyv na
hodnoty ustanovených emisných limitov, ktoré by platili pre najmenší počet komínov alebo
výduchov.
4. Najnižšia výška komína alebo výduchu
Najnižšia výška komína alebo výduchu sa určí na základe hmotnostného toku znečisťujúcej
látky a koeficientu charakterizujúceho jej škodlivosť a ďalších rozptylových parametrov
postupom zverejneným vo vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,
pričom
a) najnižšia výška komína alebo výduchu musí byť ≥ 4 m nad terénom; uvedené neplatí pre
záhradné chatky, záhradné krby, maringotky a prenosné stacionárne zdroje, ak sú splnené
požiadavky na rozptyl emisií podľa bodu 1,
b) do výšky komína alebo výduchu možno zarátať aj rozdiel nadmorských výšok základu
budovy stacionárneho zdroja a päty komína alebo výduchu, najmä ak ide o situovanie komína
alebo výduchu vo svahu,
d) ak sa jedným komínom alebo výduchom vypúšťa viac znečisťujúcich látok, jeho najnižšia
výška sa určí ako najväčšia z výšok vypočítaných pre jednotlivé znečisťujúce látky,
e) ak okolité komíny alebo výduchy vypúšťajú rovnakú znečisťujúcu látku, je potrebné upraviť
výšku komína podľa korekcie na okolité komíny,
5. Poloha ústia komína alebo výduchu a ich prevýšenie nad strechou
5.1 Pri určení prevýšenia komína alebo výduchu nad strechou, požiadavky štvrtého bodu na
výšku komína alebo výduchu nie sú dotknuté
5.2 Spaľovacie zariadenia
5.2.1 Pre spaľovacie zariadenia s MTP < 0,3 MW sa určí poloha ústia komína alebo výduchu
a jeho prevýšenie nad strechou samotnej budovy podľa technickej normy.
5.2.2 Ak ide o prevýšenie ústia komína alebo výduchu nad hrebeňom šikmej strechy so
sklonom nad 20° pre spaľovacie zariadenia, ak
a) MTP < 0,3 MW musí byť prevýšenie ≥ 0,6 m nad miestom vyústenia na streche,
b) MTP je v rozmedzí (0,3 – 1,2) MW, musí byť prevýšenie ≥ 1 m,
c) MTP ≥ 1,2 MW a viac, musí byť prevýšenie ≥ 3 m; prevýšenie nižšie ako 3 m najmenej však
1 m možno povoliť, ak sa odborným posudkom preukáže splnenie požiadaviek na rozptyl
emisií podľa bodu 1.
5.2.3 Ak ide o plochú strechu alebo o šikmú strechu so sklonom 20° a menej, pre spaľovacie
zariadenia s MTP ≥ 0,3MW treba zvýšiť ustanovené prevýšenie ústia komína alebo výduchu
nad strechou o 0,5 m.
5.2.4 Ak ide o plochú strechu, pri určení prevýšenia je potrebné zohľadniť aj výšku atiky.
Ak sú na plochej streche situované iné časti stavby, napríklad nadstavby, strojovne výťahov,
z hľadiska zabezpečenia optimálneho rozptylu je potrebné osobitne posudzovať prevýšenie
komína alebo výduchu vo vzťahu k výške týchto objektov a ich vzdialenosti.
5.2.5 V závislosti od druhu vypúšťaných znečisťujúcich látok a miestnych rozptylových
podmienok možno prevýšenie vzťahovať k miestu vyvedenia komína alebo výduchu nad
strechu, ak sa odborným posudkom preukáže splnenie požiadaviek na rozptyl emisií podľa
bodu 1.
Výška hrebeňa strechy objektu výrobnej haly bude na úrovni +10,650 m. Sklon strechy
bude 10°.
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Súhrnný menovitý tepelný príkon ohrevných horákov bude na úrovni 1,8 MW. Ohrevné
horáky budú mať spoločný centralizovaný výduch do ovzdušia, vyvedený nad strechu objektu
výrobnej haly (presná výška výduchu ešte nie je spresnená). Vzhľadom na vyššie uvedené
požiadavky v zmysle prílohy č. 9 Vyhlášky č. 410/2012 Z.z. na zabezpečenie rozptylu
znečisťujúcich látok budú pre Stredisko recyklácie plastov Dubnica nad Váhom po zmene
navrhovanej činnosti aktuálne nasledujúce požiadavky:
5.2.3 Ak ide o plochú strechu alebo o šikmú strechu so sklonom 20° a menej, pre spaľovacie
zariadenia s MTP ≥ 0,3MW treba zvýšiť ustanovené prevýšenie ústia komína alebo výduchu
nad strechou o 0,5 m.
Vzhľadom na uvedenú požiadavku bude musieť výška výduchu ohrevných horákov
zodpovedať minimálne prevýšeniu 3,5 m nad hrebeňom strechy výrobnej haly, tzn. 10,650 +
3,500 = 14,150 m.
Množstvo emisií znečisťujúcich látok
Emisné merania na zariadení neboli do tohto času realizované, navrhovateľ predbežne uvádza
nasledovné parametre produkcie odpadových plynov zo spaľovania vlastných produktov:
Tab. 18 Emisné hodnoty technológie WP200

Druh produktu
Plyn
Olej1)

Škodlivina
CO2
0,176 – 0,185 kg/kW
0,28 – 0,31 kg/kW

NOX
< 160 mg/kWh
< 250 mg/kWh

Pozn.
1)
uvedené platí pre zahrievanie reaktora (nábehová fáza)

Stav po zmene
Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k zmene odvodu odpadovej vzdušniny – bude
zachovaný jeden centralizovaný výduch zo všetkých ohrevných horákov.
Realizáciou predkladanej zmeny navrhovanej činnosti, ktorej podstatou je prechod na novú
technológiu, ktorej hlavným komponentom je termické depolymerizačné zariadenie typu
WP20k-TD, nedôjde k zmenám na úrovni kategorizácie prevádzky ako zdroja znečisťovania
ovzdušia (kategória 5.7.2 – stredný zdroj znečisťovania ovzdušia) v zmysle vyhlášky č.
410/2012 Z.z., resp. k zmenám emisných limitov, ktoré uvádzame ako emisné limity platné
pre spaľovanie, resp. spoluspaľovanie odpadov. Emisné limity vzťahujúce sa na spaľovanie
plynu a oleja produkovaného v procese WP200 budú naďalej závisieť od plnenia
kvalitatívnych požiadaviek na druhotné palivá, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 3A vyhlášky
č. 228/2014 Z.z..
Dôjde však k zmene množstva ohrevných horákov – z pôvodných 6 kusov (každý 300kW) sa
po zmene navrhovanej činnosti na prevádzke bude nachádzať celkom 10 kusov ohrevných
horákov. Z 10 horákov budú pre WP200 použité dva 300 kW a pre WP20k-TD bude
použitých osem 150 kW. Celkový výkon (1800 kW) v porovnaní so stavom pred zmenou
zostane rovnaký.
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Odpadové vody
Stav pred zmenou
Technológia spracovania plastového odpadu v zariadení WP200 neprodukuje technologické
odpadové vody (v procese dochádza k vzniku určitého množstva vody, táto je ale vrátená
spätne do procesu – technológia WP200 pracuje v uzatvorenom cykle). Na prevádzke
vznikajú odpadové vody splaškové a vody z povrchového odtoku (zrážkové), ktoré sú
zaústené do existujúcej kanalizačnej siete bývalých ZŤS, resp. do vsaku.
Množstvo odpadových vôd
 Predpokladané množstvo splaškových odpad. vôd: 0,02 l/s, 513 m3.rok-1
 Predpokladané množstvo dažďových vôd zo striech: 836 m3.rok-1
 Predpokladané množstvo dažďových vôd zo spev. plôch: 2 434 m3.rok-1

Stav po zmene
Realizáciou predkladanej zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k zmene stavu popisovaného
v stave pred zmenou. Novú technológia, ktorej hlavným komponentom je termické
depolymerizačné zariadenie typu WP20k-TD nemá vplyv na produkciu odpadových vôd,
vzhľadom na absenciu technologických odpadových vôd pri činnosti linky WP200.

Odpady
Stav pred zmenou
Predpokladané odpady vznikajúce počas prevádzky zariadenia s technológiou WP200 pri
zhodnocovaní 8 040 t/rok záujmových odpadov sú prehľadne spracované v nasledujúcej
tabuľke:
Tab. 19 Predpokladané odpady počas prevádzky zariadenia technológie WP200 (stav pred zmenou)

Druh odpadu
07 02 13
13 01 13
13 02 08
15 01 01
15 01 10

15 02 02

15 02 03
16 02 13
16 06 01
16 07 08
19 01 18

Názov druhu odpadu
odpadový plast (nevhodný vstupný materiál
napr.: PVC, polystyrén, PET ....)
Iné hydraulické oleje
Iné motorové, prevodové a mazacie oleje
obaly z papiera a lepenky (administratíva)
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných
látok alebo kontaminované nebezpečnými
látkami (údržba)
absorbenty, filtračné materiály vrátane
olejových filtrov inak nešpecifikovaných,
handry na čistenie , ochranné odevy
kontaminované NL (havária, znečistené
odevy)
absorbenty, filtračné materiály, handry na
čistenie, ochranné odevy
vyradené zariadenia obsahujúce nebezp.
časti (žiarivky, PC)
olovené batérie (odpad z VZV)
odpady obsahujúce olej (kal z čistenia nádrží
na skladovanie výstupného produktu)
odpad z pyrolýzy iný ako uvedený
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Druh odpadu

Názov druhu odpadu

Kategória
odpadu

Množstvo
[t]

20 02 01

v 19 01 17 (odpad z čistenia reaktora)
biologicky rozložiteľný odpad (údržba
zelene)
zmesový komunálny odpad (zamestnanci)

O

2,0

O

1,3

20 03 01

Odpady, ktoré vzniknú prevádzkou technologického zariadenia budú uvedené pod
katalógovým číslom 19 01 18 odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17 (odpad z čistenia
reaktora). Maximálne 1x ročne sa predpokladá vznik odpadu z čistenia skladovacích nádrží,
ktorého množstvo je okolo 500 kg/rok. Čistenie a následne zneškodnenie odpadu z čistenia
nádrží bude vykonávať oprávnená organizácia.
V procese čistenia procesného plynu a následnej destilácie, pri ktorej sa odstraňujú zvyšky
halogénov a ťažkých kovov bude dochádzať k tvorbe malého množstva nebezpečného
odpadu, ktorý sa bude následne zneškodňovať prostredníctvom zmluvnej oprávnenej
organizácie.

Stav po zmene
Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k produkcií nových druhov odpadov.

Zdroje hluku a vibrácií
Stav pred zmenou
V súvislosti s navrhovanou prevádzkou Strediska recyklácie plastov Dubnica nad Váhom sú
zdrojmi hluku a vibrácií nasledujúce oblasti:
1. doprava vstupného materiálu a odvoz vznikajúceho produktu,
2. technologické zdroje hluku.
Zdrojom hluku z nákladnej dopravy sú asi 4 prejazdy ťažkej nákladnej dopravy počas
24 hodín. Dovoz aj odvoz vstupných a výstupných materiálov je realizovaný len počas dňa od
6,00 hod. do 22,00 hod. V prípade osobných automobilov predstavuje zdroj hluku v prípade
uvažovania málo pravdepodobného najnepriaznivejšieho variantu (každý zamestnanec
dochádza do zamestnania osobným dopravným vozidlom) 15 osobných automobilov za deň,
tzn. 30 prejazdov osobných automobilov do/z riešeného areálu denne.
Technologické zariadenie prevádzky je umiestnené v uzavretom priestore spracovateľskej
haly a ich emisia hluku je okolo 70 dB. Najbližšia obytná zástavba sa nachádza
vo vzdialenosti viac ako 800 m východne, prípustné hlukové limity sú z titulu
spracovateľského závodu odpadových plastov dodržané.

Stav po zmene
Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k nárastu hluku ani vibrácií.

Zdroje žiarenia
Stav pred zmenou
Technológia WP200 nie je zdrojom iného než tepelného žiarenia, súvisiaceho
so zabezpečovaním procesného ohrevu. Prevádzka bude teda zdrojom tepelného žiarenia,
ktoré však bude minimálne vzhľadom na umiestnenie technológie WP200 vo výrobnej hale
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a inštalácie tepelnej izolácie na komponentoch – zdrojoch tepla, ktorá je nevyhnutná
aj vo vzťahu so zabezpečením podmienok BOZP zamestnancov.

Stav po zmene
Realizáciou predkladanej zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k zmenám v tejto oblasti.

Zápach
Stav pred zmenou
Z hľadiska charakteru a spôsobu činnosti technológie katalytickej depolymerizácie plastových
odpadov v zariadení WP200 nie je žiadny predpoklad vzniku zápachov, ktoré by mohli byť
uvoľňované do okolitého ovzdušia.
Stav po zmene
Realizáciou predkladanej zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k zmenám v tejto oblasti.

3.
Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými
činnosťami v dotknutom území a možné riziká havárií
vzhľadom na použité látky a technológie
Prepojenie s ostatnými činnosťami
Pre technológiu s označením WP200 sú v danom priestore už toho času vytvorené vhodné
podmienky (dopravná infraštruktúra, skladovacie priestory, potrebné inžinierske siete a pod.
v rámci priemyselného areálu) pre zmenu navrhovanej činnosti.
Územie, v ktorom sa predkladaná zmena navrhovanej činnosti bude realizovať je, ako bolo
uvedené, situované v priemyselnej zóne mesta Dubnica nad Váhom. Ide o územie, ktoré bolo
v rámci Územného plánu mesta Dubnica nad Váhom „Zmena č. 5 a doplnok č. 3/zmena č. 6
a doplnok č. 4“ vyhradené ako plochy výroby, skladov, služieb a technickej vybavenosti
vrátane zelene. Navrhovaná činnosť je preto v súlade s Územným plánom mesta Dubnica nad
Váhom.
Zmena navrhovanej činnosti svojim charakterom a technickými parametrami zodpovedá
pôvodne navrhovanej činnosti, ktorej účelom bolo vybudovanie Strediska recyklácie plastov
Dubnica nad Váhom, nakoľko dôjde k zmene pôvodne navrhovanej technológie
termokatalytického rozkladu plastového odpadu v technologickom zariadení WP 200 za novú
technológiu, ktorej hlavným komponentom je termické depolymerizačné zariadenie typu
WP20k-TD.

Možné havarijné situácie
Za predpokladu dodržania všetkých prevádzkových, organizačných, požiarnych
a bezpečnostných predpisov by malo byť eliminované riziko navrhovanej činnosti počas
realizačných prác, ako aj prevádzky zariadenia technológie WP200. Potenciálne riziká
poškodenia alebo ohrozenia životného prostredia môžu vzniknúť v dôsledku nasledovných
príčin:
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zlyhanie technických opatrení (havárie na stavebných mechanizmoch a dopravných
prostriedkoch, porušenie tesnosti izolačných vrstiev, nesprávne zaobchádzanie so
skladovanými surovinami, únava materiálu a pod.),
zlyhanie ľudského faktora (nedodržanie pracovnej alebo technologickej disciplíny pri
výstavbe, ...),
sabotáže, vlámania a krádeže,
vonkajšie vplyvy (neovplyvniteľné udalosti – finančný krach prevádzkovateľa, ...),
prírodné sily (prívalové dažde, povodne, úder blesku, zemetrasenie, ...).
nehody a havárie môžu mať tieto následky:
o kontaminácia horninového prostredia a podzemnej vody,
o požiar,
o škody na majetku,
o poškodenie zdravia alebo smrť,
o úraz spôsobený elektrickým prúdom.

