OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE - OKOLIE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hroncova 13

041 70 Košice
____________________________________________________________________________________

Číslo spisu

Košice

OU-KS-OSZP-2020/008225-052

14. 08. 2020

Vybavuje

ROZHODNUTIE
vydané v zisťovacom konaní
Popis konania / Účastníci konania
Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy príslušný podľa
§1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení 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“), rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona na základe oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti „Splyňovanie biomasy Janík“, predloženého navrhovateľom AR DONAX s.r.o., Mlynárska 11, 040 01
Košice v spojení s § 18 ods. 2 písm. b) tohto zákona a po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej
činnosti podľa § 29 zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov takto:
Zmena navrhovanej činnosti „Splyňovanie biomasy Janík“, ktorá je umiestnená: Košický kraj, okres Košice - okolie,
obec Janík, p. č.509/6, 509/9, 509/11, 509/12 k. ú. Janík
sa bude 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.
Odôvodnenie
Spoločnosť AR DONAX s.r.o., Mlynárska 11, 040 01 Košice (ďalej len navrhovateľ) listom zo dňa 09.06.2020
predložila Okresnému úradu Košice – okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 zákona oznámenie
o zmene navrhovanej činnosti „Splyňovanie biomasy Janík“, vypracované podľa prílohy č. 8a zákona.
Činnosť svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona zaradená do kapitoly 9. Infraštruktúra, č. 16. 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 m² podlahovej plochy podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré Okresný
úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal podľa § 29 zákona. Na zisťovacie konanie
sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov, okrem osobitosti konania ustanovených v § 20 a 20a) zákona. Správne konanie vo
veci zistenia, či zmena navrhovanej činnosti podlieha posudzovaniu podľa zákona začalo predložením oznámenia o
zmene navrhovanej činnosti na zisťovacie konanie na Okresný úrad Košice – okolie dňa 09.06.2020.

OU-KS-OSZP-2020/008225-0032757/2020

1/8

Navrhovaná zmena činnosti sa má realizovať na území Košický kraj, okres Košice - okolie, obec Janík, p. č.509/6,
509/9, 509/11, 509/12 k. ú. Janík.
Zmena navrhovanej činnosti spočíva v doplnení pôvodných surovinových zdrojov pre výrobu plynu z biomasy
(zahŕňa drevnú štiepku, energetické plodiny a obilnú slamu). Novými vstupnými surovinovými zdrojmi pre výrobu
plynu v navrhovanej činnosti bude okrem spomínanej biomasy aj tuhé druhotné palivo (TDP) v pomere minimálne
30% obsahu biomasy a maximálne 70% obsahu TDP. V rámci navrhovanej činnosti sa plánuje ročne spracovať
maximálne 9 200 t paliva (s obsahom 85% sušiny).
Pre navrhovanú činnosť sa bude vyžadovať stavebné povolenie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a súhlas Okresného úradu Košice –
okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17, ods. 1 písmena c) zákona
č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 29 ods. 6 zákona zaslal oznámenie
o zmene navrhovanej činnosti „Splyňovanie biomasy Janík“ obci Janík, zastúpenej starostom a dotknutým subjektom
listom zo dňa 12.06.2020. Okresný úrad Košice – okolie zverejnil uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
na webovom sídle MŽP SR na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/splynovanie-biomasy-janik
Na Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie v stanovenej lehote doručili svoje písomné
stanoviská tieto subjekty:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky listom č. 19593/2020/IDP/47376 zo dňa 16.06.2020
uvádza, že v ďalšom stupni prípravy zmeny činnosti „Splyňovanie biomasy Janík“ má nasledovné pripomienky a
požiadavky:
- navrhovanú stavbu je potrebné odsúhlasiť so správcom a vlastníkom ovplyvnených komunikácií,
- všetky dopravné parametre je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými normami STN a technickými predpismi,
- je potrebné doplniť informáciu o počte parkovacích stojísk, vrátane ich výpočtu v súlade s príslušnými normami
STN.
MDV SR súhlasí s ukončením procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovanej zmeny činnosti
„Splyňovanie biomasy Janík“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po uskutočnení zisťovacieho konania.
Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie zaujal za jednotlivé zložky starostlivosti o
životné prostredie nasledovné stanoviská :
Listom č. OU-KS-OSZP-2020/008494 zo dňa 16.06.2020 z hľadiska štátnej vodnej uvádza nasledovné pripomienky:
žiadame spresniť, či budú predmetom stavby aj prevádzkové súbory uvádzané v stavebnom povolení č. 155/2013,
upozorňujú, že v stavebnom povolení č. 155/2013 bola obcou Janík povolená aj stavba studne + vodovodná prípojka.
Studňa je v zmysle § 52 zákona č.364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) vodnou stavbou,
na vydanie povolenia ktorej, je príslušný Okresný úrad Košice – okolie, OSŽP, úsek štátnej vodnej správy, nie obec.
So žiadosťou o vydanie stavebného povolenia na stavbu studne je potrebné požiadať aj o vydanie povolenia na odber
podzemných vôd podľa § 21ods. 1 písm. b) vodného zákona. K žiadosti je potrebné predložiť aj hydrogeologický
posudok.
Listom č. OU-KS-OSZP-2020/008462 zo dňa 22.06.2020 z hľadiska ochrany ovzdušia uvádza nasledovné
pripomienky :
1) Doporučujeme zdroj znečisťovania ovzdušia „Splyňovanie biomasy Janík“ premenovať na „Splyňovanie biomasy
a tuhého druhotného paliva Janík“.
2) V zmysle súčasne platnej legislatívy ochrany ovzdušia je potrebné opraviť kategorizáciu zdroja znečisťovania
ovzdušia nasledovne:
1. PALIVOVO-ENERGETICKÝ PRIEMYSEL
1.4 Zariadenia na splyňovanie alebo skvapalňovanie palív s celkovým menovitý tepelným príkonom v MW
b) iných palív okrem zariadení na výrobu bioplynu a na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi podľa bodu 5.7
1.4.2 Stredný zdroj znečisťovania ovzdušia (celkový nainštalovaný menovitý tepelný príkon > 0,3 a < 20 MW).
3) TDP musí byť certifikované a spĺňať požiadavky v zmysle vyhlášky MŽP SR č.228/2014 Z. z., ktorou sa
ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách.
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4) K rozhodnutiu o povolení zmeny stavby: „Splyňovanie biomasy-Janík“, ktorého súčasťou je vyššie menovaný
zdroj znečisťovania ovzdušia (zatiaľ nebol realizovaný) je potrebné žiadať nový súhlas z hľadiska ochrany ovzdušia.
Predložený zámer z hľadiska ochrany ovzdušia po akceptovaní vyššie uvedených pripomienok je možné akceptovať
a nepožadujeme, aby bol posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Listom č. OU-KS-OSZP-2020/008478 zo dňa 16.06.2020 uvádza, že pri nakladaní so stavebnými odpadmi pri
výstavbe je nutné dodržiavať súlad s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve a s VZN obce Janík.
K zmene navrhovanej činnosti „Splyňovanie biomasy-Janík“ nemá z hľadiska odpadového hospodárstva žiadne
pripomienky.
Úrad košického samosprávneho kraja listom č. 2762/2020/ORRÚPŽP/22200 zo dňa 23.06.2020 uvádza, že
predmetom zmeny navrhovanej zmeny činnosti je okrem názvu navrhovanej činnosti aj zásadná zmena
vstupných surovín. Pôvodný zámer pod názvom „Surovinové zhodnocovanie plastov“ bol zameraný na termické
zhodnocovanie zmesových plastov využitím metódy nízkoteplotnej katalytickej depolymerizácie na komponent
tekutých a plynných palív. S týmto návrhom činnosti posúdenej v súlade so zákonom NR SR č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v roku 2014, Úrad KSK nesúhlasil a vo svojom stanovisku č. 1162/2014/ORRPaIP/33419 zo dňa 21.11.2014 ho
odmietol.
