odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie republiky č.26, 984 36 Lučenec
b

Číslo spisu: OU-LC-OSZP-2022/006166-015

Lučenec 07.07.2022

ROZHODNUTIE
Vydané v zisťovacom konaní
Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa
§ 1 a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona
č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy 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 „ zákon č. 71/1967 Zb. “) a ako príslušný orgán
podľa§ 3 písm. k) v spojení s § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej
len „zákon č. 24/2006 Z.z.“) rozhodol podľa § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. a § 46 a § 47 zákona č.
71/1967 Zb. po vykonaní zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť „Rozšírenie činnosti –
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) s cieľom náhrady rašeliny drevným
vláknom pri výrobe substrátov v spoločnosti AGRO CS Slovakia, a. s. “ navrhovateľa AGRO CS
Slovakia, a.s., Nám. Republiky 5, 984 01 Lučenec, IČO: 36042161 v zastúpení spoločnosťou
UMWELT, s. r. o., Topoľova 33, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46656839 takto

r o z h o d o l:
Navrhovaná činnosť „Rozšírenie činnosti – Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu
(BRO) s cieľom náhrady rašeliny drevným vláknom pri výrobe substrátov v spoločnosti AGRO
CS Slovakia, a. s.“, ktorá má byť podľa predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti
realizovaná v Banskobystrickom kraji, okres Lučenec, obec Nové Hony, parc. číslo: 160/12, 163/77,
163/78, 163/21, 163/34, k.ú. Nové Hony, LV 369 a v obci Veľké Dravce,
KATASTRÁLNE ÚZEMIE
Nové Hony: 160/2, 160/5, 160/7, 160/8, 160/9, 160/10, 160/11, 160/12, 160/13, 160/14, 160/16, 160/18,
160/19, 160/20, 160/21, 163/1, 163/2, 163/3, 163/5, 163/6, 163/7, 163/8, 163/21, 163/22, 163/24, 163/26,
163/27, 163/34, 163/37, 163/38, 163/39, 163/40, 163/41, 163/42, 163/49, 163/51, 163/52, 163/53, 163/54,
163/57, 163/58, 163/59, 163/60, 163/61, 163/62, 163/69, 163/75, 163/76, 163/77, 163/79, 163/80, 163/81,
309/1
Veľké Dravce: 2478/2, 2478/3, 2478/6, 2478/8, 2478/9, 2478/11, 793/8, 793/9, 793/10, 793/11, 793/12,
793/13, 796/3, 796/4, 794/4, 795, 805, 806/4,
ktorej cieľom je zmena v čiastočnej alebo úplnej náhrade rašeliny ako jedným z nevyhnutných vstupných
produktov v rámci výrobného procesu pri výrobe substrátov, a to drevným vláknom, zmena zahŕňa aj
navýšenie výrobnej kapacity. Cieľom navrhovanej zmeny činnosti je zníženie podielu objemu rašeliny na
konečnom produkte o min. 1/3, ktorá v súčasnosti tvorí 2/3 podielu na konečnom produkte a nahradenie
tejto rašeliny sčasti (prípadne úplne) drevným vláknom (napr. výsledný produkt = bezrašelinový substrát)

sa nebude posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z. z..
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Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, v súlade s
§ 29 ods. 12 zákona č. 24/2006 Z. z., podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej
činnosti. Pri príprave dokumentácie v procese konaní o povolení činnosti podľa osobitných predpisov a na
zmiernenie vplyvu posudzovanej činnosti bude potrebné zohľadniť tieto požiadavky:
1. Pri uskutočňovaní zmeny navrhovanej činnosti nesmie dôjsť k zhoršeniu kvality povrchových a
podzemných vôd.
2. Používať také materiály, technologické postupy, mechanizmy a zariadenia, ktoré budú šetrné k
vodám.
3. Proti pôsobeniu a prieniku znečisťujúcich látok musia byť zabezpečené všetky plochy, na ktorých
bude dochádza k nakladaniu s týmito látkami.
4. Pokiaľ sa na stavenisku zmeny navrhovanej činnosti nenachádzajú priestory vhodné na nakladanie
s nebezpečnými odpadmi, ktoré môžu negatívne vplývať na kvalitu podzemných alebo
povrchových vôd je tieto potrebné upraviť v súlade s požiadavkami § 39 vodného zákon a
vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z..
5. Na stavenisku zmeny navrhovanej činnosti na upravených plochách - teréne, ktorý bude slúžiť
na občasné parkovanie automobilov, na skladovanie materiálov
a manipuláciu s nimi
nevykonávať činnosti, ktorými by mohlo dôjsť k negatívnemu ovplyvneniu kvality podzemných a
povrchových vôd v záujmovom území (opravy a umývanie technologických liniek a vozidiel,
výmena a doplnenie prevádzkových kvapalín a pohonných hmôt, manipulácia a skladovanie
znečisťujúcich látok).
6. Zabezpečiť a vybaviť prevádzkové priestory zmeny navrhovanej činnosti - stroje, zariadenia a
mechanizmy ochrannými pomôckami a dostatočným množstvom havarijných prostriedkov, ktoré
bude možné použiť v prípade havárie, resp. úniku škodlivých látok (najmä ropnej povahy, pohonné
hmoty, mazivá, oleje a iné) do okolitého prostredia.
7. V prípade, že pri zmene navrhovanej činnosti bude dochádzať k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi
látkami v množstvách vyšších ako je to uvedené v ust. § 39 ods. 4 a 6 vodného zákona je potrebné
zostaviť plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich
látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán), predložiť ho orgánu
štátnej vodnej správy na schválenie (SIŽP, IŽP Banská Bystrica) a oboznámiť s ním zamestnancov,
vybaviť pracoviská špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku
znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou.
8. Pravidelne kontrolovať technický stav mechanizačných prostriedkov a technologických zariadení,
vykonávať ich pravidelnú údržbu a opravu.
9. Dopravné prostriedky a ostatné mechanizmy a zariadenia udržiavať v dobrom technickom stave a
pri zaobchádzaní s nimi a znečisťujúcimi látkami urobiť potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného
zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z. z., aby nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do
povrchových alebo podzemných vôd alebo do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich
kvalita.
10. Predmetnú zmenu navrhovanej činnosti spracovať v súlade s nadradenou, aktuálne platnou
dokumentáciou ÚPN-O Nové Hony, resp. ÚPN-O Veľké Dravce (najmä z hľadiska funkčného
využitia územia a záväzných regulatívov určených pre jednotlivé plochy).
11. Rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma.
12. Rešpektovať pripravované stavby dopravnej infraštruktúry, predovšetkým trasovanie a ochranné
pásmo rýchlostnej cesty R2 Lovinobaňa – Ožďany.
13. Všetky dopravné parametre (napr. dopravné pripojenia, statickú dopravu atď.) je potrebné
navrhnúť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi.
14. Postupovať podľa ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy, ktorou
sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
15. Vetu „Dopravne je územie napojene komunikáciami II. triedy na štátnu cestu I/50 Bratislava –
Košice“ žiadame v ďalšom stupni upraviť tak, aby bola reflektovaná skutočnosť, že katastrálnym
územím obce Nové Hony ani katastrálnym územím obce Veľké Dravce neprechádza žiadna cesta
II. triedy. V súvislosti s spomínanou cestou I/50 upozorňujeme, že Rozhodnutím o usporiadaní
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cestnej siete č. 15568/2015/C212-SCDPK/42663 bola uvedená cesta I. triedy prečíslovaná na cestu
I/16 s platnosťou od 01. 08. 2015.
16. Navrhovaný zámer prekonzultovať a o záväzné stanovisko požiadať správcov dotknutých
komunikácií ovplyvnených navrhovanou činnosťou a ich požiadavky rešpektovať v plnom
rozsahu.
17. V blízkosti pozemných komunikácii je nevyhnutné dodržať ochranné pásma pred negatívnymi
účinkami dopravy podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životom prostredí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie

Navrhovateľ AGRO CS Slovakia, a.s., Nám. Republiky 5, 984 01 Lučenec, IČO: 36042161
v zastúpení spoločnosťou UMWELT, s. r. o., Topoľova 33, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46656839
predložil dňa 19.05.2022 Okresnému úradu Lučenec, odboru starostlivosť o životné prostredie (ďalej len
,,príslušnému orgánu“) podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
„Rozšírenie činnosti – Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) s cieľom
náhrady rašeliny drevným vláknom pri výrobe substrátov v spoločnosti AGRO CS Slovakia,
a. s.“ za účelom vykonania zisťovacieho konania podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z..
Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy
podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 1 písm.
e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k) v spojení s § 53 ods. 1 písm. c) zákona č.
24/2006 Z. z. upovedomuje podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 71/1967 Zb.“), že dňom doručenia oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti začal podľa § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. správne konanie vo veci zisťovacieho
konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti a v súlade s § 29 ods. 6 písm. a) zákon č.
