odbor starostlivosti o životné prostredie
štátna správa posudzovania vplyvov
na životné prostredie
Dončova č. 11, 034 01 Ružomberok

Č.s.: OU-RK-OSZP- 2019/000784-020/Mý

Dončova 11, 034 v01Ružomberku
Ružomberok 11.1.2019

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy
podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej „príslušný orgán“ ) , v spojení so zákonom č.
180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
EIA“) vydáva podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok ) v znení
neskorších predpisov a podľa § 29 zákona EIA na základe predloženého zámeru navrhovanej činnosti
„Zvýšenie kapacity pre zhodnocovanie odpadov modernizáciou výrobnej linky“, ktorý predložil
PELCKO s.r.o., Výrobná hala 1205, 034 01 Lisková, IČO 46 584 676 prostredníctvom splnomocneného
zástupcu – Milan Slaninka, Rozkvet 2045, 017 01 Považská Bystrica ( ďalej len „navrhovateľ“ ) toto
rozhodnutie :
Navrhovaná činnosť Zvýšenie kapacity pre zhodnocovanie odpadov modernizáciou výrobnej
linky, ktorej účelom je prostredníctvom obstarávanej technológie zvýšenie kapacity spracovania a tým aj
zhodnocovania nie nebezpečných odpadov vznikajúcich pri prvotnom spracovaní dreva, ako aj pri
druhotnom spracovaní reziva v drevárskom a drevospracujúcom priemysle, ktorými sú piliny, hobliny
a rôzne odrezky na výrobu peliet z biomasy bez prídavku chemicko-syntetických látok. Katalógové číslo
odpadu 03 01 05