V súčasnosti je predkladaná zmena činnosti toho istého navrhovateľa AR DONAX s.r.o. so sídlom v Košiciach,
kde názov činnosti zmenil na „Splyňovanie biomasy Janík“. Ako sa v predkladanej zmene uvádza v kapitole 2.1
„nedochádza k zmene technického a technologického riešenia“ a teda pôjde naďalej o energetické zhodnocovanie
plastov (TPD). Zmena nastáva vo vstupných surovinách, kde je navrhovaných na energetické zhodnotenie 30%
biomasy a 70% tzv. TPD (tuhé druhotné palivo) čo je v skutočnosti polotovar vyrobený z rôznych druhov plastov.
TPD je výstup z materiálovej recyklácie plastov, papiera, textilu a dreva, ktorá je použitá na spaľovanie a výrobu
energie, čo výrazne spochybňuje deklarovaný účel splyňovania biomasy, pričom nie je možné hovoriť ani o
materiálovom zhodnocovaní plastov.
Spracovateľská kapacita prevádzky je 9.200 t/rok vstupných surovín, teda zmesového odpadu a malého množstva
biomasy.
Pripomienky k zmene činnosti z hľadiska ochrany životného prostredia a územného plánovania :
- nie je jasné konštantné zloženie TDP ako vstupných surovín a tým sú neznáme aj výstupné produkty. Ide o
energetické zhodnotenie odpadu. Nie je jasný vplyv na kvalitu ovzdušia, jeho znečistenie spracovaním (spaľovaním)
odpadu,
- žiadame špecifikovať TDP nielen súladom s STN ale aj konkrétnym zložením a jeho pôvodom,
- ak je TDP pôvodom zhodnotený zmesový plastový odpad, ktorý bude spaľovaný (energeticky zhodnocovaný) v
„splyňovacom zariadení pre biomasu“, nesúhlasíme s použitím takéhoto druhu vstupnej suroviny TDP,
- navrhovaná činnosť musí byť v súlade s územnými plánmi dotknutých obcí, na ktorých je činnosť situovaná, aj
okolitých obcí a musí byť posúdený cezhraničný vplyv činnosti, keďže činnosť je navrhovaná v blízkosti hraníc s
Maďarskou republikou (cca 3 km),
- navrhovaná činnosť je situovaná v citlivom území vodohospodársky, prírodne vzácnom území. Spracovaním
neznámych TDP (odpadov) môže dôjsť k ohrozeniu kvality vodných zdrojov,
- v širokom okolí navrhovanej činnosti nie sú situované žiadne „závadné“ prevádzky, ktoré by zhoršovali stav
životného prostredia a znižovali kvalitu života obyvateľov dotknutých obcí a návštevníkov regiónu,
- nemôžeme súhlasiť s konštatovaním, že nie je možné navrhovanú činnosť posudzovať variantne z lokalitného
hľadiska. Žiadame návrh variantného riešenia umiestnenia navrhovanej činnosti,
- to isté platí aj pre nemožnosť variantného posúdenia z technologického hľadiska. Energetické zhodnocovanie
(spaľovanie) zmesového odpadu (TAP, TPD) nemôžeme porovnávať so spaľovaním biomasy (dreva,
poľnohospodárskych prebytkov) hlavne čo sa týka výstupov, ktoré nie sú jasné (použité druhy odpadov) a majú
neporovnateľne väčší negatívny vplyv na kvalitu životného prostredia (ovzdušie, voda, imisný spád – pôda).
Pri prehodnotení vplyvov zariadenia, celej navrhovanej technológie a dostupných údajov k technológii a hlavne
následných vplyvov činnosti, pri nedefinovanom zložení TDP nesúhlasíme s navrhovanou zmenou zámeru.
Dňa 01.07.2020 si príslušný orgán, Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa §
29 ods. 10 vyžiadal doplňujúce informácií na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich zo stanovísk za
účelom rozhodnutia vo veci. Dňa 02.07.2020 doručil oprávnený zástupca spracovateľa oznámenia, ECOKAT s.r.o.
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ul. Alžbetina 28, 040 01 Košice, doc. RNDr. Katarína Kyseľová, PhD. Mailom stanovisko k pripomienkam k zmene
navrhovanej činnosti spolu s fotodokumentáciou a analýzou TDP.
Stanovisko navrhovateľa k pripomienkam Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Navrhovateľ bude v ďalšom procese postupovať v súčinnosti so správcom a vlastníkom dotknutých komunikácii.
