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MESTSKÝ ÚRAD, ODBOR ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A DOPRAVY

LIPTOVSKÝ

MIKULÁŠ

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o zaslaní záverečného stanovíska navrhovanej činnosti
‚Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu inovatívnou
mestská čast‘ Palúdzka“
technológiou v meste Liptovský Mikuláš
—

navrhovateľa „XO corp., s.r.o. Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica“
Dňa 11.09.2017 bob Mestskému úradu v Liptovskom Mikuláši, oddeleniu životného
prostredia
životného
SR,
z Ministerstva
poľnohospodárstva
prostredia
a
odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie doručené záverečné stanovisko
navrhovanej činnosti Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu inovatívnou
mestská časť Palúdzka“ navrhovateľa „XO
technológiou v meste Liptovský Mikuláš
corp., sr.o., Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica, IČO: 36 424 285.
Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy
alebo na vbastné náklady zhotoviť kápie na Mestskom úrade, oddeleni životného
prostredia a poľnohospodárstva, Štúrova ulica 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš,
na 1. posch., Č. dverí 111, počas stránkových dní. Záverečné stanovisko je zverejnené
aj na internetovej stránke:
—

http:Ilwww.enviroportal.skiSk_SKleialdetailízhodnocovanie-plastoveho
komunalneho-odpadu-inovativnou-technologiou-v-i UÉ9‘Ó LIPTOVSKY
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Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredio
Námestie Ľudovĺta Štúra 1, 81235 Bratislava

Ministerstvo životného prosÉredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na
životné prostredie, ako prislušný orgán štátnej správy podľa I ods. I písm. a) a * 2 ods. I
písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplneni niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s 3 písm. k) a 54 ods. 2
písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplneni niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov účinných do 14.júna 2017 (d‘alej
len „zákon“). na základe výsledkov procesu posudzovania vykonaného podl‘a ustanovení zákona
vydáva podl‘a 37 zákona a podľa * 46 a 47 zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v zneni neskorších predpisov

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO
Číslo: 3848!2017-I.7/vt

I.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI

1. Názov
XO corp. s.r.o.

2. Identifikačné číslo
36424285
3. Sídlo
Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica

II.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

I. Názov
Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu inovativnou technológiou v meste
Liptovský Mikuláš mestská časť Palúdzka
—
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2. Účel
Účclom navrhovanej činnosti je realízácia zariadenia na termické zhodnocovanie
plastových odpadov v lokalite Palůdzka Liptovský Mikuláš.
Navrhovaný sortiment odpadov predstavuje materiál v podobe výhradne čistých zložiek
odpadových plastov vo forme PE (polyetylén) a PP (polypropylén), ktorý možno termickým
spracovaním v depolymerizačnom zariadení previesť na plynnú a následne kvapalnú frakciu,
resp. tuhý zvyšok vznikajůci v procese. Predovšetkým kvapalná frakcia získaná pri termickom
zhodnocovaní predstavuje energeticky vysoko hodnotnú obchodovateľnú komoditu, ktorú
bude možné poskytovať zmluvným odberateľom na jej ďalšie využitie.
Navrhovaná prevádzka svojím účelom prispeje k naplňovaniu ciel‘ov hierarchie
odpadového hospodárstva Slovenskej republiky a to predchádzaním zneškodňovania
záujmových odpadov, ktoré budú v procese prevádzky efektívne zhodnotené v ročnom
sumárnom množstve do 720 ťrok.
—

3. Užívatel‘
XO corp. s.r.o., Brnice 166,03223 Liptovská Sielnica
4. Umiestnenie

Žilinský
Kraj:
Liptovský Mikuláš
Okres:
Liptovský Mikuláš
Obec:
Palúdzka
Katastrálne územie:
1282/3. 1283
Parc. Č.:
Navrhovaná činnosť bude umiestnená v mestskej časti Palúdzka mesta Liptovský
Mikuláš, v okrajovej časti priemyselného areálu na ulici Palúčanská 54/371, na jestvujúcej
betónovej ploche, vedľa budovy. ktorá bude slúžiť na skladovanie vstupného materiálu, a pre
administratívu. Betónová plocha má rozmer cca 3 000 rn2, z ktorých sa plánuje využiť asi
500 m2. Priemyselný areál je oplotený a prisÉupný z južnej strany. Logistický pristup
k prevádzke je cez hlavnú bránu, kde je umiestnená kontrolná váha.
Pozemky navrhované pre realizáciu činnosti sů evidované v katastri nehnuteľnosti ako
zastavané plochy a nádvoria. Najbližšiu obytnú zástavbu predstavujú rodinné domy situované
na ulici Palučánska, ktoré sú od plánovaného umiestnenia depolymerizačného zariadenia
vzdialené cca 175 m.
5. Termín začatia a skončcuia výstavby a prevádzky navrhovancj činnosti
Predpokladaný
Predpokladaný
Predpokladaný
Predpokladaný

termín
termín
termín
termín

začatia výstavby:
skončenia výstavby:
začatia skúšobnej prevádzky:
skončenia prevádzky:

05/20 18
09/20 19
12/20 19
nieje stanovený

6. Stručný popis technického a technologického riešenia
Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie zariadenia na termické zhodnocovanie
plastových odpadov výhradnc čistých zložiek odpadových plastov vo forme PE (polyetylén)
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a PP (polypropylén) v depolymerizačnom zariadení s označením Plast Energy LT2000
spoločnosti Leitner Technologies s.r.o. V procese depolymerizácie vznikne plynná a kvapalná
frakcia a tuhý zvyšok.
Plánované zariadenie na termické zhodnocovanie plastových odpadov bude tvorené
stavebnou a technologickou časťou. Stavebná časť bude tvorená kontajnerovým systémom,
v ktorom budú technologické komponenty depolymerizačného zariadenia inštalované.
Technologická čast‘ bude zabezpečená dodávateľsky výrobcem zariadenia, ktorý poskytne
potrebnú dokumentáciu a certifikáty.
Zariadenie s modelovým označením LT2000 je konštwkčne navrhnuté za účetom
depolymerizácie záujmových vstupných surovín (plastových odpadov) za vzniku energeticky
vysoko hodnotného predovšetkm kvapalného a v menšej miere aj plynného produktu.
Vzhľadom na lokalizáciu navrhovanej činnosti sa pristúpilo k plánovaniu
depolymerizačného procesu výhradne so zabezpečením elektrického ohrevu, ako
z environmentálneho. tak aj zo zdravotného hl‘adiska prijateľnejšieho spósobu termického
ohrevu.
Z pohľadu zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov pójde o nový
stacionárny, podľa miery vplyvu na ovzdušie stredný zdroj znečisťovania ovzdušia, patriaci
podľa prílohy Č. I k vyhláške MZP SR Č. 410/20 12 Z. z., kterou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o ovzduší v znení ncskorších predpisov, do kategórie
5 Nakladanie s odpadmi a krematóriá
5.7.2 Zariadenia na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi, ako sú pyrolýza,
splyňovanie alebo plazmové spracovanie, s prahovou kapacitou > 0.
V navrhovanej prevádzke sa v zmysle zákona č. 79/20 15 Z. z. o odpadech a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov budú vykonávať nasledovné
činnosti (zhodnocovanie odpadov):
R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako
rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a mých biologických transformačných
procesov)
R12 Uprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R1 1.
R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností RI až R12 (okrem
dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)
Navrhovaná činnosť bude prevádzkovaná výlučne v režime stavu konca odpadu pre
kvapalnú aj plynnú fázu (v zmysle vyhlášky MZP SR Č. 228/20 14 Z. z., ktorou sa ustanovujú
požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v zneni neskorších
predpisov). Zabezpečením stavu konca odpadu bude možné emisie z pohľadu znečistenia
ovzdušia predpokladať na úrovni spaľovania zemného plynu.
Navrhovaná technológia sa predpokladá umiestniť v 3 ks námorných kontajnerov, ktoré
bude možné pevne všetkými časťami pripevniť na zvolené miesto v rámci budúcej prevádzky.
Navrhované technologické zariadenie bude pozostávať z nasledovných komponentov:
vytlačovací stroj, rotačný podávač, separátor kovov, odparovacia nádrž, chladiče a chladiaci
systém. prečerpávacia nádrž. odkalovače. elektrický systém, kontajner na prípravu vstupného
materiálu, zásobník na vstupný odpad, zásobník na hotový plastový olej, fllter procesného
plynu, zásobník na rezíduum.
Technologický postup spracovania odpadových plastov v zariadení LT2000 pozostáva:
Dávkovacie zaradenie odpad sa bude odoberat‘ Zo zásobnika vstupnej suroviny (zásoba
na min. 3 dni prevádzky). Odpad dopravovaný do zásobníka bude už de2integrovaný na
—
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požadované rozmery (kusy a častice do veľkosti max. 100 mm), bude však prechádzať cez
separátor kovov na oddelenie prípadných drobných kovových častíc, a cez rotačný podávač sa
nadávkuje do vyhrievacej zóny alebo rúry depolymerizačného zariadenia. Do suroviny sa
nebude pridávať žiadny katalyzátor.
v tejto primárnej časti depolymerizačného
Vvhrievacia a deoolvmerizačná zóna
zariadenia sa surovina posúva závitovkou v oceľovej rúre s priemerom 450 mm (dlžka
niekoľko metrov, rúra bude horizontálne uložená, ohrev bude zabezpečený elektricky
niekol‘kými zónami), sůčasne sa plastová zmes premiešava a homogenizuje. V druhej časti
vyhrievacej rúry pri teplotách nad cca 300 °C bude už tavenina postupne depolymerizovať za
vzniku plynných degradačných produktov a tiež kvapalnej fázy podobnej ľahkému oleju.
Na konci vyhrievacej rúry (teplota 415 až 420 °C) bude opäť cez rotačný podávač paro
kvapalná zmes vytláčaná do kondenzačnej (separačnej) nádoby so vstavanou trubkovnicou,
v ktorej sa paroplynová zmes vzájomne odseparuje za súčasného chiadenia vodu (voda
cirkuluje v trubkách a prechádza chladiacim okruhom), pričom kvapalná fáza z nádoby stečie
do I ks vyhrievanej zásobnej nádrže oleja (objem 22 rn3, ohrev je potrebný z dóvodu väčšej
viskozity vyrobeného oleja a pre zlepšenie čerpatel‘nosti hlavne v zimných mesiacoch pri
odvoze produktu odberatefom), pričom prejde íiltračným zariadením na oddelenie
nerozložených dechtovitých látok prípadne tuhých častic z piastovej suroviny), a plynná fáza
sa odvedie do časti chladenia a čistenia.
zvyškový pyrolýzny plyn sa plánuje z dóvodu malého množstva
Cistenie plynu
zneškodňovať spálením v dopaľovacorn horáku (v súlade s návrhom emisno-technologického
posúdenia vypracovanom Ing. Vladimírorn Hlaváčom, CSc., v rnáji 2017). Pred spálením sa
bude čistiť od nežiaducich prímesí iiltráciou a praním v práčke alkalickým prostriedkom za
účelom vypierania kyslých plynov ako PICl, HF, prípadne aj oxidov síry a sirných zlúčenin
v redukovanej forme ako H2S.
Predpokladaná skladba bilancie výstupných prúdov z procesu zhodnocovania záujmových
odpadov (bilancia bude závisieť od nastavania termického procesu a charakteristík vstupných
zhodnocovaných odpadov. najmá vlhkosti):
72— 144 t/rok
10—20%
Pyrolýzny plyn
540—576 t/rok
75—80 %
Pyrolýzny olej
72 Urok
10%
do
Tuhý zvyšok
Vstupné odpady budú predstavovať výhradne čistý PE (polyetylén) a PP (polypropylén)
pochádzajúci z triedeného zberu. Podl‘a katalógu odpadov pójde o odpady kat. č. 02 01 04
odpadové plasty okrem obalov, 07 02 13 odpadový plast, 12 01 05 hobliny a triesky z plastov,
1501 02 obaly zplastov, 1501 06 zmiešané obaly, 160119 plasty, 170203 plasty, 200139
plasty. Tieto sa budú priamo dovážať do navrhovanej prevádzky od dodávateľov vstupnej
suroviny (v ďalšej etape projektu sa výht‘adovo plánuje realizovať aj triediaca linka v rámci
budúcej prevádzky).
—

—

Hl.

POPIS PRIEBEHU POSUDZOVANIA

1. Vvpracovanie správy o hodnotení
Navrhovaná činnost‘ „Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu inovatívnou
technológiou v meste Liptovský Mikuláš mestská čast‘ Palúdzka“ je podfa zákona, prílohy
—
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Č. 8, zaradená do kapitoly 9. lnfraštruktúra, položky č. 8. Zariadenia na zhodnocovanie
odpadov tepelnými postupmi, časť A, a bez limitu podlieha povinnému hodnoteniu.
Na základe odóvodnenej žiadosti navrhovateľa, Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky (ďalej len „MZP SR“) listom Č. 3848/2017-1.7/vt zo dňa 06. 03. 2017
upustilo podl‘a 22 ods. 6 zákona od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti.
V zámere a následne aj v správe o hodnotení sa vyhodnotil jeden variant činnosti a nulový
variant.
Navrhovateľ, XO corp. s.r.o., Bmice 166,032 23 Liptovská Sielnica. zastúpený Dušanom
Olahom, predložil dňa 14. 03. 2017 na MZP SR podľa 22 zákona zámer navrhovanej
činnosti „Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu inovatívnou technológiou v meste
Liptovský Mikuláš mestská časť Palúdzka“ na posúdenie podľa zákona. Podľa 18 ods. 2
zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa
dňom predloženia zámeru začalo konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov
navrhovanej činnosti na životné prostredie.
Dňa 25. 04. 2017 sa na MZP SR uskutočnilo prerokovanie rozsahu hodnotenia
navrhovanej činnosti ‚.Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu inovatívnou
mestská časť Palúdzka“. Prerokované boli
technológiou v meste Liptovský Mikuláš
stanoviská doručené k zámeru a boli vysvetlené jednotlivé otázky a pripomienky
k navrhovanej činnosti. Pripomienky zo stanovisk boli premietnuté aj do návrhu rozsahu
hodnotenia Č. 3848/2017-1.7/vt zo dňa 02. 05. 2017.
Správu o hodnotení vypracovala na základe rozsahu hodnotenia Č. 3848/20l7-l.7/vt zo
dňa 02. 05. 2017, spoločnosť INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 II Banská Bystrica,
pod vedením Ing. Juraja Musila, v máji 2017. Súčasťou správy o hodnoteníje:
Emisno-technologické posúdenie navrhovanej činnosti, vypracoval Ing. Vladimír Hlaváč,
CSc., máj 2017.
Akustická štúdia, vypracoval Ing. Vladimír Plaskoň, EnA CONSULT Topoľčany s.r.o., máj
2017
Rozbory pyrolýzneho plynu a pyrolýzneho oleja EKOLAB s.r.o. Košice, apríl 2017.
—