sa

nebude posudzovať

podľa zákona EIA. Pre uvedenú navrhovanú činnosť je preto možné požiadať o povolenie
podľa osobitných predpisov.
Vzhľadom na charakter činnosti, informácie uvedené v predloženom zámere navrhovanej činnosti
a doručené stanoviská sa ukladajú nasledovné opatrenia:
- Areál prevádzky je napojený na cestu III/2214. Uvedená cesta III. triedy je vo vlastníctve
Žilinského samosprávneho kraja (v správe Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja, Závod
Liptov, pod Stráňami 4, 031 01Liptovský Mikuláš ). Na základe uvedeného dohodnúť spôsob
využívania cesty č. III/2214 so správcom komunikácie v samostatnom konaní.
- Zapracovať opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR ako aj zákona o odpadoch
(https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela).
- Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene.
- Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok
do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
- Preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona.
- Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
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ODÔVODNENIE
Navrhovaná činnosť je plánovaná v Žilinskom kraji, okres Ružomberok, v katastrálnom území obce
Lisková, na pozemkoch parcelné čísla č. 2466/4, 2466/9, 2466/10.
Technológia bude umiestnená v jestvujúcej hale na ktorú bolo vydané kolaudačné rozhodnutie Obce
Lisková č.j. 29/2010 ŽP zo dňa 3.5.2009, ktorým povoľuje užívanie stavby „Stavebné úpravy a nadstavba
objektu č.s. 1205- SO1 - Výrobná hala“.
Účelom obstarávanej technológie je zvýšenie kapacity spracovania a tým aj zhodnocovania nie
nebezpečných odpadov vznikajúcich pri prvotnom spracovaní dreva ako aj pri druhotnom spracovaní
reziva v drevárskom a drevospracujúcom priemysle, ktorými sú piliny, hobliny a rôzne odrezky na
výrobu peliet z biomasy bez prídavku chemicko - syntetických látok. Na výrobu peliet je používaná len
domáca surovina.
Katalógové číslo odpadu :03 01 05
Názov odpadu: piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/ drevovláknité
dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04
Kategória odpadu : „O“
Navrhovaný zámer predstavuje zvýšenie kapacity jestvujúcej výroby peliet. Súčasná prevádzka
predstavuje jej doplnenie o nové zariadenia na hrubé triedenie vstupnej biomasy, sušenie, jemné triedenie
a homogenizáciu pilín, peletizovanie, chladenie a odlučovanie jemných podielov, balenie a paletizáciu
hotových výrobkov. Zariadenia budú umiestnené v jestvujúcej výrobnej hale, v existujúcom oplotenom
areáli. Navrhovaná činnosť predstavuje zvýšenie výrobnej kapacity spracovania odpadov zo súčasných
7,5 t/h na 11,1 t/h a tým aj zvýšenie kapacity výroby peliet zo súčasných 3,15 t/h ( skutočnosť ) na 5 t/h.
Pelety sú palivom vyrobeným zo 100 % prírodného materiálu. Ich výhrevnosť je cca 17,5 GJ/t.
Technológia výroby je zabezpečovaná v troch navzájom prepojených priestoroch. Z dispozičného
hľadiska sa priestory prevádzky členia na :
- sklad pilín: 1835 m²
- výrobná hala: 1140 m²,
- sklad hotových výrobkov : 4500 m2,
- zariadenia na osobnú hygienu pre pracovníkov a kancelárie
Navrhovaný zámer predstavuje zvýšenie jestvujúcej kapacity spracovania pilín a tým aj zvýšenie
výroby peliet.
a) Skladovanie pilín - sklad pilín
Bude doplnené o uzavreté zariadenie na drvenie dreveného odpadu a odrezkov na piliny, ktoré následne
budú použité priamo vo výrobnom procese.
b) Sušenie
Jestvujúce sušenie ostane zachované a bude doplnené o novú pásovú sušičku s výkonom 1 – 2 t/h.
c) Jemné triedenie a homogenizácia pilín
Ostáva nezmenené.
d) Peletizovanie, chladenie a odlučovanie jemných podielov
Súčasný peletovací lis bude nahradený peletovacím lisom s vyšším výkonom (6 t/h), tak aby bola
zabezpečená požadovaná kapacita spracovania.
Splaškové vody sú zavedené do nepriepustnej žumpy odkiaľ sú odvážané na vyčistenie do čistiarne
odpadových vôd. Zrážkové vody sú vypúšťané do terénu - vsakovanie.
Pri všetkých fázach pracovného procesu dochádza k uvoľňovaniu prachu ( tuhé znečisťujúce látky ) zo
spracovaného materiálu. Manipulácia medzi jednotlivými technologickými zariadeniami je však
uzavretými prachotesnými dopravnými zariadeniami t.j. nedochádza k úniku prachových častí do okolia.
Tým že dôjde ku zvýšeniu výroby peliet nedôjde ku zmene znečisťujúcich látok vypúšťaných do
ovzdušia. Znečistená vzdušnina bude zo sušiaceho okruhu prechádzať cez nový filter s vysokou
účinnosťou, ktorý nahradí pôvodný filter.
Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti : Súhlas na zmenu technologického
zariadenia jestvujúceho stredného zdroja znečisťovania ovzdušia, zmeny používaných palív a surovín, na
zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny ich užívania podľa § 17 ods. 1
písm. c zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
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Predložený zámer navrhovanej činnosti je svojimi parametrami zaradený podľa prílohy č. 8 zákona
EIA, kapitoly 9 – Infraštruktúra, položky č. 6 – Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania
odpadov uvedených v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov, kde je
v časti B je predpísané zisťovacie konanie od 5 000 t/rok.
Na základe žiadosti navrhovatela, príslušný orgán listom č. OU-RK - OSZP -2018/008524-002 Mý zo
dna 19.11.2018 upustil od potreby variantného riešenia navrhovanej cinnosti, takže zámer obsahuje jeden
variant navrhovanej činnosti ako aj nulový variant, t.j. stav ktorý by nastal, ak by sa zámer neuskutocnil.
Príslušný orgán, na základe žiadosti navrhovateľa doručenej dňa 3.12.2018 začal správne konanie
podľa § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona EIA vo veci Zvýšenie kapacity pre
zhodnocovanie odpadov modernizáciou výrobnej linky. V rámci zisťovacieho konania príslušný orgán
rozoslal zámer podľa § 23 ods. 1 zákona EIA na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým
orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci dňa 4.12.2018, pričom posledné potvrdenie príjmu tejto
písomnosti na elektronických doručenkách je datované dňom 4.12.2018.
Príslušný orgán zverejnil zámer v zmysle § 23 ods. 1 zákona na webovom sídle ministerstva životného
prostredia dňa 4.12.2018 tak, aby mohla verejnosť v zmysle § 23 ods. 4 zákona doručiť svoje písomné
stanovisko k zámeru do 21 dní od zverejnenia, t.j. do 25.12.2018.
Dotknutá obec Lisková v zmysle § 23, ods. 3 zákona EIA do troch pracovných dní od doručenia
zámeru informovala dňa 5.12.2018 verejnosť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle www.liskova.sk
s dobou sprístupnenia najmenej po dobu 21 dní, t.j. do 26.12.2018.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V zákonom stanovenom termíne 21 dní od doručenia zámeru podľa § 23, ods. 4 zákona doručili na
príslušný orgán svoje písomné stanoviská tieto subjekty:
Obec Lisková č. 2206/2018 zo dňa 21.12.2018 :
Nemá pripomienky ani doplňujúce návrhy. Predložený zámer nemá byť posudzovaný podľa zákona. Zároveň
oznamujeme, že oznámenie o doručenom zámere bolo od 5.12.2018 zverejnené na úradnej tabuli a na webovej
stránke obce Lisková.
Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďaľšie posudzovanie ani opatrenia nepožaduje.
Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny
č. OU-RK-OSZP 2018/010426-002/Ol zo dňa 6.12.2018:
Z pohľadu zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov predmetná
činnosť je navrhovaná v území, na ktorom podľa zákona o ochrane prírody platí prvý stupeň územnej ochrany
prírody a krajiny. Realizáciou predmetnej činnosti nedôjde ku priamym zásahom do biotopov európskeho alebo
národného významu, území európskeho významu, maloplošných chránených území. Z hľadiska ochrany prírody
a krajiny predložený zámer nemusí byť posudzovaný.
Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďaľšie posudzovanie ani opatrenia nepožaduje.
Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia
č. OU-RK-OSZP-2018/010499-002 Mk zo dňa 7.12.2018:
Z pohľadu štátnej správy ochrany ovzdušia k predloženému zámeru nemáme žiadne pripomienky. Vzhľadom k
skutočnosti, že boli dostatočne identifikované problémy súvisiace so zvýšením kapacity modernizáciou výrobnej
linky a jej prevádzkou v súvislosti so znečisťovaním ovzdušia, súčasne boli dostatočne určené vstupy a výstupy
prevádzky, z pohľadu štátnej správy ochrany ovzdušia nepožadujeme, aby predložený zámer bol posudzovaný podľa
zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďaľšie posudzovanie ani opatrenia nepožaduje.
Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva
č. OU-RK-OSZP 2018/010902-002/Fo zo dňa 21.12.2018:
K zámeru nemáme pripomienky, na ďaľšom posudzovaní netrváme.
Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďaľšie posudzovanie ani opatrenia nepožaduje.
Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna
č. OU-RK-OSZP 2018/010552-002/Ja zo dňa 10.12.2018:
Orgán štátnej vodnej správy nepožaduje ďaľšie posudzovanie.
Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďaľšie posudzovanie ani opatrenia nepožaduje.
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Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Ružomberku
č. ORHZ-RK2-2018/000131-001 zo dňa 19.12.2018:
Nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie a nepožaduje posúdenie podľa zákona EIA.
Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďaľšie posudzovanie ani opatrenia nepožaduje.
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja č. OU-ZA-OSZP2/2018/044500/Gr zo dňa 20.12.2018:
Ďaľšie posudzovanie nepožaduje.
Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďaľšie posudzovanie ani opatrenia nepožaduje.
Žilinský samosprávny kraj Žilina
č. 6833/2018/ORR-2 zo dňa 10.12.2018 :
Podkladom pre posúdenie súladu navrhovanej činnosti s územným plánom regiónu jeÚzemný plán veľkého
územného celku Žilinského kraja (ďalej ÚPN VÚC ŽK), ktorého záväznáčasť bola vyhlásená Nariadením Vlády SR
č. 223/1998 dňa 26.5. 1998 v znení Zmien a doplnkovč.5. ÚPN VÚC ŽK v platnom znení je spracovaný v mierke M
= 1:50 000 a rieši územné rozvojovéjavy nadregionálneho a regionálneho významu. ÚPN VÚC ŽK sa vzhľadom na
podrobnosťriešenia nezaoberá rozvojovými zámermi miestneho významu a nestanovuje konkrétnejšiepodmienky
umiestnenia a fungovania uvedeného zariadenia na zhodnotenie odpadov prispracovaní dreva.
Na základe uvedeného Žilinský samosprávny kraj nemá z hľadiska súladu s ÚPN VÚCŽK v platnom znení k
zámeru „Zvýšenie kapacity pre zhodnocovanie odpadov modernizáciouvýrobnej linky“ pripomienky a nepožaduje,
aby bol ďalej posudzovaný v zmysle Zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorýchzákonov v znení neskorších predpisov.
Z predloženého zámeru je zrejmé, že areál prevádzky je napojený na cestu III/2214.Upozorňujeme, že uvedená
cesta III. triedy je vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja(v správe Správy ciest Žilinského samosprávneho
kraja, Závod Liptov, pod Stráňami 4, 031 01Liptovský Mikuláš). Na základe uvedeného Žilinský samosprávny kraj
požaduje dohodnúťspôsob využívania cesty č. III/2214 so správcom komunikácie v samostatnom konaní.
Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďaľšie posudzovanie nepožaduje. Opatrenie je zapracované do
podmienok rozhodnutia.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši
č. 2018/02136-02/538-MUDr.Hudák zo dňa 18.12.2018 :
Súhlasí s návrhom.
Vzhľadom na umiestnenie doterajšej činnosti a jej doterajšiu prevádzku nepredpokladá sa negatívny vplyv na
obyvateľstvo. Realizáciou zámeru, nedôjde ku vzniku nového zdroja hluku. Prevádzka nebude produkovať toxické
či inak škodlivé látky, ktoré by mohli ohroziť zdravie obyvateľov. Nepredpokladajú sa priame, ani nepriame
zdravotné riziká, ani priame zdravotné ohrozenie obyvateľstva navrhovanou činnosťou. Na základe vzdialenosti
prvých obytných domov – cca 320 m a podľa uvažovaných zdrojov hluku možno predpokladať že vplyvom
prevádzky posudzovanej činnosti limity nebudú prekročené.
Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďaľšie posudzovanie ani opatrenia nepožaduje.

