OBVODNÝ ÚRAD ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA KOŠICE – OKOLIE
Adlerova 29, 040 22 Košice
Číslo: 2013/01037

Košice, 10.06.2013

ROZHODNUTIE

Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie vydáva podľa § 29 zákona
č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, na základe zámeru „Splyňovacia stanica biomasy Janík“,
navrhovateľa AMARCO BGS, s.r.o., Hlavná 104, 040 01 Košice po ukončení zisťovacieho konania
toto rozhodnutie:
Navrhovaná činnosť „Splyňovacia stanica biomasy Janík“ zahŕňajúca výstavbu a prevádzku
splyňovacej stanice na spracovanie biomasy z lesníckej a poľnohospodárskej výroby (drevná
štiepka, slama) na plyn a z neho na elektrickú energiu a teplo; s umiestnením: Košický kraj, okres
Košice - okolie, obec Janík, p.č. 509/6 (reg. "C") k.ú. Janík
sa nebude posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať
o povolenie podľa osobitných predpisov.

Odôvodnenie:
Obvodný úrad životného prostredia Košice – okolie dňa 6/5/2013 prijal listom zn.
KE 215/2013 zo dňa 22.04.2013 od spoločnosti KE Inžiniering, s.r.o., Klimkovičova 11, 040 23
Košice (ďalej len zástupca) zastupujúcej navrhovateľa AMARCO BGS, s.r.o., Hlavná 104, 040 01
Košice (ďalej len navrhovateľ) žiadosť podľa § 22 ods. 7 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“), o upustenie od variantného riešenia navrhovanej činnosti
„Splyňovacia stanica biomasy Janík“.
Na základe písomnej žiadosti zástupcu navrhovateľa, OÚŽP Košice – okolie podľa § 22 ods. 7
zákona upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. 2013/00938
zo dňa
29.04.2013.
Zástupca listom zn. KE 215/2013 zo dňa 02.05.2013 predložil OÚŽP Košice – okolie dňa
06.05.2013 podľa § 22 zákona zámer „Splyňovacia stanica biomasy Janík“.
Zámer svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona, kapitola 9. Infraštruktúra, položka
č. 14. Projekty rozvoja obcí vrátane písm. a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak
nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy mimo zastavaného územia od 1 000 m 2 podlahovej
plochy podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré OÚŽP Košice – okolie vykonal podľa § 29 zákona.
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V rámci zisťovacieho konania OÚŽP Košice - okolie rozoslal zámer podľa § 23 ods. 1
zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu
a dotknutej obci.
Na OÚŽP Košice - okolie v stanovenej lehote doručili svoje písomné stanoviská tieto subjekty:
1. Ministerstvo hospodárstva SR listom č. 936/2008-3220 zo dňa 17.05.2013 nepožaduje
posudzovanie predmetného zámeru podľa zákona. Ďalej upozorňuje, že stanovisko sekcie
energetiky MH SR nenahrádza osvedčenie o súlade investičného zámeru s dlhodobou
koncepciou energetickej politiky.
2. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR listom č. 14453/2013/B211STEÚ/32717 žiada aby dopravné napojenie areálu splyňovacej stanice bolo prerokované
so správcom dotknutej cestnej komunikácie a jeho požiadavky boli rešpektované a zohľadnené
v plnom rozsahu. Súhlasí s ukončením procesu posudzovania po ukončení zisťovacieho konania
v zmysle zákona.
3. Obvodný úrad ţivotného prostredia Košice – okolie
za jednotlivé úseky odboru starostlivosti o životné prostredie:

