Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Bratislava: 30. októbra 2020
Číslo:
6947/2020-1.7/ss
55735/2020

ROZSAH HODNOTENIA
určený podľa § 30 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“) pre
hodnotenie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti „Kotol na biomasu v Mondi SCP, a. s.
Ružomberok“.
Navrhovateľ, Mondi SCP, a. s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok v zastúpení
splnomocnencom EKOS PLUS s. r. o., Župné nám. 7, 811 03 Bratislava (ďalej len
„navrhovateľ“), doručil dňa 17. 03. 2020 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej
republiky, sekcii environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odboru
posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“), podľa § 29 zákona
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Kotol na biomasu v Mondi SCP, a. s.
Ružomberok“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) na posúdenie podľa zákona.
Predmetom navrhovanej činnosti je výstavba moderného fluidného kotla s menovitým
tepelným príkonom 120 MW, ktorý nahradí zastaraný existujúci kotol na spaľovanie biomasy
s menovitým príkonom 98,8 MW v existujúcej prevádzke, ktorá je situovaná v Žilinskom kraji,
okrese Ružomberok, v katastrálnom území Ružomberok.
MŽP SR zaslalo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na zaujatie stanoviska podľa
§ 29 ods. 6 zákona zainteresovaným subjektom a zároveň ho zverejnilo na webovom sídle
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/kotol-na-biomasu-v-mondi-scp-ruzomberok
MŽP SR rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní č. 6947/2020-1.7/ss-40128/2020
zo dňa 12. 08. 2020, rozhodlo, že sa zmena navrhovanej činnosti bude posudzovať podľa
zákona a rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 09. 2020.
Zmena navrhovaná činnosť je podľa prílohy č. 8 zákona zaradená nasledovne.
Kapitola 2. Energetický priemysel
Pol.
číslo

1.

Prahové hodnoty
Činnosť, objekty a zariadenia
Tepelné elektrárne a ostatné
zariadenia na spaľovanie s
tepelným výkonom

Časť A
(povinné hodnotenie)
od 300 MW

Časť B
(zisťovacie konanie)
od 50 MW do
300 MW
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Kapitola 5. Drevospracujúci, celulózový a papierenský priemysel
Prahové hodnoty
Pol.
Činnosť, objekty a zariadenia
Časť A
Časť B
číslo
(povinné hodnotenie)
(zisťovacie konanie)
Priemyselné prevádzky na
výrobu
bez limitu
a) buničiny (celulózy) z dreva
alebo podobných vláknitých
4.
bez limitu
materiálov
b) papiera a lepenky s
od 200 t/ deň
výrobnou kapacitou
Kapitola 9. Infraštruktúra
Pol.
číslo

5.

Prahové hodnoty
Činnosť, objekty a zariadenia
Zneškodňovanie alebo
zhodnocovanie
ostatných odpadov v
spaľovniach a
zariadeniach na
spoluspaľovanie odpadov

Časť A
(povinné hodnotenie)

Časť B
(zisťovacie konanie)

