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1. Údaje o účastníkovi konania
Objednávateľ:

VAS s.r.o.
Mojšova Lúčka
011 76 Žilina
IČO : 31 587 666
Objednávka: 03.11.2018
Zodpovedný zástupca: MVDr. Soňa Čutková

2. Predmet posudzovania
Predmetom posudzovania je projektová dokumentácia ku žiadosti na vydanie súhlasu na
umiestnenie a povolenie stavby technologického zariadenia stacionárneho zdroja „Krematórium
pre zvieratá“ v areáli VAS s.r.o., k.ú. Mojšova Lúčka uvedená v časti 5.1 tohto posudku.
Posúdenie bolo spracované na základe podkladov a informácií poskytnutých objednávateľom
posudku a zároveň investorom posudzovanej stavby, zhotoviteľom projektovej dokumentácie,
dodávateľom technológie a vlastných zdrojov.

2.1 Názov stacionárneho zdroja znečisťovania
Stavba :

Krematórium pre zvieratá , k.ú, Mojšova Lúčka

2.2 Vymedzenie stacionárneho zdroja
Predmetom navrhovanej činnosti „Krematórium pre zvieratá“, Mojšova Lúčka je prevádzkovanie
1 ks nízkokapacitného (malého) veterinárneho asanačného zariadenia - spaľovacej pece Volkan
300 s horákmi na palivo ZPN. Zariadenie na zneškodnenie tiel mŕtvych spoločenských zvierat
bude slúžiť na spopolnenie malých domácich zvierat (domácich miláčikov).
Dôvodom prevádzkovania navrhovanej činnosti je zvyšujúci sa počet chovaných spoločenských
zvierat v domácnostiach a s tým súvisiaci problém „likvidácie“ - pochovania po uhynutí.
Posudzovaná projektová dokumentácia rieši stavebnú časť - jednopodlažný objekt, hlavné
technologické zariadenie spaľovaciu pec, plynoinštaláciu a vykurovanie objektu.
Zdrojom znečisťovania ovzdušia bude samotná pec na spaľovanie tiel mŕtvych zvierat.

2.3 Začlenenie stacionárneho zdroja
Na účely uplatňovania emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania
sa veterinárne asanačné zariadenia - spaľovacia pec člení a vymedzuje podľa § 4 písm. g)
vyhlášky č. 410/2012 Z.z. ako technologické zariadenie, na ktoré sa uplatňujú špecifické
požiadavky podľa § 30 až 32.
Pre zariadenia na spaľovanie vedľajších živočíšnych produktov sú špecifické požiadavky a
špecifické podmienky prevádzkovania uvedené pod bodom 1. Zariadenia na spaľovanie
vedľajších živočíšnych produktov, v časti E. Nakladanie s odpadmi, spaľovanie vedľajších
živočíšnych produktov a krematóriá prílohy č.7 k vyhláške č. 410/2012 Z.z.
Podľa časti I. Členenie technologických zariadení v prílohe č.7 vyhlášky č. 410/2012 Z.z., je
zariadenie na spaľovanie tiel mŕtvych zvierat novým zdrojom znečisťovania ovzdušia.
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2.4 Kategorizácia zdroja podľa dokumentácie
V objekte krematória pre zvieratá budú v spaľovacej peci spopolňované uhynuté malé domáce
zvieratá. Tento typ zdroja znečisťovania je v zmysle platných legislatívnych predpisov ochrany
ovzdušia novým zdrojom, ktorý je podľa prílohy č.1 k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z.z. v znení
neskorších predpisov kategorizovaný nasledovne:
5.
5.2

5.2.2

Nakladanie s odpadmi a krematóriá
Zariadenia na zneškodnenie alebo zhodnotenie tiel mŕtvych zvierat alebo živočíšneho
odpadu
b) zariadenia na spaľovanie tiel mŕtvych zvierat
Stredný zdroj ZO s projektovanou kapacitou spracovania: > 0 Λ < 10 t/deň

Bližšie údaje ku kategorizácii sú uvedené v bode 6.3.1 tohto posudku.

3. Účel posudzovania
3.1 Vecný dôvod
Imisno-prenosové posúdenie vplyvu rozptylu vybraných znečisťujúcich látok zo zdroja
„Krematórium pre zvieratá“ v areáli spoločnosti VAS s.r.o., Mojšova Lúčka, bolo vypracované na
základe vyjadrenia OÚ OSŽP Žilina č. OU-ZA-OSZP3-2018/035394-002/Fod po doručení žiadosti
vo veci vydania súhlasu na umiestnenie a povolenie stavby stredného zdroja znečisťovania
ovzdušia.
OÚ OSŽP Žilina požaduje doplniť žiadosť o projektovú dokumentáciu a odborný posudok.

3.2 Účel konania
Vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 17, ods. 1, písmeno a) zákona
č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov na vydanie rozhodnutia o umiestnení a
povolení stavby stredného zdroja.
Konanie vo veci vydania súhlasu OÚ OSŽP Žilina ku navrhovanej činnosti „Krematórium pre
zvieratá“, k.ú. Mojšova Lúčka.

4. Čiastkové posudky - konzultácie
Posudzovania sa nezúčastnil žiadny iný subjekt.