Väčšina rizík je však na úrovni pracovnej disciplíny a dodržiavania bezpečnostných zásad
(v pracovnom procese), takže prevenciou je predovšetkým osobná úroveň vzdelania a miera
zodpovednosti a spôsobilosti vykonávať danú činnosť.
Vo všeobecnosti prevenčným opatrením k nepredvídaným situáciám a haváriám je
vypracovanie havarijných plánov a manipulačných poriadkov a riadne zaškolenie
pracovníkov výroby.
Mimoriadny prevádzkový stav môže nastať v prípade výpadku dodávky elektrickej energie,
kedy sa zastaví chod všetkých technologických zariadení. Za tejto situácie sa čiastočne preruší
technologický proces a postupne sa obmedzí aj produkcia emisií. Určité zvýšenie emisií
znečisťujúcich látok sa môže prejaviť v pracovnom priestore výrobnej haly, vplyv na okolité
ovzdušie bude veľmi obmedzený.
Pre zaistenie bezpečného a spoľahlivého prevádzkovania bude potrebné vypracovať miestny
prevádzkový predpis (Miestny prevádzkový poriadok zdroja znečistenia ovzdušia) pre
obsluhu všetkých technologických zariadení zahrňujúce povinnosti dodržiavania
technologických parametrov a predpísaných podmienok prevádzkovania vrátane riešenia
mimoriadnych prevádzkových stavov a havárií z hľadiska ochrany ovzdušia.
Z hľadiska ochrany vôd prichádza do úvahy potenciálna havarijná situácia v prípade úniku
znečisťujúcich látok z miest ich manipulácie alebo skladovania a následné šírenie uniknutých
znečisťujúcich látok do povrchových a podzemných vôd. Požiadavky na zaobchádzanie
so znečisťujúcimi látkami z hľadiska ochrany vôd sú legislatívne upravené v zákone
č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon) v platnom znení. V nadväznosti na tento zákon upravuje
zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami vyhláška č. 100/2005 Z.z. ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu
a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. Vo vyhláške sú viaceré odkazy na platné
slovenské technické normy v súvislosti so zaobchádzaním so znečisťujúcimi látkami. Jedná sa
najmä o STN 920 800 Požiarna bezpečnosť stavieb, horľavé kvapaliny a STN 75 3415
Ochrana vody pred ropnými látkami. Objekty na manipuláciu s ropnými látkami a ich
skladovanie.
Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami na prevádzke musí byť v súlade s platnými
požiadavkami legislatívy a technických noriem. Pre zariadenie bude pred uvedením do
prevádzky vypracovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného
úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku –
havarijný plán podľa vyhlášky č. 100/2005 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
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zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri
riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
V súvislosti s možným rizikom havarijného úniku najmä kvapalných odpadov je potrebné
dodržiavať legislatívne požiadavky na skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými odpadmi
a vypracovať Opatrenia pre prípad havárie.

4.
Druh požadovaného povolenia
podľa osobitných predpisov





navrhovanej

činnosti

súhlas orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia na umiestnenie, povolenie a užívanie
stavby zdroja znečisťovania ovzdušia,
súhlas orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na zhodnocovanie odpadov,
iné doplňujúce povolenia súvisiace s nakladaním s odpadmi a prevádzkou zdroja
znečisťovania ovzdušia,
súhlas na manipuláciu a skladovanie so znečisťujúcimi látkami.

5.
Vyjadrenie
o predpokladaných
vplyvoch
navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice

zmeny

Vplyvy predkladanej zmeny navrhovanej činnosti nepresiahnu štátne hranice Slovenskej
republiky.

6.
Základné informácie o súčasnom stave
prostredia dotknutého územia vrátane zdravia ľudí

životného

Súčasný stav kvality životného prostredia hodnoteného územia je predovšetkým výsledkom
prírodných podmienok a civilizačných vplyvov.
Aktuálna environmentálna regionalizácia SR diferencuje územie Slovenska do 5 stupňov
z hľadiska stavu životného prostredia:
1. prostredie vysokej úrovne
2. prostredie vyhovujúce
3. prostredie mierne narušené
4. prostredie narušené
5. prostredie silne narušené
Hlavným cieľom environmentálnej politiky je zlepšenie všetkých zložiek životného
prostredia: ovzdušia, vody, pôdy a horninového prostredia a zachovanie rozmanitosti
organizmov.
Stav kvality životného prostredia je podmieňovaný dlhodobo pretrvávajúcou exploatáciou
prírodných zdrojov, pomerne významným znečisťovaním ovzdušia, vody a pôdy.
Do prostredia sa v dôsledku nedomyslených socio-ekonomických aktivít dostávajú mnohé
cudzorodé látky, ktoré prenikajú do potravinového reťazca. To má nepriaznivý vplyv na vek
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a zdravie ľudí, ako aj na genofond hospodársky významných i voľne žijúcich druhov rastlín
a živočíchov i na ekosystémy.
Podľa úrovne životného prostredia sa radí priestor riešeného územia do štvrtej triedy, t. j.
prostredie narušené.
Územný priemet faktorov negatívne pôsobiacich na ekologickú stabilitu, jasne definuje toto
územie ako územie s výraznou celoplošnou exploatáciou poľnohospodárskej pôdy.
V bezprostrednom okolí plánovaného zariadenia nie je zaznamenaný žiaden evidovaný prvok
USES, teda prevádzka zariadenia nebude mať žiadny vplyv na územný systém ekologickej
stability.
K najväčším zdrojom znečistenia v záujmovom území možno zaradiť:
- priemyselná činnosť
Je to dané samotnou sídelnou štruktúrou okresu a jeho urbanistickým rozvojom. V danej
oblasti má priemysel a to hlavne strojársky a zbrojársky dlhoročnú tradíciu, čo ovplyvňovalo
aj okolité prostredie. Priamo v okolí riešenej lokality sa stupeň produkovanej emisne záťaže
z priemyselných podnikov a aglomerácie v posledných rokoch zavádzaním nových
a čistejších technológií postupne znižuje čím sa zmenšuje dopad na životné prostredie
v oblasti.
- automobilová doprava
Predmetná lokalita sa nachádza v blízkosti cesty I. triedy 61. Najvýraznejším aspektom, ktorý
ovplyvňuje kvalitu životného prostredia posudzovaného územia je priemyselná činnosť
a automobilová doprava práve na tejto komunikácií.
- urbanizačné procesy
Výrazné sústredenie obyvateľstva v mestských sídlach bolo počas dlhého obdobia pre
kapacity komunálnej infraštruktúry neúnosné. Išlo o nedostatočné technológie čistenia
odpadových vôd, koncentrácia dopravy s emisnou i hlukovou záťažou, nevhodné odpadové
hospodárstvo a pod. Vo vidieckych sídlach bola najväčším problémom dlhodobá nečinnosť
v oblasti čistenia odpadových vôd. Charakter krajiny a urbanizačné procesy na posudzovanom
území a jeho okolí boli v minulosti ovplyvňované strojárskym a zbrojárskym priemyslom,
ktoré majú v oblasti Dubnice nad Váhom dlhoročnú históriu.
V súčasnosti je intenzita daných činností – najmä poľnohospodárstva výrazne nižšia. V rámci
republiky a jednotlivých krajov a okresov sa tiež postupne realizujú opatrenia, ktoré dlhodobé
vplyvy na životné prostredie zmierňujú. V rámci celého priestoru záujmového územia a jeho
okolia sú uplatňované rovnaké opatrenia. Ide hlavne o budovanie, rozširovanie resp.
rekonštrukciu príslušných prvkov infraštruktúry, ktoré majú rozhodujúci význam pre kvalitu
životného prostredia (plynofikácia, rozširovanie vodovodnej a kanalizačnej siete, zvyšovanie
účinnosti a počtu ČOV, riadené odpadové hospodárstvo, zmeny v priemyselných
technológiách).

Tvorba a ochrana ŽP
Pri ochrane a tvorbe životného prostredia v dotknutom území je primárna ochrana vody pred
znečistením.
K najväčším zdrojom znečistenia v záujmovom území možno zaradiť nasledovné aktivity:
- priemyselná činnosť
- dopravné koridory
V posledných rokoch sa pozornosť sústreďuje najmä na zásobovanie obyvateľstva
dostatočným množstvom kvalitnej pitnej vody a na budovanie verejnej kanalizácie a čistiarní
odpadových vôd. Pokračuje aj znižovanie množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok do
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ovzdušia, predovšetkým zmenou palivovej základne a podporou obnoviteľných energetických
zdrojov.
V odpadovom hospodárstve sa presadzuje nielen bezpečné zneškodňovanie odpadov, ale
najmä ich materiálové a energetické zhodnocovanie. Štátna environmentálna politika kladie
do popredia ekologicky citlivé využívanie krajiny.

Znečistenie ovzdušia
Ovzdušie je najvýraznejšie poškodenou zložkou životného prostredia, najmä v dôsledku
silného emisno-imisného zaťaženia zo zdrojov znečisťovania a je potenciálnou hrozbou pre
zdravie obyvateľstva. Stav kvality ovzdušia odrážajú imisie, t. j. škodliviny, ktoré sa
nachádzajú v atmosfére. Ide predovšetkým o látky, ktoré sú bezprostredne v kontakte so živou
zložkou a môžu ich vo zvýšených koncentráciách ohroziť.
Emisie – predstavujú množstvo znečisťujúcich látok, ktoré sa vypúšťajú do ovzdušia z
jednotlivých zdrojov znečistenia. Na ich produkcii sa podieľa najmä energetika, vykurovanie,
technologické procesy v hutníctve, chemickom priemysle a samozrejme doprava.
Imisie – znečistenie okolitého ovzdušia v konkrétnej lokalite. Je všetko to, čo sa z komína
vypustí a imisia to, čo na určité územie padne.
SHMÚ monitoruje úroveň znečistenia ovzdušia už od roku 1971, kedy boli uvedené do
prevádzky prvé manuálne stanice v Bratislave a Košiciach. Postupne boli merania rozšírené
do najviac znečistených miest a priemyselných oblasti. Na území SR je rozmiestnených 28
automatických meracích staníc, z ktorých väčšina monitorovala základné znečisťujúce látky
(S02, NOx, NO2, CO a PM10).
Vybrané údaje o zdrojoch znečisťovania ovzdušia a emisiách znečisťujúcich látok sa od roku
1999 spracovávajú v systéme NEIS (Národný emisný informačný systém). NEIS je tvorený
ako viacmodulový systém, ktorý plne zodpovedá požiadavkám platnej legislatívy v ochrane
ovzdušia.
V ochrane ovzdušia je kladený v prvom rade dôraz na dosiahnutie takej kvality ovzdušia,
ktorá na základe súčasných vedeckých poznatkov neohrozí zdravie ľudí a ani životné
prostredie. Najnovšie výskumy dokázali, že kvalita ovzdušia je jednou zo základných príčin
zvyšovania výskytu respiračných ochorení.
Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší s účinnosťou od 1. júna 2010, preberá smernicu Európskeho
parlamentu a Rady 2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe do
právneho systému Slovenskej republiky a transponuje do právneho poriadku smernicu
Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/123/ES o službách na vnútormnom trhu, ktorá sa týka
požiadaviek na povolenie oprávnených meraní emisií a kvality ovzdušia.
Významnou zmenou, ktorú prináša nový zákon o ovzduší je ustanovenie cieľových a
limitných hodnôt pre jemné suspendované častice PM2,5, ktoré majú podstatný negatívny
vplyv na zdravie ľudí. Pre tieto častice nie je určená prahová hodnota, ktorá by neznamenala
riziko a preto je cieľom ich obmedzovanie spôsobom všeobecného znižovania pozaďových
koncentrácií v mestskom prostredí tak, aby sa zabezpečilo zlepšenie kvality ovzdušia pre
veľkú časť obyvateľstva.
Európska únia považuje zmenu klímy za jednu zo svojich environmentálnych priorít a v
záujme splnenia záväzku vyplývajúceho z Kjótskeho protokolu prijala 13. októbra 2003
Smernicu 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení systému obchodovania s
emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica
Rady 96/61/ES. Slovenská republika uvedenú smernicu transponovala zákonom NR SR č.
572/2004 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Podľa uvedeného zákona je potreba prideliť emisné kvóty skleníkových plynov jednotlivým
zdrojom emisií na území SR prostredníctvom Národného alokačného plánu (NAP).
Kvalitu ovzdušia vo všeobecnosti určuje obsah znečisťujúcich látok vo vonkajšom ovzduší.
Hodnotenie kvality ovzdušia sa uskutočňuje v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
Kritériá kvality ovzdušia (limitné a cieľové hodnoty, medze tolerancie, horné a dolné medze
na hodnotenie a ďalšie) sú uvedené vo vyhláške MPŽPa RR SR č. 360/2010 Z. z. o kvalite
ovzdušia. Základným východiskom pre hodnotenie kvality ovzdušia na Slovensku sú
výsledky meraní koncentrácií znečisťujúcich látok v ovzduší, ktoré realizuje Slovenský
hydrometeorologický ústav na staniciach Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia
(NMSKO).
Stav ovzdušia v posudzovanom území je ovplyvnený existujúcimi veľkými, strednými a
malými zdrojmi znečistenia ovzdušia, automobilovou dopravou, ale aj prenosmi emisií zo
vzdialených zdrojov. Hlavným zdrojom znečistenia ovzdušia je Tepláreň ZVS a ZŤS
v Dubnici nad Váhom. Vzhľadom na konverziu v podnikoch ťažkého strojárstva a zmenu
palivovej základne teplární sa imisná situácia v oblasti v posledných rokoch zlepšila.
Hlavným zdrojom sekundárnej prašnosti v záujmovom území je orná pôda, a to predo
všetkým v mimo vegetačnom období.
Cesta I/61 je charakterizovaná ako líniový zdroj znečisťovania ovzdušia. Situáciu v tomto
smere vylepšilo vybudovanie diaľnice D1, ktoré odklonilo tranzitnú dopravu mimo intravilán
sídiel.
Tab. 20 Medziročné porovnanie produkcie emisií v Trenčianskom kraji r. 2007-2013 (Zdroj: NEIS)

Kód
ZL

Popis
ZL

0.0.01
0.0.02
0.0.04
0.0.05
0.0.06

TZL
SOx
NOx
CO
TOC

Množstvo Množstvo Množstvo Množstvo Množstvo Množstvo Množstvo
ZL (t) za ZL (t) za ZL (t) za ZL (t) za ZL (t) za ZL (t) za ZL (t) za
rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013
1 287,2
1 125,2
939,3
740,4
822,9
767,7
830,6
33 006,0
35 659,0
32 882,6
36 826,3
39 777,2
33 572,2
31 157,7
6 313,4
6 668,8
6 400,8
5 962,0
6 688,6
5 986,5
5 677,5
5 053,5
5 628,6
6 204,2
7 229,5
6 694,8
6 399,1
5 984,5
398,2
481,8
417,8
453,0
490,1
525,6
510,7

Zaťaženie územia hlukom
Ochrana zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií je zabezpečovaná vyhláškou
MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku,
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií. Cieľom
je zabezpečiť postupné znižovanie hluku vo vonkajšom prostredí, najmä v zastavaných
oblastiach, vo verejných parkoch alebo iných tichých oblastiach v aglomerácii, v tichých
oblastiach, v otvorenej krajine, v blízkosti škôl, nemocníc a iných na hluk citlivých budov a
oblastí. Hluková záťaž vo vonkajších priestoroch sa vyhodnotí podľa vyhlášky MZ SR č.
549/2007 Z. z., vyjadruje sa ako ekvivalentná hladina hluku resp. ako maximálna hodnota
hluku. Systematické sledovanie zaťaženia obyvateľstva hlukom na území SR sa nevykonáva.
Dostupné sú len výsledky z meraní vykonaných z náhodných meraní.
Zdrojom hluku v posudzovanom území je predovšetkým automobilová doprava na ceste I/61
a železničná doprava. Podľa výsledkov monitoringu hluku (Enviconsult, 2000) ekvivalentné
hladiny hluku prekračujú v prieťahu cesty I/61 v obytnej zóne mesta hodnoty 70 dB.
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Znečistenie povrchových a podzemných vôd
Dostupnosť a kvalita vody určuje podmienky existencie na Zemi. Z hľadiska biologického a
spoločenského života je nenahraditeľnou zložkou prírodného a životného prostredia.
Koncepcia vodohospodárskej politiky SR do roku 2015 sa zameriava na zabezpečenie
všestrannej ochrany vôd, na zachovanie a zlepšenie stavu vôd a na hospodárne využívanie
vôd. Slovensko má pomerne veľké zásoby podzemných vôd. Zdroje sú však rozdelené veľmi
nerovnomerne. Zdroje podzemných vôd sa využívajú predovšetkým na zásobovanie pitnou
vodou.

