Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Bratislava 22. decembra 2021
Číslo: 2109/2022-11.1.2/dš-R
2146/2022
2152/2022-int.

ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na
životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán
štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a)
a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán
podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f)
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodlo 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 a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania k oznámeniu
o zmene navrhovanej činnosti „Inovatívna technológia recyklácie PET odpadov Banská
Bystrica- navýšenie kapacity a prístavba haly“ navrhovateľa Greentech Slovakia s.r.o.,
Partizánska cesta 4634, 974 01 Banská Bystrica, IČO 45366977, takto:
Zmena navrhovanej činnosti „Inovatívna technológia recyklácie PET odpadov
Banská Bystrica – navýšenie kapacity a prístavba haly“ uvedená v predloženom oznámení
o zmene navrhovanej činnosti
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.
V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na
životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie určuje nasledovné
podmienky na zmiernenie negatívnych vplyvov zmeny navrhovanej činnosti
na životné prostredie a zdravie obyvateľov:
1. Počas realizácie a prevádzky zmeny navrhovanej činnosti realizovať technické
opatrenia s dôrazom na obmedzenie prašnosti, obmedzenie hluku a vibrácii ako aj
zabezpečenie čistenia stavených mechanizmov.
2. Aplikovať prevádzkovo-bezpečnostné opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci, dodržiavať zásady procesných opatrení protipožiarnej bezpečnosti stavieb.
3. Výstavbu zmeny navrhovanej činnosti aj samotnú prevádzku zabezpečiť v takom
rozsahu, aby sa zabránilo havarijnému úniku znečisťujúcich látok do životného
prostredia (do pôdy, do povrchových vôd, do podzemných vôd).
4. Vo vyšších stupňoch dokumentácie pre následne povoľovanie zmeny navrhovanej
činnosti upraviť kategorizáciu zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle tohto
rozhodnutia.
5. Redukovať množstvo vznikajúcich odpadov zavedením vhodných postupov ich
separovaného zberu a recyklácie.
6. Počas prevádzky zabezpečovať dôslednú evidenciu o druhoch a množstve odoberaných
odpadov na zhodnotenie a druhoch a množstve produkovaných odpadov z procesu
zhodnocovania odpadov, ako aj evidenciu o nakladaní s ďalšími produkovanými
odpadmi v zmysle platnej legislatívy.
7. Vypracovať prevádzkový poriadok a plán havarijných opatrení pre navrhovanú
prevádzku.
8. Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii prístavby triediť v mieste vzniku podľa druhov na
odpad na zhodnotenie (drevo, kovy, recyklovateľné obaly zo stavebných materiálov)
a na odpady na zneškodnenie bez vytvárania skládok na verejných priestranstvách.
9. Zabezpečiť aby bol využiteľný odpad prednostne materiálovo zhodnotení. Odpady,
ktoré stavebník sám nevyužije, je možné zhodnotiť, zneškodniť, resp. odovzdávať iba
do povolených zariadení (zariadenia, zberne, skládky).
10. Pri výstavbe a prevádzke zariadenia je potrebné dodržiavať všetky platné právne
predpisy v oblasti odpadového hospodárstva.
11. Pri výstavbe a prevádzke zariadenia dodržiavať všetky platné právne predpisy pre
ochranu ovzdušia.
Odôvodnenie:
Úkony pred vydaním rozhodnutia
Navrhovateľ, Greentech Slovakia s.r.o., Partizánska cesta 4634, 974 01 Banská
Bystrica, IČO 45366977 (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 21. 07. 2021 na Ministerstvo
životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu ochrany prírody, biodiverzity a odpadového
hospodárstva (v súčasnosti sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie), odbor
posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) v súlade s § 18 ods. 2 písm.
c) a podľa § 29 ods. 1 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 o posudzovaní vplyvov“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Inovatívna
technológia recyklácie PET odpadov Banská Bystrica – navýšenie kapacity a prístavba
haly“ (ďalej len „oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“), vypracované podľa prílohy č. 8a
zákona o posudzovaní vplyvov.
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Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracovala spoločnosť Greentech Slovakia
s.r.o. v júli 2021.
MŽP SR podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako
príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona o posudzovaní
vplyvov, zaslalo listom č. 10582/2021-11.1.2./lb,38074/2021 (38076/2021-int.) zo dňa 14. 07.
2021 podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov oznámenie o zmene navrhovanej
činnosti dotknutej obci a informáciu o zverejnení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na
webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky rezortnému orgánu,
dotknutým orgánom a povoľujúcemu orgánu. MŽP SR zároveň týmto listom upovedomilo
podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku známych účastníkov konania o začatí konania.
Podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov ak ide o navrhovanú činnosť
uvedenú v § 18 ods. 2, písm. c) zákona o posudzovaní vplyvov je navrhovateľ povinný
pred začatím povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti doručiť príslušnému orgánu
písomne a elektronicky oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracované podľa prílohy
č. 8a a zákona o posudzovaní vplyvov, ak má byť predmetom zisťovacieho konania zmena
navrhovanej činnosti.
Podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona o posudzovaní vplyvov predmetom zisťovacieho
konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo zmeny navrhovanej činnosti (ďalej
len „zisťovacie konanie“) musí byť každá zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe
č. 8 časti a zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá nie je zmenou podľa odseku 1 písm. d) zákona
o posudzovaní vplyvov (t.j. ak taká zmena samotná dosahuje alebo prekračuje prahovú
hodnotu) a môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak ide o činnosť
posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie.
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/inovativna-technologia-recyklacie-pet-odpadovbanska-bystrica-navyseni-1
Vyjadrenia k podkladom pre vydanie rozhodnutia
Zmena navrhovanej činnosti je podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov
zaraditeľná nasledovne:
Kapitola 9. Infraštruktúra
Pol.
Činnosť, objekty a zariadenia
Číslo
8.

Zariadenia na zhodnocovanie
odpadov tepelnými postupmi

Prahové hodnoty
Časť A
Časť B
(povinné hodnotenie) (zisťovacie konanie)
bez limitu
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K navrhovanej činnosti vydalo MŽP SR záverečné stanovisko č. 4430/2016-1.7/bj zo dňa
30. 06. 2016. Zámer riešil vybudovanie prevádzky s inovatívnou technológiou na spracovanie
PET odpadov so vstupnou kapacitou odpadu 9 600t/rok a výstupnou kapacitou regranulátu
6000t/rok. V roku 2016 bola posudzovaná kompletná technológia prevádzky na spracovanie
PET odpadov vrátane linky horúceho prania a špeciálneho extrúdera na výrobu finálneho
regranulátu. Uvedené technologické časti doposiaľ neboli v prevádzke inštalované, avšak
zámerom navrhovateľa je ich postupné doplnenie.
V roku 2017 bolo vydané MŽP SR rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č.
5870/2017-1.7/bj zo dňa 23. 06. 2017 pre zmenu navrhovanej činnosti „Doplnenie plynovej
prípojky do inovatívnej technológie recyklácie nespracovateľných PET odpadov“. MŽP SR
v zisťovacom konaní v roku 2017 rozhodlo, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude
posudzovať.
V roku 2018 bolo vydané MŽP SR rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní
č.10432/2018-1.7/bj zo dňa 23. 11. 2018 pre zmenu navrhovanej činnosti „Inovatívna
technológia recyklácie nespracovateľných PET odpadov Banská Bystrica – zmena stavby“.
Predmetom zmeny navrhovanej činnosti bola zmena v inštalácií plynu, prístavba prístrešku,
zmena umiestnenia čistiarne odpadových vôd z priestoru haly do vonkajšieho prostredia a
prípojka úžitkovej vody. MŽP SR v zisťovacom konaní v roku 2018 rozhodlo, že zmena
navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať.
Opis zmeny navrhovanej činnosti
Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti:
Kraj
Okres
Obec
Katastrálne územie
Parcely registra „C“

Banskobystrický kraj
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Senica
KN-C- 374/10, 374/24