Združenie domových samospráv, P.O.Box 218, 850 00 Bratislava – Petržalka, vyjadrenie odoslané 9.12.2018
zaslal a doručil prílušný orgán splnomocnenému zástupcovi navrhovateľovi na oboznámenie :
Združeniu domových samospráv vyplýva v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie postavenie dotknutej verejnosti pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie a postavenie
účastníka následných povoľovacích konaní. Stanovy Združenia domových samospráv v elektronickej podobe sú k
dispozı́cii na prehliadanie alebo na stiahnutie tu: http://goo.gl/AVbAxj, výpis z registra občianskych združení MV
SR : http://goo.gl/V4XopA a výpis z registra právnických osôb ŠÚ SR tu : http://goo.gl/Ikofe7.
Pre elektronickú komunikáciu používajte mail : slavik@samospravydomov.org Pre písomný styk použite
elektronickú schránku Združenia domových samospráv na ÚPVS slovensko sk.
K predstavenému dokumentu „Zvýšenie kapacity pre zhodnocovanie odpadov modernizáciou výrobnej linky“
máme nasledovné pripomienky :
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Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu
dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a
Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008. Z predložených podkladov nie je zrejmý spôsob
zapojenia do verejnej cestnej siete.
Vyjadrenie:
Z textovej časti a z celkovej situácie je dostatočne jasné dopravné napojenie v rámci areálu, a to na
„koncových“ pozemkoch nadväzujúcich len na areál PELCKO s.r.o. Lisková 1205
Areál je napojený na verejnú komunikáciu jestvujúcou spevnenou cestou (III/01805 ), ktorá spája
obec Lisková s cestou E 50 ( I/18 ) a jestvujúcou odbočkou z nej.
Nedôjde ku zmene organizácie dopravy.
1.