Kontaminácia pôd a pôdy ohrozené eróziou
Hodnotenie kvality povrchových vôd sa vykonáva na základe údajov získaných v procese
monitorovania stavu vôd. V roku 2010 sa monitoring kvality povrchových vôd SR rozdelil v
zmysle vyhlášky MPŽPRR SR č. 418/2010 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného
zákona na monitoring základný, prevádzkový, prieskumný a monitoring chránených území
(CHÚ). Kvalitatívne ukazovatele povrchových vôd v roku 2010 boli monitorované podľa
schváleného Programu monitorovania stavu vôd na rok 2010. Monitorovaných bolo 277 miest
v základnom a prevádzkovom monitorovaní. Spravidla je frekvencia monitorovania
rovnomerne rozložená počas kalendárneho roka, t.j. 12 krát ročne v súlade s programom
monitorovania. Nižšiu frekvenciu sledovania majú niektoré biologické ukazovatele, ktoré sa
sledujú sezónne (s ročnou frekvenciou: 2 – 7 krát do roka), ukazovatele rádioaktivity (s
ročnou frekvenciou: 4 krát do roka) a relevantné látky s frekvenciou 4 krát ročne.
Kvalita povrchových a podzemných vôd vyplýva z charakteru prostredia. Prevažná časť
riešeného územia predstavuje silne urbanizovanú krajinu v údolnej riečnej nive. Zdrojmi
znečistenia povrchových a podzemných vôd sú najmä:
 priemysel
 komunálne odpadové vody
 skládky odpadov
 poľnohospodárska činnosť

Monitorovanie kvality podzemných vôd
Monitorovanie kvality podzemných vôd predstavuje systematické sledovanie a hodnotenie
kvality a stavu podzemných vôd a je uvedené v zákone č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení
zákona č. 384/2009 Z.z. a realizované v zmysle požiadaviek vyhlášky MPŽPRR SR č.
418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona
Slovenská republika transponovala rámcovú smernicu o vodách (smernica 2000/60/ES) do
nového vodného zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
Hlavným cieľom právnej úpravy na úseku ochrany vôd a ich racionálneho využívania je
dosiahnutie „dobrého stavu― všetkých vôd, ktorý by mal byť dosiahnutý do roku 2015.
Dobrý stav povrchových vôd predstavuje dosiahnutie dobrého ekologického a dobrého
chemického stavu pre útvary povrchových vôd a dobrého ekologického potenciálu a dobrého
chemického stavu pre umelé vodné útvary a výrazne zmenené vodné útvary (kanály,
prieplavy, vodné nádrže a pod.).
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Dobrý stav podzemných vôd znamená dosiahnutie dobrého kvantitatívneho a dobrého
chemického stavu a odvrátenie trendov zvyšovania koncentrácie znečisťujúcich látok vo
vodnom prostredí.
Negatívny vplyv na kvalitu podzemných vôd možno pripísať najmä poľnohospodárskej
činnosti. Znečistenie sa prejavuje buď lokálne – nadlimitným obsahom niektorých
ukazovateľov, alebo celoplošne – trvalo zvýšenými hodnotami koncentrácie jednotlivých
chemických znečisťovateľov. Toto znečistenie postihuje najmä vrchné vrstvy podzemných
vôd, čo núti k využívaniu predovšetkým hlbších vrtov pre účely zásobovania pitnou vodou.
Na lokálnu kvalitu podzemných vôd v záujmovom území vplýva hlavne priemyselná
a poľnohospodárska činnosť ale aj nevyhovujúce odvádzanie odpadových vôd z niektorých
sídiel alebo objektov.

Kontaminácia horninového prostredia
Kontaminácii horninového prostredia predchádza spravidla kontaminácia pôd a podzemných
a povrchových vôd. Problém kontaminácie spočíva v antropickom narušovaní prirodzených
ustálených biogeochemických cyklov a tiež vnášaní rôznych druhov chemikálií organického
alebo anorganického pôvodu do zložiek životného prostredia. Znečistenie pôd a podzemnej
vody vyplýva z historických, urbanizačných a priemyselných aktivít. Prevažne dlhodobé
účinky znečistenia pôd a vôd majú vplyv na ľudské zdravie a degradáciu ekosystémov.
Ťažkosti s jeho odstraňovaním znamenajú, že tento problém predstavuje jednu z podstatných
ekologických, ale aj ekonomických súčastí environmentálnej politiky štátu. V danom území
predstavuje pre horninové prostredie najväčšie nebezpečenstvo veľkoplošná intenzívna
poľnohospodárska činnosť a divoké skládky odpadu.
Účelom zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) je
ustanoviť zásady ochrany a racionálneho využívania nerastného bohatstva, najmä pri
geologickom prieskume, otvárke, príprave a dobývaní ložísk nerastov, úprave a
zušľachťovaní nerastov vykonávanom v súvislosti s ich dobývaním, ako aj bezpečnosti
prevádzky a ochrany životného prostredia pri týchto činnostiach.
Účelom zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
tohto zákona je ustanoviť podmienky vykonávania banskej činnosti a činnosti vykonávanej
banským spôsobom najmä z hľadiska racionálneho využívania ložísk nerastov, bezpečnosti
práce a prevádzky, ochrany pracovného prostredia, ako aj podmienky používania výbušnín a
upraviť organizáciu a pôsobnosť orgánov štátnej banskej správy.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z.z. ktorou sa
vykonáva geologický zákon.

Kontaminácia pôd a pôdy ohrozené eróziou
Pôda je integrovanou zložkou životného prostredia a predstavuje rozhodujúci prírodný zdroj.
Výkon starostlivosti o pôdu prináleží Ministerstvu pôdohospodárstva SR, no je potrebné
rešpektovať multifunkčný a medziodvetvový význam pôdy a následne aj spoluzodpovednosť
a potrebu nevyhnutného záujmu všetkých zainteresovaných o dostatočnú výmeru a primeranú
kvalitu pôd.
S cieľom ochrany pôdy bol v roku 2004 prijatý zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a
kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento
zákon ustanovuje ochranu vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a zabezpečenie jej
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trvalo udržateľného obhospodarovania a poľnohospodárskeho využívania, ochranu
environmentálnych funkcií poľnohospodárskej pôdy, ochranu výmery poľnohospodárskej
pôdy pred neoprávnenými zábermi na nepoľnohospodárske použitie, postup pri zmene druhu
pozemku ako aj sankcie za porušenie povinností ustanovených zákonom.
Prílohou zákona sú aj limitné hodnoty rizikových látok v poľnohospodárskej pôde. Sú to
hodnoty najvyšších prípustných obsahov rizikových látok v poľnohospodárskej pôde a stupňa
kontaminácie. Prevýšenie limitných hodnôt aspoň jednej rizikovej látky a prvku
v poľnohospodárskej pôde indikuje jej kontamináciu.

Odpady
Na Slovensku sa vyprodukuje ročne asi 9,5 milióna ton odpadu. Odpad delíme na nebezpečný
a ostatný. Odpad, ktorý produkujeme, obsahuje veľké množstvo cenných druhotných surovín.
Väčšina z nich sa dá ešte ďalej využiť v spracovateľskom priemysle, prípadne pri výrobe
kompostu a napokon aj spaľovaním odpadu v spaľovniach možno ešte získať energiu. Od
roku 2010 sú všetky slovenské obce povinné mať zavedený separovaný zber papiera, plastov,
kovov, skla a biologicky rozložiteľných odpadov.
Environmentálne záťaže minulosti, nazývané tiež staré ekologické dlhy, vznikali celé
desaťročia. Ich likvidácia nie je a ani nebude jednoduchá. Ide o staré podnikové, ale aj divoké
skládky, schátrané sklady pesticídov, kontaminované plochy pôdy, vodné zdroje a pod.
Mnohé z nich predstavujú časované bomby, ktoré môžu hocikedy „vybuchnúť― a ohroziť
nielen životné prostredie, ale aj zdravie ľudí.
Údaje o tvorbe odpadov boli systematicky zberané prostredníctvom regionálneho
informačného systému o odpadoch RISO od roku 1995 v súlade s vyhláškou č. 605/1992 Zb.
o vedení evidencie odpadov, na základe hlásení pôvodcov.
Vyprodukované odpady sa zneškodňujú na riadenej skládke pre nie nebezpečný odpad, ktorej
prevádzkovateľom je Spoločnosť Stredné Považie a.s. v Dubnici nad Váhom
Z hľadiska nakladania s odpadmi možno konštatovať, že z celkovej tvorby odpadov väčšia
časť sa ďalej využíva.
V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, resp. vyhlášky č. 371/2015 Z.z. ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch je potrebné prijímať opatrenia na
zníženie množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládky,
pričom tieto opatrenia musia smerovať k zníženiu množstva skládkovaného biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu do konca roku 2020 na 35 % z celkového množstva
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu vzniknutého v roku 1995,
Komunálne odpady vznikajúce na území okresu sú v prevažnej miere zneškodňované na
skládke Lúštek, ktorú prevádzkuje Spoločnosť Stredné Považie a.s..
Základnou právnou normou v oblasti odpadového hospodárstva Slovenskej republiky je
zákon č. 79/2015 Z.z.. Táto právna norma na úseku odpadov a odpadového hospodárstva
upravuje práva a povinností právnických a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a
pri nakladaní s odpadmi, pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, zodpovednosť za porušenie
povinností na úseku odpadového hospodárstva.
Nový zákon o obaloch č. 119/2010 Z.z. účinný od 1.mája 2010 presnejšie definuje pojem obal
v súvislosti s potrebou transpozície smernice č. 2004/12/ES Európskeho parlamentu a Rady,
ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov a zohľadňuje
požiadavky z praxe.
Základ právnej úpravy pre nakladanie s elektrozariadeniami a s elektroodpadom vytvára
zákon NR SR č. 733/2004 Z.z.. Nová stratégia v oblasti odpadov v rámci Európskej únie
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spočíva v snahe urobiť z Európy spoločnosť využívajúcu recykláciu, ktorá predchádza vzniku
odpadov a využíva ich ako suroviny. Do roku 2016 musí väčšina z nich vyzbierať 45 ton
elektronického odpadu na každých 100 ton elektrických a elektronických výrobkov, ktoré boli
uvedené na daný trh počas troch predchádzajúcich rokov. Do roku 2019 tento objem vzrastie
na 65% priemernej hmotnosti predanej elektroniky alebo na 85% všetkého elektronického
odpadu, ktorý vzniká na ich území. Desiatim krajinám vrátane Slovenska bude v dôsledku
nedostatku potrebnej infraštruktúry dočasne umožnené zníženie 65% cieľa na 40% - do roku
2016 - s možnosťou požiadať o predĺženie lehoty na dosiahnutie 65% cieľa až do roku 2021.
S cieľom uľahčiť zber odpadu sa Parlamentu podarilo presadiť, aby mohli spotrebitelia vrátiť
veľmi malé výrobky (s vonkajšími rozmermi maximálne 25 cm - napríklad mobilné telefóny)
v každej aspoň väčšej predajni elektrospotrebičov (minimálne 400 m2 predajnej plochy) bez
toho, aby si v nej museli zakúpiť nový produkt.
Vďaka lepšiemu spracovaniu bude možné z odpadu získať na opätovné použitie viac cenných
surovín a zabrániť, aby sa nebezpečné látky, ktoré sú jeho súčasťou, hromadili na skládkach.
Objem recyklovaných spotrebičov vzrastie pri určitých kategóriách výrobkov na 80%. Pri
recyklácii by sa mali využívať najlepšie dostupné techniky spracovania a výrobný proces by
mal byť upravený tak, aby uľahčoval budúcu recykláciu.

Environmentálne záťaže
Environmentálna záťaž je definovaná ako stav vzniknutý poškodzovaním pôdy a horninového
prostredia ako zložiek životného prostredia v dôsledku ľudskej činnosti nad mieru kritérií
znečistenia ustanovených platnou legislatívou. Zároveň je to aj stav vzniknutý
poškodzovaním podzemnej vody, ktoré má nepriaznivé účinky na dobrý chemické pomery
podzemných vôd. Environmentálne záťaže predstavujú predovšetkým skládky odpadov
prevádzkovaných za „osobitných podmienok" do 31. 07. 2000.
najbližšia environmentálna záťaž od navrhovanej činnosti sa nachádza v priestore ZŤS vo
vzdialenosti asi 1,5 km juhozápadným smerom od dotknutého územia. Ide záťaž
identifikovanú ako A. Pravdepodobná environmentálna záťaž s označením SK/EZ/IL/271.

Radónové riziko
Trenčiansky kraj je z hľadiska prírodnej rádioaktivity vo vzťahu k iným oblastiam Slovenska
priemerný. Podľa odvodených máp radónového rizika Slovenska v ňom dominujú plochy s
nízkym a stredným radónovým rizikom. Podľa existujúcich podkladov sa riešené územie
nachádza v zóne nízkeho radónového rizika. Objemová aktivita 222Rn v pôvodnom vzduchu
sa pohybuje medzi 10 – 30 Bq.m-3.
Problematiku obmedzenia ožiarenia obyvateľstva z radónu a ďalších prírodných
rádionuklidov rieši vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 406/92 Z.z. Radón vzniká v
prírodnom prostredí prirodzeným rádioaktívnym rozpadom uránu 238U, ktorý je v stopových
množstvách prítomný vo všetkých horninách.
Pod pojmom radónové riziko z geologického podložia sa označuje pravdepodobnosť výskytu
zvýšenej alebo vysokej úrovne objemovej aktivity radónu. Súčasne sa tak vyjadruje aj miera
nebezpečenstva vnikania radónu z hornín v podloží do budov. Objemová aktivita radónu,
ktorý vzniká a akumuluje sa v tomto prostredí, je závislá od hmotnostnej aktivity 222Rn v
okolitých horninách a od štruktúrno mechanických vlastností základných pôd. Vo voľnom
ovzduší sa radón rýchlo rozptyľuje a jeho koncentrácie sú nízke, preniká však do uzavretých
priestorov, kde sa koncentruje a tak pôsobí ako významný rizikový faktor pre obyvateľstvo.
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MŽP SR zabezpečovalo úlohu „Hodnotenie radónového rizika z geologického podložia miest
s počtom obyvateľov nad 10 000 a okresných miest s vysokým a stredným rizikom― ktorej
výsledky boli predložené tiež na prerokovanie vlády SR.

Poškodenie vegetácie a biotopov
Poškodzovanie vegetácie a biotopov v predmetnej lokalite je predovšetkým dôsledkom
priemyselnej a poľnohospodárskej činnosti. Okrem vplyvu priemyslu a poľnohospodárstva sa
v záujmovom území tiež prejavujú urbanizačné vplyvy. Stupeň urbanizácie je odrazom
koncentrácie obyvateľov, to znamená, že vplyvy na biotu sú výrazné najmä v bezprostrednom
okolí sídel a priemyselných závodov. Prejavujú sa zvýšeným ruchom, ktorý so sebou prináša
vyrušovanie živočíchov na miestach ich rozmnožovania, na potravinových lokalitách, resp. na
miestach oddychu. Premávka na cestných komunikáciách spôsobuje značný počet kolízií s
niektorými druhmi živočíchov, najčastejšie sú to rôzne druhy vtákov a cicavcov. Vplyv
urbanizácie na vegetáciu sa prejavuje objavovaním sa sekundárnych antropogénnych
biotopov s prítomnosťou ruderálnej vegetácie. Tento jav je typický najmä pre okrajové časti
sídel, osamotené objekty v krajine, staré priemyselné objekty a zariadenia, devastované
plochy, ale tiež okraje ciest, polí a pod.
Z hľadiska znečistenia ovzdušia a imisného spádu je vegetácia záujmového územia relatívne
narušená, hlavne vplyvom priemyselného areálu ZŤS. Dnešná situácia v produkcii emisií je
podstatne priaznivejšia. Zavádzaním nových technológií a inštalovaním filtrov a podobných
zariadení sa podarilo znížiť hlavne emisie SO2 a TZL.
Už sám priemyselný charakter územia, existencia líniových dopravných koridorov a iné
prejavy antropogénnych aktivít nedávajú predpoklad existencie územne kvalitnej biote.
Rastlinstvo a živočíšstvo je vytlačené do miest s menšou degradáciou pôvodných biotopov
viažucich sa k vodným tokom, resp. do oblastí lesov.