24/2006 Z.z. zasielal dotknutej obci, rezortnému, povoľujúcemu resp. dotknutému orgánu informáciu o
oznámení o zmene navrhovanej činnosti a jeho zverejnení na webovom sídle Ministerstva životného
prostredia slovenskej republiky, na adrese https://www.enviroportal.sk/sk/eia. Príslušný orgán zverejnil
bezodkladne na webovom sídle ministerstva http://www.enviroportal.sk/sk/eia oznámenie o zmene
navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 6 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. a súčasne informáciu pre verejnosť
podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z..
Navrhovanú činnosť navrhovateľ zaradil podľa prílohy č. 8a zákona č. 24/2006 Z. z. ako oznámenie
o zmene navrhovanej činnosti nasledovne:
9.
Infraštruktúra
položka
číslo
16
Projekty
rozvoja
obcí
vrátane:
a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy
– v zastavanom území od 10 000 m2 podlahovej plochy, mimo zastavaného územia od 1 000 m2 podlahovej
plochy
9. Infraštruktúra položka číslo 6 zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov
uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenie na úpravu a spracovanie ostatných odpadov:
- od 5 000 t/rok
Navrhovaná činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu podľa 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z.,
a na základe uvedeného príslušný orgán podľa § 29 toho istého zákona vykonal zisťovacie konanie.
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ÚDAJE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
AGRO CS Slovakia, a.s. je dlhoročný výrobca pestovateľských substrátov na Slovensku. Okrem substrátov
je výrobcom aj dekoračných materiálov a na trhu pôsobí v oblasti hnojív ( kryštalické, kvapalné, organické,
organicko-minerálne a dlhodobo pôsobiace hnojivá) trávnikových a pestovateľských programov a
prípravkov na ochranu rastlín. Spoločnosť AGRO CS Slovakia, a.s., vykonáva svoju výrobnú činnosť, ktorá
zahŕňa aj zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v katastri obcí Nové Hony a Veľké Dravce v
okrese Lučenec, vo vlastných výrobných priestoroch na základe platných povolení viac než 10 rokov. V
súčasnosti sú konečným produktom spoločnosti zo zhodnocovania odpadov primárne:
- kompost
- organické granulované hnojivá vo forme peliet
- substráty
Rozsah navrhovanej zmeny činnosti spočíva v čiastočnej alebo úplnej náhrade rašeliny ako jedným z
nevyhnutných vstupných produktov v rámci výrobného procesu pri výrobe substrátov, a to drevným
vláknom, zmena zahŕňa aj navýšenie výrobnej kapacity. Cieľom navrhovanej zmeny činnosti je zníženie
podielu objemu rašeliny na konečnom produkte o min. 1/3, ktorá v súčasnosti tvorí 2/3 podielu na
konečnom produkte a nahradenie tejto rašeliny sčasti (prípadne úplne) drevným vláknom (napr. výsledný
produkt = bezrašelinový substrát).
Z dôvodu potreby nahradenia časti strategickej vstupnej suroviny = rašeliny pre výrobu substrátov,
vzhľadom na aktuálnu situáciu na trhu ako aj pre jej obmedzené zásoby, ktoré má aktuálne spoločnosť len
na niekoľko mesiacov, je realizácia projektu pre spoločnosť strategicky významná. Vstupnú surovinu –
rašelinu, prevádzkovateľ zabezpečuje vo veľkej miere jej dovozom z Bieloruska a Ruska a v súčasnej
vojnovej situácii sú tieto dodávky z dôvodu sankcií vyhlásených EÚ úplne zastavené. Zdroje tejto suroviny
sú prevažne v Pobaltí a sú kapacitne obmedzené. Bez navýšenia kapacity zariadenia na zhodnocovanie
odpadov, prevádzkovateľ nedokáže zabezpečiť výrobu substrátov a ekonomickú stabilitu spoločnosti a
bude prinútený k zníženiu výroby ako aj následné zníženie počtu zamestnancov.
Náhrada rašeliny ako prírodného zdroja (dopravovaného z významne väčšej vzdialenosti) drevným
vláknom získaným zo zhodnocovania drevných odpadov (prioritne z lokálneho zdroja) zároveň napĺňa
požiadavky cirkulárnej (obehovej) ekonomiky ako aj rozšírenie existujúcich kapacít zariadení na
zhodnocovanie odpadov.
Súčasné zhodnocovanie odpadov ako časť výrobného procesu predstavuje aktuálne v rámci posudzovania
vplyvov na životné prostredie povolenú hodnotu do 35 000 ton za rok, realizáciou navrhovanej zmeny sa
navýši kapacita - predpoklad zhodnocovania do 47 000 ton za rok, tzn. nárast o 12 000 ton za rok,
nakoľko predpokladaná kapacita navrhovanej zmeny činnosti – technológie (výrobnej linky na drevné
vlákno) je 2 – 4 tony za hodinu.
Zmena navrhovanej činnosti predstavuje okrem zvýšenia kapacity zariadenia na spracovanie odpadov
prostredníctvom technologickej linky na výrobu drevného vlákna, nakladača a drviča aj doplnenie
skladovacej plochy pre príslušné zariadenie na skladovanie a prípravu materiálu a na skladovanie zásob.
Navrhovaná zmena nie je v určenom priestore novou činnosťou z pohľadu činnosti v zmysle zákona NR
SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov“). Činnosť ako taká (Zariadenie na
zhodnocovanie odpadov - kompostáreň Veľké Dravce) bola predmetom zisťovacieho konania, v roku 2013,
s následnou zmenou v roku 2016 „ROZŠÍRENIE ČINNOSTI - HNOJISKO A UNIVERZÁLNY
ZHUTŇOVACÍ KOMPLEX NA VÝROBU PELIET, AGRO CS SLOVAKIA, VEĽKÉ DRAVCE“.
Jedná sa o zmenu činnosti v rámci existujúceho zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ktoré je v danej
lokalite prevádzkované na základe platného súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
odpadov vydaného podľa § 7 ods. 1. písm. c) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších zmien
rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Lučenci č. ŽP – 2008/00842 zo dňa 09.04.2008,
ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre prevádzkovateľa
AGRO CS Slovakia, a.s., Námestie republiky 5, 984 01 Lučenec, IČO: 36 042 161, v znení neskorších
zmien a to rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia č. ŽP-2013/01176-2 zo dňa 28.06.2013,
rozhodnutím Okresného úradu Lučenec, Odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-LC-OSZP2017/006851-2 zo dňa 27.06.2017 a rozhodnutím Okresného úradu Lučenec, Odbor starostlivosti o životné
prostredie č. OU-LC-OSZP-2020/013191-003 zo dňa 30.12.2020. (príloha č. 2.).
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Podľa § 135 ods. 18 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
rozhodnutia vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za rozhodnutia vydané podľa zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
Vykurovanie priestorov pre potrebu existujúcej činnosti vrátane navrhovanej zmeny je riešené ako
prevádzka stredného zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle platného rozhodnutia (príloha č. 3.)
Okresného úradu Lučenec Rozhodnutie č. OU-LC-OSZP-2014/004272-1.
STRUČNÝ OPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO RIEŠENIA NAVRHOVANEJ ZMENY
ČINNOSTI ZARIADENIA
V rámci záujmového areálu sú vybudované príslušné inžinierske siete, zdroj vody, vodovod, delená
dažďová a splašková kanalizácia s vyústením na prečistenie v existujúcej ČOV navrhovateľa, rozvod
elektrickej energie a spevnené plochy. Zásobovanie areálu vodou je riešené existujúcim zdrojom, rozvodom
vody z podzemného zdroja a odberom z povrchových vôd v zmysle platného povolenia vydaného
Okresným úradom Lučenec (príloha č. 4.). Zásobovanie areálu elektrickou energiou je z verejnej siete z
existujúcej rozvodne NN v príslušnom areáli. Výrobný proces (vrátane činnosti zhodnocovanie odpadov)
predstavuje príjem surovín s mostovou váhou, triedenie a ukladanie surovín, preosievanie a drvenie surovín,
výroba kompostu / zakládka kompostov, fermentácia, prekopávanie kompostov, preosievanie a drvenie
kompostov, výroba organických hnojív, výroba biomasy, namiešavanie surovín v súlade s receptúrami,
dávkovanie živín, dávkovanie perlitu a bentonitu, premiešavanie surovín v bubnovom miešači, dávkovanie
a balenie substrátov do plastových vriec, automatické paletizovanie zabalených substrátov, ovíjanie paliet
strečovou fóliou.