Žiadame doplniť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami
(STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika dopravno-kapacitného
posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou
dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v
dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom
dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).
Vyjadrenie:
Za „veľké projekty“ sa vo všeobecnosti považujú rozsiahle infraštruktúrne projekty v oblasti
dopravy, životného prostredia a v iných odvetviach, ako je kultúra, vzdelávanie, energetika či
informačné a komunikačné technológie (IKT).
Navrhovanú činnosť „Zvýšenie kapacity pre zhodnocovanie odpadov modernizáciou výrobnej linky“
nemožno zaradiť medzi veľké investičné projekty. Nesúvisí nijako s vyššie uvedenými metodikami.
Lisková nie je mesto.
3. Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná zastávka
hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti.
Vyjadrenie:
Pripomienka, ktorá žiada overiť dostupnosť územia hromadnou dopravou je neopodstatnená,
pretože objekt nie je nijako viazaný na hromadnú dopravu, nakoľko ide ďalšie kapacitné rozšírenie
už existujúcej výrobnej linky. Zamestnanci aj prípadní návštevníci v drvivej miere prichádzajú
individuálnou automobilovou dopravou.
Obsluha územia je zabezpečená dobrou dostupnosťou verejnej hromadnej dopravy. V blízkosti je
železničná stanica Lisková, ako aj zástavky prímestskej hromadnej dopravy spoje Ružomberok Lúčky, Ružomberok - Potok, Ružomberok - Liptovský Mikuláš, Ružomberok - Liptovské Sliače.
Požiadavka dostupnosti je splnená.
4. Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej
normy STN 73 6110.
Vyjadrenie:
V rámci navrhovanej činnosti nie sú potrebné žiadne parkovacie miesta - požiadavka je neaktuálna.
5. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb a povrch
územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako
zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.
Vyjadrenie:
Riešenie podzemných garáží neprichádza v danej lokalite do úvahy, z dôvodu že sa nejedná o novú
stavbu. Technológia bude umiestnená v jestvujúcej hale na ktorú bolo vydané kolaudačné
rozhodnutie Obce Lisková č.j. 29/2010 ŽP zo dňa 3.5.2009, ktorým povoľuje užívanie stavby
„Stavebné úpravy a nadstavba objektu č.s. 1205- SO1 - Výrobná hala“.
V existujúcom priemyselnom areáli, nebudú budované parkovacie miesta.
PELCKO s.r.o. Lisková 1205 zamestnáva len malý počet pracovníkov a taktiež do areálu prichádza
len obmedzený počet návštevníkov. Takéto riešenie by bolo opodstatnené v mestskom prostredí v
území s vysokou zastavanosťou. V priemyselnom areáli nie je možné ani vybudovať lokálny parčík,
nejedná sa o parkovacie domy - požiadavka je neaktuálna.
6. Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so
zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu
životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských
2.
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technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej
infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016
schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a
zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú
zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest - www.ssc.sk/sk/Technickepredpisy-rezortu.ssc. Žiadame rešpektovať Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť 9 – Kryty
chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na
cestných komunikáciách ako aj ostatné spomínané technické predpisy v plnom rozsahu.
Vyjadrenie:
Nejedná sa o budovanie, rekonštrukciu, ani navrhovanie pozemných komunikácií. Požiadavka je
neaktuálna.
7. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy
požadujeme použitie drenážnej dlažby , ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy
preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie
v danom
území,
viď
informačný
materiál
Národnej
recyklačnej
agentúry
SR
www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf. Tieto materiály spĺňajú technické predpisy
definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok.
Vyjadrenie:
Prístup do areálu je po existujúcich komunikáciách a po existujúcich spevnených plochách.
V rámci navrhovanej činnosti sa neuvažuje s budovaním povrchových státí.
8. Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z.
a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Vyjadrenie:
Podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov platí
v dotknutom území 1. stupeň ochrany. Dotknuté územie je tvorené antropogénne pozmenenou
krajinou. V dotknutom území sa nenachádzajú lokality sústavy NATURA 2000 ani maloplošné
chránené územia a chránené stromy vyhlásené v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Nie sú tu evidované žiadne biocentrá, biokoridory
a interakčné prvky, ktoré môžu mať nadregionálny, regionálny alebo miestny význam. Biotopy
európskeho, národného alebo miestneho významu sa v dotknutom areáli nenachádzajú. Podobne ani
ekologicky významné segmenty sa v dotknutom areáli nenachádzajú.
Pokiaľ vznikne požiadavka zo strany štátnej a verejnej správy bude požadovaný dokument
spracovaný.
Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou
STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN
83 7017 Trávniky a ich zakladanie.
Vyjadrenie:
Navrhovaná činnosť bude umiestnená v existujúcej výrobnej hale. Nebude zasahovať do žiadnej
zelene. Požiadavka je neaktuálna.
10. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
Vyjadrenie:
Nedôjde ku zmene kvality, množstva a vypúšťania splaškových vôd. Nebudú vznikať priemyselné
odpadové vody.
9.

11. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok
do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá
hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného
projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov)
Vyjadrenie:
Podlaha výrobnej haly je z liateho betónu, s izoláciou proti prenikaniu vlhkosti, s podlahovou
krytinou, umývateľná. Toto technické riešenie zabraňuje nežiaducemu úniku škodlivých látok do
pôdy, podzemných a povrchových vôd a zabezpečuje ich ochranu. Overenie a posúdenie je plne
v kompetencii dotknutých orgánov.
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12. Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č.2000/60/ES; najmä
vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je
transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná
(http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/).
Vyjadrenie:
K zámeru bolo oslovené Ministerstvo životného prostredia ako rezortný orgán, podľa vyjadrenia
ktorého zabezpečíme ďalší postup.
13. Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí
navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický
posudok.
Vyjadrenie:
Existujúca obytná zástavba obce sa nachádza vo vzdialenosti cca 300 m od výrobnej haly. Nemá
absolútne žiadny obmedzujúci vplyv, nakoľko v tejto línii smerom k obytnej zóne sú polia, rieka Váh
za ktorou sú polia a za ktorými je obytná zástavba. V okolí sa nachádzajú výrobné prevádzky.
14. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
Vyjadrenie:
Technológia bude umiestnená v jestvujúcej hale na ktorú bolo vydané kolaudačné rozhodnutie Obce
Lisková č.j. 29/2010 ŽP zo dňa 3.5.2009, ktorým povoľuje užívanie stavby „Stavebné úpravy
a nadstavba objektu č.s. 1205- SO1 - Výrobná hala“.
Výškovo aj funkčne je zosúladená s okolitou zástavbou.
15. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného objektu, ktorý však
po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
Vyjadrenie:
Nová technológia bude umiestnená v existujúcej výrobnej hale, na súkromnom pozemku,
v existujúcom oplotenom priemyselnom areáli, ktorý z bezpečnostných dôvodov nie je možné
sprístupniť širokej verejnosti. V areáli sa musia dodržiavať opatrenia pre bezpečný pohyb
zamestnancov a iných osôb.
16. Požadujeme, aby sa zámer prispôsobil okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to najmä vhodnými
vegetačnými úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami na základe výpočtov podľa
Vodného zákona, realizáciou zelenejinfraštrúktúry podľa §48 zákona OPK č.543/2002 Z.z.
Vyjadrenie:
V okolí sa nachádzajú výrobné areály a obrábané polia. Pri umiestnení novej technológie
v existujúcej výrobnej hale nie je potrebný výrub stromov.
17. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný parčík vhodne začlenený
do okolitého územia a podľa možnosti voľne prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych
funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová
obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových
úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia.
Vyjadrenie:
Nová technológia bude umiestnená v existujúcej výrobnej hale, na súkromnom pozemku,
v existujúcom oplotenom priemyselnom areáli, ktorý z bezpečnostných dôvodov nie je možné
sprístupniť širokej verejnosti. V areáli sa musia dodržiavať opatrenia pre bezpečný pohyb
zamestnancov a iných osôb.
18. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasíme
s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
Vyjadrenie:
Pre realizáciu projektu nepožadujeme výrub stromov a teda neplánujeme náhradnú výsadbu.
Nová technológia bude umiestnená v existujúcej výrobnej hale.
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19. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej
vybavenosti
obcí
(https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodickeusmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb)
Vyjadrenie:
Nová technológia bude umiestnená v existujúcej výrobnej hale, na súkromnom pozemku,
v existujúcom oplotenom priemyselnom areáli, ktorý z bezpečnostných dôvodov nie je možné
sprístupniť širokej verejnosti. V areáli sa musia dodržiavať opatrenia pre bezpečný pohyb
zamestnancov a iných osôb.
20. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej mikroklímy
a jej bilancie.
Vyjadrenie:
Nová technológia bude umiestnená v existujúcej výrobnej hale, na súkromnom pozemku,
v existujúcom oplotenom priemyselnom areáli, ktorý z bezpečnostných dôvodov nie je možné
sprístupniť širokej verejnosti. V areáli sa musia dodržiavať opatrenia pre bezpečný pohyb
zamestnancov a iných osôb.
21. Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej
republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých
uvádzame charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle §3 ods.5 zákona OPK
č.543/2002 Z.z. povinný zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru.
 Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie: v
sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú veľkú tepelnú
kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv
aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania
obytných budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov.
Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier
napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere
predstavuje tento rozdiel 5 až 10 %. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo
zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký
percentuálny podiel, je prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený.
Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného sídla a môže
zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v priľahlom povodí.
Vyjadrenie:
Nejedná sa o sídlo mestského typu.
 Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav: • Zabezpečiť zvyšovanie podielu
vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a
podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby
k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienením transparentných výplni otvorov • Podporovať a
využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre •
Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra
prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam • Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín
pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch
zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny
Vyjadrenie:
Na severnej strane areálu, pozdĺž oplotenia sa nachádza vzrastlá zeleň - stromy. Na severnej strane
je aj malá zatrávnená plocha.


Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric: Zabezpečiť a podporovať
implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov,
aplikáciu prenosných zábran
Vyjadrenie:
Ako vyplýva z Tab. III.2 v danom území nie je zaznamenaná veterná erózia poľnohospodárskej
pôdy.Areál je tvorený priemyselnými budovami, spevnenými plochami, je ohraničený plotom a na
severnom okraji sa nachádzajú stromy. Pre vietor tvoria prekážku a zabraňujú veternej erózii.
 Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie
dažďovej a odpadovej vody
Vyjadrenie:
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Zrážkové vody zo striech sú vypúšťané do terénu – vsakovanie.
 Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok: • Zabezpečiť a podporovať zvýšenie
retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k
životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať
zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným
zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných
povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí
Vyjadrenie:
Zrážkové vody zo striech sú vypúšťané do terénu - vsakovanie.


Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových
vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a
ochranu tokov a mokradi