bez limitu

Prerokovanie rozsahu hodnotenia v zmysle § 30 ods. 1 zákona sa vykonalo v súlade s
§ 65g ods. 1 zákona v listinnej podobe a elektronickej podobe (v súlade so zákonom č. 305/2013
Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
Na základe odborného posúdenia predložených dokumentov, zhodnotenia stavu
životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov verejnej správy,
dotknutej obce a dotknutej verejnosti, MŽP SR určuje nasledujúci rozsah hodnotenia, ktorého
návrh bol prerokovaný v zmysle predchádzajúceho odseku:
1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE
Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti sa určuje
dôkladné zhodnotenie nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť
neuskutočnila) a variantu uvedeného v oznámení o zmene navrhovanej činnosti.
2. ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV
2.1. Všeobecné podmienky
2.1.1. Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti.
Vzhľadom na povahu a rozsah navrhovanej činnosti a jej lokalizáciu je potrebné, aby
správa o hodnotení navrhovanej činnosti obsahovala rozpracovanie všetkých bodov
uvedených v prílohe č. 11 zákona, primerane charakteru navrhovanej činnosti.
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2.1.2. Na vypracovanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti sa vyžaduje vysokoškolské
vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore zodpovedajúcom odboru činnosti alebo
oblasti činnosti uvedenej vo vyhláške č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné
prostredie.
2.1.3. Pre hodnotenie navrhovanej činnosti sa nestanovuje časový harmonogram, ani žiadne
špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti.
2.1.4. Navrhovateľ doručí na MŽP SR kompletné vyhotovenie správy o hodnotení
navrhovanej činnosti v počte 4 kusov v papierovom vyhotovení, 8 kusov samostatného
všeobecného zrozumiteľného záverečného zhrnutia a 1 kus správy o hodnotení
navrhovanej činnosti na elektronickom nosiči dát.
2.2. Špecifické požiadavky
Zo stanovísk doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti vyplynula potreba
v správe o hodnotení navrhovanej činnosti podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy otázok
súvisiacich so zmenou navrhovanej činnosti.
2.2.1. Vypracovať imisno-prenosové posúdenie navrhovanej činnosti, vypracované
oprávnenou osobou podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších
predpisov, súčasťou ktorej bude aj výpočet minimálnej výšky nového komína
a umiestnenie, zohľadnenie podmienok blízkeho letiska; zohľadnenie špecifických
inverzných podmienok nachádzajúcich sa v mieste zdroja znečisťovania ovzdušia.
2.2.2. Predložiť údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií všetkých
znečisťujúcich látok emitovaných do ovzdušia a tieto porovnať s množstvami emisií,
ktoré sú emitované v súčasnosti do ovzdušia zo zdroja znečisťovania. Vyhodnotiť
spolupôsobenie všetkých emisií, najmä emisií chlóru a jeho zlúčenín a zápachu
totálnej redukovanej síry. Vyhodnotiť vplyvy nárastu emisií tepla vo forme vodnej
pary na klimatické podmienky v dotknutom území, stabilitu atmosféry a rozptylové
podmienky znečisťujúcich látok, najmä počas inverzií.
2.2.3. Vypracovať akustickú štúdiu v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s dôrazom na
zdroje hluku a vibrácií, ktoré musia spĺňať prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom
prostredí, stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.
549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku,
infrazvuku a vibrácii v životnom prostredí.
2.2.4. Vyhodnotiť vplyvy na verejné zdravie podľa § 52 ods. 1 písm. d) zákona č. 355/2007
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“), a to
maximálne vyhodnotiť vplyvy na verejné zdravie na základe podrobných informácií o
možných vplyvoch na zdravie v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 233/2014 Z. z. o podrobnostiach hodnotenia
vplyvov na verejné zdravie v znení neskorších predpisov, ktoré vykoná hodnotiteľ,
ktorý má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na hodnotenie vplyvov na verejné zdravie
podľa § 15 ods. 1 písm. b) a § 16 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z..
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2.2.5. Vyhodnotiť vplyv zmeny navrhovanej činnosti s ohľadom na únosnosť životného
prostredia v meste Ružomberok.
2.2.6. Vyhodnotenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na spoločnej čistiarni odpadových
vôd Hrboltová a na obyvateľstvo v priľahlej oblasti, najmä mestskú časť Hrboltová.
2.2.7. Uviesť množstvo a spôsob zhromažďovania a skladovania jednotlivých druhov
odpadov pred ich energetických znehodnotením v kotle na biomasu a spôsob ich
havarijného zabezpečenia.
2.2.8. Vyhodnotiť kumulatívne vplyvy zmeny navrhovanej činnosti so zameraním na
dopravu v riešenom území.
2.2.9. Podrobnejšie vyhodnotiť vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na najbližšiu obytnú
zónu.
2.2.10. Zmenu navrhovanej činnosti posúdiť s Programom odpadového hospodárstva
Žilinského samosprávneho kraja na roky 2016 - 2020.
2.2.11. V správe o hodnotení navrhovanej činnosti okrem zhrnutia zmeny navrhovanej
činnosti a jej vplyvov na životné prostredie sa vyjadriť ku všetkým pripomienkam
doručeným k navrhovanej činnosti prípadne k určenému rozsahu hodnotenia (od
orgánov štátnej správy a samosprávy ako aj účastníkov konania) a v prehľadnej forme
vyhodnotiť splnenie všetkých požiadaviek a odporúčaní zo stanovísk doručených
k zemne navrhovanej činnosti, prípadne k určenému rozsahu hodnotenia, resp.
odôvodniť ich nesplnenie.
3. UPOZORNENIE

Podľa § 30 ods. 6 zákona je platnosť rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti 3 roky
od jeho určenia, ak sa v harmonograme neurčí inak.
Podľa § 30 ods. 7 zákona je navrhovateľ povinný v spolupráci s dotknutou obcou
bezodkladne informovať verejnosť spôsobom v mieste obvyklým o určenom rozsahu
hodnotenia navrhovanej činnosti.
Podľa § 30 ods. 8 zákona môže verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj,
dotknutý orgán a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej
činnosti do 10 pracovných dní od jeho zverejnenia podľa § 30 ods. 7 zákona príslušnému
orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.
S pozdravom

Ing. Roman Skorka
riaditeľ odboru
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Rozdeľovník
Doručuje sa (poštou):
1. Mesto Ružomberok, mestský úrad, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok
2. Obec Štiavnička, Štiavnička 78,034 01 Štiavnička
3. Obec Lisková, Ulica pod Chočom 113, 03481 Lisková
4. EKOS PLUS s.r.o., Župné nám. 7, 811 03 Bratislava
5. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
6. Občianske združenie Za zdravý Ružomberok, Štefana Moyzesa 1564/1, 034 01
Ružomberok
7. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina
8. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
Dobrovičova 12, 811 09 Bratislava
9. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 821 75
Bratislava
10. Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie A.
Hlinku 74, 034 50 Ružomberok
11. Okresný úrad Ružomberok, odbor krízového riadenia, Dončova 11, 034
01Ružomberok
12. Okresný úrad Ružomberok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, A.
Bernoláka 25, Ružomberok
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, P.O.
Box 10, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
14. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Ružomberok, Námestie A.
Hlinku 74, 034 50 Ružomberok
15. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
16. Dopravný úrad Slovenskej republiky, divízia civilného letectva, Ivanská cesta
4350/71, 820 01 Bratislava
17. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody,
biodiverzity a krajiny, TU
18. Juraj Podmanický, Lisková 94, 034 81 Lisková
19. Aleš Rauš, Za dráhou 476/15, 034 01 Ružomberok
20. Tomáš Varga, Kuzmányho 130/05, 034 01 Ružomberok
21. Ing. Stanislav Svinčiak, Lisková 820, 034 81 Lisková
22. Ing. Dorota Svinčiaková, Lisková 820, 034 81 Lisková
23. Ing. Juraj Burgan, Bystrická cesta 196/18, 034 01 Ružomberok