Súčasný zdravotný stav obyvateľstva
Hoci rast svetovej populácie je globálny problém, situácia vo vyspelých a rozvojových
krajinách je výrazne odlišná. Vo vyspelých krajinách sa počet obyvateľov znižuje, resp.
stagnuje a obyvateľstvo starne. Populačný vývoj na Slovensku je potrebné vnímať v kontexte
svetového populačného vývoja, aj keď viaceré demografické procesy prebiehajú u nás s
časovým posunom aj niekoľko desiatok rokov za najvyspelejšími krajinami.
Podľa údajov Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky SR stredná dĺžka života
obyvateľstva v okrese Ilava je u mužov 71,12 roka, a u žien 79,09 roka, čím sa okres radí k
okresom v SR s vysokým priemerným vekom dožitia. (Pre porovnanie, priemer SR je u
mužov 66,88 a u žien 75,17 roka).
Vplyv životného prostredia a spôsob života sa prejavuje aj v prenatálnej úmrtnosti (mŕtvo
narodený a zomrelí do 7 dní na 1000 narodených). V roku 2014 boli zaregistrované 2 prípady
takéhoto úmrtia, pričom celoslovanský priemer je 5,09 prípadov na 1000 živo narodených.
Tab. 21 Porovnanie demografických údajov (Zdroj: ŠÚ SR)

Územie
Slovenská
republika
Trenčiansky

Obyvateľstvo
Živonarodení
k 31.12.2014

Zomretí

Prirodzený
prírastok

Prisťahovali

Celkový
prírastok

5 421 349

55 033

51 346

3 687

5 357

5 400

591 233

5 118

5 656

- 538

2 499

-1 161
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Zomretí

Prirodzený
prírastok

Prisťahovali

Celkový
prírastok

602

- 53

456

- 234

kraj
okres Ilava

60 194

549
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IV. VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE
OBYVATEĽSTVA
VRÁTANE
KUMULATÍVNYCH
A SYNERGICKÝCH
Zmena navrhovanej činnosti nebude mať v zásade odlišný vplyv na životné prostredie ako
navrhovaná činnosť v pôvodnom rozsahu. Podstata zmeny spočíva v prechode na novú
technológiu, ktorej hlavným komponentom je termické depolymerizačné zariadenie typu
WP20k-TD, pričom pôvodný charakter prevádzky Strediska recyklácie plastov Dubnica nad
Váhom zostane zachovaný, avšak očakávať možno celkový prínos predovšetkým v oblasti
výraznejšej minimalizácie množstva záujmových odpadov vznikajúcich v širšom okolí
Trenčianskeho kraja, v ktorom je navrhovaná činnosť situovaná. Prehľad jednotlivých
vplyvov predkladaných zmien je bližšie analyzovaný v nasledujúcich podkapitolách.
1. Vplyvy na horninové prostredie a reliéf
Zmena navrhovanej činnosti vo vzťahu k horninovému prostrediu a reliéfu nebude mať
odlišný vplyv ako navrhovaná činnosť v pôvodnom rozsahu.
Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k pretvoreniu územia vplyvom antropogénnej
činnosti, čo má za následok mierne zvýšené riziko kontaminácie horninového prostredia
ropnými látkami pri havárii dopravného prostriedku spojenej s únikom paliva
a prevádzkových kvapalín. Celkový vplyv zmeny navrhovanej činnosti na horninové
prostredie má len povahu možného rizika s malou pravdepodobnosťou negatívnych vplyvov.
V rámci prevádzkovania navrhovanej činnosti nie sú ani v rámci riešenej zmeny reálne priame
vplyvy na horninové prostredie. Stavba Strediska recyklácie plastov Dubnica nad Váhom je
navrhnutá tak, aby v maximálnej možnej a známej miere eliminovala možnosť kontaminácie
horninového prostredia. Prijaté stavebné, konštrukčné a prevádzkové opatrenia minimalizujú
možnosť kontaminácie horninového prostredia vo všetkých prevádzkových etapách riešenej
prevádzky.
2. Vplyvy na vodné pomery
Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k žiadnej zmene hydrologických a hydrogeologických
pomerov spojený s prevádzkou Strediska recyklácie plastov Dubnica nad Váhom.
Prechod na novú technológiu, ktorej hlavným komponentom je termické depolymerizačné
zariadenie typu WP20k-TD nebude mať žiadny vplyv na povrchové a podzemné vody (v
technológií sa neprodukujú odpadové vody).
Predmetné územie sa nenachádza v území významných zdrojov a realizácia zmeny
navrhovanej činnosti nebude mať významný vplyv na kvalitatívno-kvantitatívne pomery
povrchových a podzemných vôd.
Potenciál pre ohrozenie povrchových a podzemných spojených so zmenou navrhovanej
činnosti súvisí s len nepriamo so zvýšením množstva automobilov v etape dovozu technológie
do areálu prechodom na novú technológiu – vo fáze výstavby (napr. dopravná nehoda, únik
ropných látok v dôsledku technickej poruchy a pod). Tieto vplyvy je však možné hodnotiť na
úrovni bežného rizika a sú priamo eliminovateľné predovšetkým zabezpečením vhodného
technického stavu dopravnej techniky (pravidelný servis, technické kontroly), za ktorú
zodpovedá zmluvný prepravca.
V štandardných prevádzkových podmienkach nedôjde na riešenej prevádzke k priamemu
kontaktu a teda možnej kontaminácii podzemných vôd. Uplatňovaním preventívnych
technických opatrení je riziko havárie výrazne obmedzené. Z hľadiska možnosti ovplyvnenia
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kvality podzemných a povrchových vôd sú rizikovými všetky úseky manipulácie
a skladovania látok škodiacich vodám (pohonné hmoty, minerálne a mazacie oleje, vyrobený
kvapalný výstup /olej/). Na zabezpečenie vysokej ochrany vôd je mimoriadna pozornosť
venovaná prevencii (inštalácia kontrolných a havarijných prvkov).
3. Vplyvy na ovzdušie
Zmena navrhovanej činnosti nemení kategorizáciu Strediska recyklácie plastov Dubnica nad
Váhom ako stredný zdroj znečisťovania ovzdušia.
Pri prevádzke technológie WP200 je zdrojom znečisťovania ovzdušia predovšetkým
spaľovanie vlastného paliva prevádzky v dvojpalivových ohrevných horákoch technológie
katalytickej depolymerizácie typu WP200 a WP20k-TD. Významná zmena emisnej
charakteristiky zdroja sa vzhľadom na zloženie a vlastnosti uvažovaného sortimentu
zhodnocovaných odpadov uvádzaných v tomto oznámení o zmene navrhovanej činnosti, ako
aj na požiadavku plnenia prísnych emisných limitov nepredpokladá. Primárnym cieľom
prevádzkovateľa (súčasne ide o podmienku ekonomickej udržateľnosti zariadenia)
je produkovať hodnotné energetické výstupy schopné plniť požiadavky hraničných hodnôt
znečisťujúcich látok v nich obsiahnutých v súlade s vyhláškou č. 228/2014 Z.z. v ktorej
sa uvádzajú požiadavky ustanovené pre druhotné palivá, čím sa súčasne zabezpečí aj vysoká
ochrana ovzdušia pri energetickom využívaní týchto palív.
Negatívny vplyv na ovzdušie v súvislosti s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti súvisí
so zvýšenou intenzitou dopravného zaťaženia v procese dovozu technológie do areálu
prevádzky, ktorý sa prejaví najmä zvýšením prašnosti na príjazdových cestách v rámci
priemyselnej zóny, v ktorej je navrhovaná činnosť situovaná. Rovnako tiež treba uvažovať
s nárastom exhalátov produkovaných v spaľovacích motoroch dopravných mechanizmov pri
spaľovaní pohonných hmôt, ktoré budú priamo úmerné nárastu dopravného zaťaženia
spojeného s predkladanou zmenou navrhovanej činnosti, čo však tiež týka len s obdobím
dovozu technológie do areálu.
4. Vplyvy na pôdu
Zmena navrhovanej činnosti nebude mať žiadny vplyv na pôdy. Vplyvy počas prevádzky
pripadajú do úvahy podobne ako v prípade horninového prostredia, povrchových
a podzemných vôd výhradne pri náhodných, havarijných situáciách (napr. únik ropných
látok), ktorých riziko sa čiastočne navýši v dôsledku nárastu intenzity dopravného zaťaženia
počas dovozu technológie do areálu.
5. Vplyvy na krajinu
Zmena navrhovanej činnosti nebude mať odlišný vplyv na krajinu, krajinný obraz ani scenériu
ako pôvodný zámer. Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať negatívny vplyv
na štruktúru krajiny.
6. Vplyvy na obyvateľstvo
Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na obyvateľstvo nepredpokladáme v odlišnom rozsahu
ako boli prezentované v pôvodnom zámere. Každá antropogénna činnosť je určitým zdrojom
rizika ako pre životné prostredie, tak aj pre obyvateľstvo.
Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom
prostredí a teda nedôjde k zmene stavu popisovanom v pôvodnom zámere v oblasti hluku
a vibrácií spojených s vlastným technologickým procesom prevádzky.
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Realizácia zmeny navrhovanej činnosti zabezpečí účinné zhodnocovanie širokého sortimentu
odpadových materiálov s možnosť produkcie kvalitného a čistého paliva (oleja)
uplatniteľného v rôznych sférach energetiky ako dobre obchodovateľnej energetickej
komodity.
Zmena navrhovanej činnosti významne prispeje k zvyšovaniu miery zhodnocovania ťažko
rozložiteľných plastových odpadov a zmesových komunálnych odpadov, ktoré by inak mohli
byť zneškodňované predovšetkým skládkovaním (negatívny vplyv predovšetkým
na podzemné vody, horninové prostredie a pôdy vplyvom skládkovania).
7. Sociálne a ekonomické dôsledky
Navrhovaná činnosť je v súlade s rozvojom environmentálnej politiky Slovenskej republiky,
s cieľom využívania energetického potenciálu predmetných odpadových materiálov
za účelom ich zhodnotenia a získania palív z týchto odpadov pre ich ďalšie energetické
využitie. Zmena navrhovanej činnosti pozitívne prispeje k celkovému množstvu
zhodnocovaných odpadov v rámci územia Slovenskej republike.
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ZÁVEREČNÉ

Zámerom navrhovateľa činnosti, spoločnosti WP DUBNICA s.r.o. je zmena pôvodne
navrhovanej technológie termokatalytického rozkladu plastového odpadu v technologickom
zariadení WP 200 za novú technológiu, ktorej hlavným komponentom je termické
depolymerizačné zariadenie typu WP20k-TD.
Prehľadný súpis rozdielov medzi pôvodne navrhovanou činnosťou a stavom po realizácii
zmien, plánovaných novým navrhovateľom, spoločnosťou WP DUBNICA, s.r.o. ktoré sú
predmetom tohto Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je uvedený v nasledujúcej
tabuľke:
Tab. 22 Prehľad zmien navrhovanej činnosti

Predmet zmeny

Stav pred zmenou

Stav po zmene
2 x WP200

Technológia depolymerizácie

6 x WP200

Dvojstupňová katalytická
depolymerizácia,
- v 1. stupni (reaktor č.1) proces
prebieha pri teplote 200 – 300°C,
Princíp technológie

- v 2.stupni (reaktor č. 2)
pri teplote 400 – 470°C,
- dokrakovacie zariadenie

2 x WP20k-TD – technológia
vyvinutá výskumným tímom
navrhovateľa (umožňuje
depolymerizáciu v termickom
režime)
WP20k-TD je trojstupňová
depolymerizácia,

- v 1. stupni (4x k WP200-TDH) proces prebieha pri teplote
200 – 300°C,
- v 2.stupni (4x WP200-TD-M)
pri teplote 400 – 470°C,
- v 3.stupni (4x WP200-TD-S)
pri teplote 550 – 600°C,

drvené zeolity

V 4. Stupni: 1x WP1000CDF
2 módy:
1.Katalytický (drvené zeolity)

Katalyzátor

2. Nekatalytický (bez
katalyzátora)
Zdroje znečisťovania ovzdušia
Výduchy

Z ohrevných horákov (6ks) so
súhrnným MTP 6x 300 kW =
1 800 kW

WP20k-TD: 8x150kW=1200kW

Centralizovaný výduch zo

Centralizovaný výduch zo
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Stav pred zmenou

Stav po zmene

všetkých 6ks ohrevných horákov
technológie WP200, vyvedený
nad hrebeňom strechy výrobnej
haly s požadovaným prevýšením
min 3,5 m.

všetkých 10 ks ohrevných
horákov technológie WP200 a
WP20k-TD, vyvedený nad
hrebeňom strechy výrobnej haly
s požadovaným prevýšením min
3,5 m.

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti ako je zmena pôvodne navrhovanej technológie
termokatalytického rozkladu plastového odpadu v technologickom zariadení WP 200 za novú
technológiu, ktorej hlavným komponentom je termické depolymerizačné zariadenie typu
WP20k-TD. Rozdielom je prechod z dvojstupňovej katalytickej depolymerizácie na
trojstupňovú depolymerizáciu a zvýšenie množstva ohrevných horákov z pôvodných 6 na
navrhovaných 10 kusov. Kategória znečisťovanie ovzdušia zostane rovnaká – bude sa jednať
o stredný zdroj znečisťovania ovzdušia.
Použitie navrhovaného technologického zariadenia je voči životnému prostrediu výrazne
šetrnejšie, pričom sa očakáva zisk kvalitnejšieho a čistejšie palivového produktu, ako dobre
obchodovateľnej komodity na trhu s energetickými surovinami.
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VI. PRÍLOHY
1.
Informácia, či navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa zákona; v prípade,
ak áno, uvedie sa číslo a dátum záverečného stanoviska, príp. jeho kópia
Navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa zákona v rozsahu hodnotenia určenom dňa
11.01.2008, evid. č. 10940/07-3.4/bj.
Záverečné stanovisko MŽP SR k navrhovanej činnosti (evid. č. 10940/2007-3.4/bj) bolo
vydané dňa 03.12.2008.
K zmene navrhovanej činnosti z marca 2016 bolo vydané rozhodnutie v zisťovacom konaní
evid. č. 4372/2016-3.4/bj zo dňa 02.05.2016 (k dispozícii v textovej prílohe Oznámenia
o zmene).
2.
Mapy širších vzťahov s označením umiestnenia zmeny navrhovanej činnosti
v danej obci a vo vzťahu k okolitej zástavbe
Mapa širších vzťahov v mierke 1:50 000, ako aj mapa Umiestnenia zmeny navrhovanej
činnosti sú k dispozícii v Mapovej prílohe č. 1 a č. 2 tohto Oznámenia o zmene.
3.
Výpis z katastra nehnuteľností
Výpis z katastra nehnuteľností je v Textovej prílohe tohto Oznámenia o zmene.
4.
Dokumentácia k zmene navrhovanej činnosti
Zmena navrhovanej činnosti nevyžaduje vypracovanie žiadnej doplňujúcej dokumentácie.

strana 50 z 51

WP DUBNICA S.R.O. – STREDISKO RECYKLÁCIE PLASTOV DUBNICA NAD VÁHOM
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracované podľa prílohy č. 8a k zákonu
č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

marec 2017

VII. DÁTUM SPRACOVANIA
V Banskej Bystrici dňa 02.03.2017

VIII. MENO,
PRIEZVISKO,
SPRACOVATEĽA OZNÁMENIA

ADRESA

A

PODPIS

Ing. Juraj Musil
INECO s.r.o., Mladých budovateľov 2,
974 11 Banská Bystrica

_________________
podpis

IX. Podpis oprávneného zástupcu navrhovateľa
JUDr. Samuel Vlčan
Rytierska 4198/6,
841 10, Bratislava-Devín

Ing. Juraj Járik
Max. Gorkého 805/12,
932 01, Veľký Meder

_________________
podpis
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Textové prílohy
Modernizácia technológie v Stredisku recyklácie
plastov Dubnica
Oznámenie o zmene Vypracované podľa prílohy č. 8a k zákonu
č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

,i"J.

r{.