5. Charakteristika posudzovaného predmetu
5.1 Zoznam podkladov a dokladov
[D1] – PD "Krematórium pre zvieratá“, Mojšova Lúčka; Enerma, s.r.o.; 2018
[D2] – Vyjadrenie č. OU-ZA-OSZP3-2018/035394-002/Fod; OÚ OSŽP Žilina; 2018
[D3] – Technický list zariadenia Volkan 300; Bentley Czech, s.r.o.
[D4] – Dodatočne vyžiadané informácie od objednávateľa, zhotoviteľa PD, dodávateľa
technologického zariadenia a vlastné zdroje

Oprávnená osoba:
RNDr. Juraj Brozman

4 / 19

Odborný posudok vo veci imisno-prenosového posudzovania
Krematórium pre zvieratá, Mojšova Lúčka

Evidenčné číslo posudku:
02/42/410/2004-6.1/2018

5.2 Základné údaje o predmete posudzovania
Posudzovaná projektová dokumentácia „Krematórium pre zvieratá“, Mojšova Lúčka rieši
osadenie technologického zariadenia na spaľovanie tiel mŕtvych zvierat - spaľovacej pece
v novom objekte umiestnenom v areáli VAS s.r.o. Popisuje základné údaje o stavebnom objekte
a o technológií.
Kremačná pec Volkan 300 na spaľovanie uhynutých tiel malých zvierat má kapacitu jednej
vsádzky maximálne 300 kg s výkonom (rýchlosťou spaľovania) < 50 kg/h. Tzn. približne 6 až 8
hodín maximálnom naplnení - vsádzke. Výrobcom pece je anglická spoločnosť Waste Spectrum
Environmental Ltd. a distribútorom spoločnosť Bentley Czech, s.r.o. Nízkokapacitné VAZ
pracujúce diskontinuálnou (vsádzkovou) technológiou spôsobom jednorazového dávkovania
kadáverov do pece a dokonalým spálením dávky v jednom spaľovacom cykle.
Pec sa skladá z dvoch komôr - primárnej spaľovacej a sekundárnej dopaľovacej. Každá komora je
vybavená vlastným horákom. V prípade prevádzky „Krematórium pre zvieratá“, Mojšova Lúčka
bude pec Volkan 300 osadená horákmi Ecoflam Azúr 60 na ZPN s MTV 2 x 70 kW.
Obr. 1: Parametre Volkan 300 (zdroj: Bentley Czech s.r.o.)
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Predpokladá sa, že technologické zariadenie - spaľovacia pec Volkán 300 bude v prevádzke 1x
týždenne, resp. podľa požiadavky využívania jeho služieb. Proces prijímania uhynutých domácich
zvierat je zabezpečený pracovníkom zariadenia na základe telefonického dohovoru. Privezené
uhynuté zviera sa uloží do chladiaceho boxu až do času spaľovania (cca 1x týždenne). Popol
zvierat sa individuálne odseparuje do urien a odovzdá v dohodnutom čase majiteľovi zvieraťa.
Spaľovací proces bude riadiť súčasný zamestnanec VAS po zaškolení dodávateľom zariadenia.
Stručný popis technologického p rocesu
Spaľovací proces je riešený osobitnou konštrukciou, tvarom spaľovacieho priestoru
a umiestnením horáka v hornej časti nad vsádzkou. Najprv je potrebné nahriať sekundárnu dopaľovaciu komoru. Po jej nahriatí sa môže spustiť ohrev primárnej - spaľovacej komory,
v ktorej sú umiestnené kadávery.
Spaľovanie prebieha postupným zohrievaním spaľovacej komory – I. stupeň na teploty 350 až
650 0C za prívodu podstechiometrického množstva vzduchu za účelom veľmi nízkej tvorby
tuhých látok strhávaných spalinami, čím nastáva postupné odparovanie vody, prípadných
organických tukov a nakoniec nastáva rozklad organickej hmoty tiel zvierat. Takýmto spôsobom
nastáva v prvej fáze splyňovanie organickej hmoty, plynné primárne produkty stúpajú resp. sú
odsávané ventilátorom do dopaľovacej komory (termoreaktora) – II. stupeň, kde privedením
dostatočného množstva sekundárneho vzduchu pri teplotách 850 až 1 2000C počas minimálne
dvoch sekúnd a pri obsahu kyslíka minimálne 6 % obj. prebieha rozklad plynov z primárnej
komory na konečné oxidačné produkty. Z dopaľovacej komory spaliny s teplotou okolo 850°C
odchádzajú cez komín priamo do ovzdušia. Spaľovanie trvá podľa veľkosti resp. kapacity pece
a hmotnosti vsádzky odpadu cca 4 až 6 hodín a končí sa odstavením prívodu paliva najskôr do
hlavného horáka a po čiastočnom schladnutí pece aj do pomocného horáka v dopaľovacej
komore. Následne sa pec chladí za chodu vzduchového ventilátora. Po vychladení sa môže
z pece vyberať tuhý odpad (sterilný popol), ktorého množstvo predstavuje obvykle 3 až 5 %
hmotnosti vsádzky.
Doba prevádzky pece Volkan 300 podľa hmotnosti kadáverov cca 6 až 8 hodín/deň.
Spotreba ZPN pre nízkokapacitné zariadenie Volkan 300 podľa [D1] osadené dvomi horákmi
Ecoflam Azur 60 s MTV 2 x 70 kW, tzn. s celkovým MTP cca 156 kW bude cca 14 Nm3/h.
Pri predpoklade prevádzky zariadenia 6 až 8 hodín bude spotreba plynu max. 112 Nm3/deň.

5.3 Umiestnenie stavby
Objekt „Krematórium pre zvieratá“ bude jednopodlažný, s pôdorysom 11 x 7.8 m s pultovou
strechou a výškou atiky v najvyššom bode 3.40 m, umiestnený v južnej časti areálu VAS s.r.o. na
parcele č. 556/63 ako prístavba k jestvujúcemu prízemnému objektu administratívy [D1].
Zariadenie na spaľovanie kadáverov – pec Volkan 300 bude umiestnené v samostatnej
miestnosti objektu krematória. Tu bude umiestnený aj kondenzačný kotol Buderus Logamax plus
GB 072 s MTV 24kW na vykurovanie objektu. Chladiaci box na uskladnenie kadáverov do doby
spálenia bude umiestnený vo vedľajšej miestnosti *D1].
Objekt krematória je vo vzdialenosti cca 610 m od okraja obce Mojšova Lúčka a cca 660 m od
obce Mojš.
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Obr.2: Situácia umiestnenia objektu „Krematórium pre zvieratá“ v rámci areálu VAS s.r.o.