Spôsob nakladania s odpadmi
- R 3 - Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá
(vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov )
- R 12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činnosti R1 až R11
- R 13 - Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činnosti R1 až R12
(okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa nachádza v areáli vo Veľkých Dravciach, v objektoch na to
určených, ktoré tvoria uzatvorený cyklus nakladania s odpadmi. Odpady kategórie ostatný sú zhodnocované
na výsledný produkt kompost, ktorý je expedovaný ako výrobok alebo je využitý ako surovina pre
pestovateľské substráty. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tvoria objekty slúžiace priamo na
zhodnocovanie odpadov s činnosťami R3, R12 a R13 ako aj pomocné a súvisiace prevádzky a to najmä:
• administratívna budova – administratívne priestory spoločnosti, šatne, stravovacie zariadenie, vstupná
vrátnica, plynová kotolňa / ostáva bez zmeny
• nákladná vrátnica, váha – mostová váha s dočasnou obsluhou, ktorú vykonáva pracovník strážnej služby
/ ostáva bez zmeny
• objekty na úpravu odpadov – spevnené plochy, boxy na dočasné zhromažďovanie odpadov, ich následné
triedenie, drvenie, preosievanie / ostáva bez zmeny
• kompostáreň – kompostovacia plocha o kapacite 25 000 ton za rok / ostáva bez zmeny
• výrobná hala - linky na výrobu a balenie substrátov a biohnojív / ostáva bez zmeny
• sklady surovín – voľné priestranstvo na skladovanie rašeliny a sklady v priestoroch výrobnej haly na sklad
obalov a sklad vstupných surovín/ prísad / ostáva bez zmeny
• sklady hotových výrobkov – voľné priestranstvo, zastrešené sklady pre hotové výrobky / ostáva bez
zmeny
• vnútrozávodné komunikácie – vyznačené komunikácie riadené dopravno-prevádzkovým poriadkom /
ostáva bez zmeny
• kotolňa – výroba tepla – biokotolňa / ostáva bez zmeny
• poľné hnojisko – výroba organických hnojív – sušenie / ostáva bez zmeny
Technologický postup
a) Dovoz a preberanie odpadov / ostáva bez zmeny
b) Triedenie odpadov, preosievanie a drvenie surovín, výroba kompostu / ostáva bez zmeny
c) Technológia miešania, balenia a paletizácie substrátov / ostáva bez zmeny
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ÚDAJE O VSTUPOCH
Záber pôdy navrhovanej zmeny činnosti
Pri navrhovanej zmene činnosti nedôjde k ďalšiemu záberu pôd, nakoľko bude realizovaná v existujúcom
areáli navrhovateľa, ktorý je súčasťou oploteného areálu a parkovacích plôch pred areálom. Realizáciou
navrhovanej zmeny činnosti dôjde k stavebným prácam realizovaným na pozemkoch vedených ako
spevnené plochy a nádvorie pričom budú vykonané stavebné úpravy v zmysle stavebného povolenia.
Rozšírenie činnosti – zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) bude riešené v rámci
existujúceho uzatvoreného areálu v spracovateľskom objekte (prístrešok), druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie. Navrhované rozšírenie skladovacích kapacít je riešené v rámci existujúcich vonkajších
spevnených plôch, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie. Navrhovanou zmenou nedôjde k zmene
spôsobu využívania pozemku, ktorý je vedený ako pozemok, na ktorom je manipulačná a skladová plocha.
Spotreba vody
Objekt je napojený na existujúci zdroj vody. Navrhovanou zmenou činnosti nedôjde k nárastu, alebo k
zmene odberu vody v nadväznosti na požiadavku technologického procesu. Zmena činnosti na prevádzke
neovplyvní hydrologické ani hydrogeologické pomery dotknutého územia.
Ostatné surovinové zdroje
Hlavná surovina vstupujúca do samotnej prevádzky ako časti výrobnej technológie zhodnotenie odpadu,
na vstupe do zariadenia je zaradená nasledovne podľa katalógu odpadov, ktorý je určený vyhláškou č.
365/2015, respektíve odpad majúci rovnaký charakter a vlastnosti zakategorizovaný podľa iného budúceho
legislatívneho zaradenia.
Navrhovateľ má vypracovanú internú analýzu na základe ktorej vzniká predpoklad, že je schopný získavať
dostačujúce množstvo vstupných surovín určených na zhodnotenie pre navrhovanú a navýšenú kapacitu
zariadenia. Navrhovanou zmenou činnosti dôjde k nárastu vstupnej suroviny, respektíve dôjde k náhrade
rašeliny ako neobnoviteľného prírodného zdroja, drevným vláknom zo zhodnocovaného odpadu. Výrobný
areál ma zabezpečené skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami. V minimálnych množstvách
sú skladované strojné oleje a mazivá ako súčasť zariadení využívaných k prevádzke najmä ako
technologické náplne. Areál má zabezpečené skladovanie a výdaj motorovej nafty pre manipulačnú
techniku.
Energetické zdroje
Energetický zdroj pre zabezpečenie prevádzky predstavuje zemný plyn, najmä však elektrická energia.
Areál je napojený na el. energiu. Zmena navrhovanej činnosti zahŕňa nové energetické požiadavky pri ich
prevádzke. Navrhovanou zmenou činnosti dôjde k nárastu nároku na spotrebu elektrickej energie a
motorovej nafty o výkonnostné požiadavky nových doplnených zariadení.
Dopravná a iná infraštruktúra
Vzhľadom na to, že územie sa nachádza v jestvujúcom výrobnom areáli, bude činnosť napojená na
jestvujúcu dopravnú sieť. Navrhovanou zmenou činnosti tieto jestvujúce dopravné vzťahy neobmedzí.
Zmena činnosti nevyžaduje nové dopravné napojenie a bude realizované odbočením z tejto cesty
prostredníctvom existujúcej cesty, potom následne priamo miestnou komunikáciou do areálu navrhovateľa,
kde bude navrhovaná činnosť umiestnená.
Dopravné nároky na prevádzku navrhovanej zmeny činnosti zahrňujú dovoz vstupov určených na
spracovanie, odvoz výstupných produktov, materiálu a prípadne nezhodnotiteľného odpadu a dopravu
zamestnancov. Prevádzka má vybudovanú kompletnú infraštruktúru. Preprava v súvislosti s výrobnou
prevádzkou vrátane zariadenia na zhodnocovanie odpadov je, a aj po realizovaní zmeny bude zabezpečená
prevažne zmluvnou automobilovou dopravou, špecifikovanou podľa druhu a množstva odpadu. Zmenou
činnosti nedôjde k zmene nárokov na existujúcu dopravnú infraštruktúru. Zmenou činnosti dôjde k zmene
nárokov na intenzitu dopravy v rozsahu dovozu vstupov určených na spracovanie, odvoz výstupných
produktov, materiálu a nezhodnotiteľného odpadu.
Zmenou činnosti nedôjde k zmene nárokov na dopravu v rozsahu dopravy zamestnancov. Výrobný areál je
dostupný k verejnej doprave cca 800 m (autobusová zastávka Veľké Dravce).
Zmenou činnosti dôjde k zmene nárokov na dopravu v rozsahu dopravy vstupných surovín. Zmena bude
predstavovať mierne navýšenie intenzity dopravy odpadu určeného na zhodnotenie prioritne z lokálnych
zdrojov v rámci Slovenskej republiky, naopak zmenou činnosti dôjde k významnému zníženiu nároku na
cezhraničnú dopravu rašeliny.
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Prevádzkovateľ bude dbať aj z ekonomického hľadiska, aby bola zabezpečená logistika pre subjekty
dovážajúce, resp. odvážajúce vstup / výstup a aby plne využívali prepravnú kapacitu jednotlivých vozidiel
a čo možno v najväčšej miere využívali obojsmernosť s cieľom minimalizácie dopravnej záťaže spojenej s
navrhovanou prevádzkou.
Nároky na pracovné sily a iné nároky
Klasickou surovinou pri prevádzke zariadenia sú ľudské zdroje ako pracovná sila. Zmenou činnosti nedôjde
k výraznej zmene nároku na pracovné sily alebo iných nárokov.
ÚDAJE O VÝSTUPOCH
Zdroje znečistenia ovzdušia
Realizáciou zmeny činnosti nedôjde k zmene druhu emisií z realizovanej činnosti. Navrhovanou činnosťou
dôjde k nepatrnému zvýšeniu znečisťujúcich látok voči terajšiemu stavu v dôsledku drviča, ktorého
súčasťou je aj spaľovací vznetový motor. Existujúca činnosť vrátane navrhovanej zmeny bude vplývať na
okolité prostredie ako plošný a technologický zdroj znečisťovania ovzdušia a súvisiacou dopravou.
Vykurovanie priestorov pre potrebu existujúcej činnosti vrátane navrhovanej zmeny je riešené ako
prevádzka stredného zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle platného rozhodnutia (príloha č. 3.)
Okresného úradu Lučenec, rozh č. OU-LC-OSZP-2014/004272-1. Pri činnostiach, pri ktorých budú
vznikať prašné emisie, sú využité technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na
obmedzenie prašných emisií. Pri realizácií navrhovanej zmene činnosti bude areál dočasným plošným
zdrojom prašnosti a emisií najmä pri pohybe mechanizmov. Hlavným zdrojom znečistenia ovzdušia počas
realizácie navrhovanej zmene činnosti bude zvýšený prejazd a použite ťažkých mechanizmov
predovšetkým pri presúvaní materiálu. Takýto zdroj znečistenia spôsobí zvýšenú koncentráciu výfukových
plynov a prašnosť v okolí areálu. Pri činnostiach, pri ktorých budú vznikať prašné emisie, budú využité
technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií (napr.
zníženie prašnosti čistením a kropením manipulačných a dopravných plôch).
Líniové zdroje znečistenia ovzdušia – mobilné, príjazdová a výjazdová komunikácia. V súvislosti s
navrhovanou zmenou činnosti sa nepredpokladá výskyt zapáchajúcich látok.