—

-

-

—

-

2. Rozoslanie a zverejncnic správy o hodnotení
Navrhovatel‘, XO corp. s.r.o., zastúpený spoloČnosťou INECO, s.r.o., predložil správu
o hodnotení podľa 3! zákona MZP SR, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie
dňa 15.05.2017.
MZP SR predložilo správu o hodnotení na zaujatie stanoviska podl‘a 33 ods. I zákona,
listom Č. 3848/2017-1.7/vt zo dňa 19. 05. 2017. nasledovným subjektom procesu
posudzovania: rczortnému orgánu (Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového
hospodárstva), povoľujúcemu orgánu (Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti
o životné prostredie), dodrnutej obci (Mesto Liptovský, Mikuláš), ktorá je zároveň
povol‘uj úcim orgánom, dotknutému samosprávncmu krajzt (Urad Zi linského samosprávneho
kraja). dotknutým orgánom (Regionálny úrad verejného zdravotnictva so sídlom v Liptovskom
Mikuláši, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krizového riadenia. Okresné riaditcľstvo
Hasičského a záchranného zboru Liptovský Mikuláš, Krajský pamiatkový úrad Zilina,
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, odbor výstavby
a rutinnej štandardnej údržby, Detašované pracovisko STRED, Ministerstvo životného
prostredia SR, odbor ochrany ovzdušia. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor
integrovanej prevencie). Všeobecne zrozumiteľné zhrnutie bob podl‘a 33 ods. 2 zákona
zaslané zainteresovanej verejnosti Ing. Ivanovi Fiačanovi a Silvii Fiačanovej.
—
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MŽP SR podľa 33 ods. I zákona zverejnilo správu o hodnotení navrhovanej činnosti na
svojomwebovom sídle www.enviroportal.sk dňa 22. 05. 20l7.
MZP SR požiadalo dotknutú obec (Mesto Liptovský Mikuláš), aby podľa 34 ods.
zákona informovala o tejto skutočnosti verejnosť a to do troch dni od doručenia správy
o hodnoteni a zároveň zverejnila všeobecne zrozumitel‘né záverečné zhrnutie na dobu 30 dní
na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a oznámila verejnosti. kde
a kedyje možné do správy o hodnotení nahliadnuť, robíť znej výpisy, odpisy alebo na vlastné
náklady zhotoviť kópie, v akej lehote móže verejnosť podávaf pripomienky a označila miesto,
kde sa móžu podávať. MZP SR zároveň požiadalo dotknutú obec, aby v spolupráci
s navrhovateľom, podľa 34 ods. 2 zákona, zabezpečila verejné prerokovanie navrhovanej
činnosti a prizvala naň okrem verejnosti. aj zástupcov príslušného orgánu, rezortného orgánu
a dotknutých orgánov. Súčasne bola dotknutá obec upozomená, že termín a miesto verejného
prerokovania je dotknutá obec povinná, podFa * 34 ods. 3 zákona. oznámiť najneskór
10 pracovných dní pred jeho konaním.
Mesto Liptovský Mikuláš informovalo občanov o doručení správy o hodnotení a zároveň
zverejnilo všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie na mestskej internetovej stránke a na
úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš od 29. 05. 2017 do 28. 06. 2017.
3. Prerokovauie správy o hodnotcní s vcrejnost‘ou
34 zákona sa uskutočnilo dňa
Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti podľa
14. 06. 2017 o 14.00 hod. na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši v zasadačke Č. 109.
Termín a miesto verejného prerokovania oznámilo mesto Liptovský Mikuláš verejnosti
a zúčastneným osobám spósobom v rnieste obvyklým zverejncním na mestskej internetovej
stránke ana úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš (verejne prístupnej) od 30. 05. 2017 do
14. 06. 20]7.
Podľa záznamu z verejného prerokovania navrhovanej činnosti „Zhodnocovanie
plastového komunálneho odpadu inovatívnou technológiou v meste Liptovský Mikuláš
mestská čast‘ Palúdzka“ sa na predmetnom prerokovaní zúčastnili dvaja zástupcovia mesta
Liptovský Mikuláš, zástupca navrhovateľa, spracovatelia dokurnentácií p. Olah a Ing. Musil
ajeden zástupca dotknutej verejnosti Ing. I. Fiačan.
Verejné prerokovanie otvorila vedúca oddelenia životného prostredia Mestského úradu
v Liptovskom Mikuláši, ktorá privítaia prítomných a predstavila zástupcov navrhovatera
a spracovateľa zámeru a správy o hodnotení. Následne požiadala spracovateľov dokumentácie
o podanie informácie o predloženej správe. Po úvodnom predstaveni obsahu správy
o hodnoteni bola otvorená diskusia.
P. Olah vvsvetlil ako funguje uvedená technológia zhodnocovania plastového odpadu, aké
vstupné suroviny múže linka spracovávať, čo je výstupom a kde sa móže olej využiť.
Depolymerizačný proces bude zabezpečený elektrickým ohrevom, spracovávať sa bude
720 t/rok (cca 2 t/denne), predpokladaný prejazd je 3-4 vozidlá týždenne. Podotkol, že táto
technológia je ekologickejšia ako regranulácia a móže využiť plasty, ktorých zhodnotenie nie
je na Slovensku pokryté.
Ing. Musil stručne pritomných informoval o navrhovanej činnosti, vypracovaní odborných
posudkov: emisno-technologická štúdia vypracovaná Ing. Hlaváčom. CSc.. akustická štúdia
vypracovaná Ing. Vladimírom Plaskoňom. Zhodnotil vplyvy na životné prostredie vrátane
zdravia a navrhnuté opatrenia.
P. Fiačan sa zaujímal o vel‘kost‘ kontajnerov, či je drvič vo vnútri kontajnera, čo
prípade,
ked‘ sa do procesu dostane surovina, ktorá nebude kvalitná, či fléra bude
v
—

—

—
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s akustickým obalom a aký bude mať výkon, na hluk z prevádzky. Na uvedené otázky
odpovedali spracovatelia správy o hodnotení:
Vel‘kosť kontajnerov: ide o štandardizované, tzv. „námorné“ kontajnery, ktoré sú svojou
veľkosťou vhodné aj na prevoz po cestných komunikáciách.
Umiestnenie drviča: áno, drvič bude umiestnený vo vnútri kontajnera, čo výrazne
obmedzuje hluk z neho.
Zabezpečenie vhodnej suroviny: je ekonomickým aj environmentálnym záujmom
prevádzkovateFa, aby sa do procesu dostával len odpad vhodného typu. V pripade, že sa tak
nestane, nastane najmi pokles výťažnosti kvapalnej frakcie.
Fléra s akustickým obalom: uvedená požiadavka vyplynula z Akustickej štúdie a bude
zrejme preklopená do podmienok záverečného stanoviska. Výkon fléryje 260 kW.
Hluk z prevádzky: v zmysle vypracovanej akustickej štúdie je hluk 2 prevádzky výrazne
pod legislatívne povolenými hodnotami.
Na záver vedúca oddelenia životného prostredia pod‘akovala prítomným.
Z priebehu verejného prerokovania bol vyhotovený záznam, ktorý bol spolu s prezenčnou
listinou doručený na MŽP SR dňa 22. 06. 2017.
4. Stanoviská, pripomienky a odborné posudky predložené k správe o hodnotení
35 zákona bolí na MŽP SR doručené nasledovné pisomné stanoviská
Podľa
k navrhovanej činnosti:
Ministerstvo životného prostredia Siovenskej republik;‘, Sekcia environmenlálneho
hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor odpadového hospodárstva (list č. 26764/2017
zo dňa 13. 06. 2017)
K navrhovanej činnosti „Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu inovatívnou
mestská časť Palúdzka“, ktorej základom je
technológiou v meste Liptovský Mikuláš
triedenie. spracovanie a zhodnocovanie zmesových komunálnych plastov nízkoteplotnou
depolymerizáciou využitím technológie Plast Energy LT 2000, čo umožní efektivne využitie
zmesových komunálnych plastov a priemyselných odpadových plastov z výroby
environmentálne vhodným spósobom, uvádza z pohľadu odboru odpadového hospodárstva
nasledovné:
Navrhovatel‘ v rámci správy o hodnotení sa s pripomienkami odboru odpadového
hospodárstva čiastočne vysporiadal.
Odbor odpadového hospodárstva však upozorňuje, že odpady zaradené pod katalógové
číslo 1601 19 „Plasty“ pochádzajú zo starých vozidiel, ktoré móžu obsahovať perzistentné
organické látky (POPs), polybrómované difenyl étery (PBDE) a perfluóroktánsulfonát
(PFOS), tzv. retardéry horenia. Preto je potrebné, aby navrhovatel‘ mal dostatočne navrhnutý
spósob zisťovania, resp. triedenia jednotlivých druhov plastov tak, aby v odpade, ktorý samá
spracovať, neboli uvedené látky obsiahnuté.
Navrhovateľ v rámci kapitoly B.l.3 rozpracoval surovinové zdroje pre zabezpečenie
projektovanej spracovatel‘skej kapacity zariadenia, avšak v rámci týchto vstupných kapacít nie
sú uvedené relevantné dókazy o tom, aké percentuálne množstvo z týchto odpadov tvorí len
zložka plastov z PE a PP, ktoré sa majů zhodnocovať v predmetnej technológii.
Slovné spojenie v názve navrhovanej činnosti „Zhodnocovanie plastového komunálneho
odpadu...“ pósobí zavádzajúco, ked‘že sa v rámci navrhovanej činnosti uvažuje aj so
zhodnocovaním mých ako komunálnych odpadov. Uvádza, že komunálne odpady sú zaradené
pod skupinu 20, konkrétne plasty 2001 39. Z takto zatriedených plastových komunálnych
—
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odpadov je ako vstupná surovina vyhodnotená (v rámci Žilinského, Prešovského
a Banskobystrického kraja) v množstve cca 570 ton, bez uvedenia konkrétnych zložiek plastu
z PF a PP.
Pre nejasnosti v systéme odpredaja tekutého syntetického oleja, ktorý bude možné uviesť
na trh v súlade s platnou legislatívou v oblasti chemického priemyslu je potrebné uviesť. že
v prípade, ak predmetný tekutý syntetický olej nebude splňat‘ požiadavky platnej legislativy,
bude možné iba jeho zneškodnenie ako odpadu a to spaľovaním alebo spoluspal‘ovaním.
Z tohto dóvodu odbor odpadového hospodárstva trvá na svojom stanovisku a neodporúča
spracovanie plastov depolymerizačnou technológiou aj s prihliadnutím na spracovateľské
kapacity, ktorých jev rámci Slovenskej republiky nadbytok.
Zároveň navrhovateľa upozorňuje na skutočnosť, že ak sa výstavba prevádzky na
zhodnocovanie uskutoční, je potrebné pri prevádzke zariadenia na zhodnocovanie odpadov
dodržiavať všetky platné právne predpisy na úseku odpadového hospodárstva.
Ministerstvo životného prostredia S/o venskej rep ubliky, Sekcia Cn vironrnentá/neho
hodnolenia a odpadové/to hospodárstva, odbor integrovanej prevencie (list Č. 24536/2017 zo
dňaO7. 06. 2017)
Po preštudovaní správy o hodnotení navrhovanej činnosti .‚Zhodnocovanie plastového
mestská časť
komunálneho odpadu inovativnou technológiou v meste Liptovský Mikuláš
č. 39/20 13
zákona
hľadiska
záveru,
z
že
k
Palúdzka“ odbor integrovanej prevencie dospel
Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania a zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov uvedený zámer nenaplňa požadované kapacity
z hPadiska integrovanej prevencie a kontroly inečisťovania určených pre činnosti v Prílohe I
zákona č. 39/2013 Z. z. K predmetnému zámeru nemá žiadne pripomienky.
—