Vyjadrenie:
Nejedná sa o sídlo, ani zastavané centrum mesta. Priamo dotknutý areál nezasahuje do ochranného
pásma vodného toku ani do pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov. Nenachádzajú sa tu
mokrade.
22.
Alternatívou k bodom 15 až 19 by bolo realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť použité aj
vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatrávnená strecha
pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou termoreguláciou, navyše
znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.
Vyjadrenie:
Nezastavané plochy sú zatrávnené so solitérmi vzrastlých stromov.
23.
Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie
a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK
č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do
projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí
však
spĺňať
isté
kvalitatívne
aj
technické
parametre,
viac
k tejto
téme
napr.:
http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach.
Vo
všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad.
Vyjadrenie:
Nakladanie s vodami z povrchového odtoku v mestách. Uvedená požiadavka, sa netýka priamo nášho
projektu, nakoľko zámer nie je v centre mesta (ani obce). Nachádza sa v území s prevahou
poľnohospodárskej pôdy.
24. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.
Vyjadrenie:
Pred výstavbou výrobnej haly bol spracovaný v rozsahu ktorý požaduje stavebný zákon.
Bol predložený ku stavebnému konaniu.
25. Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych variantoch, tak
aby sa naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č.24/2006 Z.z. „objasniť a porovnať výhody a
nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v
porovnaní s nulovým variantom“.
Vyjadrenie:
Navrhovaná činnosť je v súlade s § 6 zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov - hierarchia odpadového hospodárstva a záväzné
limity odpadového hospodárstva (príprava pre iné zhodnotenie napríklad energetické). Nebude mať
významnejší vplyv na životné prostredie. Realizácia zámeru umožní ďalšie zhodnotenie odpadov.
Navrhovaná činnosť nezasahuje do žiadnych chránených území v zmysle zákona NR SR č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny, navrhovateľ neuvažuje o inom technologickom variantnom riešení.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti a majetkovo - právne pomery nie je možné pre navrhovanú
činnosť nájsť alternatívnu lokalitu.
Orgán štátnej správy plniaci úlohy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 22
ods.6 zákona upustil od variantného riešenia navrhovanej činnosti.
Navrhovaná činnosť je spracovaná v dvoch variantoch Porovnávanými variantmi sú :
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- tzv. „ nulový variant „ – zotrvanie areálu v pôvodnom stave ( variant 0 )
- navrhovaný zámer variant č. 1 –„Zvýšenie kapacity pre zhodnocovanie odpadov modernizáciou
výrobnej linky“.
26. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme
- spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych
- vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov
- navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
Vyjadrenie:
Analýza pre jestvujúcu stavbu bola vypracovaná v projekte pre stavebné povolenie. Z hľadiska
geologických a hydrogeologických pomerov umiestnením v existujúcej výrobnej hale sa nič nezmení.
27. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie
a ostatných vodných stavieb.
Vyjadrenie:
Pri doplnení technologických zariadení v existujúcej výrobnej hale nebude použitý ORL.
28. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít
predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce
body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať
nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a
občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru.
Vyjadrenie:
Táto požiadavka, resp. overenie bolo v kompetencii stavebného úradu v procese stavebného
povolenia. Technológia bude umiestnená v jestvujúcej hale na ktorú bolo vydané kolaudačné
rozhodnutie Obce Lisková č.j. 29/2010 ŽP zo dňa 3.5.2009, ktorým povoľuje užívanie stavby
„Stavebné úpravy a nadstavba objektu č.s. 1205- SO1 - Výrobná hala“.
29. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z. Zhrnutie povinností vyplývajúce zo
zákona o odpadoch je napr. tu:
https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela.
Vyjadrenie:
Navrhovaná činnosť je v súlade s § 6 zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov - hierarchia odpadového hospodárstva a záväzné
limity odpadového hospodárstva ( príprava pre iné zhodnotenie napríklad energetické).
30. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť
umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
 komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
 kovov označeného červenou farbou
 papiera označeného modrou farbou
 skla označeného zelenou farbou
 plastov označeného žltou farbou
 bio-odpadu označeného hnedého farbou
Vyjadrenie:
PELCKO s.r.o. Lisková 1205 má zabezpečený separovaný zber odpadu. Riadi sa VZN Obce Lisková.
Táto požiadavka je samozrejmosťou a je aj v budúcnosti kontrolovateľná.
Prevádzkovateľ má zmluvne zabezpečený odber odpadov prostredníctvom firiem : OZO, a.s.
Liptovský Mikuláš IČO:36380415, firmy NATUR-PACK, a.s. Bratislava, IČO:35979798 a
Ľupčianka, s.r.o., Priemyselná 2053. 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 614 53.
31.
Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné
na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne
ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.
Vyjadrenie:
PELCKO s.r.o. Lisková 1205 prevádzkuje zariadenie na zhodnocovanie odpadov
Kat.
č.
Názov odpadu podľa vyhl. č. 365/2015 Z. z.
Kategória
odpadu
03 01 05
piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/ O
drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04
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Pri doplnení nových zariadení na zvýšenie kapacity pre zhodnocovanie odpadov modernizáciou
výrobnej linky na nepredpokladá pri montáži vznik väčších množstiev odpadov vhodných na
aplikácie ako spevnené plochy a pod.
32.
Žiadame
zapracovať
záväzné
opatrenia Programu
odpadového
hospodárstva
SR
(http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-azoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení.
Vyjadrenie:
Navrhovaný zámer je v súlade so záväznými opatreniami Programu odpadového hospodárstva SR na
roky 2016 - 2020. Podporuje priame materiálové využitie odpadov a vytvára podmienky pre ich
energetické zhodnotenie.
33.
Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií
Vyjadrenie:
Manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií bude spracovaný na vyžiadanie
kompetentných orgánov v stupni a fáze keď to bude pre tento projekt relevantné. Budú vypracované
v súlade s platnou legislatívou.
34.
Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe
fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od
samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho,
kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície
ekonomicky aj marketingovo.
Vyjadrenie:
Nejedná sa o verejné priestory, fasády a spoločné interiérové prvky. V tejto fáze to nemôže byť
vnímané ako podmieňujúca pripomienka.
35.
Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z.
Vyjadrenie:
Nejedná sa o poľnohospodársku pôdu. Nová technológia bude umiestnená v existujúcej výrobnej
hale. Nedôjde ku záberu poľnohospodárskej pôdy.
36.
Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť
nevyhnutnosti takéhoto záberu.
Vyjadrenie:
Nedochádza ku záberu poľnohospodárskych pôd. Požiadavka je bezpredmetná.