Zmena navrhovanej činnosti pozostáva z navýšenia kapacity pri vstupe PET odpadov na
3700t/mesiac (44 000t/rok) a výstupnú kapacitu 2 100t/mesiac (25 200t/rok) a z prístavby haly.
Vstupná kapacita s materiálom z triediaceho centra je 5000 kg/h a výstupná kapacita úseku na
triedenie a drvenie za mokra je 4000 kg/h, pričom výstupná kapacita závisí od charakteristík
PET fliaš, ktoré sa majú spracovať. Linka je navrhnutá na nepretržitú prevádzku (24 hodín/deň,
7 dní v týždni bez zredukovania času potrebného na údržbu (bežnú a mimoriadnu). Linka bude
generovať jemné frakcie PET/HDPE počas procesu (1 až 3 % vstupného materiálu),
z centrifúgy a procesu prania.
Navrhovateľ v rámci skúšobnej prevádzky linky zistil, že linka dokáže spracovať
navrhovanú kapacitu za dodržania nezmenených technických a technologických podmienok.
Zároveň je predmetom tohto konania aj prístavba existujúcej funkčnej haly o 12 m, pridaním
ďalších dvoch modulov z dôvodu efektívneho a technického uloženie Best available techniques
(BAT) pre fázu horúceho prania.
Vstupná charakteristika
Nalisované balíky PET fliaš, ktoré sú zbavené viazacích drôtov alebo pások sú
dopravované z rozbaľovača dopravníkom postupne do rozrušovača balíkov, cez prvý
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magnetický separátor na detekciu kovových a nekovových častí. Po výstupe z balistického
separátora cez dopravníkový a šnekový pás sa prvotne odseparujú etikety do samostatného big
bagu alebo kontajnera. Vytriedené fľašky sa cez vibračný stôl dostanú do optických triedičiek,
ktoré na základe optiky a balistiky odstraňujú jednotlivé nevhodné resp. nie PET materiály
mimo recyklačného procesu. Vytriedené prvotne upravené fľaše sú ďalej pomocou
dopravníkov presunuté do časti manuálneho dotrieďovania, kde manuálne prebehne finálne
triedenie pred vstupom do mokrého drvenia. Mokré drvenie funguje na princípe obmývania
nožov točiacich sa na rotore vo vnútri drviča. V tomto kroku sú fľaše drvené na frakciu +,-10
mm tzv. PET vločky.
Výstupná charakteristika
PET vločky sú posúvané do frikčného čističa, kde dochádza k otieraniu vločiek o seba a
tým k ich čisteniu. Následne sa cez šnekové dopravníky presúvajú postupne do miešacích
flotačných vaní, kde stále dochádza k ich čisteniu a separácii PET materiálu, PO materiálov z
vrchnákov a etikiet. Znova nasleduje frikčný čistič a umývacie vane s horúcou vodou zohriatou
až na 85°C, kde dochádza prostredníctvom takto zohriatej vody a zmesi hydroxidu sodného,
tabletovanej soli, detergentu a odpeňovača k očisteniu vločiek od všetkých nečistôt. Tento krok
je pre výsledný produkt veľmi dôležitý. Po vypraní nasleduje ešte posledné dvojité frikčné
čistenie. Následne sú opraté PET vločky cez vzduchové dopravníky transportované na finálnu
detekciu kovových a nekovových častí, optických triedičov na detekciu iných polymérov a
farieb. Takto vyčistené vločky môžu byť pretransformované na finálny produkt v extrúdery.
Celý proces, kde je používaná voda je veľmi prísne kontrolovaný jednotlivými zariadeniami,
cez ktoré odpadová voda preteká. Jednotlivé časti čistenia vody sa skladajú zo zariadení na
úpravu vody, ktorých úlohou je splnenie kvalitatívnych požiadaviek na vypúšťanie vody.
Každá fáza recyklácie má svoje vlastné čistenie vody. Obehový systém pre mokré drvenie
pozostáva zo zberného sila, sita, obehového čerpadla, kalového čerpadla a odpadového lisu
vyrobených z nerezovej ocele. Obehový systém pre fázu separácie pozostáva zo zberného sila,
sita, obehového čerpadla, kalového čerpadla vyrobených z nerezovej ocele. Obehový systém
pre fázu horúceho prania pozostáva zo zberného sila, sita, obehového a kalového čerpadla.
Obehový systém pre fázu po ukončení prania pozostáva z tých istých častí ako pri fáze horúceho
prania. Celý obehový systém, je ďalej napojený na chemickú čističku odpadových vôd. Táto
pozostáva zo spádových filtrov, usadzovacej nádrže, lisu na nerozpustné látky väčšie ako 5 mm,
flotačnej vane, kalovej nádrže, dávkovačov flokulantu a kolagulantu, dehydrátora so šnekovím
dopravníkom na kal. Pri tomto systéme čistenia vody, výsledná odpadová vody spĺňa všetky
legislatívne podmienky na vypustenie vôd do kanalizácie. Voda je do zariadenia privádzaná z
rezervoára, ktorý v minulosti napájal celý areál cementární. Pred vstupom do recyklačných
liniek je upravovaná PH, tvrdosť vody a mechanické filtračné prečistenie od nerozspustných
látok vody v špeciálnom zariadení na úpravu vody. Všetky zaradenia sú napájané elektricky.
Pripojenie na elektriku je z vysokonapäťovej trafo stanice, ktorá tiež v minulosti napájala celý
areál. Čiastočným výsledným produktom je kvalitná PET vločka vyrobená z PET fliaš, ktorá
spĺňa všetky kvalitatívne požiadavky na ďalšie spracovanie pre finálny produkt.
Prístavba haly
V rámci zmeny navrhovanej činnosti sa uskutoční prístavby hala. Jedná sa o prístavbu
existujúceho halového objektu, pričom základ haly tvorí jednoloďová oceľová hala s rozponom
23 m v pozdĺžnom smere 6 m x 23 + 4 m. Stĺpy sú z ocele HAE profilov. Strešné vazníky sú z
priehradovej konštrukcie. Strecha je sedlová s miernym sklonom 7,2%. Strešný plášť tvoria
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strešné sendvičové PUR panely, kladené na strešné oceľové nosníky kladené priamo na vrchnú
pásnicu väzníka. Krytina je samotný PUR panel. Obvodový plášť je z horizontálne kladených
minerálnych sendvičových panelov hr. 100 mm kotvených priamo do primárnych stĺpov.
Konštrukcia haly je konštruovaná tak, že v prípade požiaru stĺpy nesúce obvodové steny ostanú
stáť aj po deštrukcii strešnej konštrukcie. Primárne stĺpy sú požiarne chránené. Okrem
primárnych strov podopierajúcich väzníky po obvode haly, sú aj prídavné stĺpy nesúce obvod
plášťa v štítových fasádach. Zmenu navrhovanej činnosti v rámci prístavby haly bude tvoriť
pridanie dvoch technologicky totožných modulov PUR sendvičových panelov 6m x 2 k
severozápadnej časti existujúceho halového objektu.
Podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní vplyvov rezortný orgán, povoľujúci orgán,
dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k
oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho doručenia; ak sa
nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné.
Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene
navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa
odseku 8; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené
dotknutej obci.
K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti boli podľa zákona o posudzovaní vplyvov
doručené na MŽP SR nasledujúce stanoviská (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):
1. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia list č. OU-BB-OSZP3-2021/019075-002 zo
dňa 21. 07. 2021 – vo svojom stanovisku udáva nasledovné skutočnosti:
V rámci zmeny navrhovanej činnosti ide o navýšenie kapacity pri vstupe PET odpadov na
3700t/mesiac (44 000t/rok) a výstupnú kapacitu 2100t/mesiac (25 200t/rok). Posudzovaná
kapacita v roku 2016 vychádzala z projektu a len z odhadovanej garancie výrobcu linky pred
jej výrobou. Navrhovateľ v rámci skúšobnej prevádzky zistil, že linka dokáže spracovať
navrhovanú kapacitu za dodržania nezmenených technických a technologických podmienok.
Zároveň ide o doplnenie o prístavbu existujúcej funkčnej haly o 12 m, pridaním ďalších dvoch
modulov z dôvodu efektívneho a technického uloženie BAT technológie pre fázu horúceho
prania. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska
záujmov odpadového hospodárstva, ako povoľujúci a dotknutý orgán štátnej správy podľa § 5
ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a predpisov v znení neskorších predpisov a § 108 ods. 1 písm.
m) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov dáva
nasledovné pripomienky:
- odpady, ktoré vzniknú pri realizácii prístavby triediť v mieste vzniku podľa druhov na
odpad na zhodnotenie (drevo, kovy, recyklovateľné obaly zo stavebných materiálov)
a na dopady na zneškodnenie bez vytvárania skládok na verejných priestranstvách;
- u využiteľného odpadu zabezpečiť prednostne jeho materiálové zhodnotenie. Odpady,
ktoré stavebník sám nevyužije, je možné zhodnotiť, zneškodniť, resp. odovzdávať iba
do povolených zariadení (zariadenia, zberne, skládky);
- podľa § 1 ods. 2 písm. h) zákona o odpadoch sa tento zákon nevzťahuje na
nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas
stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom
stave na mieste, na ktorom bol vykopaný;
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dodržiavať VZN (všeobecne záväzné nariadenie) mesta Banská Bystrica o nakladaní
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom;
- pri výstavbe a prevádzke zariadenia je potrebné dodržiavať všetky platné právne
predpisy v oblasti odpadového hospodárstva;
- navrhovateľ je povinný požiadať príslušný úrad o udelenie súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov prípadne o zmenu rozhodnutia, ktorým bol
vydaný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97
ods. 1 písm. c) podľa zákona o odpadoch;
- navrhovateľ musí požiadať príslušný orgán o udelenie súhlasu na vydanie
prevádzkoveho poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov prípadne o zmenu
rozhodnutia, ktorým bol udelený súhlas na vydanie prevádzkového poriadku
zariadenia na zhodnocovanie odpadov v zmysle § 97 ods. 1 písm. e) bod. 2 zákona
o odpadoch;
- v prípade ak držiteľ odpadu bude nakladať ročne v súhrne s väčším množstvom ako 1
tona nebezpečných odpadov, musí mať udelený súhlas na zhromažďovanie
nebezpečných odpadov u pôvodcu podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR sa zaoberalo stanoviskom povoľujúceho orgánu a uvádza, že
berie stanovisko povoľujúceho orgánu na vedomie, pripomienky a požiadavky uvedené v
stanovisku mali charakter upozornení na dodržiavanie aktuálnej legislatívy, tieto požiadavky
vyplývajú z dodržania všeobecne platných právnych záväzných predpisov, ktoré je navrhovateľ
viazaný dodržať.
2. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia
list č. 08922/2021/ODDUPZP-2 zo dňa 19. 07. 2021 – vo svojom stanovisku udáva nasledovné
skutočnosti:
Z pohľadu súladu zámeru s územnou plánovacou dokumentáciou (ÚPD) regiónu predložený
zámer nie je v rozpore s platným znením územného plánu vyššieho územného celku
Banskobystrického kraja (ÚPN VÚC BBK). Vzhľadom na charakter zmeny navrhovanej
činnosti a jej potenciálnych vplyvov doložených v oznámení o zmene, nepožaduje predloženú
zmenu navrhovanej činnosti posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z..
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie.
3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, list č. ORHZ-BB22021/000436- 002 zo dňa 21. 07. 2021 – v stanovisku udáva nasledovné skutočnosti:
Ako dotknutý orgán, z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych
vplyvov na životné prostredie.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie.
4. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14,851 02 Bratislava („ďalej len ZDS“), list
zo dňa 26. 07. 2021 – V stanovisku ZDS žiadalo:
1. „Žiadame podrobne rozpracovať a vyhodnotiť v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie,
ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s
príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008. Žiadame
vyhodnotiť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami
(STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika dopravnokapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky
ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z
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vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných
materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia
stavby do prevádzky). Žiadame tak preukázať, že nie je potreba realizovať vynútené investície
a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku dynamickej dopravy“.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR sa požiadavkou ZDS zaoberalo a uvádza, že vzhľadom na
charakter a rozsah zmeny navrhovanej činnosti, dôjde k zmene vplyvov navrhovanej činnosti
na dopravu. Avšak zmena navrhovanej činnosti bude využívať existujúcu infraštruktúru, ktorá
spĺňa parametre pri navýšení dopravy, pričom nedôjde k potrebe vybudovania novej cestnej
infraštruktúry. MŽP SR ďalej uvádza, že v požiadavke združenia sú uvedené špecifikované
technické podmienky, ktoré sa týkajú TP 09/2008 Zariadenia, infraštruktúra a systémy
technologického vybavenia PK a TP 10/2008 Inteligentné dopravné systémy a dopravné
technologické zariadenia. Táto požiadavka sa však týka výlučne systémov a zariadení
používaných na pozemných komunikáciách, ktorými sú diaľnice a rýchlostné cesty, cesty I.
triedy a miestne rýchlostné komunikácie. V rámci zmeny navrhovanej činnosti sa neuvažuje
s priamym dopravným napojením na pozemné komunikácie, pre ktoré sú definované požiadavky
v TP 09/2008 a TP 10/2008. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nevzniknú nové dopravné
nároky, ktoré by mohli významne ovplyvniť uvedené cestné komunikácie v širšom okolí. Taktiež
dopravné napojenie územia, organizácia dopravy v širšom dotknutom území ako aj intenzita
dopravy po realizácii zmeny navrhovanej činnosti zostáva bez zmeny oproti súčasnému stavu
vzhľadom na využitie starého priemyselného areálu.
2. „Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením
príslušnej normy STN 73 6110. Žiadame tak preukázať, že nie je potreba realizovať vynútené
investície a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku statickej
dopravy”.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR sa požiadavkou ZDS zaoberalo a uvádza, že v súvislosti so
zmenou navrhovanej činnosti nie sú kladené požiadavky na zmenu počtu, či zmenu organizácie
existujúcich parkovacích miest v areáli, v ktorom je zmena navrhovanej činnosti lokalizovaná.
Využívať sa budú existujúce parkovacie miesta, ktoré sú kapacitne dostačujúce.
3. „Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná
zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti a preukázať tak
znižovanie zaťaženia územia dopravou vytvorením predpokladov na využívanie hromadnej
dopravy“.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR sa požiadavkou zaoberalo a uvádza, že v bezprostrednej
blízkosti územia sa nachádza autobusová zastávka do 5- minútovej pešej dostupnosti.
4. „Vyhodnotiť dostatočnosť opatrení v zmysle spracovaného dokumentu ochrany prírody podľa
§ 3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z.”.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR k požiadavke uvádza, že dotknuté územie nie je súčasťou
žiadneho prvku územného systému ekologickej stability ani žiadneho významného ekosystému
(§ 3 ods. 3 až ods. 5 zákona OP č. 543/2002 Z. z.). Územie nie je súčasťou chránených území
v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. ani súčasťou území NATURA
2000. MŽP SR si listom č. 10582/2021-11.1.2/ lb zo dňa 13. 08. 2021 vyžiadalo doplňujúce
informácie od navrhovateľa. Navrhovateľ k tejto požiadavke ZDS uviedol, že „spracovanie
uvedeného dokumentu nie je opodstatnené, keďže dochádza k pozitívnemu vplyvu na ekologickú
stabilitu činnosťou revitalizácie starého priemyselného areálu ako aj činnosťou recyklácie
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nespracovateľných PET odpadov, ktoré momentálne končia na skládkach“. MŽP SR ďalej
uvádza, že pre dotknuté územie platí prvý stupeň ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Pre zmenu navrhovanej činnosti jej
umiestnenie a rozsah nie je potrebné mať vypracovaný dokument ochrany prírody podľa §3
ods. 3 až ods.5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov.
5. „Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v
súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016
Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie tak, aby sa preukázala ochrana
krajinných zložiek v zmysle zákona OPK č.543/2002 Z.z.; preukázať ochranu existujúcej
zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby“.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR k požiadavke uvádza, že navrhovateľ pre svoj investičný zámer
využíva existujúce prístupové komunikácie a manipulačné plochy areálu bývalých cementární.
V rámci navrhovanej činnosti nebudú vykonávané stavebné práce, na ktoré by boli kladené
podmienky STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny
a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie. Dotknuté územie tvoria spevnené
plochy. V lokalite sa nachádzajú trávnaté porasty a stromová (kríková) vegetácia len
v okrajových častiach areálu, ktoré stavbou ani činnosťou nebudú ovplyvnené.
6. „Vizualizácia klimatických zmien na Slovensku v čiarovom kóde: vedci analyzovali dáta za
roky 1908 až 2018 a výsledky spracovali do tohto grafu; každý pásik predstavuje jeden rok a
jeho farba a intenzita udáva charakter tohto roka. Modrý znamená ochladenie a červený
znamená oteplenie od dlhodobého priemeru; výraznosť farby zase naznačuje veľkosť tejto
odchýlky. (viac info: https://showyourstripes.info/) Z odborného výskumu think-thanku OBC
TransEuropa vyplynulo, že Na Slovensku bola priemerná ročná teplota v období od 2009 do
2018 o 2,51 stupňa Celzia vyššia ako v roku 1960. Z grafického znázornenia je vidno, že práve
Slovensko je regiónom, ktoré sa v rámci Európy otepľuje najviac a teda je aj najviac postihnuté
dôsledkami klimatickej krízy.Think-thank OBC TransEuropa vyvracia argument, že
otepľovanie sa týka predovšetkým miest, nakoľko otepľovanie je rovnako rýchle v mestách ako
na vidieku. Slovensko je typické svojimi lesmi; avšak ani ich existencia nedokáže kompenzovať
klimatické zmeny. Zdá sa, že vplyv je presne opačný, že klimatické zmeny ohrozujú lesy oveľa
viacej ako sme si doteraz pripúšťali a celospoločenské snahy o ochrany lesov majú
ďalekosiahlejšie súvislosti ako sa doteraz predpokladalo a pripúšťalo.Otepľovanie v Európe od
roku 1960. Červenou farbou sú znázornené oblasti, kde sa oteplilo najviac, zelenou najmenej
[European Data Journalism]: Z uvedeného zároveň vyplýva, že aplikácia mitigačných a
adaptačných opatrení je záležitosťou týkajúca sa skutočne všetkých a je potrebné, aby každý
jeden zámer obsahoval výrazné adaptačné a mitigačné opatrenia. Je potrebné tak urobiť aj vo
vzťahu záväzkov Slovenska zabezpečiť uhlíkovú neutralitu do roku 2050, čo je aktivita, s
ktorou treba začať ihneď. Žiadame preto vyhodnotiť umiestnenie zámeru z hľadiska tepelnej
mapy spracovanej satelitným snímkovaním (infračervené snímkovanie voľne k dispozícii zo
satelitu LANDSAT-8: https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-landsatarchives-landsat-8-oli-operational-land-imager-and?qt-science_center_objects=0#qtscience_center_objects)
a
porovnať
s
mapou
vodných
útvarov
(https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise-wfd-spatial-1),
mapami
sucha
(http://www.shmu.sk/sk/?page=2166) ako aj s mapami zrážok a teploty vzduchu
(http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_mesacnemapy); na základe ich vyhodnotenia