Ministerstvo život,; éI,o prostredia Síovenskej rep ubíikv, Sekcia z;ne‘v kUm,‘ ti ochran‘
ovzdnšia, odbor ochrany ovzdušia (lis! č. 27916/2017, 3251/2017-3.3 ZO dím 20. 06. 2017,)
V prvej časti stanoviska uvádza vybrané údaje zo správy o hodnotení navrhovanej
činnosti navrhovateľa XO corp, s.r.o. V druhej časti uvádza zásadné pripomienky vo veciach
ochrany ovzdušia:
I. Technologický postup:
a) konkretizovať spósob čistenia pyrolýzneho plynu a odstraňovania kyslých plynov.
b) doplnit‘ spósob odstraňovania dechtov z kvapalného paliva,
c) doplniť spósob výmeny a zneškodnenia pracieho média, zneškodňovania tuhých
zvyškov.
2. Realizovať technicky dostupné opatrenia na elimináciu VOC zo skladovania
kvapalnej fázy.
podľa údajov
3. SpaVovanie čisÉeného pyrolýzneho plynu na poľnom horáku
uvedených v správe o hodnotení bude produkovaný pyrolýzny plyn navrhovateľ sa zaviazal
splnit‘ požiadavky na plynné druhotné palivo (C1 C5 frakcia, prevažujúca C2 C3 frakcka)
v súlade s vyhl. Č. 228/20 14 Z. z. v platnom znení. V zmysle ustanovenia prílohy Č. 7 časti F,
bodu 8. vyhl. č. 410/20 12 Z. z. v platnom zneni je poľný horák zariadením na znižovanie
množstva a škodlivosti emisií znečisťujúcich látok spai‘ovaním v pripadoch podľa písm. a) až
c) tj. pri havarijnom odvode odpadových plynov; pri prechode odp. plynov rozhraním medzi
technologickým priestorom a ovzduším; pri trvalej tvorbe inak ťažko spracovateľných
odpadových plynov. Na produkovaný pyrolýzny plyn, ktorý má splňať požiadavky pre plynné
druhotné palivá nemožno uplatňovaC žiaden z týchto prípadov, aj vzhl‘adom na skutočnosť, že
navrhovateľ si kladie za cieľ dosiahnuf kvalitu druhotného paliva v rozsahu určenom v prílohe
—

—

—

—

—
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Č. 3a k vyhl. č. 228/20 14 Z. z., a teda obidve palivá by dosiahli stav konca odpadu, a d‘alej by
sa nepovažovali za odpad, ale za látku, zmes alebo výrobok podľa osobitného predpisu.
Spaľovanie druhotného paliva na poFnom horáku nic je ani v súlade s odporúČaniami
energetické využitie vznikajúceho plynu. využitie zvyškového tepla. Spálením
BAT
pyrolýzneho plynu (v deklarovanej kvalite druhotného paliva) na poľnom horáku sa stráca
zmysel jeho výroby, aj vzhľadom na skutočnosť, že v predloženej správe o hodnotení je
opakovane zdůrazňované energetické využívanie takto vyrobeného paliva.
Navrhovaná činnosť bude tiež situovaná v blízkosti obytnej zástavby (cca 175 m najbližší
rodinný dom), pričom odporúčaná odstupová pre zariadenia pre nakladania s odpadmi
s priemerným výkonom I Udeň je 300 m, pre zariadenia na zneškodnenie pevných,
kvapalných alebo plynných odpadov termickými postupmi je odporúČaná vzdialenosť 500 m
(O1N ZP 2111:99 príloha E).
4. Meranie emisií znečist‘ujúcieh látok (ZL) zo zariadenia pol‘ného horáka je technicky
po
nerealizovatel‘né (nemožnost‘ vytvorenia odberného miesta, vysoká teplota plameňa
t.j.
ani
možné
nie
je
emisií
rozptylu
ovzdušia)
ZL do
spálení plynu doehádza k okamžitému
preukazovať dodržiavanie emisných Iimitov určených v emisno-technologickej štúdii, či už
pre spal‘ovňu odpadov v skúšobnej prevádzke alebo technologické celky obsahujúce
spaľovacie zariadenia s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW
tieto skutočnosti sú uvedené aj v správe o hodnoteni na str. 129/136 C Vl. I Monitoring emisií
do ovzdušia.
cit.: „v dymovode za spaľovacím reaktorom, v ktorom boli
Meranie emisií ZL
spaľované (termicky oxidované) pyrolýzne plyny vyrobené v pyrolýznej jednotkei‘ (podl‘a
emisno-technologickej štúdie na str. 3/27 kap. 3)—v tomto prípade by sajednalo o meranie
emisii ZL pred samotným zariadenim na spaľovanie (poľný horák), čo nedáva zmysel.
5. Kategorizácia poľného horáku a uplatňovanie emisných limitov podľa emisno
technologickej štúdie:
a) v skúšobnej prevádzke (cca 6 mesiacov) ako spaľovňa odpadov,
b) v trvalej prevádzke (po preukázaní splnenia požiadaviek na plynné druhotné palivo)
ako spaľovacie zariadenie s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom
266 kW
v kontexte pripomienky Č. 4 je kategorizácia poľného horáka a následné uplatňovanie
EL irelevantné.
6. Preukázať splnenie požiadaviek produkovaného paliva (plynné, kvapalné) ako
chemickej látky podl‘a nariadenia EP a Rady (ES) 1907/2006 v platnom znení
výrobku
a zákona č. 67/20 10 Z. z. (chemický zákon) „REACH“.
7. Podľa predloženého protokolu (Č. 1469/2017) nebolo preukázané, že výsledný
dokonca bol obsah týchto látok výrazne
produkt (pyrolýzny olej) neobsahuje PAU
prekroČený (19,51 mg/Mi); z predloženého rozboru kvapalného paliva tiež vyplýva, že
obsahuje celý rad perzistentných organických látok (napr. PCB, antracén, naftalén,
fenantrén,..).
8. Podl‘a predloženého protokolu (Č. 1470/2017) bob zistené výrazné prekročenie
obsahu chlóru (Cl) 118,86 mg/Nm3 v plynnom palive, ktoré navrhovateľ odóvodnil s tým, že
išlo o analýzu neČisteného pyrolýzneho plynu a v zariadeni boji údajne testované mé odpady
s vysokým obsahom (najmä Cl a S), zariadenie nebolo údajne vyčistené.
9. Preukázať splnenie požiadaviek na druhotné palivo (plynné, kvapalné) podľa
ustanovenia 6b a Časti I. prilohy Č. 3a k vyhl. č. 228/20 14 Z. z. v platnom zneni.
Ak sa preukáže, že vyrobené produkty (plynná, kvapalná fáza) nebudů splňať všetky
požiadavky na druhotné palivo, navrhované zariadenie musí byť z hl‘adiska predpisov vo
—