5.4 Klimatické charakteristiky oblasti
Posudzovaný zdroj sa nachádza východne od mesta Žilina v Žilinskej kotline. Územie z hľadiska
všeobecnej klimatickej klasifikácie patrí do mierne teplej a mierne vlhkej klimatickej podoblasti
Slovenska s chladnou až studenou zimou. V oblasti kotliny je zvýšená relatívna vlhkosť vzduchu.
Je to oblasť s vysokým počtom hmiel v roku. Veternosť je slabá s priemernou rýchlosťou vetra
1.3 m/s. Z hľadiska potenciálneho znečistenia ovzdušia sú veterné pomery v kotline nepriaznivé,
čo vedie aj pri relatívne menších zdrojoch exhalátov k vyššej úrovni znečistenia v prízemnej
vrstve [L1].

5.5 Mobilné zdroje súvisiace s prevádzkou
Posudzovaný zdroj ZO „Krematórium pre zvieratá“, Mojšova Lúčka nebude využívať žiadne
mobilné zdroje súvisiace s prevádzkou.
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5.6 Spôsob vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia
Odpadová vzdušnina (spaliny) bude z nízkokapacitného veterinárneho asanačného zariadenia
typu Volkan 300 vypúšťaná z dopaľovacej komory priamo do ovzdušia cez nerezový komín.
Pec Volkan 300 bude umiestnená v samostatnej miestnosti. Komín bude vyústený nad strechu
cez strop objektu krematória. Vzhľadom na vysoké teploty
spalín v komíne (530 až 850°C) je potrebné dvojplášťové
prevedenie komínového telesa, ktoré bude pri prechode od
pece cez strop dostatočne tepelne odizolované. Strecha
budovy je plochá s malým sklonom a výškou atiky 3.40 m.
Parametre komína pece Volkan 300 :
Priemer komína
Počet dodávaných komínových sekcií
Výška ústia komína pri troch sekciách
Teplota spalín na vstupe do komína

0.25 m
3 ks (3 x 0.96 m)
5.6 m
cca 850°C

Prevýšenie ústia komína nad strechou podľa projektovej
dokumentácie *D1+ je 2.2 m.
Dostatočnosť výšky komína bude prediskutovaná v časti
6.3.3 tohto posúdenia.

5.7 Susediace zdroje
Jestvujúcim zdrojom znečisťovania ovzdušia v areáli spoločnosti VAS s.r.o. sú tri parné kotly (K1
až K3). Vyrábané teplo slúži na výrobu technologickej pary ako teplonosného média pre varáky a
sušiarne a vykurovanie objektov prevádzky v zimnom období. Každá spaľovacia jednotka
pozostáva z kotlového telesa a pretlakového horáka. Kombinované dvojpalivové horáky na
kotloch K2 a K3 umožňujú spaľovanie zemného plynu naftového (ZPN) z verejnej distribučnej
siete alebo živočíšnych tukov bez možnosti vzájomnej kombinácie.
V súčasnosti sú kotly K2 a K3 prevádzkované jedine v režime spaľovania ZPN.

5.8 Výskyt zapáchajúcich látok
V emisiách od zariadenia „Krematórium pre zvieratá“, Mojšova Lúčka sa nepredpokladajú
znečisťujúce látky v koncentráciách obťažujúcich zápachom ani v samotnej blízkosti zdroja.

6. Postup a metóda posudzovania
Pri posudzovaní a hodnotení stavby „Krematórium pre zvieratá“, Mojšova Lúčka bude pozornosť
venovaná všetkým povinnostiam, požiadavkám, podmienkam a parametrom vzťahujúcim sa na
predmet posudzovania, ktoré sú určené nasledovnými právnymi predpismi pre zabezpečenie
podmienok ochrany ovzdušia .
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6.1 Základný prehľad posudzovania a čiastkové hodnotenie
Tab. 1 : Prehľad posudzovania a čiastkové hodnotenie
Por.
č.

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

Požiadavka,
podmienka,
parameter

Právny, technický, iný
predpis

§ 3 zák. č. 137 / 2010 Z.z.,
Zaradenie zdroja v znení neskorších predpisov
znečisťovania Príloha č.1 vyhláške
ovzdušia
č. 410/2012 Z.z.
v znení neskorších predpisov
§ 15 ods.1 písm.d)
zákon č.137/2010 Z.z.
Zisťovanie
v znení neskorších predpisov
množstva
§ 3 vyhl. MŽP SR č. 411/2012 Z.z.
emisií
v znení vyhl. č.316/2017 Z.z.
príl. č.3 - 7 vyhl. 410/2012 Z.z.
v znení vyhl. č.315/2017 Z.z.
Podmienky
zabezpečenia
rozptylu ZL

Príl. č.9 vyhl. č.410/2012 Z.z.
Vestník MŽP SR 5/1996
Vestník MŽP SR 1/1999

§ 7 zák. č. 137 / 2010 Z.z
Príloha č. 1 k vyhláške
č. 244/2016 Z.z.
v znení vyhl. č.296/2017 Z.z.
Vestník MŽP SR č. 5/1996
§ 15 ods.1 písm. i) č. 137/2010 Z.z
Podmienka
§ 2 a §13 vyhlášky MŽP SR
monitorovania
č. 411/2012 Z.z.,
kvality ovzdušia
v znení vyhl. č.316/2017 Z.z.
Zhodnotenie
znečistenia
ovzdušia

Metóda – postup
posudzovania
Porovnanie dokumentácie
s
- právnymi predpismi

Porovnanie dokumentácie
s
-právnymi predpismi
- normami OTN ŽP
- vlastnými výpočtami
Porovnanie dokumentácie
s
- právnymi predpismi
- normami OTN ŽP