Všetky dopravné parametre sú navrhované v súlade s príslušnými normami STN a technickými predpismi.
Parkovacie miesta a odstavné plochy boli riešené v rámci projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného
povolenia. Pre nákladnú dopravu ako aj pre osobné automobily zamestnancov a návštev budú realizované parkoviská
s počtom státí 3 pre osobné automobily a 1 pre nákladný automobil.
Stanovisko navrhovateľa k pripomienkam Okresného úradu Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie
V ďalšom procese navrhovateľ požiada príslušný Okresný úrad Košice – okolie, OSŽP, úsek štátnej vodnej správy
o vydanie stavebného povolenia na stavbu studne a súčasne požiada aj o vydanie povolenia na odber podzemných
vôd podľa § 21ods. 1 písm. b) vodného zákona.
1. V ďalšom procese navrhovateľ zdroj znečisťovania ovzdušia „Splyňovanie biomasy Janík“ premenuje na
„Splyňovanie biomasy a tuhého druhotného paliva Janík“.
2. Navrhovateľ opravil kategorizáciu zdroja znečisťovania ovzdušia na Stredný zdroj znečisťovania ovzdušia
(celkový nainštalovaný menovitý tepelný príkon > 0,3 a < 20 MW).
3. TDP bude dodávané od dodávateľov, ktorí budú oprávnení na jeho výrobu. Ku každej dodávke bude pripojené
vyhlásenie o druhotnom palive a protokol zo skúšky z akreditovaného laboratória, ktorými bude preukázané, že
palivo spĺňa požiadavky v zmysle vyhlášky MŽP SR č.228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu
palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách.
4. K rozhodnutiu o povolení zmeny stavby: „Splyňovanie biomasy-Janík“, navrhovateľ vyžiada nový súhlas z
hľadiska ochrany ovzdušia.
Navrhovateľ bude pri nakladaní so stavebnými odpadmi pri výstavbe dodržiavať súlad s platnou legislatívou v
odpadovom hospodárstve a s VZN obce Janík tak, ako je to uvedené v pôvodnom zámere aj v predloženom oznámení
o zmene navrhovanej činnosti.
Stanovisko navrhovateľa k pripomienkam Úradu Košického samosprávneho kraja.
Úrad Košického samosprávneho kraja ako zásadnú pripomienku uvádza:
„Pôvodný zámer pod názvom ..Surovinové zhodnocovanie plastov" bol zameraný na termické zhodnocovanie
zmesových plastov využitím metódy nízkoteplotnej katalytickej depolymerizácie na komponent tekutých a plynných
palív. S týmto návrhom činnosti posúdenej v súlade so zákonom NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v roku 2014, Úrad KSK
nesúhlasil a vo svojom stanovisku č. 1162/2014/ORRPaIP/33419 zo dňa 21.11.2014ho odmietol.“
Uvedené tvrdenie je nesprávne. Pôvodný zámer mal názov navrhovanej činnosti „Splyňovanie biomasy Janík“ teda
nedochádza k zmene názvu navrhovanej činnosti, ako uvádza Úrad KSK. K pôvodnému zámeru „Splyňovanie
biomasy Janík“ sa Úrad Košického samosprávneho kraja v liste č. 1172/2013ORRPaIP/14587 zo dňa 24.05.2013
vyjadril nasledovne:
„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.“
To znamená, že nie je pravdivé ani tvrdenie, že Úrad KSK s týmto zámerom nesúhlasil a vo svojom stanovisku
ho odmietol.
Všetky relevantné vplyvy na životné prostredie posudzovanej činnosti boli posúdené a vyhodnotené v rámci zámeru
„Splyňovanie biomasy Janík“. To znamená aj cezhraničné vplyvy a variantné riešenie navrhovanej činnosti, čo
uvádza Úrad KSK vo svojom stanovisku k navrhovanej zmene. Pri posudzovaní pôvodného zámeru Úrad KSK
pripomienky k cezhraničným vplyvom ani k variantnému riešeniu nevzniesol a s navrhovanou činnosťou súhlasil.
Navrhovanou zmenou sa vzdialenosť od hraníc s MR nemení a nedochádza ani k zmene variantného riešenia.