—

—

—

—

-

—

—
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veciach ochrany ovzdušia povol‘ované a musí splňat‘ špecifické požiadavky pre zariadenie na
spoluspaľovanie odpadov.
V prípade nepreukázania splnenia požiadaviek na druhotné palivá ide o odpadové palivo
6a vyhlášky č. 228/2014 Z. z. v platnom znení a musí sa s ním nakladať ako
podFa
s odpadom podľa 6b ods. 8 vyhl. č. 228/20 14 Z. z. v platnom znení.
10. V správe o hodnotení nic je posúdená imisná situácia po realizácii navrhovanej
činnosti (eXistujúce znečistenie + prispevok navrhovanej činnosti) v emisno-technologickej
štúdiije sice zmienka o .‚imisnej štúdii“, ktorá sa však v prílohovej časti nenachádza.
1]. Druh požadovaného povolenia podl‘a osobitných predpisov:
ideo nový stredný stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia, pre který je potrebný súhlas
podl‘a 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší č. 137/20 10 Z. z. v znení neskorších predpisov na
vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby nového stredného stacionárneho zdroja
znečisťovania ovzdušia, súhlas na povolenie stavby, a po realizácii stavby súhlas na jej
užívanic.
Ak sa v rámci posudzovania vplyvu na ZP preukáže, že de o zariadenie na
spoluspaľovanie odpadov (zásadná pripomienka Č. 6), musí byť vydaný súhlas podľa 18
zákona o ovzduší č. 137/2010 Z. z. v zneni neskorších predpisov na vydanie rozhodnutia
o povoleni stavby zariadcnia na spoluspal‘ovanie odpadov a následne súhlas na jej užívanie
podľa predchádzajúceho odseku.
Záverom konštatuje. že v správc o hodnotení nebolo jednoznačne preukázané splnenie
kvalitatívnych požiadaviek výsledných produktov (plynná fáza, kvapalná fáza) na druhotné
pal ivá.
Upozorňuje na to, že v prípade, že vyrobené produkty (plynná a kvapalná fáza) nebudú
splňať deklarované požiadavky na druhotné palivo, navrhované zariadenie nesplňa z hl‘adiska
ochrany ovzdušia požiadavky na zariadenie na spoluspaľovanie odpadov.
Vzhľadom na dóvody uvedené v zásadných pripomienkach tohto stanoviska, blízkosť
najbližšej obytnej zástavby (175 m najbližší rodinný dem) od navrhovancj činnosti, 000
upozorňuje tiež na
nesúhlasí se spaľovaním pyrolýzneho plynu na pol‘nom horáku
skutočnosť, že navrhovatel‘ nevyhodnotil príspevok hluku navrhovaného pol‘ného horáka.
—

‚

—

Regionálu;‘ úrad verejného zdravot,,ídva so sídlo,;, v Lipíoi‘skwn Mikuláši (list
Č. 20] 7/004415/215-MUDr. Hudák za c/fia 16. 06. 2017)
Regionálny úrad verejného zdravotnictva so sídlem v Liptovskom Mikuláši vydal
stanovisko, v ktorom požadoval v súlade s 6 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z.
vykonať hodnotenie vplyvov na verejné zdravie.
V odóvodnení uviedol, že k zámeru Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu
inovativnou technológiou v meste Liptovský Mikuláš mestská časť Palúdzka, RUVZ vydal
nesúhlasné závžzné stanovisko pod č. 2017/00702-02/l 24-MUDr.Hudák, ze dňa 20. 04. 2017.
Navrhovaný sortiment odpadov predstavuje materiál v podobe výhradne čistých zložiek
odpadových plastov vo forme PE (polyetylén) a PP (polypropylén), nebude sa spracovávať
materiál HD-PE a LD-PE, ako belo uvedené v zámere. Materiál PE a PP možno termickým
spracovaním v depolymerizačnom zariadení s označením Plast Energy LT2000 spoločnosti
Leitner Technologies s.r.o. previesť na plynnú a následne kvapalnú frakciu, resp. tuhý zvyšok
vznikajúci v procese. Predovšetkým kvapalná írakcia ziskaná pri termickom zhodnocovaní
predstavuje energeticky vysoko hodnotnú obchodovatel‘nú komoditu, ktorú bude možné
poskytovat‘ zmluvnýrn odberateľom tejto suroviny na jej d‘alšie využitie. Malé množstvo
zvyškového plynu vznikajúccho pri termickom zhodnocovaní záujmových odpadov bude
environmentálne prijateľne a účinne zneškodnené na bezpečnostnom odpal‘ovacom horáku.
—
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Navrhovaná činnosť bude umiestnená v lokalite, charakterom priemyselného areálu
v meste Liptovský Mikuláš mestská časť Palúdzka, ulica Č. Palúčanská 54/371, parcela číslo
]282/3 a 1283, v okrajovej časti priemyseiného areáju najestvujúcej betónovej ploche, vedľa
budovy, ktorá bude slúžiť na skladovanie vstupného materiálu a pre administrativu. Betónová
plocha má rozmer cca 3 000 m2, z ktorých sa plánuje využiť asi 500 m2.
Priemyselný areál je oplotený a prístupný z južnej strany. Logistický prístup k prevádzke
hlavnú bránu, kde je umiestnená kontrolná váha. Priestor pred plánovanou prevádzkou
cez
je
je dostatočne vel‘ký aj na otáčanie kamiónov a vel‘kých prepravných kontajnerov.
Najbližšie trvalo obývané sidelné jednotky predsavujú rodinné domy situované na ulici
Palučánská, ktoré sú od plánovaného umiestnenia depolymerizačného zariadenia vzdialcné:
rodinný dom („RD“) súpisné číslo 995 cca 175 m, RD súpisné Č. 1006, 385 a 386 sú vzdialené
cca 200 m. RD súpisné Č. 684, 683, 682, 680 a 679 sú od navrhovanej činnosti vzdialené
v rozmedzí približne 235 až 260 m. RD na ulici Priehradná sa od navrhovanej činnosti
nachádzajú vo vzdialenosti 300 až 350 m.
V stanovisku ďalej opisuje jednotlivé časti prevádzky a technologický proces, nároky na
dopravu, emisie počas prevádzky, či súlad s územným plánom.
V d‘alšej časti stanoviska uvádza nedostatky uvedené v cit. nesúhlasnom záväznom
stanovisku RUVZ Č. 2017/00702-02/124-MUDr.Hudák. zo dňa 20. 04. 2017. ktoré boli
odstránené nasledovne:
V bode 2.4 kapitoly Vdaje o výstupoch bol nesprávne citovaný predpis Č. 126/2006 Z. z.
o verejnom zdravotnictve, ktorý je už neaktuálny a nie je platný odr. 2007.
Qdpoved Uvedený nesprávny údaj bol z textu správy o hodnoteni odstránený.
V predloženom zámere nebol vyhodnotený vplyv dopravy. Neboli udané predpokladané
množstvá, frekvencia, druh nákladných vozidiel, ktoré budú zabezpečovať dovoz plastového
komunálneho odpadu, resp. odvoz vyrobenej suroviny.
Odpovcd Uvedená pripomienka je vysvetlená v kapitole 8.1.5 textu správy o hodnotení.
Navrhovaná činnosť bude z hľadiska dopravného zaťaženia vplývať len minimálne, nakoľko
sa predpokladajú len 2 prejazdy NA do/z riešeného areálu.
Nebola uvedená spádová oblasť, z ktorej sa bude plastový komunálny odpad dovážat‘,
spósob jeho skladovania, aké množstvá plastového odpadu sa budú skladovať.
Odpoved Predpokladaná spádová oblasťje diskutovaná v kapitole 13.1.3. „Suroviny“.
Zvyšovanie frekvencie dopravy v obvtnej zóne v miestnej časti Palúdzka v okolí ul.
Palúčanskej je nevhodné. Vplyv dopravy na okolitú obytná zástavbu nie je v predloženom
zámere vyhodnotený.
Odpoi‘ed Uvedená pripomienka je vysvetlená v kapitole B.1.5 textu správy o hodnotení.
Navrhovaná činnosť bude z hľadiska dopravného zaťaženia vplývať len minimálne, nakoľko
sa predpokladajú len 2 prejazdy NA do/z riešeného areálu.
Je potrebné predložiť vyjadrenie Mesta Liptovský Mikuláš, či realizácia posudzovanej
činnosti je v súlade s platným územným plánom Mesta Lipt. Mikuláš. Pri posudzovani
prevádzok v danom areáli bob v nedávnej minulosti vzhľadom k blízkej obytnej Zástavbe
a pri posudzovaní prevádzok Bioenergia a lzzard, konštatované, že ide o areál, ktorý je určený
na „dožitie“ a v budúcnosti by sa v tejto lokalite nemala rozvíjať d‘alšia priemyselná činnost‘.
Odpoved Mesto Liptovský Mikuláš vo svojom stanovisku doručenom k navrhovanej
činnosti evid. Č. MsU/UHA/2017/03534-02-Bc zo dňa 13. 04. 2017 konštatuje, že za
dodržania podmienok uvedených v tomto stanovisku. ktorých plnenieje preukázané v textovej
príbohe Č. 6 k tejto správe o hodnotení, je možné navrhovanú Činnosť hodnotiť v súlade
s platným územným plánom mesta Liptovský Mikuláš.
—
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Na nevhodnú a obťažujúcu činnosť dopravy a prevádzok v posudzovanom areáli sústavne
poukazujú obyvatelia rodinných domov situovaných v blízkosti vjazdu do areálu. RUVZ
dlhodobo ricši nespokojnosť obyvateľov. ktorá je spojená s dopravnou situáciou na ul.
Palúčanskej pri vjazde do tohto areálu a s činnosťami, ktoré sú vykonávané v tomto areáli. ako
aj v blízkom prevádzkovom areáli závodu Zberné suroviny, Palúčanská 542. Lipt. Mikuláš.
Je žiadúce preukázatel‘ne informovať obyvateľov o pripravovanom zámere.
Odpoved Informácia o pripravovanom zámere bola zverejnená štandardným spósobom,
obyvatelia boli o tomto zámere informovaní, čo je preukázané aj predloženými stanoviskami
obyvateľov k zámeru.
Upozorňuje na skutočnost‘, že prílohy uvádzané v predloženom zámere ako aj uvádzané
v obsahu predmetného zámeru nic sú uverejnené na cit. stránke http://enviroportal.sk... a aj
z tohto dóvodu nebolo možné komplexne posúdiť predložený zámer.
Qdpoved Predkladaná správy o hodnotení bude zverejnená spolu so všetkými prílohami
uvádzanými v texte a obsahu dokumentu.
RUVZ upozorňuje aj na ďalšiu nesprávnu citáciu predpisu v Správe o hodnoteni, napr. na
str. 12! a v Prílohe 13 vo Všeobecnom záverečnom zrozumíte l‘nom zhrnutí na str. 17, kde je
cit. neplatná vyhláška o hluku v životnom prostredi. Cit. vyhláška od 1.12.2007 nic je platná.
RUVZ síce akceptuje výsledky posúdenia vplyvov na životné prostredie predložené
v Správe o hodnotení. avšak vzhľadom na prírastok vplyvu hodnotených faktorov na životné
prostredie (nárast rizika emisií, možné karcinogénne látky dechtového typu (PÁV) z tepelného
rozkladu plastov, zvýšenie hlukovej zát‘aže) považuje za potrebné vyhodnotiť vplyv
navrhovanej činnosti Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu inovatívnou
technológiou v meste Liptovský Mikuláš mestská čast‘ Palúdzka, na verejné zdravic, tj. na
obyvateľov okolitej obytnej zástavby, najmä ul. Palúčanskej, v súlade s 6 ods. 3 písm. c)
zákona č. 355/2007 Z. z. a v sůlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR Č. 233/2014
Z. z. o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravic.
—