Čiastkový
záver

Neuvedené

Neuvedené
Zistené výpočtom
podmienka
P1

splnené

Porovnanie výpočtov
s
- právnymi predpismi

dodržané

Porovnanie dokumentácie s
- právnymi predpismi
- zaťažením územia

nie je
potrebné

6.2 Zoznam noriem, predpisov, odbornej literatúry
6.2.1 Zoznam noriem
[N1+ Výnos MŽP SR č.1/2010 z 22. 6. 2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o odbornom
posudzovaní vo veciach ochrany ovzdušia (Vestník MŽP čiastka 2A/2010)
[N2] Immissionsschutz in der Bauleitplanung (Abstandsliste) 2007
[N3+ Všeobecné emisné faktory a všeobecné emisné závislosti pre vybrané technológie a
zariadenia, Vestník MŽP čiastka 5/2008 a 1/2009
[N4] Informácia o postupe výpočtu výšky komína; Vestník MŽP čiastka 5/1996
6.2.2 Zoznam pr edpisov
[P1] Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
[P2+ Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o
ovzduší, v znení vyhlášok 270/2014 Z.z., č. 252/2016 Z. z. a č. 315/2017 Z. z.
[P3+ Vyhláška MŽP SR č. 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia v znení vyhlášky č. 296/2017 Z.z.
[P4] Vyhláška MŽP SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych ZZO a kvality
ovzdušia v ich okolí v znení vyhlášky č. 316/2017 Z.z

Oprávnená osoba:
RNDr. Juraj Brozman

9 / 19

Odborný posudok vo veci imisno-prenosového posudzovania
Krematórium pre zvieratá, Mojšova Lúčka

Evidenčné číslo posudku:
02/42/410/2004-6.1/2018

6.2.3 Zoznam odbornej literatúry
*L1+ Atlas krajiny Slovenskej republiky, MŽP SR, SAŽP, 2002
[L2+ J.Tölgyessy : Chémia, biológia a toxikológia vody a ovzdušia, 1989
[L3] J. Šoltís: Prúdenie vzduchu na Slovensku, ALFA, 1982
[L4] Hodnotenie kvality ovzdušia v SR za rok 2016, SHMÚ, 2017
[L5] C. S. Rao: Environmet. Pollution Control Engineering, WE Limited, 1991
[L6] F. Pasquill: Atmospheric diffusion, Ellis Horwood Limited, 1983

6.3 Výsledky čiastkového posudzovania
6.3.1 Zaradenie z droj ov znečisťovania ovzdušia
V projektovej dokumentácii nebola uvedená kategorizácia zdroja.
Z hľadiska projektovanej kapacity odporúčam navrhovanú činnosť „Krematórium pre zvieratá“,
Mojšova Lúčka podľa prílohy č.1 k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z.z. kategorizovať nasledovne:
5.
5.2

5.2.2

Nakladanie s odpadmi a krematóriá
Zariadenia na zneškodnenie alebo zhodnotenie tiel mŕtvych zvierat alebo živočíšneho
odpadu
b) zariadenia na spaľovanie tiel mŕtvych zvierat
Stredný zdroj ZO s projektovanou kapacitou spracovania: > 0 Λ < 10 t/deň