Vodné hospodárstvo – odpadové vody
Navrhovanou zmenou činnosti resp. pri pokračovaní v činnosti nedôjde k nárastu, alebo k zmene odberu
vody. Súčasná činnosť ani navrhovaná zmena činnosti nepredstavuje nárok na potrebu čistenia odpadových
vôd z technologického procesu. Celý areál je napojený na vnútroareálovú kanalizačnú sieť. Splašková
kanalizácie je zaústená do ČOV navrhovateľa. Kapacita existujúcej ČOV v areáli je postačujúca. Výrobný
areál je napojený na existujúci zdroj vody. Kanalizácia je v objekte riešená vo zvislej časti ako delená na
dažďovú a splaškovú. Vody z povrchového odtoku, zo striech a spevnených plôch sú voľne zvedené na
terén. V areáli je vykonávané skladovanie, alebo manipulácia so znečisťujúcimi látkami najmä v
nadväznosti na skladovanie motorovej nafty v súlade s podmienkami § 39, zákona 364/ 2004 Z.z. o vodách.
Areál má vypracovaný havarijný plán. Spevnené manipulačné plochy na ktorých je predpoklad úniku
znečisťujúcich látok sú zvedené cez odlučovač ropných látok.
Odpadové hospodárstvo
Zmena činnosti nebude mať vplyv na celkové odpadové hospodárstvo v rámci širšieho okolia. Zmenou
činnosti sa nepredpokladá vznik nových druhov odpadu. Zmenou činnosti sa nepredpokladá významné
navýšenie množstva odpadov z výstupu zo spracovateľského zariadenia ako zostatkového odpadu, ktorý
technológia materiálovo nezhodnotí. So všetkými odpadmi na prevádzke bude nakladané v súlade s platnou
legislatívou odpadového hospodárstva a rozhodnutiami orgánov štátnej správy. Odpad, ktorý je premetom
zhodnocovania je dočasne zhromažďovaný v zmysle ustanovení zákona o odpadoch. Množstvo
zhodnocovaného odpadu je evidované.
Odpady z činnosti zariadenia, prevádzky a údržby areálu sú dočasne zhromažďované a následne na základe
zmlúv a obchodných dohôd odovzdávané oprávneným organizáciám na nakladanie s nimi. Z vlastnej
prevádzky sa predpokladá vznik relatívne veľmi malého množstva prevažne odpadov z prevádzky a údržby
objektov, nástrojov a manipulačnej techniky. V prípade vzniku nebezpečných odpadov z údržby budú tieto
nebezpečné odpady zhromažďované v zabezpečenej nádobe na nebezpečné odpady identifikačným listom
nebezpečných odpadov a miestach na to určených. Odvoz komunálneho odpadu od pracovníkov zariadenia
AGRO CS Slovakia, a.s. je zabezpečený v zmysle príslušných VZN obcí.
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Zoznam druhov odpadov, na ktorých zhodnocovanie je prevádzkovateľ oprávnený
/ ostáva bez zmeny
Zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje nárok na zmenu rozsahu druhov odpadu určených na
zhodnocovanie. Jedná sa o zmenu činnosti v rámci existujúceho zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
ktoré je v danej lokalite prevádzkované na základe platného súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov vydaného rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Lučenci č. ŽP –
2008/00842 zo dňa 09.04.2008, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
odpadov pre prevádzkovateľa AGRO CS Slovakia, a.s., v znení neskorších zmien č. ŽP-2013/01176-2 zo
dňa 28.06.2013, č. OU-LC-OSZP-2017/006851-2 zo dňa 27.06.2017, č. OU-LC-OSZP-2020/013191-003
zo dňa 30.12.2020. (príloha č. 2.).
činnosť R3
Zoznam odpadov na vstupe do zariadenia: Spôsob nakladania – zhodnocovanie odpadov činnosťou R3
Recyklácia, alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane
kompostovania a iných biologických transformačných procesov).
činnosť R12
Zoznam odpadov na vstupe do zariadenia: Spôsob nakladania – zhodnocovanie odpadov činnosťou R3
Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou s činností R1 až R11.
činnosť R13
Zoznam odpadov na vstupe do zariadenia: Spôsob nakladania činnosť R13 Skladovanie odpadov pred
použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).
Z vlastnej prevádzky sa predpokladá vznik relatívne veľmi malého množstva prevažne odpadov z
prevádzky a údržby objektov, nástrojov a manipulačnej techniky. V prípade vzniku nebezpečných odpadov
z údržby budú tieto nebezpečné odpady zhromažďované v zabezpečenej nádobe na nebezpečné odpady
identifikačným listom nebezpečných odpadov a miestach na to určených. Počas prevádzkovania činnosti v
nadväznosti na jej zmenu nevzniknú nové druhy odpadov, ale len tie ktoré sú evidované pôvodcom doteraz.
So vzniknutými odpadmi sa bude nakladať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva § 6 zákona č.
79/2015 Z.z. o odpadoch a to:
- predchádzanie vzniku odpadu,
- príprava na opätovné použitie,
- recyklácia,
- iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
- zneškodňovanie.
Pri vykonávaní navrhovanej činnosti je potrebné
- dôsledne dbať na predchádzanie vzniku odpadu,
- pripraviť vzniknuté odpady na ich opätovné použitie alebo recykláciu vo vlastnej prevádzke, príp. ich
odovzdať za týmto účelom inému oprávnenému subjektu,
- vykonávať dôsledné triedenie odpadov za účelom dosiahnutia maximálnej miery ich recyklácie, prípadne
iného zhodnocovania,
- zneškodňovanie vzniknutých odpadov využívať ako poslednú možnosť spôsobu nakladania s nimi,
- nakladanie s komunálnymi odpadmi riešiť s obcou Nové Hony a Veľké Dravce podľa platného VZN,
- viesť evidenciu o odpadoch, ohlasovať nakladanie s odpadom podľa vyhl. MŹP SR č. 366/2015 Z. z.,
- uzatvoriť zmluvu na odbere vznikajúcich odpadov a prevzatých odpadov za účelom ich opätovného
použitia, recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie, alebo zneškodnenie,
- dodržiavať povinnosti vyplývajúce z legislatívy pre jednotlivé prúdy odpadov podľa zákona č. 79/2015
Z.z. a vyhl. MŽP SR č. 373/2015 Z.z.,
- dodržiavať relevantné ustanovenia vyplývajúce z rozšírenej zodpovednosti výrobcov podľa platnej
legislatívy,
- pri svojej činnosti prihliadať na potrebu uprednostniť technológie a postupy šetriace prírodné zdroje, a
obmedzujúce vznik nevyužiteľného odpadu.
Pri zabezpečení činnosti v areáli spoločnosti, údržbe strojov a zariadení je potrebné postupovať v zmysle
návodu na obsluhu, prevádzky a údržby strojov. Havarijné situácie budú riešené v zmysle Havarijného
plánu pre únik škodlivých látok do životného prostredia.
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Hluk a vibrácie
Hluk
Počas prevádzky a vykonávania činnosti v zariadení na zhodnocovanie odpadov môžu byť identifikované
zdroje hluku z procesov manipulácie s odpadmi vykládky /nakládky odpadov/ materiálov, činnosti strojnotechnologických zariadení a manipulačnej techniky.
Pre posúdenie zdrojov hluku sa vychádza z legislatívnych predpisov, ktoré stanovujú hygienické kritéria
pre zaťaženie hlukom:
 Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
 Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z., o minimálnych zdravotných a bezpečnostných
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku, v znení NV
SR č. 555/2006 Z. z.,
 Vyhláška MZ SR 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prístupných hodnotách hluku,
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom
prostredí.
Prístupné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí:
- pozemná doprava mimo obytnej zóny pre denný pracovný režim - 70 dB,
- iné zdroje hluku pre denný pracovný režim - 50 dB.
Navrhovaná zmena činnosti bude predstavovať trojzmennú prevádzku s výnimkou drviča, ktorý nebude
mať nočnú alebo večernú prevádzku ten bude zahŕňať len jednozmennú prevádzku. Posudzované hladiny
hluku v zmysle Vyhlášky MZ SR 549/2007 Z. z. a zmysle NV SR č. 115/2006 Z. z., v znení NV SR č.
555/2006 Z. z. vzhľadom na charakter sa oproti súčasnému stavu zvýšia len minimálne. Navrhovaná zmena
prevádzky nespôsobí prekročenie stanovených prípustných hodnôt. Technologické zariadenie (výrobná
linka pre drevné vlákno ) je inštalované v stavebnom objekte, čím sa dostatočne eliminuje emisia hluku do
okolitého prostredia. Vzhľadom na vyššie uvedené je zrejmé, že potenciál tvorby hluku zo zmeny
navrhovanej činnosti je minimálny a dostatočne eliminovaný či už samotným spôsobom prevádzkovania
zariadenia alebo konštrukčnými opatreniami.