MrNrsrERSTVo ZrvorNEHo pRosrREDrA
SLOVENSKEJ RBPUBLIKY
odbor environment6lneho posudzovania
N6mestie Ludovita Stirra 1. 812 35 Bratislava
Bratislava 02. 05.2016

eislo:

437212016-3.4lbi

ROZHODNUTIE
VYDANE V ZISTOVACOM KONANI
Ministerstvo Zivotndho prostredia Slovenskej republiky, odbor environment6lneho
posudzovania, ako ustredny org6n St6tnej spr6vy podl'a $ 1 ods. I pism. a) a $ 2 ods. I
pism. c) zitkona (,. 52512003 Z. z. o Stdtnej spr6ve starostlivosti o Zivotnd prostredie a o zmene
a doplneni niektorfch z6konov v zneni neskorSich predpisov a ako prisluSny org6n podfa $ 3
pism. k) a $ 54 ods.2 pism. f) zhkona t,.24120062.2. o posudzovani vplyvov na Zivotn6
prostredie a o zmene a doplneni niektorych z6konov v zneni neskor5ich predpisov (d alej len
,,zakon") vyddva podfa $46 a $47 zakona (,.71119672b. o spr6vnom konani (spr6vny
poriadok) v zneni neskor5ich predpisov (dalej len,,spr6vny poriadok") a podfa $ 29 ods, l1
zilkona pre Ozndmenie o zmene dinnosti ,,Zmena navrhovatel'a a technol6gie katalytickej
depolymerizficie odpadovych plastov pre navrhovanf iinnost',,Stredisko recyklfcie
plastov Dubnica nad Vdhom"",predloLend navrhovatel'om WP DUBNICA, s.r.o., Ko5icki
56, 821 08 Bratislava, v zastripeni spolodnost'ou INECO, s.r.o., Mladfch budovatel'ov 2,
974ll Banskf Bystrica, toto rozhodnutie:
Navrhovanh zmena dinnosti ,rZmena navrhovatel'a a technol6gie katalytickej
depolymernhcie odpadovych plastov pre navrhovanri iinnost',,Stredisko recykkicie
plastov Dubnica nad Vdhom"" uveden6 v predloZenom ozndmeni o zmene dinnosti
sa nebude posudzovat'

podl'a z6kona za p redp okladu dodrZania nasleduj ri cich

po

dmien ok:

.

druh odpadu, vstupujrici do procesu zhodnocovania, s katal6govym dislom 16 01 19 Plasty nesmie obsahovat' perzistentn6 organick6 znedist'ujrice l6tky (POPs) v zmysle
Nariadenie EP a Rady (ES) d. 85012004 o perzistentnfch organickych znedist'ujircich
l6tkach,

.

ak plyny vznikajrice v zariadeni WP 200 nebudri vydisten6 do takej miery, Le pred
spal'ovanim uZ nie sri odpadom a ich spafovanim mOZu vznrkaf vy5Sie a in6 emisie
ako sri emisn6 limity a technicke poLiadavky ustanovend pre spal'ovanie zemn6ho
plynu (poZiadavka $ 19 ods. 2 vyhl6Sky MZP SR (,. 41012012 Z. 2., ktorou sa
vykon6vajri niektord ustanovenia ztrkona o ovzdu5i) zariadente m6Le blt'
prev6dzkovand len za podmienok ustanovenfch pre spal'ovne odpadov a zaiadenia na
spoluspal'ovanie odpadov.

Oddvodnenie:
Navrhovatef, WP DUBNICA, s.r.o., Ko5ickd 56, 821 08 Bratislava, v zastfpeni
spolodnost'ou INECO, s.r.o., Mladych budovatel'ov 2,97411 Bansk:i Bystrica, dorudil dfla
1 1. 03. 2016 na Ministerstvo Zivotn6ho
.prostredia Slovenskej republiky, odbor
(d'alej
len ,,MZP SR") podfa $ 18 ods. 2 pism. c) a podfa
environment6lneho posudzovania
$ 29 ods. 1 pism. b) zdkona Ozn6menie o zmene navrhovanej dinnosti ,,Zmena navrhovatel'a
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20 I 6

a techno16gie katalytickej depolymerizfcie odpadovych plastov pre navrhovanri iinnost'
,,stredisko recyklfcie plastov Dubnica nad Vfhom"", vypracovan6 podfa Prilohy d, 8a
k z6konu o posudzovani.

vo veci posudzovania predpokladanych vplyvov na Zivotnd
sa za(,alo diom dorudenia oznitmenia o zmene navrhovanej dinnosti

Spr6vne konanie

prostredie

navrhovatel'om.
PredloZen6 ozn6menie o zmene ,,Zmena navrhovatel'a a technol6gie katalytickej

depolymerizicie odpadovych plastov pre navrhovanri iinnost' ,,Stredisko recykllcie
plastov Dubnica nad Vrihom"" je zmenou dinnosti ,,MTO Kovospol Stredisko recyklicie
plastov Dubnica nad V:lhom", ktor6 bola posriden6 podfa zirkona. Proces posudzovania
vplyvov na Zivotnd prostredie bol ukondenf vydanim ziwere(,neho stanoviska (,. 1094012007 3.4lbj zo dira 03. 12.2008. Na realiz6ciu sa vzdverednom stanovisku odporudil variant
uvedeny v spr6ve o hodnoteni, tzn. prev|dzka zariadenia na spracovanie plastovych odpadov
(polypropyldnu a polyetyldnu) v technologickom zartadeni PCP 700 T-technology@
v katastr6lnom uzemi Prejta v are6li bjvalych ZTS Dubnica nad V6hom s rodnou kapacitou
spracov6vanfch plastov 6400

-

8040 t.

Zmena navrhovanej dinnosti ,.,Zmena navrhovatel'a a technol6gie katalytickej
depolymerizilcie odpadovych plastov pre navrhovanri iinnost' ,,Stredisko recykl:icie
plastov Dubnica nad Vfhom"" predstavuje jednak zmenu navrhovatel'a z pOvodneho MTO
Kovospol s.r.o., Krityl, 911 01 Trendin na sridasndho WP DUBNICA s.r.o., KoSick6 56,821
08 Bratislava a zdrovei zmena p6vodne navrhovanej technol6gie termokatalytickdho rozkladu
plastov6ho odpadu v technologickom zariadeni PCP 700 zanovu technol6giu, ktorej hlavnym
komponentom je katalytick6 depolymerizadne zanadenie typu WP200.

Prehfadny sripis rozdielov medzi pdvodne navrhovanou dirurost'ou spolodnosti MTO
KOVOSPOL, s.r,o. a stavom po reahzhcii zmien, planovanych novym navrhovatefom,
spolodnost'ou WP DUBNICA s.r.o. je uvedeny v nasledujricej tabul'ke:
Stav pred zmenou

Predmet zmeny

PCP 700 (PINTER

Technologia katalytickej

& TOKARZ

T-TECHNOLOGY s.r.o.)

depolymeriz6cie

Katalytick6 polym6rna
degrad6cia, bez pristupu vzduchu
a pri norm6lnom
(atmosf6rickom) tlaku, teplota

Princip techno16gie

425

SO 01 Administrativna budova-

vykurovanie

SO 03 Olejovd hospodiirstvo

skladovanie oleja

Skladovd priestory vstupnej

suroviny

-

-

525"C

Kotol na spal'ovanie ZPN pre
vykurovanie administrativnych
Driestorov
Ocel'ov6 dvoj pli5t'ov 6 nadzemne
nddrLe 3x 50 m3 s meranim

Stav po zmene
WP200 - technol6gia
vyvinuty vyfskumnym
timom navrhovatel'a
Dvoj stupfi ov6 katalyti ckrl
depolyrneriz6cia,
- v 1. stupni (reaktor d.1)
proces prebieha pri teplote
200 - 300'c,
- v 2.stupni (reaktor d. 2)
pri teplote 400 - 470"C,
- dokrakovacie zariadenie
In5tal6cia kotla na ZPN sa
neuvaZuie

Navrhujri sa 4ks
vyhrievan6 nildrLe

vy5ky hladiny, teploty postavend

obdobn6ho

na bet6novej doske s
orestreSenfm
Spevnen6 plochy v areiili

technologick6ho rieSenia
s kaoacitou kaZdd 45 mr.

spolodnosti, podrvend plasty

UvaZuje sa s vyuZitirn SO
09,,Existuj 0ci z6sobnik

v stladenej forme v PE vreciach
vo vel'koobjemovom sile (asi 2

vstupnej suroviny'

mesadn6 ziisoba)

Ohrev reaktora

OhrevnV hor6k spal'uirici plvnnd

OhrevnV horiik na

Strana

i. 3 rozhodnutiai.

l3T2/2016-3.4/bi zo dha 02. 05. 2016

Stav pred zmenou

Predmet zmeny

produkty krakovani a (nepriamy
procesnSi ohrev), alternativne tieZ
moZno spal'ovat vlastny

kvapalny produkt
201.360 MWh/rok
I stupeii chladenia 1,5 m', IL
stupefi chladenia 2,5 m'.
doplnanie 100 litrov mesadne :

Sootreba elektrickei enersle

Voda na chladenie

cca 1.2 m3lrok
N6beh technol69ie,

Zemny plyn naftovy
Katalvzffior
Pracovn6 sily

Zdroje znedist'ovan i a ovzduS

i

Zmen a kate go r izitc ie zdr oj a
znedist'ovania ovzduiia*

Vyduchy

a

|

?,

m-lrok
si lne oasivovanV hlinik
vyroba: l3
administrativa: 3
Energetick6 zariadenta na
vykurovanie a pripravu TUV
(kotol na ZPN)
Z ohrevnych hor6kov (2ks)
reaktorov s MTP 2x0.472 kW :
0.944 kW
cca

20U

5.99.2

(v zmysle vyh|.70612002 Z.z.)

Spolodny vyduch pre obidva
ohrevn6 hor6ky reaktorov
s prevliSenirn 2,0 m nad
hrebefiom strechy

Stav po zmene

dvojpalivovy syst6m:
vlastn;i techno logicky
plyn/vlastnli kvapalny
produkt (nepriamy
procesnf ohrev)
asi 1.3 GWh/rok
bez chladiacej vody
(kondenz6cia prebieha
prostredn ictvom chladenia

vzduchom)
NevyZaduje n6beh
technol6sie oomocou ZPN
drvend zeolitv

NeuvaZuje sa kotol na

vykurovanie a pripravu

TUV
Z ohrevnych horrikov
(6ks) so srihrnnfm MTP
6x 300 kW: 1 800 kW
5.',|.2

(v zmysle vyhl. d.
41012012 Z.z.)
Centralizovan;i vyduch zo
vSetkfch 6ks ohre.rnych
hor:ikov technol6gie
WP200, rlvedeny nad
hrebefiom strechy

vyrobnej haly

s

poZadovanym prevy5enim
min 3.5 m.

Stavebn6 rieSenie
Novy na\/rhovatef, spolodnost' WP DUBNICA s.r.o. sa v r6mci svojho investidndho
zfumeru rozhodol pre in5tal6ciu technol6gie WP200, pridom pri projektovani zariadenia sa
vychldzalo z pdvodn6ho stavebn6ho projektu spolodnosti MTO Kovospol s.r.o. v rozsahu
dokument6cie pre stavebnd povolenie. Stavebnd povolenie bolo udelend Mestom Dubnica nad
V6hom, stavebny rirad, dia 03. 06. 2009, evid. d. rozhodnutia:2667612009-ek-TSl-A/10.
V r6mci riesenia objektovej skladby navrhovanej dinnosti do5lo oproti stavebndmu
povoleniu (ako aj oproti p6vodndmu zttmeru) k nasledujricim zmenitm srivisiacimi
s navrhovanou technologiou WP200:
. v r:imci stavebn6ho objektu Administrativna budova nebude in5talovany kotol na ZPN,
vzhfadom na skutodnost', Ze potreba vykurovanra apripravy TUV bude plne pokrytd
z vlastnych zdrojov prev6dzky technologie WP200,
o v r6mci stavebn6ho objektu Olejovd hospod6rstvo budri rcahzovand 4ks skladovacich
nhdrli na kvapalnf vjs^tupny produkt prevhdzky, kaLdd s kapacitou 45 m3 (p6vodne 3ks
nildrLi s kapacitou 50 mi),
. skladovanie vstupnej suroviny bude v objekte ,,Existujrici z6sobnik vstupnej suroviny",
ktory bude vyuLivany pre skladovanie surovinovych vstupov prev6dzky spolodnosti WP
DUBNICA, s.r.o. (v pdvodnom zitmere sa uvaZovalo so skladovanim vstupnej suroviny na
spevnenej are6lovej ploche).
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Navrhovand dinnost' bude po zmene pozost6vat' z nasleduj ricich stavebnych obj ektov:
SO 01 Administrativna budova. SO 05 Cestnd v6ha

Objekty tvoria vstupnir dast' are6lu. Budova bude pozost6vat' z administrativnej dasti,
soci6lneho ztnemia, spracovani a a vlLiaceho miesta vstupnej a vystupnej suroviny.
Navrhovan6 administrativa je dvojpodlaZnhmh p6dorysny tvar L rozmer 14,1 x 18,0 m, vf5ka
miestnosti 2,8 aL 2,9 m. Pristre5ok nad cestnri v6hu je z ocel'ovej konStrukcie, napojeny na
budovu a m6 modulovf rozmer 18,0 x 4,3 m, so svetlou vy5kou 4,4 m. Nadzemn6 v6ha
WESICO je 16,0 m dlh6, konStruovan| ako Lelezobet6nov6 z prefabrik6tu.
Do budovy vedie vodovodn6 pripojka PY2 - HDPE100 - DN 40. Zriatovacie predmety Standardnd vybavenie, p6kovd batdrie, pisoar so senzorovym ovl6danim. Pre poZiarne ridely
sri navrhnutd 2 hadicov6 navijaky - 25 mm. Kanahzhcia spla5kov6 aj daLdovd je navrhnut6
z potrubia PP. SplaSkov6 je vyristen6 do are6lovej kanalizitcie DN 150. Zdrojom tepla je
zvy5kov6 teplo z vyrobneho procesu z recykladnej haly (vyrobn6 hala).
SO 02 Recykladn6 hala (vfrobn6 hala)

V

navrhovanej hale sa bude spracov6vat' plastovj odpad. Navrhovand hala m6 p6dorysnf
rozmer 56,6 x 22,2 m, ktory tvoria moduly 11,0 x 5,1 m. Svetla vf5ka haly je 7,0 m.
V objekte haly bude osaden6 technologickd zariadenie WP200 vr6tane v5etkych obsluZnych
komponentov tejto technol6gie. Hala sa prevddzkovo napoji na objekt olejoveho
hospod6rstva.

Objekt je situovanlf v strednej dasti are6lu, pozdll. vnftro are6lovej komunikfcie. Nosn6
ocefov6 kon5trukcia haly pozosthva zplnostennych ocel'ovych r6mov so sedlovlm tvarom
strechy, valcovanych streSnych vaznic azavetrenia. Stre5ny pl65t' a obvodovy je navrhnuty
montovanj z panelov KINGSPAN KS 1000 RW s vyplriou z tuhej izola(nej PUR peny hr.
100 mm. Stitov6 stena od olejovdho hospod6rstva je navrhnutd z poLiarne odolnej steny
zmontovanych panelov KNGSPAN KS 1000 RF h. 100 mm s vyplf,ou z miner6lnej vlny.
Nosnd dast' haly bude na zirkladovych piitk6ch zo Zelezobet6nu. Zirkladove p6sy
zo Lelezobetonu budri pod obvodovfmi stenami a vnftornfmi medzi piitkami.
Zelezobet6novd zhklady budri aj pod technol6giou. Podlaha haly je navrhnut6 bet6nov6 s
vfstuZou DRAMIX strojnym hladenim.
QO 03 Olejov6 hospod6rstvo

Udelom tohto stavebn6ho objektu je navrhnrit' a vybudovat' zastre5enie nad prederpdvacou
stanicou vysledndho produkty spracovania. Pod zastre5enim budri 4ks dvojpl65t'ove nildrLe
nadzemnl, ka1d6 objemu 45 mr, su to z6sobniky vysledndho produktu (oleja). Produkt sa
znhdrLi prederp6 do n6drZe automobilov avyvezie sa na d'alSie spracovanie.
SO 04 Oplotenie

je

uzavretie are6lu ztlodu. Oplotenie z plotov6ho syst6mu AXIAL bude
zreahzovane na zildadovjch p2itk6ch. Yjazd do dvora je cez posuvnir samonosnu br6nu
BOST.
Oplotenie abrfna sri navrhnutd z ponuky firmy BC TORSION, Brezov6 pod Bradlom. Vy5ka
oplotenia a briny je 2,0 m nad dvorom, resp. nad opornjm mfrom. Sirdast'ou oplotenia je
brina. Posuvn6 brhna je z typoveho radu OPPIDUM bez motorickdho pohonu, vypln Jokel,
rozmery'.7 500 x 2 000 mm. Sridast'ou objektu je aj zdvora na elektrickf pohon dlLky 6 000
mm umiestnen6 pred dvojkridlovou brdnou.

Udelom objektu

SO 06 Cesty a spevnen6 plochy
Ide o stavebnj objekt v r6mci, ktordho budri vybudovand asfaltobet6nov6 spevnend plochy
v are6li prevddzky Strediska recykl6cie plastov Dubnica nad V6hom, osadenie obrubnikov
a z6mkovej dlai:by.