Úrad KSK namieta nejasné zloženie tuhého druhotného paliva a vplyv na kvalitu ovzdušia spaľovaním odpadu. Táto
pripomienka pravdepodobne vznikla tým, Úrad KSK vychádzal z nesprávneho pôvodného zámeru.
V roku 2015 sa vyhl. č. 367/2015 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie
o palivách, stanovili požiadavky na tuhé druhotné palivo (ďalej TDP). Vzhľadom k tomu TDP nie je odpad ako
OU-KS-OSZP-2020/008225-0032757/2020

4/8

viackrát uvádza vo svojom stanovisku Úrad KSK. Jedná sa o riadny výrobok (ako každý iný). Uvádzanie, že sa
jedná o odpad je nesprávne s zavádzajúce, zvlášť od Úradu KSK.
Požiadavky na kvalitu druhotných palív sú citovanej legislatíve presne a jasne formulované.
TDP v súčasnosti predstavuje regulárne palivo. Jeho využívanie sa rýchlo rozširuje a pre Slovensko predstavuje
okrem účelného využitia druhotných surovín aj zvýšenie energetickej sebestačnosti. Tohto roku začína TDP využívať
napr. aj elektráreň Vojany.
Dodávateľom TDP pre navrhovanú zmenu bude predbežne spoločnosť RAMEKO, s.r.o., ktorá toto palivo vyrába
vo výbornej kvalite. V prílohe tohto stanoviska prikladáme protokol z rozboru TDP akreditovaným skúšobným
laboratóriom, ktorým sú stanovené požiadavky na kvalitu palív v zmysle platnej legislatívy preukázané, ako aj
fotodokumentáciu. Vzhľadom k obsahu znečisťujúcich látok v tomto palive podľa priloženého protokolu je pri jeho
výhrevnosti 26,32 MJ/kg zrejmé, že využitie tohto paliva je pre životné prostredie únosnejšie ako klasickej biomasy.
Úrad KSK napriek tomu uvádza, navrhovaná zmena bude mať neporovnateľné väčší negatívny vplyv na kvalitu
životného prostredia (ovzdušie, voda, imisný spád-pôda).
Úrad KSK pri hodnotení pôvodného zámeru mal pripomienku k zaťaženiu cesty III. triedy prechádzajúcej obcou
Janík. Navrhovanou zmenou sa toto zaťaženie zníži až o 400 prejazdov nákladných vozidiel ročne. To sa premietne
aj do zníženia emisii z prevádzky vozidiel. To znamená, že navrhovanou zmenou dôjde k preukázateľnému zníženiu
emisii z dopravy.
Navrhovaná zmena sa oproti pôvodnému zámeru prejaví pozitívne aj ako priamy priaznivý vplyv tým, že sa využije
surovina, ktorá je energetický účinnejšia, čo znamená, že potreba TDP oproti pôvodnému palivu (biomase) bude
oveľa nižšia, čo bude mať priaznivý vplyv na životné prostredie vzhľadom aj na nižší objem emisii znečisťujúcich
látok do ovzdušia, čo je preukázané aj pripojeným protokolom z laboratórneho rozboru TDP akreditovaným
laboratóriom.
Pripomienky Úradu KSK považujeme za nerelevantné vzhľadom k tomu, že Úrad KSK pri posudzovaní navrhovanej
zmeny mylne vychádza z úplne iného pôvodného zámeru, ktorý má úplne iné vstupy, výstupy, technologické
vybavenie aj proces spracovania, a tým aj úplne odlišné vplyvy na životné prostredie.
Dňa 02.07.2020 doručil KSK vyjadrenie k stanovisku navrhovateľa, v ktorom uvádza, že vo vyjadrení navrhovateľa
ide o porovnávanie stanoviska k pôvodnému zámeru činnosti a stanoviska k zmene činnosti. Ak ide o zmenu
vstupných materiálov (TDP – pomleté plasty) nie je možné tvrdiť, že to nebude mať odlišný vplyv na životné
prostredie, ako keby bola splyňovaná len drevoštiepka a iná biomasa. KSK žiada povinné posúdenie činnosti v
súlade so stanoviskom k zmene činnosti
Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-KS-OSZP-2020/008225-007 zo
dňa 24.06.2020 zaslal účastníkom konania a zúčastneným osobám oznámenie o možnosti vyjadrenia sa k podkladom
rozhodnutia v zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len Správny poriadok). Do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na
Okresnom úrade Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie v čase úradných hodín a to v lehote 5 dní
odo dňa doručenia uvedeného oznámenia.