zaujal nasledovné stanovisko

Listom zo dňa 14.05.2013 z hľadiska ochrany vodných pomerov nemá k zámeru
pripomienky.
Listom č. 2013/01085 zo dňa 03.06.2013 z hľadiska ochrany ovzdušia konštatuje, že
záujmové územie je situované v k.ú. Janík p.č. 509/6 (reg. „C“), ktoré v zmysle § 9 ods. 1
zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov nie je v oblasti vyžadujúcej
osobitnú ochranu ovzdušia. Územie výstavby tvorí pozemok situovaný 600 m severne od okraja
obce Janík.
Podľa predloženého zámeru zdrojom emisií sú kogeneračné jednotky a zariadenie
na splyňovanie biomasy. Zariadenie na splyňovanie je zakategorizované v zmysle vyhl.
č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší ako:
1.4.1 Výroba generátorového plynu, svietiplynu a syntéznych plynov v množstve > 0.
Kogeneračné jednotky sú zakategorizované v zmysle vyhl. č. 410/2012 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší ako:
1.1.2 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín
a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým
tepelným príkonom ≥ 0,3 MW.
K predloženému zámeru má pripomienku:
V zámere z hľadiska posúdenia súčasného stavu znečistenia ovzdušia boli použité neaktuálne
údaje (z roku 2000 až 2007).
Pre ďalší proces schvaľovania predmetnej stavby požaduje:
- Dodržať vzdialenosť umiestnenia navrhovanej činnosti (zdroja znečisťovania ovzdušia)
od najbližšej obytnej zástavby tak, ako je uvedené v zámere (najbližšia obytná zástavba sa
nachádza južne od navrhovanej splyňovacej stanice vo vzdialenosti cca 500 m. – str. 35),
najmenej však 300 m.
- V ďalšom stupni PD jednoznačne určiť výšku všetkých výduchov, tak aby bol zabezpečený
dostatočný rozptyl emisií znečisťujúcich látok.
- Na umiestnenie nových veľkých resp. stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia je potrebný
súhlas príslušného orgánu (OÚŽP Košice – okolie) podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona
č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
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Z hľadiska ochrany prírody a krajiny listom č. 2013/01087 zo dňa 28.05.2013
konštatoval, že predmetné územie je súčasťou geomorfologického celku Košická kotlina
a podcelku Košická rovina. V katastrálnom území obce Janík platí prvý stupeň ochrany podľa
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Podľa RÚSES okresu Košice - okolie v blízkosti riešenej lokality je situovaný biokoridor
regionálneho významu sledujúci tok Ida a Čečejovský potok. Sútok Idy a Čečejovského potoka
je regionálnym biocentrom a zároveň genofondovo významnou lokalitou ( Druhotné lesné
spoločenstvo drevín. Spoločenstvo ľabtušky hôrnej, kolibiarika sykavého, rybárika riečneho,
ďatľa čierneho a veľkého ).
Vzhľadom na lokalizáciu stavby do intenzívne využívanej poľnohospodárskej krajiny v prvom
stupni ochrany uvádza, že plánovanú činnosť je možné uskutočniť. Požaduje však, aby boli
dodržané nasledujúce podmienky:
- zvýšenú pozornosť venovať toku Ida na severnej hranici areálu z dôvodu jeho ochrany pred
možným únikom znečistenia do vôd a pôdy.
Z hľadiska odpadového hospodárstva listom č. 2013/01088 zo dňa 28.05.2013 má
nasledovné pripomienky:
 V ďalšom stupni projektovej prípravy stavby žiada pre etapu výstavby aj pre etapu
prevádzkovania stavby uviesť:
 množstvo odpadov, ktorého vznik sa predpokladá,
 reálny spôsob nakladania so vzniknutými druhmi odpadov,
 spôsob nakladania s pyrolýznym popolom (ako bude likvidovaný, ak o neho
nebude záujem).
 Počas výstavby, ako aj počas prevádzky dodržiavať ustanovenia §§ 18 a 19 zákona
č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a ostatné platné právne predpisy
na úseku odpadového hospodárstva.
Upozorňuje, že ku kolaudácii je potrebné zdokladovať množstvo a spôsob naloženia s odpadmi,
ktoré vznikli počas výstavby.
OÚŽP Košice – okolie netrváme na posudzovaní podľa zákona.
4. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice - okolie listom
č. 13/2013/01019 zo dňa 15.05.2013 dal k zámeru nasledovné pripomienky:
- Z dôvodu realizácie práce v ochrannom pásme cesty III/050 176 k.ú. Janík je potrebné ešte
v územnom konaní požiadať cestný správny orgán o povolenie výnimky zo zákazu činnosti
alebo obmedzenia činnosti v ochrannom pásme cesty III/050 176 podľa § 11 zákona
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení.