Udelom tohto stavebndho objektu je navrhnrit' a vybudovat' zastre5enie parkoviska. Pod
zastreSenim budri parkovat' n6kladnd autS spolodnosti a vysokozdvtLne voziky. Navrhovan6
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zastreSenie m6 pOdorysny rozmer 14,4
zastre5enia je 7,0 m.

x

72 m, ktory tvoria moduly 3,6

x 6 m. Svetla vlf5ka

Objekt je situovany v strednej dasti are6lu, medzi administrativnou budovou a recykladnou
halou. Objekt je bez technick6ho vybavenia. Stre5nou konStrukciou prechddza teplovod z
recykladnej haly do administrativnej budovy zo vzniknutdho tepla z reaktorov.
SO 08 Sadove riplavy

Projektov6 dokument6cia v stupni pre stavebn6 povolenie rieSi sadovnicku ripravu plochy
okolia are6lu Strediska recykl6cie plastov Dubnica nad V6hom.
Sridast'ou ripravy je odstr6nenie stavebndho odpadu, navezenie zeminy v hrirbke vrstvy 20 cm,

urovnanie plochy, chemicky postrek burin, obrobenie pddy kultiv6torom, hrabanie
a valcovanie plochy pre zaloL.enie tr6vnika. Po riprave plochy budu vysadend kry, ktord budri
prihnojen6 ra5elinovym substr6tom, uhrabanie povrchu p6dy po vfsadbe a namuldovand
drvenou k6rou ihlidnatfch drevin.
SO 09 Existujrici z6sobnik vstupnej suroviny

Ide ojestvujrici objekt, ktory spolodnost'WP DUBNICA, s.r.o. pl6nuje vyuLivat'pre
skladovanie z6sob vstupnych surovin pre zabezpedenie kontinu6lneho procesu technol6gie
wP200.
Technolo gick6 rieSenie
Katalytick6 depolymerizadnd zanadenie WP200, ktor6 bude na prev|dzke nov6ho
navrhovatel'a, spolodnosti WP DUBNICA s.r,o. pozosthva zo 6 technologickych dasti,
v ktorych prebieha proces depolymerizircie vstupnych surovin (plastov;fch odpadov) za
vzniku energeticky vysoko hodnotneho kvapaln6ho a plynndho produktu.
Zariadenie WP200 sa sklad6 z d6vkovacieho zanadema, dvoch reaktorovych
kom6r, dokrakovacieho zariadenia, kondenzadnej sristavy avypr|zditovacieho zarradema.

Ddvkovacie zaradenie
SlriZi na kontinu6lne d6vkovanie vstupnej suroviny do reaktora d.1. D6vkovacie zaiadenie je
vyvinut6 tak, Le vstupny materi6l prechhdza cez dvojkomorovy tunel, ktory zabrariuje
spiitndmu prudeniu p6r podas plnenia. Nad zariadenim m6Ze byt pouZitd nadstavba podl'a
potrieb konedn6ho uLivalel'a (uzatvoren6 n6doba so spracov6vanym odpadom, drviace
zariadenie, automatickd triediace zaradenie,...), ktor6 je pripevnen6 pomocou priruby.
Reaktorov6 dast' 1
Pracuje pri teplote 200 - 300oC, ktorS je vyhrievan6 plynovym priemyselnym hor6kom, ktor!
vyuLiva vlastny produkt, a to palivo druhej gener6cie. Podas zohrievania vstupnej suroviny
dochldza pomocou mieSacieho zariadenia aprid6vanim katalytickej zloLky (drveny zeolit)
k dokonaldmu premie5aniu (cca 15 - 20 min), pridom vznik6 hmota, ktor6 je zbavenh vlhkosti
aneZiaducich chemickych prvkov. Prvky sanachhdzajri vplyrurej zmesi, plynnd zmes dalej
prechddza pradkou plynu. Dokonale premie5an6 hmota je n6sledne prepusten6 do reaktora d.2.
Reaktorov6 dast'2

SlriZi ako hlavny reaktor, v ktorom pri teplote 400 - 470"C a st6leho mieSania dochidza
kdepolymeriztrcii sn6slednym odparovanim kr6tkych ret'azcov, ktord obsahujri zdastr
parafinovir zloZku. Zmes vyparov sa pomocou v6kua dost6va do dokrakovacieho zariadenia.
Celf proces depolymerizfrcie dandho mnoZstva v reaktore tw6 20 - 30 min. Vyhrievanie
je zabezpeden6 priemyselnym hor6kom, ktory spotrebov6va vlastny produkt, a to palivo
druhej gener6cie.
Dokrakovacie zariadenie
SlriZi na skr6tenie uhl'ovodikovych re(azcov, dim doch6dza ku skr6teniu parafinovfch
refazcov. Plynn6 zmes dalej putuje do kondenzadnej sfstavy, kde je skondenzovan6
a prederpan6 do uskladriovacich n6dob.
Plyn po opusteni reakdnej (,asti zariadenia smeruje do destiladnej veLe, kde doch6dza
ku skondenzovaniu. Na chladenie nebude pouLitd kvapalne m6dium, kondenzovanie prebieha
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prostrednictvom chladenia vzduchom. Vznikajrice rezidivum je z reaktora dopravovand do
kontajnera a n6sledne sa bude vyvttLat'do tepelnych elektr6rni, kde ho d alej spracujri.
Plyn, ktory neskondenzoval s obsahom metanf, butdnu a prop6nu je umiestneny do plynovej
n6doby, zktorej je d6vkovany pre priemyselnj horak (ohrev reaktora). eistenie plynu je
vykon6van6 vo viacstupiovej pradke plynu, kde v prvom stupni sa plyn perie v aeros6lovom
roztoku pridom sa odstr6nia pevn6 dastice z plynt, v nasledujricom stupni vyber6me pomocou
kvapaliny s obsahom kovov halog6ny, pridom vznikajri: NaCl, NaBr, NaF. Nasyteny roztok
sa n6sledne destiluje pridom znovu je moZn6 vyuLit' roztok a vysuSen6 frakcia sa ziska
v podobe soli. V procese destil6cie sa odstrariujri aj zvy5ky halogdnov a t'alkych kovov
z ktorych dostdvame mal6 mnoZstvo nebezpedndho odpadu, ktory sa n6sledne zneSkodfiuje
na miestach na to urdenfch (opr6vnend organizhcie).
Ziskany kvapalny produkt (olej)je po skondenzovani odvedeny do 4ks vyhrievanych
dvojplfSt'ovfch skladovacich nddrLi, kaLdi s kubatrirou 45 m'. N6drZe budri obdobne ako
v stave pred zmenou dinnosti inStalovan6 na bet6novej doske a v zastre5enom priestore.
Y nfudrLiach bude k dispozicii meranie vjsky hladiny kvapaliny, ako aj kontrola teploty.
Referen cie zariadeni s n avrhovan ou technol6 giou
Na rizemi Slovenskej republiky je v strdasnosti v previdzke vyskumnd zarradenie
vyuZivajrice technologrcke zarradenie typu WPl00 (ide ovfvojovd atestovacie zanadenre,
z ktor6ho vysledkov a skfsenosti bolo skon5truovan6 navrhovane zariadenie typu WP200),
ktore realizuje spolodnost' WP TECH, s.r.o.. Vjskumnd zariadenieje lokalizovand v obci ILa,
ned'aleko Kom6ma, ktor6 je schopn6 spracovat' pribliZne 200 - 250 kg.h-' vstupn6ho odpadu
avyprodukuje 15 ai.86o/o kvapaln6ho energonosiEa,3 aL.50 %plynu a8 aL 15 % koksu.
Kuveden6mu zanadeniu WP100 ajeho vel'kostnych vyhotoveni WPi00+ arie5enri
technologickri linku WP200 bolo vypracovan6 odbornd posridenie zariadenia zo dria
02.03.2016, ktordho spracovatel'om je Ing. Vladimir Hlavttd, CSc., ktor;i je opr6vnenou
osobou pre vypracovdvanie odbornych posudkov vo veciach ochrany ovzduSia atreL
odbornym konzultantom }y'rzP SR s pdsobnost'ou v odbore emisno-technologick6ho
posudzovani. Odbornj posudzovatel' skon5tatoval, Le technol6gie typu WP100, WP100+
aWP200 vyuLivaju najnovSie technick6 poznatky aje moZnd ich oznadit'za stav techniky
zodpovedaj rici krit6ri6m BAT (Best Available Technolo gy).

Zmenou navrhovanej dinnosti ned6jde k nov6mu zdberu p6dneho fondu. Zmena
navrhovanej dinnosti bude umiestnen6 na parcelitch, ktor6 boli predmetom posudzovania
vplyvov pdvodnej dinnosti. Zmenou technologickdho zariadenta sa zvyli spotreb4

doplnkovych zariaden| ktore k svojej prev6dzke vyLaduje technol6gia WP200,
Predpokladan6 spotreba elektrickej energie bude v navrhovanom zanadeni na frovni

1,3 GWh/rok, do predstavuje takmer 7-nAsobny n6rast spotreby elektrickej energie. Denn6

ej
potreba vody pre soci6lne ridely bude v pripade
R
takmer 7,695 msldei, do sa len minim6lne li5i od s
08
soci6lne ridely bude po zmene navrhovanej dinno
fonde pracovndho dasu 300 dni). V zariadeni typu WP200 nie je potreba zabezpe(,enia
technologickej vody.
Zmenou navrhovanej dinnosti ned6jde k zmene druhu a mnoZstva surovinovych
vstupov. Do zarradenia WP200 budri obdobne aplikovan6 plastov6 odpady na bftze
polyetyl6nu a polypropyldnu v rodnom sfhrnnom mnoZstve max. 8 040 t/rok. Skladovanie
vstupnej suroviny sa navrhuje v existujricom z6sobniku vstupnej suroviny. Zmenou oproti
p6vodn6mu navrhovan6mu stavu je druh pouZivandho katalyzdtora, ktoryi bude do
technologickdho zariadenia typu WP200 doddvany vo forme drvendho zeolitu, mnoZstvo
pouZitdho katalyzhtora sa vzhl'adom na rozdielnost'technol6gii m6Le diastodne li5it'.
Zmenou navrhovanej dinnosti neddjde k zmene dopravn6ho zataLenia dotknutej
lokality oproti p6vodne posudzovanej dinnosti. Zmena navrhovanej dinnosti zabezpe(,i
stabilnri pr6cu pre minim6lne 15 zamestnancov z okolia mesta Dubnica nad V6hom, dim sa
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zniLovaniu miery nezamestnanosti v regi6ne. Vyrobni pracovnici budri zaSkoleni
pre pr6cu na technologickej linke WP200. Rodny fond pracovnej doby sa vplyvom
predkladanych zmien nemeni.

prispeje

Zmenou navrhovanej dinnosti d6jde aj k zmene podtu organizovan;fch odvodov
odpadovej vzduSniny do ovzdu5ia. Po in5tal6cii technol6gie typu WP200 nebude potrebne
zabezpedovat'vykurovanie a ohrev administrativnych priestorov, ktor6 malo by't'realizovan6
pomocou kotla spal'ujriceho ZPN (mal;f zdroj znedist'ovania ovzduSia). Jedinym zdrojom
znedist'ovania ovzdu5ia budri ohrevnd hor6ky technol6gie WP200 pozost6vajricej zo 6 dasti,
pridom na ohrev bude pouZitych celkom 6ks ohrevnjch horfkov spal'ujricich vlastny plyrurf a
kvapalny produkt (dvojpalivovlf syst6m). Z technol6gie zariadenia bude obdobne ako
v pdvodnej dinnosti in5talovany jeden organizovany odvod odpadovej vzdu5niny
(centralizovany vyduch zo vSetkych ohrevnych horfkov). Po zmene navrhovanej dinnosti
bude prev6dzka Strediska recykl6cie plastov Dubnica nad V6hom nadalej strednym zdrojom
znedist'ovania ovzduSia.
Odpadov6 vody vznikajrice na budricej prevddzke budir obdobne poch6dzat' zo
soci6lno-hygienickdho ziuemia prevhdzky (splaSkovd vody) a trel. vody z povrchovdho
odtoku (zrLLkove vody), ktord budri nad alej zaustene do existujricej kanalizadnej siete, resp.
do vsaku. Z htadiska mnoZstva vznikajricich spla5kovfch a daZd ovych v6d budri hodnoty po
zmene navrhovanej dinnosti zodpovedat' hodnot6m popisovanym v stave pred zmenou.
Nepredpokladajri savyraznejsie zmeny v oblasti produkcie odpadov podas vystavby ani podas
prevhdzky Strediska recykl6cie plastov Dubnica nad V6hom. V procese distenia procesn6ho
plynu a n6slednej destil6cie, pri ktorej sa odstrailujri zvy5ky halog6nov at'aLkych kovov bude
dochddzat k tvorbe maldho mnoZstva nebezpedn6ho odpadu, ktory sa bude n6sledne
zne Skodiovat' pro stredni ctvom zmluvnej opr6vnenej or ganrzfrcie.

Navrhovanh zmena dinnosti nie je v priamom dotyku s fzemiami chr6nenjmi podl'a
zdkona (,. 54312002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov a pre
rizemie plati 1.stupefi ochrany. Posudzovand rizemie ajeho Sir5ie okolie nie je ani sfdast'ou
uzemi zaradenych do siistavy NATURA 2000.

MZP SR zaslalo podl'a $ 29 ods. 6 zttkona o posudzovani ozndmenie o zmene
navrhovanej dinnosti ,rZmena navrhovatel'a a technol6gie katalytickej depolymerizhcie
odpadovych plastov pre navrhovanf iinnost' ,,Stredisko recyklicie plastov Dubnica nad
Vdhom"" listom C,.437212016-3.4lbj zo di'a 15. 03. 2016 dotknutej obci (Mesto Dubnica nad
V6hom) a inform6ciu o zverejneni oznttmenia na webovom sidle ministerstva
http://enviroportal.sk/sk/eialdetaiUzmena-navrhovatela-technologie-katalyickejdep

o

lyme r izacie - o dp ado vy ch

rezortn6mu org6nu (MZP SR, odbor odpadov6ho hospod6rstva), povol'ujricemu org6nu
a zirovei dotknutdmu org6nu (Okresn! rirad Trendin, odbor starostlivosti o Zivotne
prostredie) a dotknutym org6nom (Region6lny rirad verejn6ho zdravotnictva so sidlom v
PovaZskej Bystrici, Trendiansky samospr6vny kraj, Okresny irrad Trendin, odbor civilnej
ochrany a l<rizoveho riadenia, Okresnd riaditel'stvo Hasidskdho a zircltann6ho zboru v
Trendine, Okresn;f irrad Trendin, Odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikilcii a MZP
SR, odbor ochrany ovzduSia).

Podl'a $ 29 ods. 9) rezortny org6n, povol'ujrici org6n, dotknutf org6n a dotknut6 obec
mohli dorudit'prislu5n6mu org6nu pisomn6 stanovisk6 k ozn6meniu o zmene navrhovanej
dinnosti do desiatich pracovnych dni od jeho dorudenia, ak sa nedoruii pisomn6 stanovisko
v uvedenej lehote, tak sa stanovisko povaZuje za srihlasn6. Verejnost' mohla dorudit'
prislu5n6mu orgdnu pisomn6 stanovisko k ozn6meniu o zmene navrhovanej dinnosti do
desiatich pracovnych dni od zverejnenia uvedenych inform6cii podta odseku 8, pisomnd
stanovisko sa povaZuje za doruden6, aj ked bolo v urdenej lehote doruden6 dotknutej obci.
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K predloZendmu ozn6meniu o zmene navrhovanej dinnosti ,,Zmena navrhovatel'a a
technol6gie katalytickej depolymerizfcie odpadovfch plastov pre navrhovanri iinnost'
,,stredisko recykldcie plastov Dubnica nad Vihom"" zaslali stanovisko:
MZP SR, odbor ochrany ovzduiia (ist i. 16545/2016 zo dha 29.03. 2016)
Oblast', v ktorej m6 byt' navrhovan6 dinnost' realizovan| nepatri do oblasti riadenia kvality
ovzdu5ia.