Na základe uvedeného oznámenia sa v stanovenej lehote účastníci konania a zúčastnené osoby nevyjadrili.
Stanoviská od obce Janík, Starostov zriaďujúcich Spoločný úrad samosprávy v obci Krasznokvajda, 3821
Krasznokvajda, Scholtz Albin tér 3. a dotknutej verejnosti, konkrétne: Ing. Erik Zelený, Janík 205, 044 05 Janík,
Ing. Ivana Vanyová, Janík 104, 044 05 Janík, Zuzana Zelená, Janík 254, 044 05 Janík, Beáta Smutná, Hrhov 175,
049 44 Hrhov, AGRO LYN, s.r.o., Janík 235, 044 05 Janík, Urbariát obce Janík a Fajgerovci, p.s., Janík 235, 044
05 Janík, Mgr. Anna Štullerová, Duk. Hrdinov 11, 050 01 Revúca, PaedDr. Peter Borszék, A. Dubčeka 130/38, 956
41 Uhrovec, Michaela Kőrössyová, Janík 67, 044 05 Janík, Renáta Kőrössyová, Janík 67, 044 05 Janík, Richard
Šarvanec, Janík 178, 044 05 Janík, Mgr. Zita Borszéková, Povstania českého ľudu 10, 040 22 Košice, Adriána
Szanislóová, Nám. Ľ. Štúra 15, 045 01 Moldava nad Bodvou, Viliam Mohňanský, Janík 158, 044 05 Janík, Ladislav
Karčák, Janík 243, 044 05 Janík, Viktória Schwartzová, Záhradná 56, 045 01 Moldava nad Bodvou, Katarína Vaňová,
Janík 103, 044 05 Janík, Ing. Eva Korfant, Hutnícka 8, 040 01 Košice, Mgr. Zuzana Mušinská, Janík 191, 044 05
Janík, Anna Potankova, Severná 4, 045 01 Moldava nad Bodvou, Ing. Peter Borszék, Janík 100, 044 05 Janík, Mgr.
Marián Tóth, Janík 141, 044 05 Janík, PhDr. Mgr. Gabriel Viszlay, PhD. Urxova 4, 080 05 Prešov, Mgr. Tibor Štuller,
Duk. hrdinov 11, 050 01 Revúca, Jana Kordošová Ludmová, Vnútorná ulica/Kostolná Gala 178, 930 34 Holice,
Vlasta Žáková, Malá Lúč 136, 930 03 Lúč na Ostrove, Mgr. Kristína Adamovič, Stará Gala 56, 930 34 Holice,
Tomáš Kolesár, Jasná 8, 048 01 Rožňava, Mgr. Laura Žáčik Piovarčiová, Astrova 22, 821 01 Bratislava, Mária
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Adamovičová, Železničiarska 46, 979 01 Rimavská Sobota, Ing. Eva Fukasová, Ing. Oľga Eperješiová, Janík č. 178,
044 05 Janík, Anna Hradská, I. Houdeka 1923/38, 034 01 Ružomberok, Lívia Vanyová, Budulov 112, Moldava nad
Bodvou boli doručené po zákonom stanovenej lehote v období od 02.07.2020 do 03.08.2020, v ktorých vyjadrujú
nesúhlas s predloženým oznámením o zmene navrhovanej činnosti „Splyňovanie biomasy Janík“ a uvádzajú, že p.
č. 509/6, 509/9, 509/10, 509/11 zasahujú do biokoridoru, taktiež, že kataster obce Janík patrí z hľadiska ochrany
ovzdušia do okrajového pásma znečistenia, okrem iného žiadajú preukázať ochranu poľnohospodárskej pôdy,
popísať schému tokov materiálov vstupných surovín a výstupných látok, posúdenie dopravnej záťaže, vyhodnotiť
zápach z prevádzky pre okolité obyvateľstvo.