Strana č. 10 rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní č. 2109/2022-11.1.2/dš-R, 2146/2021 zo dňa 22. 12.
2021

navrhnúť vhodné adaptačné a mitigačné opatrenia podľa strategického dokumentu Slovenskej
republiky „Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“
schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 do nasledujúcich stupňov projektovej
dokumentácie projektu“.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR si listom č. č. 10582/2021-11.1.2/ lb zo dňa 13. 08. 2021
vyžiadalo doplňujúce informácie od navrhovateľa. Navrhovateľ k tejto požiadavke ZDS
uviedol, že „spracovanie mapy teploty povrchov s využitím snímok získaných zo satelitu
Landsat 8 nepovažuje v prípade navrhovaných zdrojov za účelové. Zdroje sú situované v
jestvujúcich priemyselných areáloch s dominanciou zastavaných plôch a spevnených povrchov.
Územia takéhoto charakteru sú vo všeobecnosti v prípade výskytu období s vysokými teplotami
vzduchu prehrievané a majú charakter tzv. tepelných ostrovov“. MŽP SR uvádza, že realizáciou
činnosti nedôjde k zmene charakteru dotknutých území a tým pádom ani k zmene prejavov
uvedeného rizikového klimatického javu v lokalitách.
7. „Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES;
najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej
smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je
právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/). Za týmto
účelom žiadame vyhodnotiť primárne posúdenie vplyvov na vody príslušnými metodikami CIS
pre
aplikáciu
Rámcovej
smernice
o
vode
č.
2000/60/ES
(http://ec.europa.eu/environment/water/waterframework/facts_figures/guidance_docs_en.htm)
a tak preukázať, že v dôsledku realizácie zámeru nemôže byť zhoršená kvalita vôd a vodných
útvarov; rovnako žiadame preukázať, že realizáciou zámeru sa nenaruší prirodzení vodná
bilancia ani prirodzené odtokové pomery v území“.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR sa stanoviskom zaoberalo a uvádza, že ako aj ZDS vo svojom
vyjadrení sám uvádza, Rámcová smernica o vode je transponovaná do národnej legislatívy.
Navrhovateľ je povinný pri výstavbe a prevádzke navrhovanej činnosti dodržiavať všeobecne
platné záväzne predpisy.
8. „Dokumentácie pre primárne posúdenie vplyvov vody podľa § 16a Vodného zákona v ďalšej
projekčnej
fáze
žiadame
spracovať
metodiku
(http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository/downloadDocument?do
cumentId=441)“.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR sa stanoviskom zaoberalo a uvádza, že vyššie spomenutá
dokumentácia nie je povinnou súčasťou procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Vypracovanie tejto dokumentácie bude v prípade, že takáto potreba bude vyplývať zo stanovísk
dotknutých orgánov štátnej správy. Primárne posúdenie vplyvov vody je odborným podkladom
a nevyhnutnou podmienkou pre povoľovacie konanie (pred rozhodnutím o umiestení stavby),
preto takýto posudok bude vyhotovený v súlade so zákonom, ak bude potrebný.
9. „Žiadame definovať najbližšiu existujúcu obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom
osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický
posudok a svetlotechnický posudok a vyhodnotiť vplyv jednotlivých emisií a imisií na tieto
oblasti s dlhodobým pobytom osôb a preukázať, že nebudú vystavený nadmernému zaťaženiu.
Žiadame výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou“.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR sa požiadavkou zaoberalo a uvádza, že zmena navrhovanej
činnosti je situovaná v priemyselnej zóne v časti bývalej cementárne. V prevádzke bola
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vykonaná objektivizácia akustických pomerov vo vonkajšom prostredí dotknutého územia
predloženého projektu. Taktiež je plánované meranie na limitné hodnoty pre hluk a emisie do
ovzdušia po realizácii zmeny navrhovanej činnosti s platnými právnymi predpismi. MŽP SR
považuje vypracovanie dendrologického posudku za neopodstatnené, pretože zmena
navrhovanej činnosti bude realizovaná na existujúcich spevnených plochách, pričom nedôjde
k výrubu drevín. MŽP SR ďalej uvádza, že zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná
v bývalom priemyselnom areáli bez obytnej zástavby v dosahu svetelného vplyvu stavebných
prvkov činnosti, nepredpokladajú sa vplyvy, kvôli ktorým by bolo opodstatnené spracovanie
svetlotechnického posudku. Zmena navrhovanej činnosti je zosúladená výškovo aj funkčne
s okolitou najbližšou zástavbou v existujúcom areáli.
10. „Osobitne žiadame vyhodnotiť a analyzovať čistotu ovzdušia a vplyv zámeru na neho; v tejto
súvislosti osobitne analyzovať vplyv pevných častíc PM 10, PM 2,5. Vplyv PM10 častíc na
ľudské zdravie je pritom už dlhodobo považované za jedno z najpodstatnejších kritérií a
parametrov emisných štúdií s vplyvom napríklad na alergické ochorenia, ktoré majú v
súčasnosti stúpajúcu tendenciu. Okrem vyššej úmrtnosti zlá kvalita ovzdušia spôsobuje aj
pokles našej schopnosti sústrediť sa, pracovať či častejšie absencie v práci a škole. Zvýšeným
koncentráciám drobných prachových častíc PM2,5 je na Slovensku vystavená pätina
obyvateľov, čo je omnoho viac ako 13-percentný priemer v Európe. Problém máme aj s
prízemným ozónom. Výsledkom je minimálne 3800 predčasných úmrtí, strata produktivity a
HDP. Zámer sa musí zaoberať zlepšením podmienok kvality ovzdušia“.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR si listom č. č. 10582/2021-11.1.2/ lb zo dňa 13. 08. 2021
vyžiadalo doplňujúce informácie od navrhovateľa. Navrhovateľ k tejto požiadavke ZDS
uviedol, že „v súlade so zákonom č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v platnom znení, požiadal
o vydanie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia, pričom v zmysle ustanovenia § 17 ods. 5 tohto
zákona dal vypracovať emisno-technologický posudok, v rámci ktorého bude splnená vyššie
uvedená požiadavka hodnotenia a analýzy vplyvu navrhovanej činnosti na čistotu ovzdušia,
keďže tento posudok je zameraný na zhodnotenie príspevku stavby k znečisteniu ovzdušia jeho
okolia. Z uvedeného preto vyplýva, že zámer bude realizovaný pri zohľadnení splnení všetkých
zákonných požiadaviek, účelom regulácie stanovenej v intenciách tohto zákona je zlepšenie
podmienok kvality ovzdušia, preto je možné uviesť, že splnením povinností vyžadovaných
legislatívou navrhovateľom, je zaistená náležitá ochrana ovzdušia“.
11. „Žiadame overiť statiku stavby nezávislým oponentským posudkom a preukázať, že statika
nie je v dôsledku podhodnotenia nebezpečná resp. v dôsledku nadmerného naddimenzovania
príliš nezaťažuje územia a zložky životného prostredia“.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR k požiadavke ZDS uvádza, že v štádiu konania podľa zákona
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie nie je potrebný statický posudok.
12. „Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych
variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa § 2 písm. c zákona EIA č. 24/2006 Z.z.
objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej
činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom“.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR k požiadavke uvádza, že variantné riešenia nie sú súčasťou
obsahu a štruktúry Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní
vplyvov.
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13. „Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme
spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych
vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov
navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie“.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR k požiadavke uvádza, že je splnená. V zámere navrhovanej
činnosti sú na základe dostupných archívnych údajov primerane vyhodnotené geologické
a hydrogeologické pomery územia, ako aj vplyvy navrhovanej činnosti na horninové
prostredie a podzemnú vodu. Taktiež v procese realizácie stavby bol vyhotovený geologický
posudok.
14. „Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej
kanalizácie a ostatných vodných stavieb a tak preukázať, že nedôjde k preťaženiu kanalizačnej
siete a teda k zvýšeniu rizika záplav ako aj to, že kanalizácia bude účinná a spĺňať parametre
podľa zákona o kanalizáciách č. 442/2002 Z.z.“.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR k požiadavke uvádza, že zmenou navrhovanej činnosti nedôjde
k zmene rozlohy spevnenej plochy, z ktorej sú už v súčasnosti odvádzané dažďové odpadové
vody do kanalizačného systému areálu.
15. „Požadujeme skontrolovať hydraulický výpočet prietokových množstiev vodných stavieb
majúci charakter dynamického výpočtu konštrukcie vodných stavieb, ktorý má vplyv napr. na
určenie správneho profilu vodných stavieb (nielen veľkosť, ale aj tvar napríklad potrubí),
pričom vypočítava priebeh prietoku vôd vo vodných stavbách počas relevantného času. Z
environmentálneho hľadiska má tento výpočet vplyv na nasledovné: preukázanie, že stavba
je správnym spôsobom pripojená a zásobovaná vodou, preukázanie, že stavba je napojená na
funkčnú a ekologickú kanalizáciu splaškových vôd, zabezpečene plynulého odtoku
dažďových vôd v čase a prevencia náporových či povodňových vĺn s prípadným použitím
vhodného technického riešenia tzv. odtokových bŕzd, zabezpečenie primeranej hydraulickej
sily v ORL a tak overenie jej účinnosti v celom priebehu času, prípadné prehodnotenie
veľkosti vodných stavieb (napr. veľkosť potrubia a retenčnej nádrže), kde sa dá dosiahnuť ich
objemové zníženie a tak aj menší nápor na záber pôdy či menšie nároky na vstupoch do výroby
týchto vodných stavieb“.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR si listom č. 10582/2021-11.1.2/ lb zo dňa 13. 08. 2021
vyžiadalo doplňujúce informácie od navrhovateľa. Navrhovateľ k tejto požiadavke ZDS
uviedol, že „vodné stavby skolaudované pri realizácii zámeru, boli prispôsobené
a nadimenzované tak, aby dokázali spracovať kapacitne viac, ako bola ich únosnosť počas
ročnej skúšobnej prevádzky, pričom požadovaná dokumentácia zohľadňujúca výpočty bude
súčasťou projektovej dokumentácie. Nové vodné stavby nie sú súčasťou oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti, pričom kapacitu existujúcich považuje navrhovateľ za dostatočnú“.
16. „Požadujeme výpočet energetickej efektivity v zmysle vyhlášok č.35/2020 Z.z., č.324/2016
Z.z. a 364/2012 Z.z., ktorým sa vykonávajú zákony o energetickej hospodárnosti a certifikácii
budov č. 318/2019 Z.z., 300/2012 Z.z. a č.555/2005 Z.z. Súčasťou DSP majú byť nasledovné
výpočty ako súčasť projektového energetického hodnotenia podľa § 45 ods.2 písm.c
Stavebného zákona: tepelnotechnický návrh a posúdenie stavebných konštrukcií budovy
(základné údaje, posúdenie tepelnotechnických vlastností a hodnotenie podľa EN STN),
energetické posúdenie technického systému budovy a stanovenie potreby tepla a energie pre
jednotlivé odberné miesta a energetické nosiče, posúdenie globálneho ukazovateľa výpočtom
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potreby dodanej energie, primárnej energie a emisií CO2, minimálnych tepelnoizolačných
vlastností výpočtom (max. hodnota U), určenie minimálnej teploty vnútorného povrchu,
vypočítanie priemernej výmeny vzduchu“.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR k požiadavke uvádza, že v rámci konania podľa zákona č.
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov nie je potrebné predložiť takýto výpočet.
17. „Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít
predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky
predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom
je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale
rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a
navrhovaného zámeru a to z hľadiska kumulácie a súbežného pôsobenia. Žiadame tak
preukázať, že nedôjde k nadmernému zaťaženiu územia v rozpore s územným plánom“.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR si listom č. č. 10582/2021-11.1.2/ lb zo dňa 13. 08. 2021
vyžiadalo doplňujúce informácie od navrhovateľa. Navrhovateľ k tejto požiadavke ZDS
uviedol, že „uvedená pripomienka bola už splnená pred zahájením procesu EIA. Realizácia
činnosti predstavuje využitie územia v intenciách vymedzených platným územným plánom
mesta Banská Bystrica. Jedná sa o existujúci areál, ktorý je vhodný na recykláciu odpadov“.
18. „Žiadame preukázať spôsob plnenia povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch č.79/2015
Z.z. a uviesť navrhované opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR
(https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela).
Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR
(http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a
obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných
opatrení a preukázať tak plnenie záväzných zákonných povinností na úseku odpadového
hospodárstva“.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR si listom č. 10582/2021-11.1.2/ lb zo dňa 13. 08. 2021
vyžiadalo doplňujúce informácie od navrhovateľa. Navrhovateľ k tejto požiadavke ZDS
uviedol, že „nakladanie s odpadmi bude navrhovateľ realizovať v súlade so zákonom
o odpadoch a v súlade príslušným všeobecným záväzným nariadením mesta. Záväzné
opatrenia POH SR sú v návrhu činnosti rešpektované primerane povahe navrhovanej
činnosti. Činnosť, tak ako je navrhovaná rešpektuje a pomáha tento strategický dokument
stanovujúci základné požiadavky, ciele a opatrenia zamerané na oblasť odpadového
hospodárstva naplniť. Na prevádzku navrhovaného zariadenia sa vzťahujú predovšetkým
ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, kedy pre tieto účely navrhovateľ nadobudol nasledovné súhlasy Súhlas na
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa §97, ods. 1, písm. d) v zmysle
zákona č. 79/2015 Z.z. Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu,
ak zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 t nebezpečných odpadov podľa §97, ods. 1, písm. g) v
zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. Súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez
predchádzajúceho triedenia podľa §97, ods. 1, písm., i) v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. Súhlas
na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy ak pôvodca odpadu alebo
držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona alebo ak prepravca
prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov podľa §97, ods. 1, písm.
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f) v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z.“. S ohľadom na vyššie uvedené MŽP SR považuje danú
pripomienku z dôvodu jej splnenia za bezpredmetnú.
19. „Žiadame preukázať dôsledne ochranu poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona o ochrane
poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z. Žiadame overiť bonitu zaberaných
poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu. Žiadame
overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného
katastrálneho územia“.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR sa požiadavkou zaoberalo a uvádza, že zmena navrhovanej