- V prípade zriadenia prístupovej komunikácie – SO 0 z cesty III/050 176 k.ú. Janík je potrebné
požiadať cestný správny orgán o povolenie zriadenia prístupovej komunikácie podľa § 3b)
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení.
- V prípade ak dôjde k realizácii nových prípojok SO 03 – SO 08 (VN NN siete, voda, kanál ,
plyn, tel. káble) pretlakom, križovaním cesty III/050 176 k.ú. Janík alebo k prácam
prebiehajúcim priamo na vozovke je potrebné požiadať cestný správny orgán o povolenie na
zvláštne užívanie pozemnej komunikácie podľa § 8 a § 18 zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení.
- Ak by malo dôjsť počas realizácie prác k obmedzeniu premávky na ceste III/050 176 k.ú.
Janík je potrebné požiadať cestný správny orgán o určenie dopravného značenia podľa § 3
ods. 5 písm. f) resp. o povolenie na čiastočnú uzávierku cesty podľa § 7 zákona č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení.
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- Pri každej z vyššie uvedených činností je potrebné požiadať o vyjadrenie príslušného správcu
cesty a Okresný dopravný inšpektorát, ktorými sú Správa ciest KSK resp. OR PZ ODI Košice
– okolie.
5. Obvodný úrad Košice – okolie, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia listom
č. ObU-KS-CO A/2013/04438 zo dňa 24.05.2013 uviedol, že z hľadiska požiadaviek civilnej
ochrany nemá pripomienky k zámeru. Zámer nemusí byť posudzovaný podľa zákona. Žiada
ďalšie stupne projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie zaslať na vyjadrenie.
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva listom č. 2013/02715-02/HŽP zo dňa 20.05.2013
konštatuje, že zámer je možné z hľadiska požiadaviek na ochranu, podporu a rozvoj verejného
zdravia akceptovať. Posudzovanie je možné ukončiť na úrovni zámeru.
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach listom č. ORHZ-KE31010-011/2013 zo dňa 16.05.2013 z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik
negatívnych vplyvov na životné prostredie.
8. Úrad košického samosprávneho kraja v liste č. 1172/2013ORRPaIP/14587 zo dňa
24.05.2013 uviedol, že je potrebné riešiť vhodnosť umiestnenia areálu z hľadiska
protipovodňovej ochrany toku Ida a následnej možnej kontaminácie povrchových vôd látkami
škodiacimi vodám.
Opis dopravného napojenia v kapitole IV.1.7. Nároky na dopravu, nezodpovedá predpokladanej
skutočnosti, žiadame kapitolu upraviť podľa predloženého zámeru.
Prístup k bioplynovej stanici bude zabezpečený účelovou komunikáciu z obce Janík. Počas
výstavby pri preprave stavebných materiálov, zeminy a technológie bioplynovej stanice nesmú
byť prekročené maximálne povolené hmotnosti nákladných vozidiel. Nesmie dochádzať
k znečisteniu, ani poškodeniu cesty III. triedy prechádzajúcej obcou Janík.
Realizácia navrhovanej činnosti prináša sociálne a ekonomické úžitky nielen v rámci obce
Janík, ale aj v rámci regiónu.
Pri rešpektovaní pripomienok, minimálnom zásahu do ŽP a prehodnotení vplyvov zariadenia
a celej navrhovanej činnosti na ovzdušie, podzemné vody, pôdu, za dodržania všetkých limitov
v súlade s platnou legislatívou v ochrane vôd, ochrane ovzdušia, ochrane prírody a krajiny ako
aj zosúladenie s legislatívou o nakladaní s odpadmi, bezpodmienečnej realizácie opatrení na
zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti na životné prostredie súhlasí Úrad KSK so zámerom
v predloženom variante a ukončením posúdenia zámeru v zisťovacom konaní.
9. Obec Janík zastúpená starostom listom č. 63/2013 zo dňa 30.05.2013 schvaľuje umiestnenie
stavby Splyňovacej stanice biomasy Janík na p.č. 509/6 (reg. „C“).
Verejnosť k zverejnenému zámeru v stanovenej lehote nezaslala žiadne pripomienky.
OÚŽP Košice - okolie v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska
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 a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal
pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov, vrátane verejnosti
a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je
ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu
s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení
činnosti podľa osobitných predpisov.
Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli požiadavky
vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení
činnosti podľa osobitných predpisov:
 Dodržať vzdialenosť umiestnenia navrhovanej činnosti (zdroja znečisťovania ovzdušia)
od najbližšej obytnej zástavby tak, ako je uvedené v zámere (najbližšia obytná zástavba sa
nachádza južne od navrhovanej splyňovacej stanice vo vzdialenosti cca 500 m. – str. 35),
najmenej však 300 m.
 V ďalšom stupni PD jednoznačne určiť výšku všetkých výduchov, tak aby bol zabezpečený
dostatočný rozptyl emisií znečisťujúcich látok.
 Na umiestnenie nových veľkých resp. stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia je potrebný
súhlas príslušného orgánu (OÚŽP Košice – okolie) podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona
č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
 Zvýšenú pozornosť venovať toku Ida na severnej hranici areálu z dôvodu jeho ochrany pred
možným únikom znečistenia do vôd a pôdy.
 V ďalšom stupni projektovej prípravy pre etapu výstavby aj pre etapu prevádzkovania stavby
uviesť:
- množstvo odpadov, ktorého vznik sa predpokladá,
- reálny spôsob nakladania so vzniknutými druhmi odpadov,
- spôsob nakladania s pyrolýznym popolom (ako bude likvidovaný, ak o neho nebude
záujem).
 Počas výstavby, ako aj počas prevádzky dodržiavať ustanovenia §§ 18 a 19 zákona č. 223/2001
Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a ostatné platné právne predpisy na úseku
odpadového hospodárstva.
 Ku kolaudácii je potrebné zdokladovať množstvo a spôsob naloženia s odpadmi, ktoré vznikli
počas výstavby.
 Z dôvodu realizácie práce v ochrannom pásme cesty III/050 176 k.ú. Janík je potrebné ešte
v územnom konaní požiadať cestný správny orgán o povolenie výnimky zo zákazu činnosti
alebo obmedzenia činnosti v ochrannom pásme cesty III/050 176 podľa § 11 zákona
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení.
 V prípade zriadenia prístupovej komunikácie – SO 0 z cesty III/050 176 k.ú. Janík je potrebné
požiadať cestný správny orgán o povolenie zriadenia prístupovej komunikácie podľa § 3b)
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení.
 V prípade ak dôjde k realizácii nových prípojok SO 03 – SO 08 (VN NN siete, voda, kanál ,
plyn, tel. káble) pretlakom, križovaním cesty III/050 176 k.ú. Janík alebo k prácam
prebiehajúcim priamo na vozovke je potrebné požiadať cestný správny orgán o povolenie na
zvláštne užívanie pozemnej komunikácie podľa § 8 a § 18 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení.
 Ak by malo dôjsť počas realizácie prác k obmedzeniu premávky na ceste III/050 176 k.ú. Janík
je potrebné požiadať cestný správny orgán o určenie dopravného značenia podľa § 3 ods. 5 písm.
f) resp. o povolenie na čiastočnú uzávierku cesty podľa § 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení.
 Pri každej z vyššie uvedených činností je potrebné požiadať o vyjadrenie príslušného správcu
cesty a Okresný dopravný inšpektorát, ktorými sú Správa ciest KSK resp. OR PZ ODI Košice –
okolie.
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 Počas výstavby pri preprave stavebných materiálov, zeminy a technológie bioplynovej stanice
nesmú byť prekročené maximálne povolené hmotnosti nákladných vozidiel. Nesmie dochádzať
k znečisteniu, ani poškodeniu cesty III. triedy prechádzajúcej obcou Janík.
 Rešpektovať všetky ostatné pripomienky a podmienky uvedené v stanoviskách dotknutých
orgánov.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 9 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí
verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie: Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto sa voči nemu nemožno
odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb.
Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. Oľga Kormošová
zastupujúca prednostka

Doručí sa:
1. KE Inžiniering, s.r.o., Klimkovičova 11, 040 23 Košice
2. Obec Janík, zastúpená starostom, 044 05
Na vedomie:
1. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava,
Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava
2. OÚŽP Košice – okolie, Adlerova 29, Košice
3. Obvodný úrad Košice – okolie, Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Hroncova 13,
Košice
4. RÚVZ, Ipeľská 1, Košice
5. OR HaZZ v Košiciach, Požiarnická 4, Košice
6. Krajský pamiatkový úrad v Košiciach, Hlavná 25, Košice
7. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice – okolie, Hroncova 13,
Košice
8. Úrad KSK, Nám. Maratónu mieru 1, Košice