Dňa 20.07.2020 Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-KSOSZP-2020/008225-044 zo dňa 20.07.2020 zaslal účastníkom konania a zúčastneným osobám oznámenie o
predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia zo zisťovacieho konania podľa § 29a, ods. 14, písm. c) zákona.
Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie 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 to aj kumulatívnych, vrátane vplyvov na zdravie obyvateľstva, pričom vzal do úvahy súčasný
stav životného prostredia v dotknutom území.
Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie pri rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská
doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov. Písomné stanoviská od subjektov, ktoré ich nedoručili v termíne
podľa § 29 ods. 9 zákona sa považujú za súhlasné.
V rámci predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti boli zdokumentované vstupy a výstupy,
predpokladané vplyvy navrhovanej zmeny podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Ako najvýraznejšie vplyvy pôsobiace
na obyvateľstvo budú zmeny v množstve emitovaných imisí, zápachu do ovzdušia, zvýšenie hlukových hladín,
vibrácie a zvýšená intenzita dopravy. Na základe vzdialenosti obyvateľov obce Janík - cca 600 m od ich najbližších
nehnuteľností, taktiež 3 km vzdialenosti od maďarských hraníc, 7 km od okolitých maďarských obcí sa dá
konštatovať, že vplyv samotnej prevádzky na obyvateľstvo bude významný. V okolí obce Janík je situovaných
niekoľko obdobných činností – CRH (Slovensko) a.s., Turňa nad Bodvou, RDB s.r.o., Moldava nad Bodvou.
Navrhovaná činnosť v plošnom priemete vplýva na okolité lesy a prírodu.
Vzhľadom na geologicko-tektonické a hydrologické charakteristiky dotknutého územia a lokality činnosti, sa
predpokladá vplyv na vodný toky IDA a potok KONOTOPA. Z uvedeného dôvodu bude potrebné v ďalšom stupni
posudzovania spresniť, či navrhovaná činnosť nie je situovaná do inundačného územia vyššie uvedených tokov.
Na dopravu bude vplývať zvýšená intenzita transportu. Tento vplyv dopravy na obyvateľstvo je vyhodnotený ako
negatívny, lokálny, stály a významný.
Na základe uvedeného a taktiež dvíhajúceho sa odporu verejnosti, či už občanov obce Janík alebo okolitých obcí
sa dá konštatovať, že navrhovaná činnosť v danom území prináša environmentálne dopady a vplyvy na životné
prostredie, ktoré je potrebné ďalej posúdiť a zistiť, či sú únosné, primerané a v antropogénne zmenenej krajine
prijateľné, preto Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Pri zisťovacom konaní príslušný orgán vzal do úvahy súčasný stav daného územia, ako aj význam očakávaných
vplyvov navrhovanej činnosti na zložky životného prostredia a predovšetkým na obyvateľstvo dotknutých obcí.
Vzhľadom na to, že v zisťovacom konaní boli zistené významné okruhy otázok, na ktoré dá odpoveď len dôkladné
posúdenie predloženého zámeru podľa zákona Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné
prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Pripomienky zainteresovaných subjektov, vrátane konkrétnych požiadaviek na podrobnejšie zdôvodnenie
hodnotenia súčasného stavu dotknutého územia i predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné
prostredie a obyvateľstvo budú zohľadnené v rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti a budú predmetom ďalšieho
konania podľa § 30 a nasl. ustanovení zákona. Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti a podľa potreby aj jeho
časový harmonogram určí príslušný orgán v spolupráci s rezortným orgánom a povoľujúcim orgánom, a ak ide o
navrhovanú činnosť alebo jej zmenu, ktorá môže mať vplyv samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou alebo
s iným strategickým dokumentom.