činnosti nebude mať vplyv na poľnohospodárske pozemky, keďže sa jedná o výstavbu na
spevnených plochách starého priemyselného areálu. V rámci zmeny navrhovanej činnosti
nedôjde k novému záberu poľnohospodárskej pôdy.
20. „Priemerný Slovák potrebuje pre svoj život 536 metrov štvorcových zemského povrchu;
priemerný Brit 430, Fín až 2 459 metrov štvorcových (Eurostat za rok 2015, Land footprint,
údaje nezahŕňajú poľnohospodárstvo). Človek postupne premieňa povrch, prispôsobuje ho
svojim potrebám. Inštitút Alternatives Economiques s využitím údajov Eurostatu vypočítal,
že rozloha týchto umelých, človekom pretvorených oblastí, v rokoch 2009-2015 narástla v
každej krajine Európskej únie – napriek hospodárskej kríze a v mnohých prípadoch (Grécko,
Maďarsko, Estónsko) aj napriek poklesu obyvateľov. Štatistika zahŕňa len človekom
významne pretvorené oblasti, ako mestá, komunikácie, športoviská či zalievané záhrady.
Človek však využíva aj ďalšie oblasti pre získavanie zdrojov: na poľnohospodársku výrobu,
priemysel a pod. Na Slovensku bol tento nárast druhý najväčší v EÚ – rozloha človekom
pretvorených oblastí sa medzi 2009 – 2014 zvýšila o 14,9 percenta. Je možné preto dôvodne
sa domnievať o neplnení povinnosti podľa § 11 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb.
nezaťažovať územie nad únosnú mieru. Žiadame preto preukázať na úrovni obce/mesta,
okresu, regiónu a štátu, že nie je možné projekt zrealizovať bez ďalšieho záberu prírodných
plôch napríklad revitalizáciou a obnovou nevyužívaných priemyselných areálov,
brownfieldov a podobne“.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR sa požiadavkou zaoberalo a berie ju za bezpredmetnú. Zmena
navrhovanej činnosti nezaberá ďalšie prírodné plochy.
1. „Navrhnúť opatrenia zlepšujúce kvalitu ovzdušia a znižujúce koncentráciu pevných častíc
PM10, PM2,5 ako aj koncentráciu benzénu, NO2 a CO; v tomto smere počas prevádzky
vykonávať efektívne monitorovanie a v navrhnutých opatreniach robiť korekcie na základe
aktuálnych výsledkov monitoringu ovzdušia. Žiadame konkretizovať tieto zlepšujúce
opatrenia“.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR sa požiadavkou zaoberalo a uvádza, že vzhľadom na rozsah a
charakter činnosti navrhovateľa, ako aj identifikovaných potenciálnych vplyvov na kvalitu
ovzdušia, navrhovateľ predpokladá, že príspevok realizácie navrhovanej činnosti k
znečisťovaniu ovzdušia v predmetnej lokalite a v jej okolí je minimálny, resp. zanedbateľný,
pričom realizácia navrhovanej činnosti významne neovplyvní súčasnú kvalitu ovzdušia v
predmetnej lokalite a v jej okolí z pohľadu znečisťujúcich látok PM10, PM2,5, benzénu, NO2
a CO.
2. „Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov;
žiadame uviesť aké recykláty a ako sa v zámere použijú. Požadujeme používanie recyklátov
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najmenej v rozsahu stavebných inertných odpadov do základov a terénnych úprav stavby;
zmesy recyklátov živičných materiálov zmiešaných s recyklovanými plastami; plastové
recykláty napr. na retenčnú dlažbu alebo tepelnú či zvukovú izoláciu“.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR sa požiadavkou zaoberalo a uvádza, že listom č. 10582/202111.1.2/ lb zo dňa 13. 08. 2021 si MŽP SR vyžiadalo doplňujúce informácie od navrhovateľa.
Navrhovateľ k tejto požiadavke ZDS uviedol, že „v navrhovanom zámere ide o činnosti
pozostávajúce z vybudovania a rekonštrukcie špecifických technologických celkov
(zariadení). Tie budú dodávané vybranými výrobcami bez možnosti navrhovateľa ovplyvniť
výber surovín a materiálov využitých na ich výrobu. V rámci navrhovaných aktivít nevidíme z
pohľadu navrhovateľa priestor pre vedomé využite recyklovaných materiálov. Recyklácia
predstavuje v dnešnej dobe štandardný spôsob zhodnocovania odpadov. Potenciálny
dodávatelia technológií tak môžu bez vedomia navrhovateľa využívať materiály
(komponenty), ktoré sú produktom recyklácie (napr. kovy, ktorých recykláciou môže byť
získaný materiál na výrobu oceľových konštrukcií navrhovaných v rámci výstavby nových
zdrojov a podobne). Navrhovateľ vníma túto pripomienku vznesenú v zisťovacom konaní ako
neopodstatnenú, nakoľko návrh, z akých materiálov bude výstavba realizovaná, je povinnou
súčasťou projektovej dokumentácie predkladanej v povoľovacích konaniach, kedy uvedené
materiály majú spĺňať požiadavky kladené na stavebné výrobky. S prihliadnutím na tu
uvedené navrhovateľ považuje za primerané, aby práve projektant kvalifikovane posúdil, či
použitie navrhovaných materiálov je vhodné a prípustné pre navrhovaný charakter stavby.
Použitie materiálov zo zhodnocovaného odpadu sa preto nevylučuje za predpokladu, že budú
spĺňať požiadavky pre realizáciu navrhovanej činnosti“.
3. „Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami
stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech
parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk. V prípade nevyhnutnosti
povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme
použitie drenážnej dlažby , ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy
preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné
napätie v danom území (www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf). Na všetkých
parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte
1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia. Parkovacie státia samotné prekryť
popínavými rastlinami na nosných konštrukciách z oceľových laniek (pozn.: Táto posledná
požiadavka vyplýva z Vyjadrenia v procese EIA k zámeru „INOVATÍVNA TECHNOLÓGIA
RECYKLÁCIE PET ODPADOV BANSKÁ BYSTRICA – NAVÝŠENIE KAPACITY A
PRÍSTAVBA HALY“ zo dňa 26.07.2021, ktorý poskytol Združenie domových samospráv)“.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR sa požiadavkou zaoberalo a uvádza, že v súvislosti so zmenou
navrhovanej činnosti nebudú budované nové parkovacie miesta, pričom takáto povinnosť
navrhovateľovi nevyplýva ani z technickej normy STN 73 6110 Projektovanie miestnych
komunikácií v platnom znení, kedy pre navrhovanú činnosť postačia jestvujúce parkovacie
miesta, a nie je potrebná, ani neexistuje zákonná povinnosť ich rozšírenia. V súvislosti s
navrhovanými aktivitami nie je potrebné realizovať výruby, nakoľko výrub drevín sa nebude
realizovať. Vegetácia v okolí lokalít navrhovaných pre výstavbu zostane zachovaná v plnom
rozsahu.
4. „Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby
spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU,
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PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ
VODY
V
EURÓPE
(http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2).
Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s
klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle § 3 ods. 4 až 5 zákona
OPK č. 543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného
prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na
rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto
téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtokuv-mestach. Vo všeobecnosti požadujeme realizáciu tzv. dažďových záhrad“.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR sa požiadavkou zaoberalo a uvádza, že listom č. 10582/202111.1.2/ lb zo dňa 13. 08. 2021 si MŽP SR vyžiadalo doplňujúce informácie od navrhovateľa.
Navrhovateľ k tejto požiadavke ZDS uviedol, že „navrhované projektové riešenie je spracované
v súlade s platnou legislatívou v oblastiach ochrany jednotlivých zložiek životného prostredia
a s ohľadom na platné technické normy. V záverečných častiach spracovaného zámeru
navrhovanej činnosti sa konštatuje, že realizácia činnosti nevytvára z pohľadu vplyvov na
životné prostredie riziká, ktoré by závažne ovplyvnili parametre jednotlivých zložiek životného
prostredia dotknutého územia a nebude mať teda žiadny významný negatívny vplyv na kvalitu
životného prostredia dotknutého územia. Predmetné územie navrhovaných činností sa
nenachádza v bezprostrednej blízkosti významných zdrojov a nebude mať vplyv na kvalitatívnokvantitatívne pomery povrchových a podzemných vôd. Ide o projekt s lokálnym (miestnym)
významom“.
5. „Požadujeme, aby sa zámer prispôsobil okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to
najmä vhodnými vegetačnými úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami
na základe výpočtov podľa Vodného zákona, realizáciou zelenej infrašturktúry podľa § 48
zákona OPK č. 543/2002 Z.z. Táto zelená infraštruktúra by mala mať formu lokálneho parčíka,
ktorý bude vhodne začlenený do okolitého územia a podľa prevádzkových možnosti voľne
prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych
zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň.
Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý
vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia. Sadové a parkové úpravy realizovať
minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí
(https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke
usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95mb) a podľa tejto metodiky spracovať dokumentáciu pre územné aj stavebné konanie“.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR sa požiadavkou zaoberalo a uvádza, že listom č. 10582/202111.1.2/ lb zo dňa 13. 08. 2021 si MŽP SR vyžiadalo doplňujúce informácie od navrhovateľa.
Navrhovateľ k tejto požiadavke ZDS uviedol, že „v záujme priorít a environmentálneho
chápania spoločnosti je prvoradé zosúladiť a prispôsobiť realizovaný zámer okolitej vegetácii
a environmentálnej diverzite v čo najväčšej miere, preto uviedol, že projektová dokumentácia
pre stavebné povolenie sa bude v prípade potreby zaoberať technologickými postupmi výsadby,
umiestnením výsadby, množstvom, druhovým zložením rastlinného materiálu pri dodržiavaní
a rešpektovaní príslušných STN noriem upravujúcich prácu s pôdou, rastlinami a ich
výsadbou, zakladaním trávnikov, udržiavaním a ochrane vegetačných plôch a stromovej
vegetácie. Navrhovaná činnosť rešpektuje charakter okolitej zástavby a bude súčasťou
existujúcej charakteristickej enklávy stromov na danom území. Súčasťou projektu sú aj sadové
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úpravy, pričom s ohľadom na predmet činnosti navrhovateľa a spôsob využitia areálu je
celkový zámer prispôsobený okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite“.
6. „Na horizontálne plochy (najmä strechy) žiadame aplikáciu zelených strešných krytín, ktoré
plnia funkciu extenzívnej vegetačnej strechy“.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR sa požiadavkou zaoberalo a uvádza, že navrhovateľ neuvažuje
s realizáciou zelených strešných krytín vzhľadom na použité materiály a statické vlastnosti,
ktoré neumožňujú ich aplikáciu. Taktiež ide o zariadenia a stavby, ktoré musia plniť kritéria
protipožiarnej ochrany a určitú technologickú úroveň.
7. „Na vertikálne plochy (napr. steny) žiadame aplikáciu zelených stien (napr. brečtany vhodné
na takúto aplikáciu) za účelom lepšieho zasadenia stavby do biodiverzity prostredia“.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR sa požiadavkou zaoberalo a uvádza, že použité materiály
a technické vlastnosti navrhovaných stavieb, zohľadňujúc činnosti, ktoré sa v stavbe budú
realizovať, neumožňujú aplikáciu zelených stien.
8. „Na povrchy cestných komunikácií požadujeme použitie vodopriepustných asfaltov a betónov
s prímesov recyklovaných plastov“.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR sa požiadavkou zaoberalo a uvádza, že realizácia zmeny
navrhovanej činnosti si nevyžaduje budovanie nových cestných komunikácii.
9. „Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť
umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber: komunálneho zmesového odpadu označeného
čiernou farbou, kovov označeného červenou farbou, papiera označeného modrou farbou, skla
označeného zelenou farbou, plastov označeného žltou farbou a bio-odpadu označeného
hnedého farbou. Preukázať prijatie opatrení garantujúcich zlepšenie reálnej recyklácie
smerujúcej k „zero waste“ konceptu; tieto opatrenia žiadame špecifikovať a počas prevádzky
monitorovať a zlepšovať“.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR uvádza, že listom č. č. 10582/2021-11.1.2/ lb zo dňa 13. 08. 2021
si MŽP SR vyžiadalo doplňujúce informácie od navrhovateľa. Navrhovateľ k tejto požiadavke
ZDS uviedol, že „uvedená požiadavka bude splnená v zmysle platnej legislatívy v oblasti
odpadového hospodárstva a nakladania s odpadmi a je súčasťou navrhovaného projektového
riešenia“.
10. „Žiadame vypracovať projekt dekonštrukcie projektu po jeho dožití a preukázať možnosť
zhodnotenie a recyklácie jeho jednotlivých súčastí“.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR sa požiadavkou zaoberalo a uvádza, že uvedená požiadavka
bude splnená v zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva a nakladania
s odpadmi.
11. „V Bratislave žiadame zachovať územnú rezervu pre budúce metro/nadradený systém
hromadnej dopravy“.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR požaduje túto pripomienku za bezpredmetnú vzhľadom na to, že
zmena navrhovanej činnosti je lokalizovaná v Banskej Bystrici.
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1. „Navrhovateľ vysadí v dotknutej obci/meste vzrastlé dreviny a to na verejných priestranstvách
v obývaných častiach mesta/obce po dohode s orgánom ochrany prírody v zmysle Dokumentu
starostlivosti o dreviny“.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR k požiadavke uvádza, že v súvislosti s realizáciou navrhovanej
činnosti nie je potrebné vykonať výruby. Súčasťou projektu sú aj sadové úpravy s podielom
zelene na dotknutých pozemkoch v súlade s predpísaným regulatívom územného plánu pre túto
lokalitu.
2. „Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe
fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo
neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne
budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto,
ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo“.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR sa požiadavkou zaoberalo a uvádza, že lokalita a prevádzka nie
je verejne prístupná. MŽP SR si vyžiadalo listom č. 10582/2021-11.1.2/ lb zo dňa 13. 08. 2021
si MŽP SR vyžiadalo doplňujúce informácie od navrhovateľa. Navrhovateľ k tejto požiadavke
ZDS uviedol, že v rámci zmeny navrhovanej činnosti“ nemôžeme hovoriť o vytvorení vhodných
„spoločných priestorov“ pre umiestnenie nehnuteľného umeleckého diela, ktoré by mohlo byť
následne vnímané zamestnancami ako estetická hodnota. Taktiež spôsob využívania areálu
neumožňuje vytvorenie takýchto priestorov“.
3. „Vytvoriť podmienky pre kompostovanie rozložiteľného odpadu a vybudovať domácu
kompostáreň slúžiacu pre potreby zužitkovania rozložiteľného odpadu vznikajúceho pri
prevádzke zámeru“.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR sa požiadavkou zaoberalo a uvádza, že počas prevádzky zmeny
navrhovanej činnosti nebude dochádzať k produkcii kompostovateľných druhov odpadov.
V stanovisku ZDS je ďalej uvedené:
-