Odôvodnenie kategorizácie zdroja
Projektovaná kapacita spracovaných kadáverov v peci Volkan 300 je max. 300 kg/deň, výkon
(rýchlosť spaľovania) je < 50 kg/h.
Súčasťou priestorového celku je aj malý zdroj ZO, kondenzačný kotol Buderus Logamax plus GB
072 s MTV 24kW na vykurovanie objektu. Kotol nie je predmetom posudzovania.
6.3.2 Zisťovanie množstva emisií
Povinnosťou prevádzkovateľov veľkých a stredných zdrojov podľa § 15, ods. 1, písm. d) zákona
č. 137/2010 Z.z. o ovzduší je zisťovať množstvo znečisťujúcich látok vypúšťaných zo
stacionárnych zdrojov ustanoveným spôsobom a postupom schváleným obvodným úradom
životného prostredia. Návrh postupu výpočtu množstva emisií musí prevádzkovateľ predkladať
na schválenie pred uvedením stacionárneho zdroja do prevádzky.
Spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok
zo ZZO sú stanovené vyhláškou MŽP SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych
zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.
Vymedzenie znečisťujúcich látok
Spaľované živočíšne tkanivá sú prevažne bielkoviny, vysokomolekulárne látky zložené
z aminokyselín. Po stránke elementárneho zloženia sú to látky zložené z uhlíka, kyslíka, vodíka
a dusíka. Zastúpenie ostatných prvkov – síry, fosforu, halogénov (chlór, fluór) a niektorých kovov
je výrazne menšie. Z tohto zloženia sa dá usudzovať aj na zloženie odpadových plynov zo
spaľovania uhynutých zvierat, pretože uhlík, kyslík, vodík a dusík sa uvoľní zo spaľovacej komory
vo forme plynov – v prípade dokonalého horenia a dostatku kyslíka v podobe konečných
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produktov spaľovania ako oxid uhličitý, voda, dusík prípadne oxidy dusíka – rovnako aj malé
množstvo chlóru pochádzajúce z NaCl v telách zvierat sa premení na HCl, obsah fluóru
v živočíšnych tkanivách je nevýznamný.
V odpadových plynoch zo spaľovacej pece sa popri základných znečisťujúcich látkach vyskytujú aj
nedokonale spálené organické látky, ktoré sú vyjadrované ako celkový organický uhlík (TOC). Pre
účely tohto posúdenia bol za sumu organických látok zvolený formaldehyd. Formaldehyd patrí k
najzastúpenejším produktom rozkladných reakcií vysokomolekulárnych látok pri termickej
oxidácii, ktorá prebieha v posudzovanej spaľovacej peci. Bielkoviny sa postupne rozkladajú až na
formaldehyd. Formaldehyd sa ďalej v atmosfére oxidáciou pomerne rýchlo rozpadá na konečné
oxidačné produkty – oxidy uhlíka.
Formaldehyd je zaradený podľa prílohy č.2, k vyhláške č.410/2012 Z.z.. do 1. podskupiny, 4.
skupiny – organické znečisťujúce plyny a pary.
Špecifické požiadavky
Pre posudzovanú technológiu zariadenia na spaľovanie tiel mŕtvych zvierat sú relevantné
nasledujúce špecifické požiadavky pre technologické zariadenia uvedené pod bodom 1. v časti E.
prílohy č.7 k vyhláške č.410/2012 Z.z.:
1.1 Rozsah platnosti pre zariadenia na spaľovanie živočíšnych produktov
1.1.1 Uvedené ustanovenia platia pre zariadenia na odstraňovanie vedľajších živočíšnych
produktov spaľovaním v spaľovacích peciach a kremačných peciach zaradených podľa
osobitného predpisu (Nariadenie komisie (EÚ) č.142/2011) s kapacitou < 50 kg/h a < 10
t/d, ak sa v nich spaľujú výlučne tieto vedľajšie živočíšne produkty:
c) celé telá mŕtvych spoločenských zvierat, laboratórnych zvierat a zvierat z chovov
hydiny a zajacovitých
1.2 Umiestnenie zariadenia
1.2.2 S ohľadom na miestne dispozičné podmienky a na smer prevládajúcich vetrov sa
spaľovacie zariadenie má podľa možnosti umiestniť v čo najväčšom odstupe od iných objektov,
najmä obytných, administratívnych a od verejne dostupného priestoru, napr. verejných
komunikácií a podobne.
1.3 Požiadavky a podmienky prevádzkovania
1.3.1 Zariadenie s MTP < 0,3 MW musí byť vybavené nízkoemisnými horákmi.
1.3.2 V zariadení na spaľovanie tiel mŕtvych zvierat nemožno spaľovať obaly na mŕtve zvieratá,
ktoré obsahujú chlór, fluór, kovy alebo impregnačné látky, ako je decht a gumoasfalt, ani
odpadové drevo, handry a podobne.
1.3.3 Palivá na spaľovanie tiel mŕtvych zvierat. V zariadeniach na spaľovanie tiel mŕtvych zvierat
možno spaľovať len ZPN, skvapalnené uhľovodíkové plyny, bioplyn, vykurovací plynový
olej, regenerovaný vykurovací olej a motorové palivá podľa osobitného predpisu (§ 4 ods.
2 a 3 a § 5 vyhlášky č. 362/2010 Z. z.)
1.3.4 Požiadavky na spaľovanie - teplota potrebná na spaľovanie a zdržná doba je ustanovená
osobitným predpisom (nariadenie EÚ č. 142/2011)
1.3.5 Obmedzovanie vzniku pachových látok
Na obmedzovanie vzniku pachových látok je potrebné najmä
a) vybaviť a prevádzkovať zariadenie sekundárnou dopaľovacou komorou so
sekundárnym horákom alebo iným obmedzovaním pachových látok
b) zariadenie prevádzkovať tak, aby sa čo najrýchlejšie dosiahla prevádzková teplota
spaľovania a dokonalé spálenie organického materiálu
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Uvedené požiadavky predmet posudzovania „Krematórium pre zvieratá“, Mojšova Lúčka
spĺňa v celom rozsahu.
Emisné limity
Posudzovaný zdroj znečisťovania ovzdušia patrí k vybraným technológiám, pre ktoré sú určené
špecifické emisné limity. Pre pec Volkan 300 na spaľovanie kadáverov sú emisné limity uvedené
v bode 1.4 časti E. prílohy č.7 k vyhláške č.410/2012 Z.z.:
Tab. 2: Emisné limity pre nové zariadenia na spaľovanie vedľajších živočíšnych produktov
Podmienky platnosti
emisných limitov

MTP
[MW]
< 0.3

Štandardné stavové podmienky
- TZL, SO2, NOX a CO: suchý plyn, O2 ref: 11 % objemu
- TOC: vlhký plyn, O2 ref: 11 % objemu
Prepočet na O2 ref sa vykoná len v prípade, ak skutočný obsah kyslíka
je vyšší ako 11 % objemu

TZL
100 1)

Emisný limit [mg/m3]
SO2
NOX
CO
2)
3)
500
- 3)

TOC
10

1) Pre zariadenia s kapacitou < 50 kg/h sa emisný limit pre TZL neuplatňuje.
2) Platí pre nízkovýhrevné plyny, ako je bioplyn a ďalšie. Pre ostatné palivá sa emisný limit pre SO2 neuplatňuje.
3) Emisné limity pre NOX a CO sa neuplatňujú, požiadavky na emisie sa uplatňujú podľa aktuálnej technickej
normy pre horák alebo spaľovacie zariadenie pre príslušné palivo

V prípade spaľovacieho zariadenia Volkan 300, ako zariadenia s kapacitou do 50 kg/h a MTP
horákov 2 x 78 kW bude platiť emisný limit len pre TOC.
Dodržanie požiadaviek na emisie NOX a CO musí dodávateľ spaľovacej pece preukázať
hodnoverným dokladom o zhode podľa normy STN EN 676 Horáky na plynné palivá
s ventilátorom a s automatickým ovládaním prípadne EN 90/396 pre plynové horáky. Pec
spoločnosti Waste Spectrum Environmental Ltd. je osadená horákmi výrobcu Acoflame typ Azur
60 (Taliansko), ktoré plne zodpovedajú požiadavkám uvedených noriem.
Podmienka 1.
V rámci skúšobnej prevádzky bude potrebné zistiť prvým oprávneným diskontinuálnym
meraním emisné hodnoty (koncentráciu a hmotnostný tok) z komína pece Volkan za účelom
preukázania dodržiavania určených emisných limitov.
Množstvá emisií
Spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok
zo ZZO sú stanovené vyhláškou MŽP SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych
zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení vyhl. č. 316/2017 Z.z..
Pre účely imisno-prenosového posúdenia bolo množstvo predpokladaných emisií TOC ako
formaldehydu vypúšťaných do ovzdušia zo zdroja „Krematórium pre zvieratá“, Mojšova Lúčka
zistené výpočtom z hodnôt emisných limitov a hodnôt zistených diskontinuálnym oprávneným
meraním podobnej pece Volkan, čo zodpovedá § 3 ods. 4 písm. k). uvedenej vyhlášky, tzn.
konzervatívny odhad.