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Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť
spôsobom v mieste obvyklým. Podľa § 29 ods. 8 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí
verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad
Košice – okolie, Hroncova 13, Košice.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia
rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
Doručí sa
1. AR DONAX, s.r.o., Mlynárska 11, 040 01 Košice
2. Obec Janík, zastúpená starostom, Janík 135, 044 05 Janík
Na vedomie
1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava
2. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava
3. Okresný úrad Košice - okolie, Hroncova 13, 041 70 Košice
- odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠVS, OO, OPaK, OH)
- odbor krízového riadenia
- cestná doprava a pozemné komunikácie
4. RÚVZ, Ipeľská 1, 040 11 Košice
5. OR HaZZ Košice-okolie, Rožňavská č. 25, 045 01 Moldava nad Bodvou
6. Krajský pamiatkový úrad v Košiciach, Hlavná 25, Košice
7. Úrad KSK, Nám. Maratónu mieru 1, Košice
8. Starostov zriaďujúcich Spoločný úrad samosprávy v obci Krasznokvajda, 3821 Krasznokvajda, Scholtz Albin tér 3
9. Ing. Erik Zelený, Janík 205, 044 05 Janík
10. Ing. Ivana Vanyová, Janík 104, 044 05 Janík
11. Zuzana Zelená, Janík 254, 044 05 Janík
12. Beáta Smutná, Hrhov 175, 049 44 Hrhov
13. AGRO LYN, s.r.o., Janík 235, 044 05 Janík
14. Urbariát obce Janík a Fajgerovci, p.s., Janík 235, 044 05 Janík
15. Mgr. Anna Štullerová, Duk. Hrdinov 11, 050 01 Revúca
16. PaedDr. Peter Borszék, A. Dubčeka 130/38, 956 41 Uhrovec
17. Michaela Kőrössyová, Janík 67, 044 05 Janík
18. Renáta Kőrössyová, Janík 67, 044 05 Janík
19. Richard Šarvanec, Janík 178, 044 05 Janík
20. Mgr. Zita Borszéková, Povstania českého ľudu 10, 040 22 Košice
21. Adriána Szanislóová, Nám. Ľ. Štúra 15, 045 01 Moldava nad Bodvou
22. Viliam Mohňanský, Janík 158, 044 05 Janík
23. Ladislav Karčák, Janík 243, 044 05 Janík
24. Viktória Schwartzová, Záhradná 56, 045 01 Moldava nad Bodvou
25. Katarína Vaňová, Janík 103, 044 05 Janík
26. Ing. Eva Korfant, Hutnícka 8, 040 01 Košice
27. Mgr. Zuzana Mušinská, Janík 191, 044 05 Janík
28. Anna Potankova, Severná 4, 045 01 Moldava nad Bodvou
29. Ing. Peter Borszék, Janík 100, 044 05 Janík
30. Mgr. Marián Tóth, Janík 141, 044 05 Janík
31. PhDr. Mgr. Gabriel Viszlay, PhD. Urxova 4, 080 05 Prešov
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32. Mgr. Tibor Štuller, Duk. hrdinov 11, 050 01 Revúca
33. Jana Kordošová Ludmová, Vnútorná ulica/Kostolná Gala 178, 930 34 Holice
34. Vlasta Žáková, Malá Lúč 136, 930 03 Lúč na Ostrove
35. Mgr. Kristína Adamovič, Stará Gala 56, 930 34 Holice
36. Tomáš Kolesár, Jasná 8, 048 01 Rožňava
37. Mgr. Laura Žáčik Piovarčiová, Astrova 22, 821 01 Bratislava
38. Mária Adamovičová, Železničiarska 46, 979 01 Rimavská Sobota
39. Ing. Eva Fukasová, Ing. Oľga Eperješiová, Janík č. 178, 044 05 Janík
40. Anna Hradská, I. Houdeka 1923/38, 034 01 Ružomberok
41. Lívia Vanyová, Budulov 112, Moldava nad Bodvou

Ing. Beáta Serbinová
vedúca odboru
Doručuje sa
AR DONAX s.r.o.
Mlynárska 11
040 01 Košice-Juh
Slovenská republika
Obec Janík
Janík 135
044 05 Janík
Slovenská republika
Na vedomie
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava - mestská časť Ružinov
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava-Staré Mesto
Okresný úrad Košice okolie, Hroncova 13, 041 70 Košice 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice, Ipeľská, KE 1/1, 040 11 Košice 11
Krajský pamiatkový úrad,
Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - mestská časť Staré Mesto
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice - okolie, Rožňavská 25, 045 01 Moldava nad Bodvou
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