Vibrácie
Počas prevádzky a vykonávania činnosti sú všetky technologické celky, ktoré by mohli byť zdrojom
vibrácií osadené na pružných závesoch a nemôžu tak prenášať vibrácie do širšieho okolia. Zdrojom vibrácii
môžu byť aj procesy vykládky /nakládky odpadov materiálov, činnosť dopravníkov, drviacich zariadení,
separovacích zariadení, vibračných sít, ventilátorov a prevádzky strojných zariadení s pohyblivými alebo
rotačnými časťami. Technológia zariadenie je vo vnútornom priestore. Navrhovaná činnosť teda svojim
technickým riešením dostatočne eliminuje prípadné šírenie vibrácií do okolitého prostredia.
Iné očakávané vplyvy, napríklad vyvolané investície
V oznámení o zmene činnosti sú uvedené všetky dostupné informácie týkajúce sa záujmového územia ako
i stavu a kvality jednotlivých zložiek životného prostredia. Ďalšie očakávané vplyvy sa oznamovanou
zmenou činnosti neočakávajú.
V zákonom stanovenej lehote, resp. do dňa vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu Lučenec,
odbor starostlivosti o životné prostredie svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty:
1. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky list č. 12529/2022/OSD/60185 zo dňa
02.06.2022 dáva nasledovné stanovisko:
- ,,Predmetnú zmenu navrhovanej činnosti spracovať v súlade s nadradenou, aktuálne platnou
dokumentáciou ÚPN-O Nové Hony, resp. ÚPN-O Veľké Dravce (najmä z hľadiska funkčného
využitia územia a záväzných regulatívov určených pre jednotlivé plochy).
- Rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma.
- Rešpektovať pripravované stavby dopravnej infraštruktúry, predovšetkým trasovanie a
ochranné pásmo rýchlostnej cesty R2 Lovinobaňa – Ožďany.
- Všetky dopravné parametre (napr. dopravné pripojenia, statickú dopravu atď.) je potrebné
navrhnúť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi.
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Postupovať podľa ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. Federálneho ministerstva
dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
- Vetu „Dopravne je územie napojene komunikáciami II. triedy na štátnu cestu I/50 Bratislava
– Košice“ žiadame v ďalšom stupni upraviť tak, aby bola reflektovaná skutočnosť, že
katastrálnym územím obce Nové Hony ani katastrálnym územím obce Veľké Dravce
neprechádza žiadna cesta II. triedy. V súvislosti s spomínanou cestou I/50 upozorňujeme, že
Rozhodnutím o usporiadaní cestnej siete č. 15568/2015/C212-SCDPK/42663 bola uvedená
cesta I. triedy prečíslovaná na cestu I/16 s platnosťou od 01. 08. 2015.
- Žiadame doložiť výpočet parkovacích stojísk v zmysle STN 73 6110/Z2.
- Navrhovaný zámer prekonzultovať a o záväzné stanovisko požiadať správcov dotknutých
komunikácií ovplyvnených navrhovanou činnosťou a ich požiadavky rešpektovať v plnom
rozsahu.
- V blízkosti pozemných komunikácii je nevyhnutné dodržať ochranné pásma pred negatívnymi
účinkami dopravy podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách
hluku, infrazvuku a vibrácií
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životom prostredí v znení
neskorších predpisov.“
Stanovisko OULC, OSZP:
Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné, podmienky sú akceptované a zapracované vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia. Zmenou činnosti nedôjde k zmene nárokov na dopravu v rozsahu dopravy zamestnancov
a parkovacie stojiská v zmene navrhovanej činnosti sa nebudú riešiť.
-

2. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny list č.
OU-LC-OSZP-2022/006543-002 zo dňa 07.06.2022 dáva nasledovné stanovisko:
,,Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy
ochrany prírody a krajiny na základe jemu známych skutočností predpokladá, že navrhovaná činnosť
„Rozšírenie činnosti – Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) s cieľom náhrady
rašeliny drevným vláknom pri výrobe substrátov v spoločnosti AGRO CS Slovakia,
a. s.“ nebude mať negatívny dopad na záujmy ochrany prírody a krajiny chránené ustanoveniami zákona
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi
za rešpektovania ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a preto nevyžaduje jej
posudzovanie v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení
neskorších predpisov.“
Stanovisko OULC, OSZP:
OULC, OSZP berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie.
3. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy list č. OULC-OSZP-2022/006482 zo dňa 10.06.2022 dáva nasledovné stanovisko:
,,Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný orgán štátnej vodnej správy ako
dotknutý orgán podľa § 29 ods. 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k navrhovanému zámeru
„Rozšírenie činnosti – Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) s cieľom náhrady
rašeliny drevným vláknom pri výrobe substrátov v spoločnosti AGRO CS Slovakia, a. s.“ - zmena
navrhovanej činnosti z hľadiska ochrany povrchových a podzemných vôd a vodných pomerov súhlasné
stanovisko.
Orgán štátnej vodnej správy súhlasí s vykonaním navrhovaných opatrení na zmiernenie nepriaznivých
vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na povrchové a podzemné vody a na ostatné zložky životného
prostredia uvedené v zámere a súčasne požaduje, aby pri podrobnom riešení zámeru počas jeho
uskutočňovania ako aj počas vykonávania činnosti podľa predloženého zámeru boli rešpektované a
dodržané nasledovné požiadavky:
1. Pri uskutočňovaní zmeny navrhovanej činnosti rešpektovať vodný zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách
a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v
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znení neskorších predpisov (ďalej len „ vodný zákon“), Vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami o náležitostiach havarijného plánu
a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa
ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č.
276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, Zákona č. 7/2010 Z.
z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, Zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a
o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov a ostatných súvisiacich platných právnych predpisov a noriem.
2. Pri uskutočňovaní zmeny navrhovanej činnosti nesmie dôjsť k zhoršeniu kvality povrchových a
podzemných vôd.
3. Používať také materiály, technologické postupy, mechanizmy a zariadenia, ktoré budú šetrné k vodám.
4. Proti pôsobeniu a prieniku znečisťujúcich látok musia byť zabezpečené všetky plochy, na ktorých bude
dochádza k nakladaniu s týmito látkami.
5. Pokiaľ sa na stavenisku zmeny navrhovanej činnosti nenachádzajú priestory vhodné na nakladanie
s nebezpečnými odpadmi, ktoré môžu negatívne vplývať na kvalitu podzemných alebo povrchových
vôd je tieto potrebné upraviť v súlade s požiadavkami § 39 vodného zákon a vyhlášky MŽP SR č.
200/2018 Z. z..
6. Na stavenisku zmeny navrhovanej činnosti na upravených plochách - teréne, ktorý bude slúžiť na
občasné parkovanie automobilov, na skladovanie materiálov a manipuláciu s nimi nevykonávať
činnosti, ktorými by mohlo dôjsť k negatívnemu ovplyvneniu kvality podzemných a povrchových vôd
v záujmovom území (opravy a umývanie technologických liniek a vozidiel, výmena a doplnenie
prevádzkových kvapalín a pohonných hmôt, manipulácia a skladovanie znečisťujúcich látok).
7. Zabezpečiť a vybaviť prevádzkové priestory zmeny navrhovanej činnosti - stroje, zariadenia a
mechanizmy ochrannými pomôckami a dostatočným množstvom havarijných prostriedkov, ktoré bude
možné použiť v prípade havárie, resp. úniku škodlivých látok (najmä ropnej povahy, pohonné hmoty,
mazivá, oleje a iné) do okolitého prostredia.
8. V prípade, že pri zmene navrhovanej činnosti bude dochádzať k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi
látkami v množstvách vyšších ako je to uvedené v ust. § 39 ods. 4 a 6 vodného zákona je potrebné
zostaviť plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich
látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán), predložiť ho orgánu
štátnej vodnej správy na schválenie (SIŽP, IŽP Banská Bystrica) a oboznámiť s ním zamestnancov,
vybaviť pracoviská špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku
znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou.
9. Pravidelne kontrolovať technický stav mechanizačných prostriedkov a technologických zariadení,
vykonávať ich pravidelnú údržbu a opravu.
10. Dopravné prostriedky a ostatné mechanizmy a zariadenia udržiavať v dobrom technickom stave a pri
zaobchádzaní s nimi a znečisťujúcimi látkami urobiť potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného zákona
a vyhlášky č. 200/2018 Z. z., aby nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo
podzemných vôd alebo do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita.
V prípade splnenia uvedených podmienok počas realizácie a uskutočňovania zmeny navrhovanej činnosti
sa neočakávajú významné negatívne vplyvy na povrchové a podzemné vody, Okresný úrad Lučenec, odbor
starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy nepožaduje, aby zmena
navrhovanej činnosti bola ďalej posudzovaná podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Stanovisko OULC, OSZP:
Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné s upozornením na povinnosť dodržiavať platnú legislatívu, ktorá
má uplatnenie v povoľovacom konaní a podmienky sú akceptované aj vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
4. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej ochrany ovzdušia list č.
OU-LC-OSZP-2022/006478-1 zo dňa 16.06.2022 dáva nasledovné stanovisko:
,,Z hľadiska ochrany ovzdušia nemáme námietky k predloženému zámeru a nevyžadujeme činnosť
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.“
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Stanovisko OULC, OSZP:
OULC, OSZP berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie.
5. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia list č.
09239/2022/ODDUPZP-2 zo dňa 03.06.2022 dáva nasledovné stanovisko:
,,Banskobystrický samosprávny kraj ako dotknutý orgán podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní
k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie činnosti – Zhodnocovanie
biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) s cieľom náhrady rašeliny drevným vláknom pri výrobe
substrátov v spoločnosti AGRO CS Slovakia, a. s.“ vydáva nasledovné s t a n o v i s k o:
za možné vplyvy z navrhovanej zmeny činnosti považujeme hluk z nového drviča, v súbehu s inými
technologickými zariadeniami v prevádzke produkujúcimi hluk a vplyv zo zvýšenia dopravy. Vplyv hluku
z navýšenia dopravy hodnotí zámer ako nepodstatný, ale nešpecifikuje o aké odhadované navýšenie
dopravy sa jedná. Z hľadiska hluku zámer uvádza, že rozšírením činnosti sa zvýši hladina hluku od
mechanizmov, ale vzhľadom na umiestnenie činnosti nemôže tento krátkodobý hluk pôsobiť nepriaznivo
na okolie - požadujeme preto spresniť informáciu o dobre pôsobenia hluku, predpokladaných hlukových
parametroch drviča a jeho vplyve v súbehu s ďalšími zariadeniami prevádzky.
Stanovisko OULC, OSZP:
OULC, OSZP: V zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. sa pri činnosti v pracovných dňoch od 7:00 do
21:00 h a v sobotu od 8:00 do 13:00 h hluk v blízkom okolí posudzuje hodnotiacou hladinou pri použití
korekcie -10 dB. V tomto prípade by ekvivalentná denná hluková záťaž na trvalo obývané objekty, iné
verejné stavby v uvedenom časovom intervale vzhľadom na odstupové vzdialenosti nemala presiahnuť
hladinu hluku 60 dB. .
.
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci list č. ORHZ-LC1-2022/000182-002
zo dňa 01.06.2022 dáva nasledovné stanovisko:
,,Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci (ďalej iba OR HaZZ) ako dotknutý orgán
podľa § 3 písm. p) zákona č. 24/2006 Z.z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po preštudovaní zámeru navrhovanej činnosti:
„Rozšírenie činnosti – Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) s cieľom náhrady rašeliny
drevným vláknom pri výrobe substrátov v spoločnosti AGRO CS Slovakia, a. s.“, z hľadiska ochrany pred
požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.“
Stanovisko OULC, OSZP:
OULC, OSZP berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie.
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci list č.RUVZLC-328/3678/2022 zo dňa
09.06.2022 dáva nasledovné stanovisko:
,,Požiadavky vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prístupných
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií
v životnom prostredí v aktuálnom znení, vo vzťahu k najbližšiemu chránenému územiu musia byť
dodržané aj po realizácii zmeny navrhovanej činnosti.
Na základe uvedeného so zmenou navrhovanej činnosti „Rozšírenie činnosti - Zhodnocovanie
biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) s cieľom náhrady rašeliny drevným vláknom pri výrobe
substrátov v spoločnosti AGRO CS Slovakia, a.s. sa súhlasí a nevyžaduje sa ďalšie posudzovanie.
Stanovisko OULC, OSZP:
OULC, OSZP berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie.

8. ZDRUŽENIE DOMOVÝCH SAMOSPRÁV, BRATISLAVA ZO DŇA 30.05.2022 DÁVA
,,VYJADRENIE V PROCESE EIA K ZÁMERU ,,Rozšírenie činnosti - Zhodnocovanie biologicky
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rozložiteľného odpadu (BRO) s cieľom náhrady rašeliny drevným vláknom pri výrobe
substrátov v spoločnosti AGRO CS Slovakia, a.s.“
POŽIADAVKA ZDS
,,Žiadame v projekte riešiť výrazný odklon od zneškodňovania odpadu skládkovaním v súčasnosti (lineárna
ekonomika) a posunutie odpadového hospodárstva smerom k modelu založenom na cirkulárnej ekonomike
– pomocou účinného zhodnocovania materiálov v odpade. Takto sa výrazne minimalizuje odpad a náklady
na vstupné materiály i energiu, potrebné pre výrobu nových výrobkov. Navrhovaná činnosť prispieva k
plneniu cieľov v oblasti triedenia a recyklácie komunálnych odpadov, ktoré ako členská krajina EÚ musíme
splniť: do roku 2035 budeme triediť a recyklovať 65 % komunálnych odpadov,v roku 2035 bude
skládkovaných iba 10 % komunálnych odpadov.“
STANOVISKO NAVRHOVATEĽA
,,Navrhovaná zmena činnosti napĺňa predpoklad na posunutie odpadového hospodárstva smerom k modelu
založenom na cirkulárnej ekonomike – pomocou účinného zhodnocovania odpadu a využitia drevného
vlákna získaného zo zhodnoteného drevného dopadu priamej náhrady rašeliny. Navrhovaná zmena činnosti
napĺňa predpoklad na zníženie nákladov na vstupnú surovinu (rašelinu), potrebnú pre výrobu nových
výrobkov. Navrhovaná činnosť prispieva k plneniu cieľov v oblasti triedenia a recyklácie aj komunálnych
odpadov v rozsahu zhodnotenia obalov z dreva.“
POŽIADAVKA ZDS
,,Žiadame, aby zmierňujúce opatrenia určené v rozhodnutí ako záväzné podmienky podľa §29 ods.13
zákona EIA obsahovali aj:
I.
prvky zelenej infraštruktúry a obnovy biodiverzity podľa §2 písm. zh až zj zákona OPK č.543/2002
Z.z.
II.
opatrenia ochrany vôd podľa §5 až §11 Vodného zákona
III.
opatrenia realizácie Programu odpadového hospodárstva
IV.
opatrenia realizácie obehového hospodárstva
Pri určení týchto opatrení je treba v zmysle §29 ods.3 zákona EIA vychádzať aj z návrhov verejnosti;
Navrhujeme, aby navrhovateľ akceptoval nasledovné opatrenia (ktoré sa v praxi osvedčili ako tzv
best available techniques – BAT – krajinných environmentálnych opatrení) alebo sám navrhol k nim
lepšiu alternatívu resp. riešenie, ktoré dané environmentálne oblasti splní lepšie/vhodnejšie a to na
základe výsledkov požadovaného krajinného hodnotenia. V rámci doplňujúcej informácie žiadame
komparatívnu analýzu výhod a nevýhod a zdôvodnenie výsledného vybraného riešenia.“
STANOVISKO NAVRHOVATEĽA
Z predloženého oznámenia o zmene činnosti „Rozšírenie činnosti – Zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného odpadu (BRO) s cieľom náhrady rašeliny drevným vláknom pri výrobe substrátov v
spoločnosti AGRO CS Slovakia, a. s. " je jednoznačné že činnosť nemá významný negatívny dosah
a vplyv na:
I.
prvky zelenej infraštruktúry a obnovy biodiverzity podľa zákona OPK č. 543/2002 Z. z.
II.
ochranu vôd podľa §5 až §11 Vodného zákona
III.
program odpadového hospodárstva
IV.
opatrenia realizácie obehového hospodárstva
Navrhovateľ na základe vyššie uvedeného nenavrhuje zmierňujúce alebo kompenzačné opatrenia
v nadväznosti na ochranu a obnovu biodiverzity, budovania zelenej infraštruktúry, ochranu vôd, ani
opatrenia z hľadiska realizácie Programu odpadového hospodárstva SR.
Navrhovaná zmena činnosti bude projektovaná ako technológia v súlade s Referenčným dokumentom,
ktorým sa ustanovujú závery o najlepších dostupných technikách, podľa smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2010/75/EÚ ustanovujúca závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní odpadu,
- Vykonávajúce rozhodnutie (EÚ) 2018/1147.
Stanovisko OULC, OSZP:
Navrhovateľ je povinný dodržiavať platnú legislatívu
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POŽIADAVKA ZDS
,,Na strane 18 navrhovateľ uvádza: „Navrhovaná zmena činnosti bude predstavovať trojzmennú prevádzku
s výnimkou drviča, ktorý nebude mať nočnú alebo večernú prevádzku ten bude zahŕňať len jednozmennú
prevádzku.“ Je zjavné, že drvenie materiálu bude najpodstatnejším zdrojom hluku, pričom drvenie nebude
prebiehať v uzavretom objekte. Ten bude disponovať spaľovacím motorom a podľa bodu 2.3.1 dôjde
k zvýšeniu emisií aj prašnosti vplyvom tejto činnosti. Pre elimináciu všetkých uvedených negatívnych
vplyvov sa táto, zjavne pravidelná a dvojzmenná činnosť, realizuje v uzavretom stavebnom objekte s nie
dieselovým agregátom ale elektrickým, pričom uzavretý stavebný objekt eliminuje aj hluk a takisto je
možné účinnou vzduchotechnickou eliminovať aj prašnosť. Dávame uvedené na vedomie a v prípade
neakceptácie tohto riešenia žiadame predložiť odborné posudky/štúdie reálne mapujúce budúci stav hluku
a emisií.“
STANOVISKO NAVRHOVATEĽA
,,Bez ohľadu na skutočnosť že vyššie uvedená požiadavka ZDS nie je zrozumiteľne formulovaná
navrhovaná, technológia riešenej prevádzky bude pri jej zmenenej navýšenej kapacite preukázateľne
riešená a povolená len na úrovni najlepšej dostupnej techniky (BAT, v súlade s Referenčným dokumentom,
ktorým sa ustanovujú závery o najlepších dostupných technikách, podľa smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2010/75/EÚ ustanovujúca závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní odpadu,
- Vykonávajúce rozhodnutie (EÚ) 2018/1147 ). Konkrétne technické riešenie vrátane komparatívnej
analýzy súladu činnosť s BAT bude predmetom ďalšieho povoľovacieho procesu na povolenie činnosti
vrátane všeobecných požiadaviek na elimináciu emisii.