Oprávnená osoba:
RNDr. Juraj Brozman

12 / 19

Odborný posudok vo veci imisno-prenosového posudzovania
Krematórium pre zvieratá, Mojšova Lúčka

Evidenčné číslo posudku:
02/42/410/2004-6.1/2018

6.3.3 Požiadavky zabezpečeni a r ozptylu emisií ZL
Požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok sú určené prílohou č.9 k vyhláške
č. 410/2012 Z.z.
Pre posudzovanú činnosť sú relevantné nasledujúce body prílohy:
I. POŽIADAVKY NA ZABEZPEČENIE ROZPTYLU PRE NOVÉ ZDROJE
1. Všeobecné požiadavky
Emisie zo stacionárnych zdrojov je potrebné do ovzdušia odvádzať tak, aby
nespôsobovali významné znečistenie ovzdušia. Odvod emisií je potrebné riešiť tak, aby
bol umožnený ich nerušený transport voľným prúdením a zabezpečený dostatočný
rozptyl vypúšťaných znečisťujúcich látok v súlade s normami kvality ovzdušia, a tým
zabezpečená ochrana zdravia ľudí a ochrana životného prostredia.
5. Poloha ústia komína alebo výduchu a ich prevýšenie nad strechou
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.
Ad. 5: Prevýšenia komína nad strechou
Atika pultovej strechy objektu, v ktorom bude umiestnená pec Volkan 300 s celkovým MTP
0.156 MW má najvyššiu výšku 3.4 m. Výška komína spaľovacej pece v projektovej dokumentácii
je 5.6 m nad terénom, tzn. prevýšenie 2.2 m nad atikou.
Odporúčané prevýšenie komína pece Volkan 300 nad plochou strechou s uvedenými
parametrami podľa STN EN 15287 je ≥ 0.6 m, tzn. minimálne 4 m nad terénom.
Prevýšenie komína spaľovacej pece Volkan 300 nad atikou pultovej strechy 2.2 m uvedené
v projektovej dokumentácii vyhovuje podmienkam bodu 5.
Ad.1: Všeobecná požiadavka bodu aby imisné zaťaženie od zdroja ZO nespôsobilo prekročenie
limitov na ochranu zdravia ľudí určených vyhláškou MŽP SR č. 244/2016 Z.z. pre emitované
znečisťujúce látky bude posúdená v časti 6.3.5 na základe výsledkov z imisného modelovania,
pričom za minimálnu výšku komína sa považuje výška, pri ktorej ešte nie je prekročená hodnota
0.5 násobku krátkodobej limitnej hodnoty znečisťujúcej látky.
6.3.4 Odstupové vzdialenos ti
Z hľadiska vplyvu emisií od posudzovanej stavby na trvalo osídlené lokality je pri nových
zdrojoch potrebné prihliadať na odstupové vzdialenosti, ktoré zaručia, že nové zdroje nebudú
mať obťažujúci vplyv na najbližšiu obytnú zástavbu.
Odporúčané odstupové vzdialenosti sú uvedené v upravenej nemeckej norme
"Immissionsschutz in der Bauleitplanung (Abstandsliste) 2007" [N2].
Navrhované zariadenie na spaľovanie (kremáciu) mŕtvych spoločenských zvierat je
kategorizované s odporúčanou odstupovou vzdialenosťou takto:
Krematórium pre malé zvieratá
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Pec na spaľovanie kadáverov Volkan 300, ktorá má byť inštalovaná v areáli VAS s.r.o. na
parcele č. 556/63 v katastrálnom území obce Mojšova Lúčka bude vo vzdialenosti:
cca 610 m od najbližšieho okraja obce Mojšova Lúčka
a
cca 660 m od najbližšieho okraja obce Mojš (viď. obr.1, časť 5.3).
Vzdialenosť navrhovan ého zariadenia od uvedených lokalít je výrazne väčšia
ako odporúčaná 100 metrová vzdiale nosť, tzn. umiestnenie technológie
s pohľadu uveden ej normy je vyhovujúce.
Vplyv na okolité komunálne ovzdušie bude posúdený aj na základe výsledkov imisného
modelovania s použitím odhadnutých emisií spaľovania kadáverov.
V prípade dodržania imisných limitov na fasáde najbližších obytných objektov bude možné
inštaláciu pece Volkán 300 na navrhovanom mieste akceptovať.