odôvodnenie

37.
Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného
katastrálneho územia.
Vyjadrenie:
Nedochádza ku záberu poľnohospodárskych pôd. Požiadavka je bezpredmetná.
38.
Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je Združenie
domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie,
stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli
v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich
mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods.2
zákona č.24/2006 môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne
v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok.
Vyjadrenie:
Povoľujúci orgán bude postupovať v zmysle platných právnych predpisov.
Vzhľadom na uvedené požadujeme, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené a v zmysle §29 ods. 3
zákona č. 24/2006 Z.z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru „Zvýšenie kapacity pre zhodnocovanie
odpadov modernizáciou výrobnej linky“ podľa tohto zákona prostredníctvom správy o hodnotení, verejného
prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne
posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia; v takomto prípade žiadame naše pripomienky v podmienkach
záverečného stanoviska akceptovať.
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V prípade, že príslušný orgán napriek našej požiadavke vydá rozhodnutie zo zisťovacieho konania o ďalšom
neposudzovaní vplyvov zámeru „Zvýšenie kapacity pre zhodnocovanie odpadov modernizáciou výrobnej linky“ na
životné prostredie podľa zákona EIA, žiadame zapracovanie jednotlivých bodov nášho vyjadrenia do výroku
rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA a zároveň ich vyhodnotenie v odôvodnení rozhodnutia podľa §20a písm.a
zákona EIA.
Vzhľadom na uvedené žiadame zahrnúť do podmienok rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA č.24/2006 Z.z.
resp. podľa §37 ods.5 zákona EIA v zmysle prílohy k zákonu EIA č.12, bod VI.3 a bod VI.6 aj nasledovné
podmienky:
 Budovanie parkovacích miest a komunikácií je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými normami STN
technickými predpismi; v maximálnej možnej miere používať materiály zo zhodnotených odpadov
s retenčnou funkcionalitou.
Vyjadrenie:
V rámci navrhovanej činnosti nie sú potrebné žiadne parkovacie miesta a komunikácie - požiadavka
je neaktuálna.
Nová technológia si nevyžaduje budovanie parkovacích miest. Prístup do areálu je po existujúcich
komunikáciách a po existujúcich spevnených plochách.


Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou
v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia.
Vyjadrenie:
V rámci navrhovanej činnosti nie sú potrebné žiadne parkovacie miesta a komunikácie. Požiadavka
je neaktuálna.


Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia sadovníckymi úpravami v
podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispejú k zvýšeniu ekologickej stability územia a ktoré
budú mať charakter lokálneho parčíku vhodného pre daný typ územia a infiltračnú funkcionalitu. Súčasťou
tohto projektu bude aj zapracovanie opatrení Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé
dôsledky
zmeny
klímy
schválený
uznesením
vlády
SR
č.
148/2014
(https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/nas-sr-2014.pdf) tak, že budú obsahovať mix
mitigačných opatrení podľa odporúčaní MŽP SR na jeho stránke https://www.protisuchu.sk/#sectionfeatures.
Vyjadrenie:
Prevádzkovateľ PELCKO s.r.o. Lisková 1205, bude plniť opatrenia ktoré pre neho vyplynú
z právnych predpisov, ktoré vychádzajú zo Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé
dôsledky zmeny klímy schválené uznesením vlády SR č. 148/2014.


Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku
Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnejvybavenosti-obci-pdf-1-95-mb).
Vyjadrenie:
Pre navrhovanú činnosť „Zvýšenie kapacity pre zhodnocovanie odpadov modernizáciou výrobnej
linky“ nie je potrebné územné rozhodnutie a stavebné konanie.
 Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku
Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA
RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guidesk/files/assets/basic-html/index.html#2).
Vyjadrenie:
Pre navrhovanú činnosť „Zvýšenie kapacity pre zhodnocovanie odpadov modernizáciou výrobnej
linky“ nie je potrebné územné rozhodnutie a stavebné konanie. Bude sa jednať o doplnenie
jestvujúcej technológie.
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 Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.
Vyjadrenie:
„Zvýšenie kapacity pre zhodnocovanie odpadov modernizáciou výrobnej linky“ nebude mať vplyv
na existujúcu zeleň.
 Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do
pôdy, podzemných a povrchových vôd.
Vyjadrenie:
Nové zariadenia budú umiestnené v existujúcej výrobnej hale. Podlaha výrobnej haly je z liateho
betónu, s izoláciou proti prenikaniu vlhkosti, s podlahovou krytinou, umývateľná. Toto technické
riešenie zabraňuje nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd
a zabezpečuje ich ochranu.
 V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané do verejnej
kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou, vsakovacím vrtom) do
podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači ropných látok.
Vyjadrenie:
Vody z povrchového odtoku ( zo striech ) sú vypúšťané do vsakovania. Nie sú tu budované
parkoviská. Nevzniknú vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk, preto nie je
potrebný ani odlučovač ropných látok.
 Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj zákona
o odpadoch (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela).
Vyjadrenie:
Prevádzkovateľ PELCKO s.r.o. Lisková 1205 bude dodržiavať ustanovenia uvedené v § 14 ods. ( 1 )
zákona o odpadoch. Zabezpečuje spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva
§6 zákona.


Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č.2000/60/ES; najmä
vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je
transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná
(http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/). Osobitne požadujeme správu o
hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s
posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti
žiadame adekvátne uviesť v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.
Vyjadrenie:
Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na stav útvaru povrchovej vody ani podzemnej vody. Nebude
mať vplyv na zmenu stavu hladiny útvaru podzemnej vody alebo stavu útvaru povrchovej vody. Sú
zavedené všetky realizovateľné zmierňujúce opatrenia.
Priestor výrobnej haly je proti úniku nežiaducich látok do podložia zabezpečený.
 Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona.
Vyjadrenie:
Navrhovanú činnosť posúdi rezortný orgán a orgán štátnej vodnej správy.
 Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie a ostatných vodných
stavieb.
Vyjadrenie:
V navrhovanom objekte nebude ORL, nebude sa budovať nová kanalizácia ani ostatné vodné stavby.
 Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
Vyjadrenie:
Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na existujúce odtokové pomery v území.
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Zároveň žiadame jednotlivé body nášho vyjadrenia v odôvodnení rozhodnutia vyhodnotiť podľa §20a zákona EIA.
Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame v zmysle §25a Správneho poriadku a §17 ods.1 zákona o egovernmente doručovať výhradne len do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej
správy slovensko.sk, listiny v papierovej podobe nezasielať..
S pozdravom,
Marcel Slávik | predseda
Združenie domových samospráv | Námestie SNP 13 | P.O.BOX 218 | 851 02 Bratislava
+421 905 728 704 (SVK) | slavik@samospravydomov.org | www.samospravydomov.org

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom : Ďaľšie posudzovanie požaduje. Podľa vyjadrenia v prípade, že
príslušný orgán vydá rozhodnutie o ďaľšom neposudzovaní sú požiadavky po vykonanom správnom úkone
s navrhovateľom vyhodnotené v odôvodnení tučným typom písma a opatrenia sú primerane zahrnuté
v podmienkach rozhodnutia.

Vyhodnotenie
Príslušný orgán posúdil predložený zámer z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti,
miesta vykonávania navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a to aj
kumulatívnych, vrátane vplyvov na zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného
prostredia v dotknutom území.
Pri rozhodovaní použil primerane kritériá pre zisťovacie konanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu o
posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných
a súkromných projektov na životné prostredie).
Dotknuté orgány štátnej správy, ktoré sa vyjadrili v priebehu zisťovacieho konania ( stanoviská
sú uvedené v odôvodnení ) nepožadovali ďalšie posudzovanie a vyslovili názor ukončiť posudzovanie
navrhovanej činnosti na úrovni zisťovacieho konania.
Účastník konania Združenie domových samospráv, P.O.Box 218, 850 00 Bratislava – Petržalka,
IČO 31820174 posudzovanie požadoval. Nakoľko príslušný orgán napriek tejto požiadavke vydal
rozhodnutie o ďalšom neposudzovaní, tak podľa požiadavky zapracoval jednotlivé body vyjadrenia do
výroku rozhodnutia a zároveň ich vyhodnotil v odôvodnení rozhodnutia.
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona sa vykonáva v predprojektovom
štádiu. V rámci zámeru k navrhovanej činnosti boli podrobne zdokumentované vstupy a výstupy a
predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti zodpovedajúce stupňu prípravy navrhovanej činnosti –
posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
Navrhovaná činnosť podlieha procesu povolenia podľa osobitných predpisov. Navrhovanú
činnosť je možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých požiadaviek odporučiť k realizácii.
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Záver
Príslušný orgán pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona

prihliadal na stanoviská dotknutých orgánov doručené k predmetnému zámeru a pri konečnom
rozhodovaní primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona.
Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru k navrhovanej činnosti, vyjadrení
subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta
vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa
osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva,
súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru tunajší úrad konštatuje,
navrhovaná činnosť neohrozuje ani neprimerane neobmedzuje práva a oprávnené záujmy subjektov
konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou
zámeru k navrhovanej činnosti.
V rámci zisťovacieho konania tunajší úrad nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so
všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré by v závažnej
miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa
zákona, a preto príslušný orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 16 zákona EIA dotknutá obec Lisková bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí
verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.
Investor a povoľujúci orgán je povinný postupovať v zmysle § 38 zákona EIA.

Poučenie:

Účastníci konania vrátane verejnosti v súlade s § 24 ods. 4 zákona EIA majú právo podať odvolanie
proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok )
v znení neskorších predpisov na príslušný orgán v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.
Vo vzťahu k verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona EIA sa za deň doručenia rozhodnutia považuje 15
deň zverejnenia tohto rozhodnutia na webovom sídle príslušného orgánu (https://www.minv.sk/?oznamya-dokumenty-na-stiahnutie-110) a zároveň na úradnej tabuli príslušného orgánu.
Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Dušan Mataj
vedúci odboru
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Rozdeľovník:
Účastníci konania:
1. PELCKO s.r.o., Výrobná hala 1205, 034 01 Lisková, IČO 46 584 676 prostredníctvom
splnomocneného zástupcu – Milan Slaninka, Rozkvet 2045, 017 01 Považská Bystrica
2. Združenie domových samospráv, P.O.Box 218, 850 00 Bratislava – Petržalka, IČO 31820174
Rezortný orgán :
Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ.Štúra č.1, 812 35 Bratislava,
IČO 42181810
Dotknutá obec :
Obec – Obecný úrad Lisková, Ulica pod Chočom č. 113, 034 81, IČO 00315559
Dotknuté orgány:
1. Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tu
- štátna správa ochrany ovzdušia
- štátna správa ochrany prírody a krajiny
- štátna vodná správa
- štátna správa odpadového hospodárstva
2. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a
vybraných zložiek životného prostredia kraja,
ul. Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Žilina
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš,
Štúrova 36, 031 01 Liptovský Mikuláš
4. Žilinský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja
Komenského 48, 011 09 Žilina
5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Ružomberok,
Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok
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