Ďalej uvádzame, že sa bude jednať o drvič, ktorý bude prevádzkovaný len občasne, a to len v jednozmennej
prevádzke, čím sa vylučuje jeho večerná a nočná prevádzka. Tiež uvádzame, že sa bude jednať o mobilný
drvič, ktorý nie je možné vybaviť elektrickým agregátom. Predmetný drvič bude umiestnený
a prevádzkovaný v stavebných objektoch čím sa eliminuje hluk. Spoločnosť AGRO CS Slovakia, a.s.
uvádza, že v súčasnosti už prevádzkuje obdobný drvič, avšak k dnešnému dňu neeviduje zo strany
obyvateľstva a dotknutých subjektov žiadne sťažnosti vo vzťahu k nadmernému hluku z prevádzky. V
zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. sa pri činnosti v pracovných dňoch od 7:00 do 21:00 h a v sobotu
od 8:00 do 13:00 h hluk v blízkom okolí posudzuje hodnotiacou hladinou pri použití korekcie -10 dB. V
tomto prípade by ekvivalentná denná hluková záťaž na trvalo obývané objekty, iné verejné stavby v
uvedenom časovom intervale vzhľadom na odstupové vzdialenosti nemala presiahnuť hladinu hluku 60 dB.
Z hľadiska emisno-imisného environmentálneho vplyvu (na trvalo obývané objekty, iné verejné stavby)
t. j. rozptylu emisií (hluku, vibrácií, zápachu alebo emisii vzťahujúcich sa na znečistenie ovzdušia) je
potrebné zdôrazniť, že pri technológii ktorá je predmetom zmeny činnosti bude dodržaná požiadavka 300
metrovej odstupovej vzdialenosti od inej zástavby, ktorá je odporúčaná v prílohe E odvetvovej normy
rezortu MŽP SR OTN ŽP 2 111: 99, (ktorá vychádza zo smernice Ministerstva pre životné prostredie
Porýnska – Westfálska /MURL/, aktuálne vydanie z roku 2007).“
POŽIADAVKA ZDS
,,Navrhovaná zmena nie je v určenom priestore novou činnosťou z pohľadu činnosti v zmysle zákona NR
SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov“). Činnosť ako taká (Zariadenie na
zhodnocovanie odpadov - kompostáreň Veľké Dravce) bola predmetom zisťovacieho konania, v roku 2013,
s následnou zmenou v roku 2016 „ROZŠÍRENIE ČINNOSTI - HNOJISKO A UNIVERZÁLNY
ZHUTŇOVACÍ KOMPLEX NA VÝROBU PELIET, AGRO CS SLOVAKIA, VEĽKÉ DRAVCE“.
V Oznámení o zmene z roku 2016 navrhovateľ uvádza: “Nakoľko sa bude jednať o technologické procesy
a zariadenia, pri ktorých môžu byť pri prevádzke alebo pri drobných poruchách emitované látky s
intenzívnym zápachom, budú vykonané technicky dostupné opatrenia na obmedzenie emisií. Napríklad
zakrytie zariadenia, zapuzdrovanie časti zariadenia, vhodné skladovanie surovín, výrobkov a zvyškov,
umiestnenie zariadenia v uzavretom priestore, rekuperácia,” V tejto súvislosti žiadame o popis reálne
vykonaných opatrení.“
STANOVISKO NAVRHOVATEĽA
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V súvislosti s výrobnou činnosťou navrhovateľa od roku 2013 nebola identifikovaná sťažnosť na
obťažovanie zápachom alebo znečistením ovzdušia. Predmetom zmeny činnosti je navýšenie kapacity
drvenia dreveného odpadu za účelom zníženia podielu objemu rašeliny na konečnom produkte pri využití
drevného vlákna a zo samotnej činnosti ktorá je predmetom zmeny ( t.j. drvenie ) nevzniká predpoklad na
zvýšenie úrovne intenzity zápachu.
Ďalej uvádzame, že Spoločnosť AGRO CS Slovakia, a.s. s cieľom prechádzaniu (zníženia) zápachu počas
doterajšej prevádzky prijala nasledovné opatrenia:
- upravila postup prípravy a skladovania surovín, ktoré sú zdrojom zápachu, suroviny sa
samostatne neskladujú, hneď po dovoze do areálu spoločnosti sú zmiešavané s ostatnými
materiálmi,
- zápach účinne odstraňuje urýchleným kompostovaním procesom, ktorý je prirodzenou
metódou recyklácie,
- výrobky po procese sušenia a peletovania pri zabezpečení vhodného skladovania nešíria
zápach, výrobky sú skladované v obaloch a uzatvorených skladoch s dodržaním skladových
podmienok (vlhkosť, stála teplota), čím je zabránené šíreniu zápachu z výrobkov,
- využíva pri výrobe peliet technológiu, ktorá obsahuje prvky eliminujúce šírenie zápachu.
Návrhy opatrení na prípadné obmedzenie emisií zápachu sú viazané na proces kompostovania ( t.j. proces
ktorý zostáva bez zmeny ) a sú riešené v existujúcom prevádzkovom poriadku zariadenia. Navrhovaná
zmena činnosti nevytvára predpoklad na zmenu činnosti procesu kompostovacieho procesu, čím nevzniká
predpoklad navýšenia rizika vzniku zápachu alebo zmena existujúcej intenzity zápachu.
Technológia celej riešenej prevádzky bude pri jej zmenenej navýšenej kapacite preukázateľne riešená
a povolená len na úrovni najlepšej dostupnej techniky (BAT, v súlade s Referenčným dokumentom,
ktorým sa ustanovujú závery o najlepších dostupných technikách, podľa smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2010/75/EÚ ustanovujúca závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní
odpadu, - Vykonávajúce rozhodnutie (EÚ) 2018/1147 ). Konkrétne technické riešenie
vrátane komparatívnej analýzy súladu činnosť s BAT bude predmetom ďalšieho povoľovacieho procesu
na povolenie činnosti, vrátane všeobecných požiadaviek na elimináciu emisii.
Navrhovateľ zmeny činnosti umožnil verejnosti vykonanie konzultácie k navrhovanej činnosti podľa § 63
zákona EIA, priamo na mieste navrhovanej činnosti v prezenčnej forme, po predchádzajúcej písomnej
dohode 7 dní predom a po potvrdení termínu a to v pracovných dňoch v čase od 10:00 do 15:00 hod.
S možnosťou vykonania konzultácie bola verejnosť oboznámená po celú dobu zverejnenia zámeru
činnosti, keďže táto informácia bola uvedená aj v predloženom zámere v bode I. 5, str. 3 oznámenia. Túto
možnosť ku dňu zaslania týchto doplňujúcich informácii k oznámeniu verejnosť nevyužila
Navrhovateľ činnosti zároveň žiada Okresný úrad Lučenec, aby tieto vyjadrenia k požiadavkám ZDS boli
Okresným úradom Lučenec brané v úvahu pri rozhodovaní sa o tom, či sa navrhovaná činnosť bude
posudzovať podľa zákona o EIA a aby primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe
č. 10, a primerane prihliadal aj na iné stanoviská podľa § 23 ods. 4. zákona o EIA. Vzhľadom na
umiestnenie činnosti vo vhodnom území a podmienky projektovania technológia v súlade s Referenčným
dokumentom ustanovujúcim závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní odpadu,
navrhovateľ predpokladá, že pri povinnom hodnotení nedôjde k objaveniu nových skutočností a vplyvov
činnosti na životné prostredie, ktoré by zásadne menili súčasný náhľad na túto posudzovanú činnosť.
POŽIADAVKA ZDS
,,Združeniu domových samospráv vyplýva v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie postavenie dotknutej verejnosti pri posudzovaní ́ vplyvov na životné
prostredie a postavenie účastníka následných povoľovacích konaní. Stanovy Združenia domových
samospráv v elektronickej podobe sú k dispozícii na prehliadanie alebo na stiahnutie tu:
https://goo.gl/AVbAxj , výpis z registra občianskych združeníMV SR: https://goo.gl/V4XopA a výpis z
registra právnických osôb ŠÚ SR tu: http://goo.gl/Ikofe7.