6.3.5 Zhodnoteni e znečistenia ovzduši a
Cieľom imisno-prenosového posúdenia je zhodnotiť príspevok prevádzky „Krematórium pre
zvieratá“, Mojšova Lúčka v areáli spoločnosti VAS s.r.o. k znečisteniu okolitého ovzdušia po
uvedení do prevádzky. Emisie ZL majú byť podľa legislatívy obmedzované tak, aby neboli
prekročené ich prípustné limitné koncentrácie v ovzduší vztiahnuté k predmetnému zdroju
s určitou rezervou zohľadňujúcou aj existujúce a plánované zdroje a tým zabezpečená ochrana
zdravia obyvateľov.
Hodnotené ZL
Hodnotenou znečisťujúcou látkou je formaldehyd - HCHO (viď. časť 6.3.2) ako suma TOC.
Príloha č.1, vyhlášky MŽP SR č.244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia stanovuje limitné a cieľové
hodnoty imisií základných znečisťujúcich látok na ochranu zdravia ľudí a termíny ich
dosiahnutia.
Limitná hodnota na ochranu zdravia ľudí vo voľnom ovzduší pre organickú látku formaldehyd,
ktorá nepatrí medzi ZZL nie je uvedenou vyhláškou stanovená. Z tohto dôvodu bol na
interpretáciu výsledkov imisného posúdenia použitý koeficient pre formaldehyd zo zoznamu
krátkodobých limitných hodnôt znečisťujúcich látok uverejnený vo Vestníku MŽP SR podľa
návrhu MZ SR.
Limitná hodnota:
HCHO pre priemerované obdobie 1 hod =
50 µg/m3.
Čuchový prah - hodnotená znečisťujúca organická látka formaldehyd zapácha pri výrazne
vyšších koncentráciách ako je uvedená limitná hodnota. Publikované hodnoty sú v intervale od
0.25 až do 1 ppm. Formaldehyd pomerne rýchlo oxiduje a rozpadá na konečné oxidačné
produkty – oxidy uhlíka. Čuchový (detekčný) prah zodpovedá koncentrácii, kedy 50%
skúmaných osôb pocíti čuchový vnem.

Vplyv okolitých zdrojov ZO na navrhovanú činnosť
Jestvujúce zdroje ZO v areáli VAS s.r.o. Mojšova Lúčka, parné kotly na ZPN nemajú priamy vplyv
prevádzku navrhovanej činnosti.
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Mobilné zdroje
Intenzita dopravy súvisiaca s prevádzkou navrhovanej činnosti, tzn. príchodom a odchodom
zákazníkov neovplyvní významne intenzitu dopravy na ceste II/2089.

Imisné pomery
Na posúdenie dostatočnosti rozptylu znečisťujúcich látok bola použitá metodika umožňujúca
odhadnúť maximálne koncentrácie vo zvolených výškach na fasáde okolitej zástavby. Avšak je
potrebné poznamenať, že uvedená metodika nezohľadňuje prekážky (terénne, stavebné alebo
vegetáciu) medzi zdrojom emisií a receptorom, ktoré spôsobia určitý záchyt (odfiltrovanie)
pachových látok. Jedná sa teda o konzervatívny (najhorší možný) odhad príspevku od zdroja
znečisťovania ovzdušia.
Modelové výpočty maximálnych krátkodobých a priemerných ročných koncentrácií
hodnotenej znečisťujúcej látky formaldehyd boli vykonané pri MTV pece Volkan 300.
Maximálna krátkodobá koncentrácia ZL sa počíta pre najnepriaznivejšie rozptylové podmienky
a nízku rýchlosť vetra, kedy je dopad daného zdroja na znečistenie ovzdušia najvyšší. Výpočty
boli vykonané pre interval odstupových vzdialeností od 100 do 1000 m a pre konkrétne
odstupové vzdialenosti referenčných bodov, ktoré predstavujú najbližší okraj obce Mojšova
Lúčka a obce Mojš. Maximálne krátkodobé koncentrácie boli vybrané zo všetkých tried
stability atmosféry a rýchlosti vetra. Výpočet priemerných ročných koncentrácii bol vykonaný
pre oblasť 1200x1200 m.
Poznámka: Emisia znečisťujúcej látky TOC bola prepočítaná na konečný zvolený produkt
rozpadu organických látok – formaldehyd (HCHO).
Imisná situácia pr ed r ealizáciou navrhovanej činnosti
Hodnotené územie nie je v zmysle § 9 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší oblasťou vyžadujúcou
osobitnú ochranu ovzdušia. Podľa výsledkov celoplošného modelového hodnotenia
priemerných ročných koncentrácií znečisťujúcich látok na Slovensku, v správach o kvalite
ovzdušia vydávaných SHMÚ, v lokalite umiestnenia zdroja pre najsledovanejšiu ZZL PM10
priemerné ročné koncentrácie na úrovni medzi 15 až 20 µg/m3. Posudzovaná znečisťujúca látka
formaldehyd nie je celoplošne sledovaná a hodnotená.
V súčasnosti v areáli spoločnosti VAS s.r.o. nie sú žiadne stacionárne zdroje emitujúce
formaldehyd.

Imisná situácia po realizácii navrhov anej činnosti
Pre hodnotenú znečisťujúcu látku suma TOC ako formaldehyd od zdroja znečisťovania ovzdušia
„Krematórium pre zvieratá“, Mojšova Lúčka sú v nasledujúcich výstupoch prezentované
výsledky modelových výpočtov.
Príspevky maximálnych krátkodobých koncentrácií (najvyššie maximálne hodnoty koncentrácií
zo všetkých modelom počítaných situácií v danej vzdialenosti) vo zvolenom intervale
vzdialeností a v referenčných bodoch. Príspevky vypočítaných koncentrácií uvedené v tabuľke
sú pre lepšiu názornosť prepočítané aj na percentuálny podiel limitnej hodnoty resp. najnižšej
publikovanej hodnoty detekčného prahu formaldehydu. Grafická interpretácia výsledkov je
uvedené v nasledujúcom grafe.