V ozn6meni o zmene navrhovanej dinnosti sauvddza, Ze vystupom z navrhovanej technol6gie
budri plynnd a kvapalnd produkty, ktord by mohli spliat'poZiadavky na ,,druhotnd paliv6"
ustanovend vo vyhl65ke MZp SR d. 22812014 Z. 2., ktorou sa ustanovujir poZiadavky na
kvalitu paliv a vedenie prev6dzkovej evidencie o paliv6ch v zneni vyhl6sky MZP SR
(,. 36712015 Z. z. Dalej sa uvtrdza, Ze ak uvedend produkty nebudri splflat' kritdri6 na druhotnd

paliv6, budu sa na prev6dzku strediska recykl6cie plastov uplatiovat' emisn6 limity a
Specifickd poZiadavky ako na spal'ovne odpadov a zariadenia na spoluspal'ovanie odpadov.
Predkladan6 dokument6cia v5ak v6bec nerie5i akym spdsobom budri dosahovand tieto emisn6
limity a Specificke poLiadavky (napr. v6bec sa neuvaZuje s kontinu6lnym monitorovanim
emisii, ktordjejednou zo zilkladnych poZiadaviek na prevddzku spafovni odpadov azarradeni
na spoluspal'ovanie odpadov). TaktieZ je potrebn6 uviest', Ze poskytovanie kvapalndho
produktu (energetickej komodity) z katalytickej depolymerizircie plastov zmluvnym
odberatel'om m6Ze byt v rozpore s $ 14 ods. 3 zilkona (,. 13712010 Z. z. o ovzduSi v zneni
neskor5ich predpisov, ak tento produkt nebude rpiiut'poZiadavky na druhotn6 palivo a ak
nebude urdenj na sp6lenie v spafovni odpadov alebo v zariadeni na spoluspal'ovanie
odpadov. Tieto na5e pripomienky odporridame zvdLil pri rozhodovani o tom, di je potrebnd
posudzovanie predmetnej zmeny navrhovanej dinnosti.

Okresny ilrad Trenifn, odbor starostlivosti o iivotnd prostredie (ist i. OU-TN-OSZP22016/012815-002 JAN zo dfia 29.03. 2016)
Okresny rirad Trendin, odbor starostlivosti o Zivotnd prostredie nem6 k predloZenej zmene
zhmeru Liadne prip o mi enk y a nep o Laduj e p o s ud zov anie p o dl' a z6kona.

Okresni riaditefsno Hasiisklho

a zdchranndho

zboru

v

Treni{ne

(ist i.

ORHZ-TNL-

264/2016 zo dfia 24. 03. 2016)
Okresnd riaditel'stvo Hasidskdho a zichranndho zboru v Trendine ako dotknutf org6n po
pre5tudovani oznitmenia o zmene navrhovanej dinnosti z hfadiska ochrany pred poZiarmi
nepredpokl add v znlk ne gativnych vplyvov na Liv otne pro stre di e.

MZP SR, odbor odpadovdho hospoddrsva (ist i. 16473/2016 zo dita 01. 04. 2016)
V kapitole ,,Udaje o vstupoch" predloZendho z6meru ch;ibajf ridaje o odpadoch, ktord sa
budri v zariadeni spracovdvat'. Ziadame navrhovatel'a o presnd definovanie odpadov
vstupujircich do procesu zhodnocovania, t. j. konkretizovanie jednotlivych druhov odpadov
podl'a vyhl6Sky MZP SR d,.36512015 Z.2., ktorou sa ustanovuje Katal6g odpadov.
Na strane 44 zitmeru navrhovatel uhdza uL neplatny ztkon (,. ll9l20I0 Z. z. o obaloch ako
aj neplatny zhkon t,. 73312004 Z. z. Tieto pr6vne predpisy boli zru5end novjm z6konom
t,.7912015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, ktorf je platnj od
janudra 2016.
Vzhl'adom na dodrZiavanie hierarchie odpadovdho hospod6rstva, Liadatrte prehodnotit' sp6sob
nakladania s odpadom z distenia nddrLi, ktor6 bude vykon6vat' organrzflcia opr6vnen6 na
nakladanie s danym druhom odpadu.
Ministerstvo Zivotndho prostredia Slovenskej republiky nem6 n6mietky proti realiz6cii
navrhovan6ho zdmeru za podmienok dodrZania ustanoveni vSeobecne ztwdznlfch pr6vnych
predpisov v oblasti odpadov6ho hospod6rstva a zohl'adnenia horeuvedenych pripomienok.
1.

Regiondlny uradverejndho zdravotn{ctva so sfdlom v PovaZskej Bystrici (ist i. A/2016/5552/OPPL zo dita 01. 04. 2016)
RUVZ so sidlom v PovaZskej Bystrici srihlasi s n6vrhom Liadatela na vydanie zhvazndho
stanoviska k ozn6meniu o zmene navrhovanej dinnosti podfa zdkona ,,Zmera navrhovatel'a a
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technol6gie katalytickej depolymertz6cie odpadovych plastov pre navrhovanf dinnost'
,,Stredisko recykl6cie plastov Dubnica nad V6hom"" navrhovatel'a WP DUBNICA, s.r.o.,
Ko5ick6 56,827 02 Bratislava.
Treniianslqt samosprdvny kraj (ist i. TSK/2016/03565-2 zo dfia 31.03. 2016)
Trendiansky samospr6vny kraj srihlasi s navrhovanou dinnost'ou, ked'Ze uvedeny zftmer
dinnosti nie je v rozpore so Zmenami a Doplnkami d. 2 UPN VUC Trencianskeho kraja, ktord
su v sridasnosti platnou a aktu6lnou rizemnopl6novacou dokument6ciou TSK.

VZp Sn na zttklade pripomienok

dorudenych vo vySSie uvedenych stanovisk6ch
poLiadalo navrhovatefa podl'a $ 29 ods. 70 zitkona o posudzovani o doplf,ujuce informfcie na
objasnenie pripomienok a poZiadaviek vyplyvajricich zo stanovisk podla odseku 9 zitkona o
posudzovani, ktord sri nevyhnutnd na rozhodnutie o tom, di sa navrhovand dinnost' alebo jej
zmena m6 posudzovat' podl'a tohto zdkona a preru5ilo spr6vne konanie rozhodnutim d.
437212016-3.4lbj zo dira 06. 04. 2016. Navrhovatel' zaslal MZP SR doplfrujfce inform6cie
listom zo diia27. 04.2016 aMZP SR pokradovalo v konani, nakofko pominuli prek6Zky, pre
ktore sa konanie preruSilo.

Splnomocneny zitstupca navrhovatel'a, spolodnost' INECO, s.r.o., Mladfch
budovatel'ov 2,974 11 Bansk6 Bystrica sa kjednotlivfm pripomienkam vyjadril listom zo
dia27 . 04.2016 nasledovne:
K stanovisku MZP SR, odbor ochrany ovzduiia
Plnenie poZiadaviek na kvalitu produkovanich paliv
Zdmerom prevddzky spolodnosti WP DUBNICA, s.r.o. je zabezpe(,it' produkciu kvapalneho
vystupu z technol6gie spracovania odpadovych plastov na zaiadeni typu WP200 ako
energeticky hodnotnej a obchodovatel'nej suroviny. Udelom prev6dzky bude environment6lne
prijatel'nd zhodnocovanie odpadovych plastov za sridasnej produkcie olejovej a tieZ piynnej
fiakcie, ktor6 moZno vyuZit' na ohrev reakdneho procesu vo vlastnej technol6gii prev6dzky
a sfdasne pre ekonomickd zabezpe(,enie dinnosti prev|dzky poskytovat' vyprodukovany
kvapalny podiel (olej) zmluvnym odberatel'om tejto surovinovej komodity, ktori tento budri
odkupovat' s ciefom jeho vyuZitia ako paliva.
Stabilny a ekonomicky udrZatel'n;f prev6dzkovy reLim navrhovandho zartadenia moZno
dosiahnut'len preuk6zanim poZadovanej kvality vystupnych prridov, ktor6 dosiahli stav konca
odpadu. Pre zabezpedenie vy5Sie popisan6ho zitmeru navrhovateta je nevyhnutn6, aby boli
v palive ako obchodovatel'nej energetickej komodity (druhotndho paliva) dosiahnutd
stanovend ukazovatele hranidn;fch hodn6t znedist'ujricich l6tok, ktore uvddza vyhl6SkaMZP
SR (,.22812014 Z. 2., ktorou sa ustanovujri poZiadavky na kvalitu paliv a vedenie
prev6dzkovej evidencie o paliv6ch v zneni vyhl6Sky MZP SR (,. 36712015 Z. z.
Konkretne bude musiet' byt' pre spal'ovanie produkovaneho oleja ako druhotn6ho paliva
preukhzane, Ze hranidnd hodnoty znedist'ujricich l6tok podl'a prilohy (,.3a prvej dasti
k vyhl65ke MZP SR (,.22812014 Z. z. nebudf prekradovat' nasledovnd hodnoty (stanovuje sa
podta prislu5nych STN v piatich po sebe nasledujricich priebeZne hodnotenych SarZiach VE kost' SarZe ztxisi od konkretneho
n
u

Hraniin6 hodnoty pre obsah ZL lmglMJlr)
Zneiist'ujfca l:{tka

Sb

Medi6n

80. percentil

o5

0,7 5

As

0,8

1)
^)-

Pb

4

6

Cd

005

0,075

Cr

r,4

2,7
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Co

0,7

1,05

Ni

r,6

2,4

Hg

0,02

0,03

1,5

)\

100

150

Polycyklick6

uhl'ovodiky

(PAH)
CI

Druhotn6 paliv6 okrem
RVO
Trieda A

Trieda B
S

Kvapaln6

<0,10
hmotnosti

>0,lYoa<IYo
hmotnosti

druhotn6

paliv6
Trieda
Czl

>IYoa<3%o
hmotnosti

Pre plynn6 paliv6 ziskan6 tepelnfmi postupmi sf ustanoven6 nasledovn6 krit6ria pre hranidn6
ricich l6tok:
hodnot

Zneiist'ujrica Litka
e astice/aeros6ly

r)

Hra
(mg
analyzaz)

Celkov6 sira

10

Sulf6n (HzS)

5

Oxid-sulfid uhliditf (COS)

5

Zli(,eniny chl6ru vyjadren6 ako HCI

I

Zhideniny flu6ru vyjadren6 ako HF

I

Hg a jej zhideniny

0,05

Cd +

0,05

TI a ich zhideniny

In6 kovy a ich zhideniny

analyz*)

Perzistentn6 oreanick6 zhideninv (POP's)

analyzaz)

podrnienky: teplota OoC,
ndardnd itivwe
0"C. tlak 101,3
101.3 kPa.
kPa
Standardnd
stavovd podmienkv:
') Ak rnisledok merania je < LOD, uviest' metodiku a medzu stanovitellnosti (LOD); Standardnd technickd normy
prg analyzu distoty plynov pre vykurovacie plyny, technickd plyny, technickd normy pre analyz.t ovzdu5ia
v pracovnom prostredi alebo opr6vnend metodiky pre meranie emisi{ podl3a $ 20 ods. 73 zhkona t. 13712010 Z.z.
o ovzduSi
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Vyhl6Ska 8.22812014,2.2. pdtom jasne definuje v $6b ods. (8), Ze palivo vyrobend
z odpadov, ktord nesplf,a vySSie uvedend kriteria hranidnjch hodnOt znedist'ujricich l6tok sa
nesmie mieSat' s vyhovujricim druhotnj'm palivom a na jeho spal'ovanie platia poZiadavky
platn6 pre spal'ovne odpadov alebo pre zariadenia na spoluspal'ovanie odpadov, Takyto stav
by bol na zdklade vySSie uvedendho v rozpore so z6merom prev6dzkovatel'a Strediska
recykldcie plastov, ktory m6 tento zftujem poskytovat'odberatel'om ako palivo.
Podl'a v sfdasnostr znitmych inform6cii o zariadentach obdobndho typu akym je navrhovan6
technol6gia WP200, ktord sri toho dasu prev6.dzkovane na izemi Slovenskej republiky moZno
kon5tatovat', Le tieto sir schopnd plnit' poZiadavky ustanovend na kvalitu druhotnych paliv
uvedend vo vyhl65ke (,.22812014 Z.2.. Laborat6rnymi rozbormi vykonanymi akreditovanymi
subjektmi bolo zistene, Le produkty pyrolyzneho rozkladu plastov neprekradujri jednotliv6
stanovend limitnd hodnoty znedist'ujricich l6tok pritomnych vo vystupnych produktoch.
V nadviiznosti na vy5Sie uvedend vyplyva nutnost' rcahz|cie kontinu6lneho monitorovacieho
systdmu len za predpokladu, Ze prev6dzka nebude schopn6 zabezpedit'produkciu paliv kvality
poZadovanej na dosiahnutie stavu konca odpadu. V pripade preukSzania stavu konca odpadu
pre kvapalny, ako aj plynny produkt bude aktu6lne monitorovanie emisii diskontinudlnymi
opr6vnenymi meraniami za ridelom preukdzania dodrZania emisnych limitov aza ridelom
stanovenia hmotnostnfch tokov znedist'ujfcich l6tok pre vypodet mnoZstva emisii.
PoZadovan6 kvalita plynn6ho a kvapalndho produktu bude zabezpeden6 navrhovanym
sp6sobom distenia kedy sa plyn disti pranim v aeros6lovom roztoku (odstrdnenie pevnych
dastic z plynu) a n6sledne sa odstraiujf pomocou kvapaliny s obsahom kovov halogeny za
vzniku NaCl, NaBr a NaF, v procese destil6cie plynu (ziskanie kvapalndho produktu - oleja)
sa odstr6nia zvy5ky halogdnov at'aLkych kovov. Potrebnd je pouk6zat' na skutodnost',
Ze v navrhovanej prev6dzke spolodnosti WP DUBNICA, s.r.o. bude disteniu produktov
prevddzky zariadenia typu WP200 venovand niieLit6 pozornost', nakol'ko ako uZ bolo
v predch6dzajicom texte uvedend jednym z primdrnych ciel'ov spolodnosti je predaj
vystupn6ho kvapalndho pnidu previldzky zmluvnym odberatel'om tejto l6tky ako hodnotnej
energetickej komodity (druhotndho paliva), spkiajricej prisne kvalitativne ukazovatele
na distotu, energetickf hodnotu a spal'ovanie 5etrn6 pre Zivotnd prostredie. V tejto srivislosti
tieL uvldzame, Le pn poskyovani kvapalndho produktu prev6dzky (oleja) bude plne
re5pektovan6 ustanovenie $ 14 ods.3 zttkona(,. 13712010 Z.z. o ovzduSi, tzn. Le tento bude
odberatel'om predany len ako druhotnd palivo, pridom kupujricemu bude iei. doloLeny
certif,rk6t alebo iny zodpovedajrici dokument osveddujrici kvalitu pred6vaneho druhotndho
paliva, Prev6dzkovatel' Strediska na recykl6ciu plastov v Dubnici nad V6hom preukdLe
plnenie poZiadaviek na druhotnd palivo vyhl6senim o zhode podfa prilohy d. 3b vyhld5ky
(.22812014 Z. 2..
Z d6vodu predbeZnej opatrnosti a hodnotenia najnepriaznivej5ieho variantu v sflade
s principmi posudzovania vplyvov na Livotne prostredie boli v r6mci predloZendho
Oznttmenia o zmene navrhovanej dinnosti pouZitd emisnd limity pre spal'ovanie, resp.
spoluspal'ovanie odpadov. Uvedenj stav by nastal v pripade ak by pre produkovand vystupn6
frakcie technol6gie WP200 nebolo moLne preuktzat' plnenie poZiadaviek pre dosiahnutie
stavu konca odpadu. Na spal'ovanie, resp. spoluspafovanie odpadov sa vzt'ahujri technickd
poZiadavky a podmienky prev6dzkovania uveden6 v IL dasti k prilohe d. 5 k vyhl65ke
i,. 41012012 Z. z. (technickd poZiadavky a podmienky prev6dzkovania pre spafovanie
odpadov a spoluspal'ovanie odpadov).
K stanovisku MZP SR, odbor odpadovdho hospoddrsna
V navrhovanej prev6dzke sa ako vstupnd suroviny procesu - plastovy odpad na btve
polyetyl6nu a polypropyl6nu pl6nujri vynLivat' nasledovnd druhy odpadov whdzane v zmysle
odnemu zameru nezmenen
Kataloeu odpadov i.ozsah od
v ostava oprotl

Kat. iislo
02 0r 04

Nfzov
Odpadove plasty (okrem obalov)

Kateg6ria odpadu

o
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Nfzov

Kat. ifslo
07 02 t3
12 01 0s
15 01 02
16 01 19
t7 02 03
t9 12 04
20 0r 39

zo dita 02. 05.2016

Odpadovf plast
Hoblinv a triesky z plastov
Obalv z olastov
P asty
P asty
P asty a

guma (mimo gumy)

P astv

Kateg6ria odpadu

o
o
o
o
o
o
o

Chyby na strane 44 Oznttmenia o zmene predstavujri chybu pisania, problematike odpadov z
obalov sa venuje Stvrtf oddiel zilkona (,. 7912015 Z. z. o odpadoch, v ktorom sri mimo indho
uvedend poZiadavky na zloLenie a vlastnosti obalov, povinnosti vyrobcu obalov alebo
povinnosti distribritora obalov, vrifiane povinnosti a prfw novozavedenej organizdcie
zodpovednosti vyrobcov pre obaly.
Odpad vznikajrici pri disteni skladovacich nhdrLi na produkovanj kvapalnf prud z prev|dzky
zarradenra WP200 bude tvoreny prevaLne usadeninami olejovej frakcie. Prev6dzkovatel'
zar.adenta uprednostni odovzdanie tohto odpadu na zhodnotenie pred jeho zneSkodnenim (v
sulade s hierarchiou odpadov6ho hospod6rstva) pokiaf bude uzavrety zmluvny vzt'ah s
opr6vnenym subjektom na vykon takejto dinnosti.
Previldzka Strediska recykl6cie plastov v Dubnici nad V6hom bude plne reSpektovat' v5etky
relevantne legislativne ustanovenia vo oblasti odpadovdho hospod6rstva.