„Navrhovateľ vysadí v meste Banská Bystrica 50ks vzrastlých drevín, a to na verejných
priestranstvách v obývaných častiach mesta po dohode s orgánom ochrany prírody v zmysle
Dokumentu starostlivosti o dreviny“.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR sa požiadavkou zaoberalo a má zato, že výsadba drevín na
verejných priestranstvách obce je v kompetencii obce, okresného úradu Banskej Bystrice. MŽP
SR považuje za neopodstatnené zapracovávať takúto podmienku do rozhodnutia a zároveň
vníma vyššie uvedenú pripomienku ako neopodstatnenú.

-

„Žiadame, aby vydané rozhodnutie opísalo a zrozumiteľne vysvetlilo priame a nepriame vplyvy
na životné prostredie, objasnilo a porovnalo jednotlivé varianty a určilo environmentálne
opatrenia a právne záväzným spôsobom ich ukotvilo pre nasledujúce povoľovacie procesy.
Zaujíma nás najmä hľadisko ochrany a obnovy biodiverzity, budovania zelenej infraštruktúry
ako súčasti zámeru a širšieho územia, z hľadiska ochrany vôd a z hľadiska realizácie Programu
odpadového hospodárstva SR. Týmto súčasne prejavujeme záujem na predmetnej činnosti v
zmysle §24 ods.2 zákona EIA“.
Vyjadrenie MŽP SR: Vyhodnotenie priamych a nepriamych vplyvov zmeny navrhovanej
činnosti na životné prostredie je v primeranej miere súčasťou tohto rozhodnutia.
Environmentálne opatrenia z hľadiska ochrany a obnovy biodiverzity, budovania zelenej
infraštruktúry, ochrany vôd a opatrenia súvisiace s Programom odpadového hospodárstva
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Slovenskej republiky MŽP SR primerane zahrnulo do podmienok tohto rozhodnutia.
Podmienky, ktoré vyplývajú z dodržania všeobecne platných záväzných predpisov vo veci
ochrany životného prostredia je navrhovateľ viazaný dodržať pri výstavbe aj prevádzke
navrhovanej činnosti a z tohto dôvodu ich MŽP SR nezahrnulo do podmienok tohto
rozhodnutia.
-