Oprávnená osoba:
RNDr. Juraj Brozman
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Odborný posudok vo veci imisno-prenosového posudzovania

Evidenčné číslo posudku:

Krematórium pre zvieratá, Mojšova Lúčka

02/42/410/2004-6.1/2018

Tab. 3: Maximálne príspevky Σ TOC (formaldehydu) od navrhovanej činnosti (ZZO)
pri konzervatívnom odhade emisií na úrovni emisných limitov
Referenčná oblasť

Mojšova Lúčka
Mojš

Max. príspevky ZL formandehyd

Vzdialenosť
od ZZO
[m]

max. konc.
3
*µg/m ]

% limitnej hodnoty
3
[50 µg/m = 100%]

% čuchového prahu
[0.25 ppm = 100%]

100
200
300
400
500
600
610
660
700
800
900
1000

0.3501
0.236
0.163
0.124
0.101
0.086
0.084
0.079
0.075
0.066
0.060
0.055

0.70%
0.47%
0.33%
0.25%
0.20%
0.17%
0.17%
0.16%
0.15%
0.13%
0.12%
0.11%

0.10%
0.07%
0.05%
0.04%
0.03%
0.03%
0.03%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%

Graf. 1: Grafická interpretácia výsledkov Tab.3
*µg/m3+

0.4

% limitnej hodnoty

% detekčného prahu

1.2%

0.35
0.3
0.25
0.2
0.15

0.084

0.1

0.8%

0.6%

Mojš

Mojšova Lúčka

Komcentrácia *µg/m 3 ]

1.0%

0.4%

0.079
0.2%

0.17% 0.16%

0.05

0.03%

0.02%

0
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Vzdialenosť od zdroja *m+

Z výsledkov uvedených v Tab. 5 a grafickej interpretácie vyplýva, že príspevky maximálnych
krátkodobých koncentrácií ZL (pri najnepriaznivejších rozptylových podmienkach) od
navrhovanej činnosti kremácie malých spoločenských zvierat v nízkokapacitnom spaľovacom
zariadení Volkan 300 pri konzervatívnom odhade emisií (na úrovni emisných limitov pri
odhadnutom množstve spalín) sú v referenčných bodoch výrazne pod limitnou hodnotou aj
detekčným prahom ( < 1%).

Oprávnená osoba:
RNDr. Juraj Brozman
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02/42/410/2004-6.1/2018

V prípade navrhovanej činnosti „Krematóri um pre zvieratá“, Mo jšova Lúčka
sa jedná o nový zdroj znečisťovania ovzdušia, pri prevádzke ktorého by
príspevky koncentráci í ZL nemali presiahnuť 0.5 násobku limitnej hodnoty .
Táto podmienka , ako vidieť z výsledkov modelových výpočtov, j e sp l n en á .
Pre ilustráciu uvádzam grafický výstup priemerných ročných koncentrácií, z ktorého vidieť
rozloženie imisného zaťaženia v okolí posudzovaného zdroja. Priemerné koncentrácie sú veľmi
nízke.
Obr.: 3

Oprávnená osoba:
RNDr. Juraj Brozman
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Odborný posudok vo veci imisno-prenosového posudzovania
Krematórium pre zvieratá, Mojšova Lúčka

Evidenčné číslo posudku:
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Na zákl ade uvedených výsledkov možno konštatov ať :
Imisné zaťaženie hodnoten ou znečisťujúcou látkou od navrhovanej činnosti
„Krematórium pre zvieratá“, Mojšova Lúčka , v prípade realizácie, aj pri
najhorších rozptylových podmienkach bude hlboko pod 0.5 násobkom
limitnej hodnoty, uverejnenej vo Vestníku MŽP SR, ktorá je podmienkou pre
prevádzku nových zdrojov ZO .
Výška komína
Modelové výpočty koncentrácií ZL preukázali, že výška komína spaľovacej
pece Volkan 300 uvedená v projektovej d okumentácii 5.6 m nad terénom s
rezervou vyhovuj e pre parametre prevádzky uvedené v časti 4. tohto
posúdenia a tým spĺňa aj všeobecné podmienky pre zabezpečeni e rozptylu
emisií prílohy č.9 k vyhláške MŽP SR č.410/2012 Z.z.
Obťažovanie zápachom - maximálne krátkodobé prísp evky
Σ TOC
prezentovan ej ako formaldehyd od navrhovanej činnosti pri spaľovaní
kadáverov malých d omácich zvierat v referenčných bodoch ani v celej
výpočtovej oblasti ned osiahnu koncentrácie obťažujúce zápachom .

6.3.6 Monitor ovanie kvality ovzdušia
Vzhľadom na charakter prevádzky a výkon zariadenia nie je potrebné monitorovanie kvality
ovzdušia.

7. Iné dôležité skutočnosti
Poskytnutá dokumentácia neobsahovala niektoré údaje potrebné k vypracovaniu imisnoprenosového posúdenia. Tieto boli dostatočným spôsobom doplnené po viacerých nasledujúcich
konzultáciách so zástupcami objednávateľa, spracovateľa projektovej dokumentácie
a dodávateľa technológie.

Oprávnená osoba:
RNDr. Juraj Brozman
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Krematórium pre zvieratá, Mojšova Lúčka

Evidenčné číslo posudku:
02/42/410/2004-6.1/2018

8. Záver posudku a podmienky súhlasu
8.1 Súhrnný výsledok posúdenia
Predmet posudzovania „Krematórium pre zvieratá “, Mojšova Lúčka spĺňa
požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené právnymi predpismi vo veci ach
ochrany ovzdušia pre nové zdroje znečisťovania ovzdušia .
Na základe predchádzajúceho hodnotenia

odporúčam
OÚ OSŽP Žilina vydať súhlas k umiestneniu a povoleniu stav by stredného zdroja
podľa § 17 ods. 1 písm . a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších
predpisov.

8.2 Návrh podmienok na vydanie súhlasu
P1: V rámci skúšobnej prevádzky vykonať prvé jednorazové meranie emisií ZL z komína pece
Volkan 300 v rozsahu uvedenom v bode 6.3.2 posudku

8.3 Poučenie o platnosti výsledku posúdenia
Súhrnný výsledok posúdenia nie je súhlasom štátnej správy ochrany ovzdušia a ani nezakladá
nárok na vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia podľa osobitných právnych
predpisov.

Posudok má 19 strán textu.

V Martine, 19. novembra 2018
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