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Rozhodnutie
o upustení od požiadavky variantného riešenia
Popis konania / Účastníci konania
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256, v zastúpení
spoločnosťou ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina
Výrok
Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy 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 a podľa § 3 písm. k) v spojení § 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 a § 22 ods. 6 tohto zákona,
upúšťa od požiadavky variantného riešenia
navrhovanej činnosti „Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu Martin“ navrhovateľa Slovenský
plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256, v zastúpení spoločnosťou
ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina, IČO: 31 604 528.
Odôvodnenie
Navrhovateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256, v
zastúpení spoločnosťou ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa
19.10.2021 Okresnému úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 ods. 6 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 posudzovaní vplyvov na ŽP“) žiadosť o upustenie od požiadavky variantného riešenia
navrhovanej činnosti „Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu Martin“ (ďalej len „navrhovaná
činnosť“).
Umiestnenie navrhovanej činnosti:
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Martin
Katastrálne územie: Priekopa
Parc.č.: KN-C 2343/11, 2343/99, 2342/1, 2342/6, 2342/7, 2342/8, 2340/85, 3403/1 a ďalšie dotknuté parcely, cez
ktoré bude trasovaný teplovod, resp. plynovod.

Stručná charakteristika navrhovanej činnosti:
Realizácia navrhovanej činnosti vyplýva z nových legislatívnych požiadaviek odpadového hospodárstva, ktoré
nadobudnú účinnosť od roku 2023, prispieva k prechodu na obehové hospodárstvo a plneniu národných cieľov o
dekarbonizácii.
Spracovanie ostatných odpadov sa navrhuje v dvoch stupňoch:
1. mechanická úprava zmesového komunálneho odpadu s ročnou kapacitou 100 000 t pre účel dodatočného
mechanického vytriedenia zložiek odpadu pre následné zhodnotenie – železné a neželezné kovy, papier, plasty,
organická zložka a nezhodnotiteľný zvyšok;
2. zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov v zmysle § 11 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, kombinujúc technológiu
anaeróbnej fermentácie a aeróbneho kompostovania s ročnou kapacitou 60 000 t odpadu. Výstupnou surovinou
biologického zhodnotenia bude uhlíkovo neutrálny bioplyn pre krytie energetických potrieb priľahlých prevádzok
alebo potenciálne vtláčaný do distribučnej plynárenskej siete.
Cieľom navrhovanej činnosti je zvýšenie podielu zhodnotenia odpadu, čím sa dosiahne významné zníženie odpadu
zneškodneného skládkovaním. Odber výstupných produktov zo spracovania odpadu má navrhovateľ zmluvne
zabezpečený. Kompost bude uvádzaný do obehu v nadväznosti na jeho certifikáciu v zmysle zákona č. 136/2000
Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov.
Zámer sa plánuje realizovať primárne na pozemku vo vlastníctve navrhovateľa. Usporiadanie vlastníckych vzťahov
k okolitým pozemkom dotknutých stavbou bude riešené nájomnou alebo kúpno-predajnou zmluvou.
Odôvodnenie upustenia od variantného riešenia:
Z hľadiska výberu lokality:
Výber záujmovej lokality pre realizáciu navrhovanej činnosti ovplyvnili z environmentálneho hľadiska nasledujúce
skutočnosti:
- pozemok vo vlastníctve navrhovateľa;
- miesto konečnej spotreby vyrobeného paliva resp. energie;
- vhodná veľkosť pozemkov vzhľadom na potrebné dispozičné nároky oboch stupňov navrhovanej činnosti;
- vhodnosť pozemku v zmysle súladu s funkčným a priestorovým členením katastrálneho územia dotknutého
sídelného útvaru, ako aj s platnou územno-plánovacou dokumentáciou mesta Martin;
- po dobudovaní dopravnej infraštruktúry, ktorá bude súčasťou navrhovanej činnosti je vybraná lokalita dopravne
dobre dostupná;
- lokalita je mimo dosahu obytného územia mesta Martin.
Podľa prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní vplyvov na ŽP je navrhovaná činnosť zaradená:
- do kapitoly č. 9. Infraštruktúra, položka 6. Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov
uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov s prahovou hodnotou od 5
000 t/rok – časť B pre zisťovacie konanie;
- do kapitoly č. 2. Energetický priemysel, položka č. 14. Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody
s prahovou hodnotou bez limitu – časť B pre zisťovacie konanie.
Na základe žiadosti navrhovateľa, v ktorej sú uvedené základné údaje o navrhovanej činnosti, vzhľadom na
umiestnenie navrhovanej činnosti, Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie akceptoval dôvody
uvedené v žiadosti navrhovateľa a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
Zámer vypracovaný podľa § 22 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP a prílohy č. 9 k tomuto zákonu bude
obsahovať jeden variant činnosti ako aj nulový variant, t. j. variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná
činnosť neuskutočnila. Navrhovateľ doručí príslušnému orgánu 2 ks listinného vyhotovenia zámeru a 1 ks zámeru
na elektronickom nosiči dát.
Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie zároveň poukazuje na to, že ak z pripomienok
predložených k zámeru podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP vyplynie potreba posudzovania
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ďalšieho reálneho variantu navrhovanej činnosti, príslušný orgán uplatní požiadavku na dopracovanie ďalšieho
variantu v konaní podľa tohto zákona.
Podľa § 64 písm. c) sa na konanie podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP všeobecný predpis o
správnom konaní nevzťahuje.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.
Ing. Miroslav Matula
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10116

Doručuje sa
ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina, Slovenská republika
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