MZP SR posridilo Ozn6menie o zmene navrhovanej dinnosti ,,,Zmena navrhovatel'a
a techno16gie katalytickej depolymerizricie odpadovych plastov pre navrhovanri iinnost'
,,stredisko recykldcie plastov Dubnica nad Vfhorn"" z hl'adiska povahy a rozsahu
navrhovanej zmeny dinnosti, miesta vykondvania navrhovanej zmeny dinnosti, najmii jeho
rinosnd zat'aizenie a ochranu poskltovanri podfa osobitnych predpisov a vyznamu
odak6vanych vplyvov na Zivotnd prostredie a zdravte obyvatel'ov, pridom vzalo do uvahy
sridasny stav Zivotndho prostredia v dotknutom uzemi. Pri posudzovani boli pouZitd aj kritdrid'
pre rozhodovanie podl'a Prilohy d. 10 k z6konu o posudzovani (transpozicia prilohy d. III
Smernice 20111921EU o posudzovani vplyvov urditych verejnych a srikromnych projektov na
Livotne prostredie).

MZP SR na ziklade posridenia predloZendho oznfumenia o zmene, dorudenych
vyjadreni org6nov St6tnej spr6vy a samospr6vy, zhodnotenia stavu Zivotn6ho prostredia
v z6ujmovom uzemi, posridenia navrhovanych opatreni na minimaliz6ciu negativnych
vplyvov navrhovanej dinnosti na Zivotnd prostredie azdravie obyvatefov konStatuje, Ze
zmena navrhovanej dinnosti nepredstavuje taky ztsah do Zivotndho prostredia, ktory by
vznadnej miere ohrozoval Livotne prostredie azdravie obyvatel'ov, nie je vrozpore so
v5eobecne zhvaznymi pr6vnymi predpismi v oblasti starostlivosti o Zivotnd prostredie
a zdravie obyvatefov, nebol zisteny nesrilad s platnjmi rizemnopl6novacimi podkladmi
v zAujmovom izemi, v dorudenych stanoviskach org6nov Stdtnej spr6vy nebol vyjadreny
nesuhlas so zmenou navrhovanej dinnosti preto MZP SR rozhodlo tak, ako je uvedend vo
vyrokovej dasti tohto rozhodnutia.

Pouienie:
Proti tomuto rozhodnutiu moZno podat' rozklad podl'a $ 6l z6kona o spr6vnom konani
na Ministerstvo Zivotndho prostredia Slovenskej republiky v lehote do 15 dni odo dia
ozn6menia dorudenim pisomn6ho vyhotovenia rozhodnutia ridastnikovi konania.
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pripade verejnosti podl'a $ 24 ods. 4 zftkona sa za def, dorudenia rozhodnutia
dei zverejnenia rozhodnutia lydan6ho v zist'ovacom konani podl'a $ 29

povaZuje piitn6sty
ods. 15 z6kona.

Toto rozhodnutie je po vyderpani riadnych opravnych prostriedkov, ktor6 sa prefl
pripf5fajf, preskrimatefn6 sridom podfa ustanoveni Piatej dasti z6kona d. 9911963 Zb.
Obdiansky sridny poriadok v zneni neskor5ich predpisov.

RNDr. G
NiZiansky
riaditel'odboru

Dorudi sa:
1. INECO, s.r.o., Mlad;fch budovatel'ov 2,974 1 I Bansk6 Bystrica
2. Mesto Dubnica nad V6hom, Mestskli rirad, Bratislavsk6 43419,018
V6hom
Na vedomie:
. 3. Okresny rirad Trendin, Odbor starostlivosti
911 0l Trendin

4.

5.
6.
7.

4l

Dubnica nad

o Zivotnd prostredie, Hviezdoslavova

3,

Region6lny rirad verejndho zdravotnictva so sidlom v PovaZskej Bystrici, Slov.
parlnzdnov 1130/50, 017 01 PovaZsk6 Bystrica
Trendiansky samosprSvny kraj, K dolnej stanici 7282120A,911 01 Trendin
Okresny urad Trendin, Odbor civilnej ochrany a ktizovdhb riadenia, Hviezdoslavova.3,
911 01 Trendin
Okresn6 riaditefstvo Hasidskdho
911 01 Trendin

a

zdchranndho zboru

v

Trendine, Jesensk6ho 36,

8. Okresnf rirad Trendin, Odbor cestnej dopravy a pozemnlch komunik6cii,
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trendin
9. MZP SR, odbor ochrany ovzdu5ia, TU
10. MZP SR, odbor odpadov6ho hospod6rstva, TU

VVPIS Z KATASTRA NEHNUTEIjNoSTi
:
302 Ilava
Obec
: 513 016 DUBNTCA NAD VAHOM
KatastrAfne irzemie:. 849 430 Prejta
Okre s

D6tum vyhotovenia: 09.03.20I6
das vyhotovenia : 15:40:38

vvprs z LrsTU vLASTNicrva
fnsi e:

d.3566

MAJET(ovA PoDSTATA
PARCELY registra "C" evidovan6 na katastr6lnei mape

Parceln6
dlslo

Vymera
v m2

Sp6sob Druh
vyuZ.p, chr.n

Druh
pozemku

938 Zastavan6 plochy a n6dvoria
252 Zastavan6 plochy a n6Ldvoria
525 Zastavan6 plochy a n6Ldvoria

167/305

16r/429
16I/434

22
22
22

Umrest. Pr6vny
pozemku vztah
2
2
2

Legenda:

K6d sp6sobu vyuZivania pozemku
22 - Pozemok, na ktorom je postaven6 inZinierska stavba - cestn6L, miestna
a irdelov6 komunik6cia, 1esn6 cesta, poIn6 cesta, chodnik, nekryte
parkovisko a ich sirdasti
Kod umies r- nenia pozemkLr

2 - Dazamnlz ia ,'mieStneny mrmO ZaStaVan6hO dzemia

CnSi e: VLASTNICI A TNE OPRAVNENE

ObCe

OSOBY

Priezvisko, meno (n6zov), rodn6 priezvisko, d6tum narodenla, rodn6 dlslo (IaO)
a miesto trval6ho pobytu (sidlo) vlastnika, spoluvlastnlcky podiel

Por.
dlslo

Udastnlk pr6vneho vztahu: Vfastnlk

2

DCA THERM,

d.s., Strirova 16/17, Dubnica nad V5hom,
rdo:
36013852
Spoluvlastnlcky podlel:.

PSa 018

41,

SR

7/2

Trtul nadobudnutia
Kirpna zmluva V 1168/20A5.- 74A/2005
RozdeLovacia zmluva v 3L25/2008.- I91/2008
3

WP DUBNICA

s.r.o.,

Kosick5 56, Bratislava, PSa 821 OB,
re

o:

SR

36'71294r

Spoluvlastnlcky podiel:.

I/2

Titul nadobudnutia

VyhlSsenle spolo-nlka o vklade nehnutelnostl V 578/2016.- 42/2AI6

alcn

a.

nnDauv

Vecn6 bremeno v prospech Stredoslovenskej energetiky - Distrrbircrer d.s.r spodlvalirce v
pr6ve uloZenia zemn6ho k6blov6ho NN vedenia na dasti pozemku p.d. KN C 76I/305 a'76I/434 v
rozsahu vyznadenom geometrickym pl5nom d. 45403066-147/2AL0 a v pr-Lve trvaf6ho pristupu na
citovan6 pozemky v ktoromkofvek dase a rodnom obdobl mechanizmami ako i opr5vnenymi
pracovnikmi opr6vnen6ho za ride,lr:m vykon5vanla ridrZby a opr6v citovan6ho energetick6ho
zariadenia - V 254I/2011.- 2AO/2017

In6 udale
Bez z6pisu.
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VYPIS Z KATASTRA NEHNUTEIJNOSTi
342 flava
:
Okres
: 513 016 DUBNICA
Obec
Katastr5tne rizemie : 849 430 Prejta

NAD

D6tum vyhotovenia: 09.03.2A16
das vyhotovenia : 15:33:45

VAHOM

VVPIS Z LISTU vLASTNiCTVA
CeSi a:

i.3780

MAJtrTKOVA PODSTATA

PARCELY resistra "C" evidovand na katastr6lnei mape

Parceln6
dlslo

Vymera
v m2

16L/II3

4I1 4
1391
6994
234
344

16L/794
16L/421
16L/435
161/436

Sp6sob Druh Umiest. Pr6vny
vyuZ.p. chr.n pozemku vztah

Druh
pozemku
Zastavan6
Zastavan6
Zastavan6
Zastavan6
Zastavan6

plochy
plochy
plochy
plochy
plochy

a
a
a
a
a

n6dvoria
n6dvorla
n6dvoria
n6dvoria
nZLdvoria

I1

2

1B

2

18

2

22
22

2
2

Legenda:

K6d sp6sobu vyuZivania pozemku
17 - Pozemok, na ktorom je postavenii budova bez oznadenia s[rpisnym d1s1om
18 - Pozemok, na ktorom je dvor
22 - Pozemok, na ktorom je postaveniL rnZinierska stavba - cestn6, miestna
a irdelov6 komunik6c.ia, lesn6 cesta, poIn6 cesta, chodnik, nekryt6
parkovis ko a ich sridasti
K6d umiestnenia pozemku
2 - Pozemok je umiestneny mimo zastavantiho {rzemia obce
Stavbv

Suprsn6
dlslo

parcele Druh Poprs
stavby stavby
dlslo

Druh

Na

161/113 20

DU

36 sklady

chr. n.

Umiest.
stavby

ZSB

Legenda:

Kod druhu stavby
2a - In6. budova
K6d umiestnenia stavby
1 - Stavba postavan6 na zemskom povrchu

ensi g: vLASTNicr A rNE opRAVNtrNtr
Por.
dlslo

osoBY

Priezvisko, meno (n6zov), rodnti priezvisko,
a miesto trval6ho pobytu (s1dlo) vLastnlka,
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Por. d. : 1
Vecn6 bremeno

v prospech vlastnlka nehnutelnosti KN p.d. 3141/34, 3141/I09, 3141/164 v
k.ri.Dubnrca n/V spodlvalirce v pr6ve prechodu pe5i, osobnymi I nSkfadnymi vozidlami vr6tane
zamenstnancov a obchodnych partnerov cez nehnutelnosti KN p.d. 16I/194, 16I/427 pridom
vecnS bremeno bude zo strany povinn6ho zru5en6, ak vlastnik nehnutelnosti KN p.d. 16I/34,
16I/I09, 161/164 neuzatvorl Zmluvu o poskytnutl priestorov k vykonu vlastnickeho pr6Lva - V
1366/2AA4.-91/20a4, v 10Br/2005.- 96/2AA5, v 3L25/2008.- L91/2008, v 518/2076.- 42/2ar6
Por. d. : 1
Vecn6 bremeno

v prospech vlastnika nehnutelnosti KN p.d. 16L/5,'76I/9A, 16L/9L, l6I/I24,
16L/I33, 16L/I34,16I/135,16I/I35 spodlvajuce v pr6ve prechodu peSi, osobnyml i
n6kladnymi vozidlami vr6tane zamenstnancov a obchodnych partnerov cez nehnute.Inosti KN
p.d.767/I94,'76I/421 pri6.om vecn6 bremeno bude zo strany povinn6ho zru5en6, ak vlastnlk
nehnutefnosti KN p.d.76L/5, 167/9A,'76L/9L, 16L/124,'76I/I33, 16I/L34,'76I/L35, 16I/136
neuzatvori Zmluvu o poskytnutl prrestorov k vykonu vlastnickeho pr6va - V 1368/2004.98/20A4, v 1087/2AA5.- 96/2005, v 3725/2008.- L91/2AA8, V 518/2076.- 42/2AL6
Por. d. : 1
Vecn6 bremeno - pr5vo na umiestnenie a pr6vo na uZivanie, prev6dzkovanie, udrZbu a opravy
kolalnlc - vledky, a to vr6rtane pr6va na vstup a pristup peSi a dopravnymi a inymi
prostriedkami ku kolajniciam - vledke na, resp. cez nehnutelnost - pozemok p.d. KN
16I/I94, 16L/42'/ a Lo v prospech vlastnika kolajnlc - vl-edky ( DMD GROUP, a.s. ) ako aj
jeho zamestnancov a zmluvnych a inych partnerov, a to v rozsahu podla GP d. 56/2AA6 zo drta
5.8.2006. Vecn6 bremeno je spolen6 s vlastnictvom kolajnic - vleiky - V 2198/2005.4/2001, V 3L25/2aAB.- I91/2008, V 518/2A16.- 42/2076
Por. d. : 1
Vecn6 bremeno - povinny z vecneiho bremena TatraCom - Ferro, s.r.o., je povinny strpiet
existulitce inZinierske siete - spla5kov6 kanalizttcra, telekomunikadn6 k6ble, pravo
prechodu a prejazdu opr6vnen6mu z vecn6ho bremena DNV trNtrRGO, o.s., sprlstupnit tieto
siete pe5r, motorovymi vozidlami a stavebnymi mechanizmaml, prech6dza):uce cez
nehnutelnostr KN p.d. 16I/I73, '76L/L94, 16I/42'/ za ridelom vykon6vania ich pravidelnej
udrZby, opr6v a odstraiovania hav5ril v rozsahu urdenom geometrickym p16nom d.54/20A6 - V
LO]4/2009.- 761/2009, V 518/2A16.- 42/2016

Por. d. : 1
Vecn6 bremeno - pr;ivo prechodu peSi, osobnymi i n6kladnymi motorovyml vozidlami cez
pozemok p.d.KN 161/L94, 16L/42'7 a Lc' v prospech vlastnika nehnutefnosti v katast16fnom
vzemL Prejta, pozemok p.d. KN 7611195 ( DNV trNtrRGO, a.s. ) - V IA12/2009.- 168/2AA9, V
5r8/2016.- 42/2A76
Por. d. : 1
Vecn6 bremeno v prospech Stredoslovenskej energetiky - Distribircie, d.s., spodlvaj'ice v
prAve uloZenia inZinierskych sretl - zemn6ho k6blov6ho vedenia na pozemkoch p.d. KN C
16I/435, 16I/436 v rozsahu vyznadenom geometrickym pl5nom d. 45403066-:- 4I/207A a v prdve
vstupu a pristupu na predmetny pozemok v ktoromkolvek dase a rodnom obdobi mechanizmami
ako i opr6vnenymi pracovnlkmi opr6vnen6ho za ridefom vykon5vanra fdrZby a oprZLv citovan6ho
energetick6ho zariadenia - V 2544/2AII.- 2A3/2AII, V 518/2A16.- 42/2016
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Mapové prílohy
Modernizácia technológie v Stredisku recyklácie
plastov Dubnica
Oznámenie o zmene Vypracované podľa prílohy č. 8a k zákonu
č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Príloha 1 Stredisko recyklácie plastov Dubnica nad Váhom
- prehľadná situácia umiestnenia zmeny navrhovanej činnosti
(podklad „Turistický atlas Slovenka“, 1 : 50 000, VKÚ, a. s., Harmanec)

1 : 50 000

Vysvetlivky:
umiestnenie navrhovanej činnosti „Stredisko recyklácie plastov Dubnica nad Váhom“
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