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Pre elektronickú komunikáciu používajte mail: eia@samospravydomov.org
Pre písomný styk použite elektronickú schránku Združenia domových samospráv na ÚPVS slovensko.sk.
Podľa §2 ods.zákona EIA je účelom a zmyslom zákona najmä:
b) zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovaného strategického dokumentu a
navrhovanej činnosti na životné prostredie,
c) objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane
ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom,
d) určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného
prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia,
e) získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
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.“
Stanovisko OULC, OSZP:
VPLYVY
Zmena navrhovanej činnosti môže predstavovať v širšom rozsahu najmä pozitívny vplyv na životné
prostredie a zdravie človeka. Realizácia zmeny činnosti v zariadení AGRO CS Slovakia, a.s. z širšieho
celospoločenského hľadiska rozšírením spracovateľskej kapacity zariadenia na zhodnocovanie odpadov
predstavuje pozitívne faktory.
Ovzdušie
Realizáciou zmeny činnosti nedôjde k zmene druhu emisií z realizovanej činnosti. Navrhovanou činnosťou
dôjde k nepatrnému zvýšeniu znečisťujúcich látok voči terajšiemu stavu v dôsledku drviča, ktorého súčasťou
je aj spaľovací vznetový motor.
Vodné hospodárstvo
Navrhovanou zmenou činnosti resp. pri pokračovaní v činnosti nedôjde k nárastu, alebo k zmene odberu
vody.
Odpadové hospodárstvo
Zmena činnosti nebude mať vplyv na celkové odpadové hospodárstvo v rámci širšieho okolia.
Hluk
Počas prevádzky a vykonávania činnosti v zariadení na zhodnocovanie odpadov môžu byť identifikované
zdroje hluku z procesov manipulácie s odpadmi vykládky /nakládky odpadov/ materiálov, činnosti strojnotechnologických zariadení a manipulačnej techniky.
POŽIADAVKA ZDS
Žiadame úrad, aby v súlade s čl.3 ods.2 až ods.4 Aarhuského dohovoru zabezpečil, aby:
a) úradníci a orgány podporovali a usmerňovali verejnosť pri požadovaní prístupu k informáciám,
uľahčovali jej účasť na rozhodovacom procese a pri požadovaní prístupu k spravodlivosti v záležitostiach
životného prostredia a to aj v tomto konkrétnom konaní
b) sa podporilo vzdelávanie v záležitostiach životného prostredia a povedomie verejnosti predovšetkým o
tom, ako možno získať prístup k informáciám, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese a získať prístup k
spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia
c) sa podporíli združenia, organizácie alebo skupiny podporujúce ochranu životného prostredia (v tomto
prípade ZDS v rámci tohto konania)
d) sa zabezpečilo, že vnútroštátny právny systém je uplatňovaný v súlade s týmto záväzkom, t.j. aby úrad
aplikoval tzv. eurokonformný výklad zákona.
Stanovisko OULC, OSZP:
Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie usmernil verejnosť pri požadovaní prístupu
k informáciám, podporil vzdelávanie a aplikoval tzv. eurokonformný výklad zákona.
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Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, pracovisko Lučenec, Námestie republiky, 984 01 Lučenec 1,
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec, Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec 1, zákonom
stanovenej lehote ani ku dnešnému dňu k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nedoručili písomné
stanovisko a teda v zmysle § 29 ods. 9 zákona 24/2006 Z. z. sa stanovisko považuje za súhlasné.
Listom č. OL-LC-OSZP- 2022/006166-014 zo dňa 27.06.2022 príslušný orgán podľa § 33 ods. 2 zákona č.
71/1967 Zb. oznámil, že pred vydaním rozhodnutia o výsledku zisťovacieho konania sa účastníci konania
a zúčastnené osoby majú možnosť vyjadriť k podkladom a k spôsobu ich zistenia a môžu prípadne
navrhnúť ich doplnenie v lehote do 30.06.2022. Oznámenie bolo účastníkom konania odoslané
elektronickou poštou.
Lehotu na vyjadrenie konajúci orgán považuje za primeranú a dostatočnú. Príslušný orgán listom OL-LCOSZP- 2022/006166-014 zo dňa 27.06.2022 oboznámil účastníkov konania o tom, že v rámci zisťovacieho
konania navrhovanej činnosti zhromaždil rozhodujúce podklady na vydanie rozhodnutia a účastníci
konania majú právo sa s podkladmi na vydanie rozhodnutia oboznámiť a následne sa k nim, ako aj
k spôsobu ich zistenia, vyjadriť prípadne navrhnúť ich doplnenie v lehote 30.06.2022.
Príslušný orgán má k dispozícii všetky relevantné podklady vrátane vyjadrení a stanovísk od účastníkov
konania a dotknutých orgánov, na základe ktorých tunajší úrad dospel k záveru, že navrhovaná činnosť sa
nebude posudzovať zákona č. 24/2006 Z. z..
Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa
zákona č. 24/2006 Z. z., ktoré príslušný orgán na základe výsledkov zisťovacieho konania aj vydáva
a prihliada pri tom na kritéria stanovené zákonom o posudzovaní (§ 29 ods. 3. a príloha č. 10) a všetky
stanoviská doručené k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti.
Účelom zákona č. 24/2006 Z. z. je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutí o povolení konkrétnej
navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov a nevytvára sa v ňom vecný ani časový priestor pre
posúdenie projektového riešenia činnosti v stupni navrhovaných povolení, čo je v kompetencii
povoľujúcich orgánov konajúcich podľa osobitných predpisov, prípadne dotknutých orgánov, ktorých
záväzné stanoviská alebo súhlasy sú podkladmi pre rozhodnutia.
Komplexné výsledky zisťovacieho konania, nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt
alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia v dôsledku realizácie
alebo prevádzky navrhovanej činnosti na životné prostredie.
Príslušný orgán uvádza tie požiadavky vo vzťahu navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť
v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov a zapracoval relevantné a opodstatnené
požiadavky, ktoré majú oporu v platnej legislatíve a bude ich potrebné zohľadniť pri povolení činnosti
podľa osobitných predpisov.
Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti,
doplňujúcich informácii s použitím kritérií pre zisťovacie konanie uvedených v prílohe č. 10 zákona č.
24/2006 Z. z. a s prihliadnutím na doručené stanoviská podľa 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. príslušný
orgán rozhodol vo veci tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
ZÁVEREČNÉ VYHODNOTENIE OULC, OSZP
Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu
navrhovanej činnosti, miesta jej vykonávania, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie
a zdravie obyvateľstva, úrovne spracovania oznámenia o zmene a vzal do úvahy súčasný stav životného
prostredia v dotknutom území.
Pri posudzovaní navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie
a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona č. 24/2006 Z. z. OULC-OSZP vychádzal
z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, pričom použil aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29
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zákona č. 24/2006 Z. z. uvedené v prílohe č. 10 zákona č. 24/2006 Z. z., 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. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné
prostredie konštatuje, že v rámci realizácie navrhovanej činnosti nebude dochádzať k významným
negatívnym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo.
Orgány štátnej správy vo vyjadreniach, resp. stanoviskách, ktoré boli doručené na Okresný úrad Lučenec,
odbor starostlivosti o životné prostredie súhlasili s realizáciou navrhovanej činnosti a netrvali na jej
posudzovaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z.. Vnesené požiadavky od orgánov štátnej správy vyplývajú
z dodržania všeobecne platných záväzných predpisov vo veci ochrany životného prostredia.
Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe preskúmania a zhodnotenia
predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia
v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov štátnej správy a verejnosti konštatuje, že pri dodržaní
všeobecne platných predpisov nebude navrhovaná činnosť predstavovať zásah do životného prostredia
a preto rozhodlo tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Príslušný orgán uvádza tie požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré budú potrebné zohľadniť
v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov a zapracoval relevantné a opodstatnené
požiadavky, ktoré majú oporu v platnej legislatíve a bude ich potrebné zohľadniť pri povolení činnosti
podľa osobitných predpisov.
Navrhovanú činnosť je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonov stanovených
požiadaviek odporučiť k realizácii.
Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z.z. 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 odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. na Okresný úrad
Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec v lehote do 15
dní odo dňa jeho oznámenia rozhodnutia.
V prípade verejnosti sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia
vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po
nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Zuzana Bartošová
poverená vedením odboru
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Doručuje sa
UMWELT s.r.o., Topoľová 33, 974 01 Banská Bystrica 1
AGRO CS Slovakia, a.s., Nám. Republiky 5, 984 01 Lučenec 1
Združenie domových samospráv, o. z., Rovniakova 1667 14, 851 02 Bratislava – mestská časť Petržalka
Obec Nové Hony
Obec Veľké Dravce
Na vedomie
Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, pozemkový a lesný odbor, Námestie
republiky 26,
984 36 Lučenec 1
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Martin Janáček, generálny tajomník služobného
úradu, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava-Staré Mesto
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Lučenec, Petofiho 112/1, 984 38 Lučenec 1
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, pracovisko Lučenec, Námestie republiky, 984 01 Lučenec 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci, L. Novomeského 3, 984 01 Lučenec
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec, Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec 1
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