—

Krajský pamiatkový úrad Žilina (list Č. KPVZA-201 7/9400-4/42651/KUL zo dím
31. 05. 2017
Krajský pamiatkový úrad Žilina ako príslušný orgán štátncj správy na ochranu
pamiatkového fondu. podľa 3 písm. c) a 9 ods. 5 zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v zncni neskorších predpisov vydal podľa ustanovenia * 30 ods. 4 cit.
zákona záväzné stanovisko k správe o hodnotení navrhovanej činnosti „Zhodnocovanie
plastového komunálneho odpadu inovatívnou technológiou v meste Liptovský Mikuláš
mestská časť Palúdzka“, v ktorom uviedol, že Krajský pamiatkový úrad Žilina správu
o hodnotení navrhovanej činnosti posúdil a vyhodnotil, že zhodnocovanie plastového
výstavbou a prevádzkou
komunálneho odpadu navrhovanou inovativnou technológiou
uvedeného zariadenia Plast Energy LT 2000 v lokalite Palúdzka. ochrana pamiatkového fondu
a kultúrneho dedičstva nic je dotknutá.
Krajský pamiatkový úrad Zilina po oboznámení sa s obsahom Správy o hodnoení
navrhovancj Činnosti „Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu inovativnou
technológiou v meste Liptovský Mikuláš mestská časť Palúdzka“ nemá k Správe z hľadiska
záujmov ochrany pamiatkového fondu žiadne pripomienky.
—