„ZDS tvrdí (podobne ako Európska komisia) že ekonomika nemusí byť v rozpore s ekológiou
ale majú sa vzájomne dopĺňať; ako sme opakovane uviedli, toto je dokonca ústavným
princípom, ktorý sa doteraz nedarí plne napĺňať. Predseda ZDS je autorom interpretácie
rozvinutia produkčnej funkcie Y(X)=f(C)+f(L)+f(A); t.j. produkcia sa rovná kombinácii
funkcií výrobných faktorov kapitálu, práce a pôdy. Nazdávame sa, že tak ako kapitál je
nositeľom trhovej ekonomiky, práca je nositeľom sociálneho rozmeru, tak pôda je nositeľkou
environmentálneho rozmeru. ZDS tak presadzuje myšlienku zelenej transformácie
hospodárstva tak, aby bola konkurencieschopnou modernou ekonomikou s tým, že túto
transformáciu vidíme prostriedkami ekologického zlepšovania nielen samotného prostredia, ale
aj ekologizácie samotnej výroby. Iným slovom, konkurenčnú výhodu môže získať ten, ktorý
vhodne investuje do životného prostredia, čo sa mu súčasne vráti na produktivite a teda v
konečnom dôsledku na hospodárskom výsledku. Neopomenuteľnou skutočnosťou je aj to, že
takto sa súčasne generuje aj sociálny a trhový 5 rast. Slovensko tak môže získať náskok práve
v rozhodujúcej kategórii nadchádzajúceho obdobia a to je dôraz na životné prostredie.
Inšpiráciou nám môže byť historický rudný banský priemysel v Kremnicku, Štiavnicku, na
Spiši a Gemeri, ktorý sa nespoliehal na fosílnu energiu ale na udržateľné formy energie (zväčša
tajchy a iné formy vodnej energie). Žiadame navrhovateľa, aby navrhol opatrenia, ktorými
prispeje k zelenej transformácii hospodárstva aj celej spoločnosti založenej na inováciách a
Euróspkej zelenej dohode (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europeangreen-deal_sk); žiadame úrad, aby takéto opatrenia určil ako záväzné podmienky rozhodnutia“.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR sa požiadavkou zaoberalo a uvádza, že listom č. 10582/202111.1.2/ lb zo dňa 13. 08. 2021 si MŽP SR vyžiadalo doplňujúce informácie od navrhovateľa.
Navrhovateľ k predmetnej požiadavke uviedol, že „navrhovateľ podstatou svojej činnosti, ktorá
spočíva v recyklácii PET odpadov, prispieva k prehĺbeniu synergie ekonomiky a ekológie, a to
zhodnocovaním PET odpadu, pričom túto činnosť jednoznačne považuje za jeden z elementov
prispievajúci zelenej transformácii hospodárstva reflektujúc mimo iného aj na Európsku zelenú
dohodu. Táto dohoda pritom predstavuje strategický dokument, ktorý si za cieľ zobral aj
rýchlejší a efektívnejší rozvoj obehového hospodárstva, ku ktorému navrhovateľ svojou
činnosťou významne prispieva, preto navýšenie kapacity pri vstupe PET odpadov a prístavba
haly pre efektívny výkon takej činnosti je potrebný k zabezpečeniu vyššej miery recyklácie
s ktorým je spojený aj pravdepodobný hospodársky prínos pre SR. Tak ako to bolo mnohokrát
akcentované, členské štáty EÚ by mali pred inými formami zneškodňovania odpadov
uprednostňovať prevenciu a recykláciu. Navrhovateľ zastáva názor, že recyklácia a
zhodnocovanie sa stali kľúčovými procesmi, z ktorých sa stala nová paradigma podpory
udržateľnosti, inovácií a konkurencieschopnosti, a to za účelom toho, aby odpad prestal byť
problémom a stal sa zdrojom, preto navrhovateľ výkon svojej činnosti považuje za dostatočné
opatrenie, ktorým prispieva k zelenej transformácii hospodárstva“.

-

„Európska komisia pripravuje balíček energetických reforiem popularizovaných pod názvom
„Fit for 55“ (https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/fit-for-55/), čím sa naznačuje
ambícia EÚ stať sa uhlíkovo neutrálnym kontinentom. Žiadame navrhovateľa, aby uviedol
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opatrenia, ktorými navrhuje prispieť k tejto snahe v rámci svojho zámeru. Bližšie vysvetlenie
nájdete v odbornom článku (https://euobserver.com/climate/152419)“.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR sa požiadavkou zaoberalo a uvádza, že listom č. 10582/202111.1.2/ lb zo dňa 13. 08. 2021 si MŽP SR vyžiadalo doplňujúce informácie od navrhovateľa.
Navrhovateľ k predmetnej požiadavke uviedol, že „v rámci Európskej zelenej dohody si EÚ
prostredníctvom európskeho klimatického predpisu stanovila záväzný cieľ dosiahnuť
klimatickú neutralitu do roku 2050. To znamená, že súčasné úrovne emisií skleníkových plynov
musia v nasledujúcich desaťročiach výrazne klesnúť. Navrhovateľ zastáva názor, že takto
prijatá stratégia je a aj bude reflektovaná v rámci európskej ako aj národnej legislatívy pri
dynamickom vývoji a naplnení takto určených cieľov, pričom navrhovateľ bezpodmienečne plní
každú jednu požiadavku vyžadovanú platnou legislatívou v rámci EÚ a v najvyššej možnej
miere vynakladá náležitú snahu pri znižovaní emisie produkovanej pri jeho činnosti tak, aby to
spĺňalo požiadavky stanovené záväznými právnymi predpismi. Súčasťou projektovej
dokumentácie bude aj emisno-technologický posudok obsahujúci informácie ohľadom miery
znečisťovania ovzdušia a jej prípustnosti, ktorého súčasťou je aj odporúčanie oprávnenej osoby
na vydanie súhlasu, ako aj deklarácia, či navrhovateľ spĺňa požiadavky a podmienky, ktoré sú
ustanovené právnymi predpismi vo veciach ochrany ovzdušia“.
-

„V rozhodnutí žiadame uviesť, akým spôsobom úrad túto svoju povinnosť zabezpečil, t.j. akým
spôsobom aplikoval eurokonformný výklad zákona, ako podporil ZDS v rámci konania a ako
ZDS uľahčil jeho činnosť pri napĺňaní cieľov vyplývajúcich z Aarhuského dohovoru a pri
obhajobe verejných záujmov životného prostredia“.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR poukazuje na skutočnosť, že samotným zaslaním stanoviska
k zverejnenej dokumentácii je preukázaná realizácia práva na informácie o životnom prostredí
a skutočnosť oboznámenia sa so zverejnenou dokumentáciou deklaruje právo verejnosti
efektívne presadzovať svoje práva a záujmy. K podkladom rozhodnutia mal účastník konania
možnosť sa vyjadriť prostredníctvom riadneho upovedomenia o tejto možnosti. MŽP SR
zároveň dodáva, že umožnilo účastníkovi konania využiť svoje právo osobne nahliadnuť do
spisu a oboznámiť sa s podkladmi, prípadne požiadať pri nahliadnutí do spisu o kópiu tohto
spisu. Neposkytnutie podkladov obstaraných v rámci správneho konania vo forme vyhotovenia
a zverejnenia ich kópie nemôže v žiadnom prípade znemožniť vyjadriť sa k podkladom
rozhodnutia, keďže takáto povinnosť zo znenia § 33 ods. 2 správneho poriadku explicitne pre
správne orgány nevyplýva.

21. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, list č.
A/2372/2021/HŽPZ zo dňa 03. 08. 2021- V stanovisku udáva nasledovné skutočnosti:
Predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti neobsahuje informácie o technológií
horúceho prania, ktorá bude umiestnená v novo navrhovanej prístavbe a s tým súvisiacich
pracovných podmienok. Predkladateľ v súvislosti s prevádzkovaním navrhovanej činnosti
v predloženom materiáli neidentifikoval zdravotné riziká pre zamestnancov vyplývajúcich
z pôsobenia faktorov práce a pracovného prostredia. Prevádzka navrhovaných technológií
bude vzhľadom na jej charakter v danom prostredí zdrojom hluku a zmení charakter hlukovej
záťaže, ktorú v súčasnosti prevádzka spôsobuje. Súčasťou predložené oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti je Protokol z merania hluku č. Si_014_2021/N, spracovaný odborne
spôsobilou inštitúciou VibroAkustika, s.r.o., ktorý bol vypracovaný na základe meraní
vykonaných v dňoch 26. 05. 2021 a 27. 05. 2021. Ako zdroje hluku boli identifikované dovoz
a vykládky materiálu, navážanie vstupného materiálu, natláčanie materiálu do linky, odvoz
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a nakládka materiálu, vývoz kontajnerov, odoberanie odpadov z linky a vývoz kontajnerov
a ostatné činnosti- prevádzka recyklačnej linky, výustky, vetracie otvory, výstupy z/do haly.
Na základe vykonaných meraní celkového hluku, jednotlivých mobilných a stacionárnych
zdrojov hluku a vykonanej predikcie boli stanovené posudzované hodnoty hluku z predmetnej
činnosti pre body V1 – RD na ul. Cementárenská, V2 a V3 – RD na ul. Senická, V4 a V5 –
RD na ul. Kynceľovská pre časové intervaly deň, večer a noc. Posudzované hodnoty
neprekračujú prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku upravené vyhláškou MZ SR č.
549/2007 Z.z.. V prípade realizácie navrhovanej činnosti je v ďalších stupňoch konania
potrebné zabezpečiť:
- dodržanie ustanovení zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia v platnom znení a jeho vykonávajúcich predpisov;
- pracovisko podľa nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných
a zdravotných požiadavkách na pracovisku (napr. vetranie, osvetlenie).
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR sa zaoberalo stanoviskom dotknutého orgánu a uvádza, že berie
stanovisko dotknutého orgánu na vedomie, pripomienky a požiadavky uvedené v stanovisku
mali charakter upozornení na dodržiavanie aktuálnej legislatívy, tieto požiadavky vyplývajú z
dodržania všeobecne platných právnych záväzných predpisov, ktoré je navrhovateľ viazaný
dodržať
MŽP SR listom č. 10582/2021-11.1.2.-dš, 61895/2021 zo dňa 08. 11. 2021, v zmysle
§ 32 ods. 1 správneho poriadku, za účelom zistiť presne a úplne skutočný stav veci, požiadalo
o vyjadrenie k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti najmä vo vzťahu kategorizácie
stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o ovzduší.
1. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o žživotné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia (list č. OU- BB-OSZP3-2021/028762-002 zo
dňa 22. 11. 2021) v stanovisku udáva nasledovné skutočnosti:
Na základe preskúmania zmeny navrhovanej činnosti tunajší orgán ochrany ovzdušia sa
stotožňuje s kategorizáciou navrhovanej činnosti MŽP SR. Technológia zameraná na výrobu
PET granulátu, s kapacitou 4 tony PET granulátu za hodinu, je stredným zdrojom znečisťovania
ovzdušia, ktorý je v zmysle prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2021 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší kategórie:
- 4. 38. 2 Priemyselné spracovanie plastov (b. výroba fólie a iných výrobkov s projektovaným
množstvom spracovaného polyméru v kg/h ≥ 100);
- 1.1.2 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a
stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým
tepelným príkonom v MW ≥ 0,3 MW a ≤ 50 MW.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR sa stanoviskom zaoberalo a uvádza, že zmena kategorizácie
zdroja znečisťovania ovzdušia bude súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia zmeny klímy, odbor ochrany
ovzdušia (list č. 66382/2021 zo dňa 07. 12. 2021) v stanovisku udáva nasledovné skutočnosti:
Vzhľadom na predchádzajúce procesy EIA a už vydané povolenia/súhlasy odporúčame
nasledujúcu kategorizáciu: 4.38.2 Priemyselné spracovanie plastov: b) výroba fólie a iných
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výrobkov s projektovaným množstvom spracovaného polyméru v kg/h ≥ 100 - stredný zdroj
znečisťovania ovzdušia 1.1.2 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane
plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným
súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW ≥ 0,3 MW a ≤ 50 MW - stredný zdroj
znečisťovania ovzdušia. Pri zabezpečení všetkých podmienok a požiadaviek vyplývajúcich z
právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, nemáme voči realizácii zmeny navrhovanej
činnosti „Inovatívna technológia recyklácie PET odpadov Banská Bystrica – navýšenie
kapacity a prístavba haly“ zásadné pripomienky.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR sa stanoviskom zaoberalo a uvádza, že zmena kategorizácie
zdroja znečisťovania ovzdušia bude súčasťou tohto rozhodnutia.
MŽP SR listom č. 10582/2021-11.1.2/lb, 43744/2021 zo dňa 06. 08. 2021 upovedomilo
účastníkov konania o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia, vydaného v zisťovacom konaní
podľa § 29 ods. 14 zákona o posudzovaní vplyvov.
MŽP SR dôkladne preštudovalo všetky doručené stanoviská k oznámeniu o zmene
navrhovanej činnosti a podrobne sa zaoberalo vyhodnotením a následným zapracovaním
všetkých pripomienok do tohto rozhodnutia, pričom vychádzalo najmä z dostatočnej
podrobnosti, výpovednej hodnoty obsahu predloženého oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti a s ohľadom na stupeň jej prípravy.
Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku je správny orgán povinný dať účastníkom konania
a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho
podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
MŽP SR podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku listom č. 10582/2021-11.1.2/dš 68446/2021 zo dňa 09. 12. 2021 oboznámilo účastníkom konania s tým, že v rámci zisťovacieho
konania k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti MŽP SR zhromaždilo rozhodujúce
podklady na vydanie rozhodnutia a ako účastníci konania majú právo sa s podkladmi na vydanie
rozhodnutia oboznámiť a následne sa k nim, ako aj k spôsobu ich zistenia, vyjadriť pred
vydaním rozhodnutia, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť
z neho kópie, odpisy, výpisy) na MŽP SR adrese Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava.
Združenie domových samospráv (ďalej len „ZDS“) stanovisko doručené dňa 13. 12. 2021ZDS doručilo na MŽP SR žiadosť o zverejnenie podkladov pre konzultáciu podľa §63 a §65g
zákona EIA. V žiadosti je uvedené, že „Ministerstvo ZDS informovalo o zaobstaraní podkladov
rozhodnutia. Podľa §24 ods.1 písm.h zákona EIA č.24/2006 Z.z. sa na webovej stránke projektu
majú uviesť aj „iných informáciách dôležitých na vydanie záverečného stanoviska alebo
povolenia“. Takýmito informáciami sú aj písomné stanoviská povoľujúceho a dotknutého
orgánu, dotknutej obce ako aj stanovísk verejnosti (§23 ods.4 zákona EIA), ktoré sú podľa §29
ods.3 skutočnosťami, na ktorých sa rozhodnutie EIA zakladá. ZDS žiada o ich zverejnenie na
webe tak, aby sme následne mohli vykonať písomnú konzultáciu podľa §63 a §65g zákona
EIA“.
Vyjadrenie MŽP SR: Príslušný orgán, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti
o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 správneho poriadku a ako
príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona o posudzovaní
vplyvov, informoval Zduženie domových samospráv listom č. 10582/2021-11.1.2/dš -
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68446/2021 zo dňa 09. 12. 2021, o tom, že podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku, účastníci
konania a zúčastnené osoby majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho
podkladom i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu k zmene
navrhovanej činnosti bolo Združeniu domových samospráv umožnené nahliadnuť (robiť z neho
kópie, odpisy a výpisy) na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, v pracovných dňoch v čase od 09:00 do 14:00.
Podľa § 24 ods. 1 písm. i) zákona o posudzovaní vplyvov by mal príslušný orgán informovať
verejnosť o informáciách dôležitých na vydanie záverečného stanoviska alebo povolenia.
Nakoľko zmena navrhovanej činnosti je predmetom zisťovacieho konania výsledkom, ktorého
je vydanie rozhodnutia, je požiadavka na zverejnenie podkladov rozhodnutia na webovom sídle
Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky www.enviroportál.sk neopodstatnená,
nakoľko zo zákona o posudzovaní nevyplýva príslušnému orgánu takáto povinnosť, pričom
uvedené nevyplýva ani z iného osobitného predpisu, ktorým je predmetné správne konanie
dotknuté.
K požiadavke vykonania konzultácií podľa § 63 zákona o posudzovaní vplyvov príslušný
orgán uvádza, že zákon o posudzovaní vplyvov umožňuje účastníkom konania, aby boli počas
celého procesu zisťovacieho konania na životné prostredie vykonané konzultácie v súlade s §
63 zákona o posudzovaní vplyvov. Zákon o posudzovaní vplyvov však nešpecifikuje spôsob
a formu realizácie konzultácií. Konzultácie môžu byť realizované písomnou alebo ústnou
formou. V tomto prípade príslušný orgán umožnil v tomto konaní vykonať písomné konzultácie,
a to najmä prostredníctvom § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní vplyvov a § 33 ods. 2 správneho
poriadku, t. j. možnosť zaslať odôvodnené písomné stanovisko k oznámeniu o zmene
navrhovanej činnosti ako aj vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia.
V tejto súvislosti zároveň príslušný orgán zastáva názor, že v uvedenom konaní bolo
verejnosti umožnené vyjadriť názor k predmetu konania prostredníctvom zaslania
odôvodneného písomného stanoviska podľa § 24 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov.
Príslušný orgán zároveň uvádza, že oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo v súlade
s ustanovením § 29 ods. 6 písm. b) zákona o posudzovaní zverejnené a verejnosti dostupné na
webovom sídle ministerstva, a zároveň bolo dostupné prostredníctvom zverejnenia dotknutou
obcou, v súlade s § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní vplyvov. Príslušný orgán má za to, že
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je dostatočný podklad pre verejnosť na získanie
dostatočných informácií o navrhovanej činnosti a jej vplyvoch.
Odôvodnenie vydania rozhodnutia a úvahy, ktoré boli použité pri hodnotení kritérií
pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov.
I. POVAHA S ROZSAH ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
Rozsah zmeny navrhovanej činnosti
Rozsah zmeny navrhovanej činnosti spočíva v navýšení kapacity pri vstupe PET odpadov
na 3700t/mesiac (44 000túrok) a výstupnú kapacitu 2100t/mesiac (25 200 t/rok). V rámci
zmeny navrhovanej činnosti bude realizovaná aj prístavba haly, pričom sa jedná o doplnenie
existujúcej funkčnej haly o 12 m, pridaním dvoch ďalších modulov. Prístavba haly bude
realizovaná za účelom efektívneho a technického uloženia BAT technológie pre fázu horúceho
prania.
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Pre pôvodnú navrhovanú činnosť „Inovatívna technológia recyklácie nespracovateľných
PET odpadov“ bolo dňa 30. 06. 2016, vydané Ministerstvom životného prostredia SR podľa
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Záverečné stanovisko č. 4430/2016-1.7/bj zo
dňa 30. 06. 2016. Predmetom navrhovanej činnosti bolo vybudovanie prevádzky s inovatívnou
technológiou na spracovanie PET odpadov so vstupnou kapacitou odpadu 9600t/rok
a výstupnou kapacitou regranulátu 6000t/rok. V roku 2017 bolo Ministerstvom životného
prostredia vydané rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 5870/2017-1.7/bj zo dňa 23. 06. 2017.
Predmetom zmeny navrhovanej činnosti bolo „Doplnenie plynovej prípojky do inovatívnej
technológie recyklácie nespracovateľných PET odpadov“. Oproti pôvodne posudzovanej
činnosti je zmena v inštalácií plynu.
V roku 2018 bolo Ministerstvom životného prostredia vydané rozhodnutie zo
zisťovacieho konania č. 10432/2018-1.7/bj zo dňa 23. 11. 2018, pričom predmetom zmeny
navrhovanej činnosti bola „Inovatívna technológia recyklácie nespracovateľných PET odpadov
Banská Bystrica- zmena stavby“. Zmena navrhovanej činnosti sa týkala inštalácie plynu,
prístavby prístrešku, prečistenia odpadových vôd a prípojky úžitkovej vody.
Požiadavky zmeny navrhovanej činnosti na vstupy
Zmena navrhovanej činnosti si nevyžaduje nový záber poľnohospodárskej pôdy, pričom
zmena sa týka existujúcej haly, v ktorej bude uskutočnená montáž oceľovej konštrukcie na
existujúcej betónovej ploche. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k zásahu do
ochranných pásem a chránených území. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde
k navýšeniu spotreby elektrickej energie. Zásobovanie technickou vodou je vyriešené z dvoch
rezervoárov, ktoré v minulosti zásobovali bývalé cementárne. Kapacita jedného rezervoára je
1000 m3 vody. Spotreba vody je ovplyvnená znečistením vstupných fliaš. Zmenou navrhovanej
činnosti je predpokladaná spotreba vody 2,3 l na 1 kg fliaš. Pričom zásobovanie technickou
vodou z rezervoárovou je pri tomto navýšení dostačujúce.
Vodovod a požiarny vodovod slúžia na zásobovanie pitnou vodou, pre celý areál.
Zmena navrhovanej činnosti si bude vyžadovať zvýšenú spotrebu pitnej vody v dôsledku
navýšenia počtu zamestnancov z pôvodných 40 na 90. V rámci zmeny navrhovanej činnosti je
potrebné navýšenie počtu zamestnancov z pôvodných 40 na 90 zamestnancov pre 4 zmennú