—

—

Ing. Ivan Fičan, FalúČanská 682/101, 031 01 Liptovský Mikuláš aist ro dňa
26. 06. 2017)
Si/via Fiačanovd, Palúčanská 682/101, 03? 01 Liptovský Mikuláš a/síro dňa 26. 06, 2017,)
V tomto prípade boli doručené dve totožné stanoviská v znení:
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1. V textovej prilohe Č. 6 Správy o hodnotení podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
„Vyhodnotenie plnenia požiadaviek zo stanovísk vydaných príslušnými orgánmi štátnej
správy“ bula akceptovaná moja pripomienka Č. 8, ato „V rokoch 2014 a 2015 Okresný úrad
Liptovský Mikuláš, rozhodnutím upustil od posudzovania vplyvov na životné prostredie SEA
vo vzťahu k zmene funkČného využitia dotknutej lokality areálu na ulici PalúČanská 54/37 1,
ato z územia s prevahou občianskej vybavenosti na územie priemyselných a výrobnoobslužných areálov. Dotknutý areál na ulici Palúčanská 54/371 bol v minulosti využívaný ako
Stanica STS. V súčasnosti je areál využívaný ako priemyselný areál. V zmysle zákona ElA,
priemvselné parky podliehajú povinnému posudzovaniu vplvvov na životné prostredie a to nic
len výstavba priemyselných parkov ale aj zmena využitia stavieb na priemyselný park.
Nakoľko priemyselný areál ako celok má významné dopady na životné prostredie a obytnú
zástavbu v susedstve, čo bolu jednoznaČne preukázané niekoľkými meraniami hluku
(protokoly o meraní hluku poskytnem správnemu orgánu na vyžiadanie), požadujem vykonať
v zmysle zákona ElA posúdenie celého priemyselného areálu.“ Táto pripomienka bola
akceptovaná, a OkresnÝ úrad Liptovský Mikuláš ako dotknutý úrad napriek vedomosti, že od
roku 2015 je porušovaný zákon č. 24/2006 Z. z. prevádzkou priemyselného parku v tesnom
susedstve obytnej zástavby bez posúdenia vplyvov na životné prostredie celého areálu na túto
pripomienku nereagoval a je nečinný. Nie je možné umiestniť navrhovanú činnosť
zhodnocovania plastových odpadov do priemyselného areálu, ktorý nebol posúdený ako celok
v zmysle zákona ElA Č. 24/2006 Z. Z.
2. V teXtovej prílohe Č. 6 Správy o hodnotení podFa zákona č. 24/2006 Z. z.
„Vyhodnotenie plnenia požiadaviek Zo stanovisk vydaných príslušnými orgánmi štátnej
správy“ bola akceptovaná moja pripornienka Č. 12, a to „V dotknutom areáli na ulici
Palúčanská 54/371, sa nachádzajú sklady mrazených potravin, zaujíma ma čije možné
prevádzkovať zariadenie na zhodnocovanie odpadov v blízkosti skladov potravín.“ Sklady
mrazených potravín sú póvodcom stacionárnych zdrojov hluku z chladiarenských
kompresorov. Do dnešného dňa nebol hluk z kompresorov objektivizovaný vo vzťahu
k chránenému priestoru můjho rodinného domu. Ide o obzvlášť rušivý hluk, ktorý obťažuje
v nočných hodinách. V hlukovej štúdii spoločnosti EnA consult nie je uvažované
s príspevkom hluku z kompresorov napriek tomu, že v rozsahu hodnotenia bob uložená
podmienka predložiť hluková štúdiu, vrátane kumulatívneho vplyvu hluku.
3. V teXtovej prílohe Č. 6 Správy o hodnotení podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
.‚Vyhodnotenie plnenia požiadaviek zo stanovísk vydaných príslušnými orgánmi štátnej
správy“ bola akceptovaná moja pripomienka Č. 6, a to „Text zámeru obsahuje informáciu, že
v priemyselnom areáli Sa naehádzajú rózne výrobné a dopravné spoločnosti, ktoré sú zdrojom
určitého hluku. Požadujem presné informácie. aké sú to spoločnosti a aké zdroje hluku
prevádzkujú. Táto inľormácia je důležitá. nakol‘ko v zmysle vyhlášky MZ SR Č. 549/2007
Z. z. sa pre výsledný hluk z viacerých zdrojov hluku uplatňujú korekcie K = +3 dB alebo
K = ±5 dB.“ Táto pripomienka nebola akceptovaná s odůvodnením „Presné informácie
ojestvujúcich prevádzkach priemyselného areálu, zdrojoch a intenzitách hluku z týchto
prevádzok nie sú spracovateľovi správy o hodnotení dostupné“. Voči takémuto postupu, ktorý
je v rozpore so zákonom ElA Č. 24/2006 Z. z., ktorý ukladá povinnosť pre prislušný orgán
v rámci posudzovania navrhovanej činnosti hodnotiť obdobie prípravy navrhovanej činnosti
ajej realizácie a to najmä z hľadiska únosného zaťaženia územia a kumulatívnych a súbežne
působiacichjavov. ato v různych Časových horizontoch a s prihliadnutim na ich nezvratnosť.
Hluková štúdia spoločnosti EnA consult nehodnotí vplyv zámeru na celkové hlukové pomery
pri spolupůsobeni všetkých stacionárnych zdrojov hluku v zmysle vyhlášky MZ SR
Č. 549/2007 Z. z. Opakujem, v chránenom priestore můjho rodinného domu je v súčasnosti
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protiprávny stav, hladiny hluku vo všetkých časových intervaloch vysoko prekračujú
maximálne prípustné hodnoty hluku v zmysle vyhlášky MZ SR Č. 549/2007 Z. z. Nieje možné
uviesť do prevádzky nový zdroj hluku, bez toho aby sa vyriešil protiprávny stav. Ak bude
odstránený protiprávny stav, potom bude možné uviesť do prevádzky nový zdroj hluku
a realizovať zámer zhodnocovania plastových odpadov.
4. V textovej prílohe Č. 6 Správy o hodnotení podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
„Vyhodnotenie plnenia požiadaviek zo stanovísk vydaných prislušnými orgánmi štátnej
správy“ bola akceptovaná moja pripomienka Č. 7, a to „Požadujem objektivizovať hluk vo
vnútornom aj vonkajšom chránenom priestore mójho rodinného domu, na každom podlaží pre
časové intervaly deň. večer aj noc.“ Táto pripomienka nebola akceptovaná s odóvodnenim
„Autor stanoviska k zámeru uvádza, že má k dispozícii výsledky oprávneného merania hluku
v jeho rodinnom dome, vzhradom na to by bob opätovné meranie neopodstatnené“.
V predchádzajúcich pripornienkach som ponúkol súčinnosť a poskytnutie protokolu č. 002ZA-20l5 o meraní hluku vypracovaného akreditovaným subjektom Výskumným a vývojovým
ústavom železníc, ktorý potvrdzuje prekračovanie maximálne prípustných hodnót hluku zo
železničnej dopravy vo vnútornom chránenom priestore mójho rodinného domu o 18dB, Čoje
zdravie poškodzujůca hodnota. O mom meraní vykonanom vo vnútornom chránenom
priestore mójho rodinného domu ako to tvrdí autor stanoviska k zámeru nemám vedomosť.
Ako majiteľ nehnutel‘nosti som nebol požiadaný žiadnou spoločnosťou aby som sprístupnil
chránený vnútorný priestor mójho rodinného domu za účelom vykonania merania.
5. V textovej prílohe Č. 6 Správy o hodnotení podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
„Vyhodnotenie plnenia požiadavick zo stanovísk vydaných príslušnými orgánmi štátnej
správy“ bola akceptovaná moja pripomienka č. 14, a to „V dotknutom území od roku 2015
riešia hlukovú situáciu Zeleznice SR. nakoľko vo vnútornom chránenom priestore rodinných
domov dochádza k prekračovaniu maximálne pripustných hodnót hluku o 18 dB. V zrnysle
platnej vyhlášky MZ SR Č. 549/2007 Z. z. je maximálne prípustná hodnota hluku v Čase deň
40 dB a v čase noc 30 dB pre hluk prenikajúci do vnútra z vonkajšieho prostredia. Realizáciou
zámeru zhodnocovania odpadov, dójde k navýšeniu dopravy, tým aj k navýšeniu hluku
v chránenom vnútornom priestore budov. Rozhodne nesúhlasirn s uvedením akéhokoľvek
nového zdroja hluku, kým nebude doriešený protiprávn stav v dotknutom území.“ Táto
pripomienka nebola akceptovaná s odůvodnením „V správe o hodnotení je podrobne
hodnotený vplyv posudzovanej činnosti v dotknutom území. Pri vyhodnoteni vplyvu
posudzovanej činnosti spracovateľ správy o hodnotení vychádzal z výs)edkov akustickej
štúdie vypracovanej oprávnenou osobou EnA consutt s.r.o. V akustickej štúdii je podrobne
vyhodnotený prispevok posudzovanej činnosti k aktuálnemu stavu hlukového zaťaženia.“
Namietam voči takémuto postupu, hluková štúdia spoločnosti EnA consult, ako je to v štúdii
napisané čierne na bielom uvažuje len s hlukorn od (léry na spal‘ovanie odpadového plynu
a hlukom zariadenia na spracovanie plastového odpadu umiestneného v kontajneroch. Hluk
mých prevádzok umiestnených v priemyselnom parku IZZARD s.r.o. ako spoločnosť
lnterTecnics 80 zamestnancov, parkoviská nákladných a osobných vozidiel v kontakte
s obytnou zástavbou, hluk od mraziarenských kompresorov a prevádzky spoločnosti Zberné
suroviny a.s. v susedstve hluková štúdia spoločnosti EnA consult s.r.o. nehodnotí.
6. Hluková štúdia spoločnosti EnA consult nehodnotí dopravný hluk po ulici Palúčanská
do a z priemyselného areálu, ale vyslovene uvádza. že riešený areál bude napojený panelovou
spevnenou komunikáciou na cestu 111/3797 zo severnej časti areálu. Naopak, všeobecné
zrozumiteľné záverečné zhrnutie uvádza pravý opak, a to, že pristup a doprava plastového
odpadu bude zabezpečená po ulici Palúčanská. Ide tu o zjavný pokus vyhnút‘ sa posúdit‘ hluk
z dopravy a parkovísk na ulici Palúčanská v kontakte s obytnou zástavbou a uviest‘ dotknutú
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verejnosť do omylu. Opakujem, je potrebné hodnotit‘ hluk kumulatívne od stacionárnych
zdrojov v priemyselnom parku, od parkovísk a dopravy vrátane železničnej dopravy. Vyhláška
MZ SR Č. 549/2007 Z. z. stanovuje maximálne prípustné hodnoty hluku prenikajúceho
z vonkajšieho prostredia pre chránený vnútorný priestor zo všetkých zdrojov hluku, ato 40 dB
pre časový interval deň a 30 dB pre časový interval noc. Tieto hodnoty sú v súčasnosti vysoko
prekračované. Postup spoločnosti EnA consult s.r.o. je neprávny, hluková štúdia mala
obsahovat‘ presné hodnoty hluku zo všetkých zdrojov hluku. ktoré sú v prevůdzke bez
príspevku hluku (nulový variant riešenia) so zámeru na zhodnocovanie odpadov a hodnotu
hluku so všetkých zdrojov hluku, ktoré sů v prevádzke s príspevkom hluku od zámeru na
zhodnocovanie odpadov (variant uvedený v zámere). Postup a hluková štúdia spoločnosti EnA
consult s.r.o. sů typickým príkladom ako sa obchádza zákon v problematických prípadoch
a bohužial‘ neinformovaná verejnosť na to dopláca na úkor svojich práv.
7. Hluková štúdia spoločnosti EnA consult s.r.o. je v rozpore s požiadavkami rozsahu
hodnotenia na kumulativne hodnotenie hluku ako to uložilo Ministerstvo životného prostredia
SR.
8. Na stránke www.enviroportal.sk som našiel infomiácie o podobných zámeroch
v niekol‘kých obciach SR. Pri každom zámere je priložená hluková štúdia spoločnosti EnA
consult s.r.o., pričom ide stále o to isté zariadenie na zhodnocovanie plastových odpadov LT
2000, hodnoty hluku sú rozdielne. Nerozumiem ako je to možné. Hlukové štúdie neobsahujú
relevantné zdúvodnenie a vysvetlenie.
9. Ako priloha k správe o hodnotení navrhovanej činnosti „Zhodnocovanie plastového
komunálneho odpadu inovatívnou technotógiou v meste Liptovský Mikuláš mestská časť
Palúdzka“ je priložená emisná štúdia, ktorá však uvádza len príspevok emisii od zámeru
zhodnocovania plastových odpadov. Je potrebné vypracovať emisnú štúdiu na základe
aktuálneho stavu pre nultý variant, a emisnú štúdiu na základe aktuálneho stavu s príspevkom
zámeru pre variant uvedený v zámere.
10. Všeobecne zrozumitel‘né záverečné zhrnutie uvádza, že vzhľadom na vzdialenosť
povrchových tokov možno vplyvy budúceho zariadenia na povrchové vody považovať za
bezvýznamné. V zámere nie je uvedené, že v tesnom kontakte s oplotením pozemkov kde sa
má zámer realizovať sa nachádza potóčik, ktorý je vyústený do rieky Váh a vodnej nádrže
nadregionálneho významu Liptovskej Mary.
11. Záverom by som chcel zdóraznit‘ fakt, že realizácia zámeru by bola možná po
vybudovaní pristupovej cesty do areálu po spevnenej ceste 111/3797 zo severnej časti areálu,
a realizácii protihlukovej steny medzi obytnou zástavbou a priemyselným areálom IZZARD
s.r.o.
—