nepretržitú prevádzku.
Vykurovanie je riešené elektrickým kotlom s rozvodni pre radiátory do všetkých
miestností, pričom zmena navrhovanej činnosti nebude vyžadovať zvýšené nároky na
vykurovanie.
Zmena navrhovanej činnosti bude využívať existujúcu infraštruktúru, ktorá spĺňa
parametre pri navýšení dopravy, pričom nedôjde k potrebe vybudovania novej cestnej
infraštruktúry. Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k terénnym úpravám a zásahom do
krajiny a taktiež nedôjde k výstavbe v dotknutom území.
Údaje o výstupoch zmeny navrhovanej činnosti
Počas výstavby zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k vzniku bodových zdrojov
znečistenia. V rámci prístavby haly v existujúcom areáli, budú vznikať líniové zdroje
znečistenia, ktoré vzniknú v dôsledku navážania materiálu počas montáže. Za plošný zdroj
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znečistenia je možné považovať vlastný montážny priestor, ktorý môže byť zdrojom prašnosti.
Z hľadiska druhu znečisťujúcich látok ide hlavne o CO (oxid uhoľnatý), NOx (suma oxidov
dusíka ako NO2 a oxid dusičitý) a VOC (prchavé organické zlúčeniny).
Prevádzka zmeny navrhovanej činnosti bude zdrojom znečistenia ovzdušia, pričom
zdrojmi znečistenia počas prevádzky predmetnej činnosti sú hlavne doprava (dovoz a odvoz
odpadov, surovín a produktov a osobná doprava zamestnancov a návštevníkov po predmetnom
areály a prístupových komunikáciách). Plošnými zdrojmi znečistenia ovzdušia sú plochy, ktoré
sú určené pre statickú dopravu a spevnené manipulačné plochy v rámci prevádzky navrhovanej
činnosti, pričom líniovými zdrojmi znečistenia ovzdušia budú prístupové komunikácie. Z
hľadiska druhu znečisťujúcich látok ide hlavne o CO (oxid uhoľnatý), NOx (suma oxidov dusíka
ako NO2 a oxid dusičitý) a VOC (prchavé organické zlúčeniny).
Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti dôjde k zmene kategorizácie zdroja
znečisťovania ovzdušia. Podľa vyhlášky o ovzduší ide o stredný zdroj znečisťovania ovzdušia:
- 4. 38. 2 Priemyselné spracovanie plastov (b. výroba fólie a iných výrobkov s
projektovaným množstvom spracovaného polyméru v kg/h ≥ 100),
- 1.1.2 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín
a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým
tepelným príkonom v MW ≥ 0,3 MW a ≤ 50 MW.
Zmenou navrhovanej činnosti sa navýši frekvencia automobilovej premávky (dovoz a
odvoz odpadov, surovín a produktov a osobná doprava zamestnancov a návštevníkov po
predmetnom areály a prístupových komunikáciách).
Navýšením kapacity zariadenia nedôjde k zvýšeniu hladiny hluku nad požadované
maximum. Zdroje hluku budú najmä dovoz a vykládky materiálu, navážanie vstupného
materiálu, natláčanie materiálu do linky, odvoz a nakládka materiálu, vývoz kontajnerov,
odoberanie odpadov z linky a vývoz kontajnerov a ostatné činnosti- prevádzka recyklačnej
linky, výustky, vetracie otvory, výstupy z/do haly. Zmena navrhovanej činnosti si vyžiada
zvýšený počet zamestnancov z pôvodných 40 na 90. Prevádzkou zmeny navrhovanej činnosti
s vyšším počtom zamestnancov dôjde aj k nárastu spotreby vody určenej na pitné a sociálne
účely. Taktiež dôjde k navýšeniu produkcie technologických odpadových vôd, v dôsledku
navýšenia kapacity zariadenia.
Prevádzkou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k zmene nakladania s odpadmi. Taktiež
nebude vznikať významnejší zápach v okolitom území, v ktorom sa predmetná činnosť
nachádza. Z hľadiska zdravotného stavu obyvateľstva nebude mať prevádzka zmeny
navrhovanej činnosti negatívny vplyv na obyvateľstvo. Taktiež nedôjde k produkcii
znečisťujúcich látok, vzniku stresujúcich faktorov, či iných negatívnych vplyvov v takej miere,
aby to malo nepriaznivý dopad na zdravotný stav a kvalitu života obyvateľstva.
Priamy vplyv na životné prostredie spočíva v pozitívnom zmysle. Zmenou navrhovanej
činnosti dochádza k odbúravaniu odpadov, ktoré sa nachádzajú na skládkach. Medzi negatívne
priame vplyvy zmeny navrhovanej činnosť patrí zvýšený výpust priemyselnej vody do
recipientu, ktorý však prejde všetkými stanovenými limitmi.
II. UMIESTNENIE ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
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Zmena navrhovanej činnosti je situovaná v priestore novej výrobnej haly „Greentech
Slovakia s.r.o., Partizánska cesta 4634, 974 01 Banská Bystrica“ navrhovateľa,
v Banskobystrickom kraji, okrese Banská Bystrica, v obci Banská Bystrica, v katastrálnom
území Senica.
Súčasný stav využívania krajiny
Dotknutá hala je umiestnená v areáli bývalej cementárne. Lokalita predstavuje oplotenú
zastavanú plochu, pokrytú viacerými priemyselnými halami a zariadeniami na zber a
spracovanie druhotných surovín ako napr. KOVOD a.s., SCRAPMET Slovakia a.s..
Súlad s územnoplánovacou dokumentáciou
Zmena navrhovanej činnosti je umiestená v priestore novej výrobnej haly, pričom
dotknutá hala sa nachádza v areáli bývalej cementárne. Zmena navrhovanej činnosti je
lokalizovaná v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou.
Územná ochrana
Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti je navrhované v území, ktoré nie je objektom
osobitnej územnej ochrany, nenachádzajú sa v ňom osobitne chránené druhy rastlín
a živočíchov, príp. chránené stromy. V dotknutom území, v ktorom je zmena navrhovanej
činnosti situovaná sa nenachádzajú žiadne územia sústavy Natura 2000 (Chránené vtáčie
územie, Chránené územie európskeho významu).
III. VPLYVY ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledovné vplyvy zmeny
navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia:
Vplyvy na obyvateľstvo
Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú negatívne vplyvy na
obyvateľstvo, nakoľko zmena navrhovanej činnosti je situovaná v priestore novej výrobnej
haly, ktorá sa nachádza v areáli bývalej cementárne. Počas prevádzky sa nepredpokladajú
významné negatívne vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na zdravie obyvateľstva. Samotná
prevádzka nie je producentom významných kontaminantov a faktorov, ktoré by mohli mať
nepriaznivý vplyv na zdravotný stav obyvateľstva.
Vplyv na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické
pomery
Zmena navrhovanej činnosti je situovaná v území, v ktorom sa nevyskytujú plošné a ani
bodové zosuvy pôdy. Charakter a rozsah zmeny navrhovanej činnosti vo vzťahu
k horninovému prostrediu a reliéfu nebude mať významne odlišný vplyv ako navrhovaná
činnosť v pôvodnom rozsahu. Dodržaním navrhovaných opatrení sa neočakávajú žiadne
výrazné vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na horninové prostredie, geodynamické javy a
geomorfologické pomery. Taktiež zmena navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadnych
výhradných plošných a líniových ložísk, chránených ložísk nerastných surovín alebo
dobývacích priestorov v hodnotenom území a jeho okolí.
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Vplyvy na pôdne pomery
V dôsledku zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k novému záberu pôdy. Využitý bude
existujúci priestor, ktorý je pre zmenu navrhovanej činnosti vyhovujúci a v súčasnosti
povolený.
Zmena navrhovanej činnosti je lokalizovaná v súlade s územnoplánovacou
dokumentáciou. Nie je predpoklad na kontamináciu pôdy, nakoľko k nej môže prísť len vo
výnimočných havarijných prípadoch, kedy môže dôjsť k úniku ropných látok, prípadne
škodlivých látok, s ktorými sa v rámci realizácie a počas prevádzky zmeny navrhovanej
činnosti bude nakladať. Na základe vyššie uvedeného vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na
pôdy sú málo významné, pričom sú na úrovni bežného rizika spojeného s priemyselnými
činnosťami. Vzhľadom na povahu a charakter zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú
negatívne vplyvy na pôdu.
Vplyvy na vodné pomery
Potenciálne negatívnym vplyvom na vodné pomery môže byť len náhodná havarijná
situácia, pri ktorej môže dôjsť k prieniku kontaminantov do podzemných vôd pri prípadnom
úniku ropných látok z jednotlivých použitých mechanizmov. Havarijným situáciám je možné
predchádzať dodržiavaním pracovnej disciplíny a pravidelnou kontrolou stavu mechanizmov.
Zmena navrhovanej činnosti bude mať vplyv na navýšenie spotreby pitnej vody, ktorá je určená
na pitné a sociálne účely, resp. produkcie splaškových a dažďových odpadových vôd. Nárast
spotreby pitnej vody je spôsobený zvýšením počtu zamestnancov a nepretržitou prevádzkou.
Vzhľadom na charakter a povahu zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú negatívne
vplyvy na vodné pomery. Taktiež zmenou navrhovanej činnosti dôjde k navýšeniu produkcie
technologických odpadových vôd.
Dotknuté územie sa nenachádza v bezprostrednej blízkosti významných zdrojov a nebude
mať významný vplyv na kvalitatívno-kvantitatívne pomery povrchových a podzemných vôd.
Počas prevádzky by nemalo dôjsť ku kontaminácií podzemných vôd, pričom uplatňovaním
preventívnych technických opatrení je riziko havárie a kontaminácie výrazne obmedzené.
Prevádzka, v ktorej bude zmena navrhovanej činnosti realizovaná disponuje vlastnou ČOV
a ORL. Zmena navrhovanej činnosti predstavuje málo významný nepriaznivý vplyv, väčšieho
kvantitatívneho, územného alebo časového rozsahu, ktorý môže byť zmiernený ochrannými
opatreniami.
Vplyvy na ovzdušie a klimatické pomery
Zmenou navrhovanej činnosti dôjde k nárastu intenzity dopravy, pričom vplyv dopravy
na ovzdušie má významný nepriaznivý vplyv väčšieho kvantitatívneho územného alebo
časového rozsahu, alebo menšieho kvantitatívneho, územného alebo časového rozsahu, ale
nezmierniteľný ochrannými opatreniami ale vzhľadom na celkové prínosy tejto činnosti, ako aj
s ohľadnom na vhodnú lokalizáciu prevádzky v existujúcom priemyselnom areáli s dobrým
napojením na cestné komunikácie za celkovo akceptovateľný. Najbližšia obytná zóna je
situovaná v dostačujúcej odstupovej vzdialenosti na zamedzenie negatívnych vplyvov
spojených s emisiou exhalátov z dopravných prostriedkov. Zmena navrhovanej činnosti nebude
mať vplyv na klimatické pomery.
Vplyvy na krajinu
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Vzhľadom na povahu, charakter a umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti sa
nepredpokladá ovplyvnenie reliéfu ani štruktúry krajiny a nedôjde ani k zmene spôsobu
využívania predmetnej lokality. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať významný vplyv na
krajinu, krajinný obraz ani scenériu, keďže je situovaná do existujúceho zariadenia.
Vplyvy na faunu a flóru
Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a
krajiny. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať významný vplyv na existujúcu faunu a flóru
predmetného územia, keďže je situovaná do existujúceho zariadenia, ktorého rozloha sa nebude
rozširovať.
Vplyvy na chránené územia
Dotknuté územie, v ktorom je lokalizovaná zmena navrhovanej činnosti nie je objektom
osobitnej územnej ochrany, nenachádzajú sa v ňom ani osobitne chránené druhy rastlín a
živočíchov, príp. chránené stromy. V posudzovanom území sa nenachádzajú žiadne územia
sústavy Natura 2000 (Chránené vtáčie územie, Chránené územie európskeho významu) a prvky
ÚSES. Navrhovanou činnosťou nebudú ovplyvnené žiadne maloplošné chránené územia a iné
prvky ochrany prírody a krajiny nachádzajúce sa v širšom okolí posudzovaného územia. Zmena
navrhovanej činnosti nebude mať významný vplyv na tieto územia.
Vplyvy na územný systém ekologickej stability
Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k vplyvu na územný systém ekologickej
stability.
Vplyvy kumulatívne a synergické
Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska komplexného posúdenia očakávaných
vplyvov možno hodnotiť tak, že vo väčšine sledovaných ukazovateľov je zmena navrhovanej
činnosti hodnotená ako bez vplyvu, alebo ako málo významná.
Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice
Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k vplyvom presahujúcim štátne hranice
Slovenskej republiky.
MŽP SR pri posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných
vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o
posudzovaní vplyvov vychádzalo z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a stanovísk
doručených v konaní, pričom použilo aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona
o posudzovaní vplyvov, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je
transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ
o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti MŽP SR vyhodnotilo predpokladané vplyvy
súvisiace s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti, s ohľadom na ich význam, vlastnosti a
očakávaný rozsah (pravdepodobnosť, predpokladaný rozsah, predpokladaný účinok, trvanie,
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frekvenciu a reverzibilitu, vrátane možnej kumulácie s okolitými činnosťami), ako
nevýznamné.
MŽP SR dôkladne preštudovalo všetky doručené stanoviská k oznámeniu o zmene
navrhovanej činnosti.
MŽP SR na základe odborného posúdenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk
orgánov štátnej správy a samosprávy konštatuje, že zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje
taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie
a zdravie obyvateľov a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec o
rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom
webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61
ods. 1 správneho poriadku na MŽP SR.
V prípade verejnosti sa podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov za deň doručenia
rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona
o posudzovaní vplyvov na webovom sídle MŽP SR.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň
pripúšťajú, preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z.
Správny súdny poriadok.

Mgr. Barbora Donevová
riaditeľka odboru
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