5. Vypracovanie odborného posudku v zmysle

36 zákona

Odborný posudok k navrhovanej činnosti podľa 36 zákona vypracovala na základe
určenia MZP SR, listom Č. 3848/2017-l.7/vt zo dňa 13. 07. 2017, Ing. Emília Hroncová. PhD.,
zapísaná v zozname odbome spósobilých osób na posudzovanie vplyvov činností na životné
prostredie pod číslom 564/201 1/OEP (ďalej len .‚spracovateľka posudku“).
Odborný posudok bol vypracovaný v súlade s 36 zákona a obsahuje všetky zákonom
stanovené náležitosti. Spracovatel‘ka posudku vypracovala posudok na základe informácií
z predloženej dokumentácie, doručených písomných stanovísk, záznamu z verejného
prerokovania a doplňujúcich informácií od navrhovatel‘a vyžiadaných ministerstvom podľa
35 ods. 5 zákona. Pri vypracovaní posudku spracovateľka posudku použila aj informácie
a podklady z odbornej literatúry, príslušnej legislativy a noriem, ako aj vlastné poznatky
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a skúsenosti z výskumu a odbornej činnosti v danej oblasti. Súčasne spracovateľka posudku
požiadala navrhovateľa i spracovateľa správy o hodnotenf, vo väzbe na 36 ods. 5 zákona,
o predloženie doplňujúcich údajov, nevyhnutných na vypracovanie odborného posudku.
Predložený posudok k navrhovanej činnosti bol formálne spracovaný v zmysle * 36
zákona a po doplneni podkladov navrhovateľom podľa 36 ods. 5 zákona obsahuje všetky
náležitosti potrebné pre komplexné odborné posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti na
životné prostredie a zdravie obyvateľov dotknutého územia.
Z hľadiska úplnosti predloženej dokumentácie spracovateľka posudku konštatuje, že
správa o hodnotení navrhovanej činnosti „Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu
inovatívnou technológiou v meste Liptovský Mikuláš mestská časť Palúdzka“ je spracovaná
z iil‘adiska štruktúry pine v súiade s prílohou Č. II zákona. Z pohľadu rozsahu a relevantnosti
použitých informácií hodnotí správu o hodnoteni činnosti, spolu s doplňujúcim materiálom.
ako postačujúcu pre posůdenie predmetnej činnosti, pričom vyskytujúce sa nedostatky, boll
doplnené a spresnené v rámci konzultácií so spracovateľom správy o hodnotení ako
i navrhovateľom alebo dohl‘adaním. Spracovateľka posudku súčasne uvádza, že nejasnosti
a nepresnosti súvisiace s etapou prípravy a realizácie navrhovanej činnosti je možné spresniť
v rámci d‘alších krokov povoľovacieho procesu, pričom ich riešenie je bud‘ ošetrené priamo
zákonom alebo je možné ho ošetriť v rámci návrhu opatrení a podmienok na vylúčenie alebo
zníženie nepriaznivých vplvvov navrhovanej činnosti, bez toho, aby mala jeli abseneia v tejto
etape zásadný dopad na hodnotenie miery vplyvov vyvolaných posudzovanou činnosťou.
Použité vstupné údaje, ako aj metódy hodnotenia, spracovateVka posudku hodnotí ako
primerané nnvrhovanej činnosti a postačujůce pre identifikovanie jednotlivých vyvolaných
vplyvov navrhovanej činnosti a hodnotenie miery ich významu, pričom niektoré
identifikované neurčitosti odporúča spresniť v d‘alšom stupni prípravy navrhovanej činnosti.
Záver odborného posudku konštatuje, že posúdenie navrhovanej činnosti „Zhodnocovanie
plastového komunálneho odpadu inovatívnou technológiou v meste Liptovský Mikuláš
mestská časť Palúdzka“ sa opiera o predloženú dokumentáciu, o pripomienky a stanoviská
subjektov zúčastnených na procese posudzovania, a o pripomienky a stanoviská, ktoré odzneli
na verejnom prerokovani navrhovanej činnosti.
Spracovatel‘ka posudku konštatuje, že posudzovaný materiál je spracovaný na primeranej
odbornej úrovni, umožňuje ziskať informácie a poznatky o savrhovanej činnosti ajej
vplyvoch na životné prostredie a zdravie obyvateľov. Taktiež konštatuje, že spolu
s doplňujúcimi informáciami v dostatočnej miere preukazuje, že vplyvy na životné prostredie
po realizácii predmetnej činnosti budú minimálne a leh rozsah a intenzita sú charakteru, ktorý
je pre dotknuté územie akceptovateľný.
Z hľadiska stanovísk a pripomienok subjektov zúčastnených na pripomienkovaní
predloženého materiálu, odborný posudok konštatuje, že žiadne zo stanovísk nemá vecné resp.
odborné alebo vedecky doložené pripomienky, ktoré by navrhovanú činnost‘ jednoznačne
klasifikovali ako nerealizovateľnú z technologických alebo environmentálnych dóvodov.
Na základe vyhodnotenia predloženej hodnotiacej a doplňujúcej dokumentácie,
doručených stanovísk subjektov, ktoré sa zúčastnili procesu posudzovania, výsledkov
verejného prerokovania. ako i ďalších aspektov súvisiacich s navrhovanou činnost‘ou,
spracovateľka posudku navrhla v záverečnom stanovisku k navrhovanej činnosti súhlasiť
Zhodnocovanie plastového komzínálneho odpadu
s real izáciu navrhovanej činnosti
‚nestská časť Palúckka
Liptovský
Mikuláš
inovativnou tedmológiozz V tneMe
v predloženom realizačnom variante (termické zhodnocovanie plastových PE a PP odpadov
v depolyrnerizačnom zariadení s projektovanou kapacitou 720 ton ročne) za predpokladu
plnenia podmienok vyplývajúcich z procesu posudzovania pre etapu prípravy, realizácie
—

—

„

—

—
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a prevádzkovania navrhovanej činnosti na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých vplyvov
navrhovanej činnosti na životné prostredie.
Odporúčania a závery z odborného posudku boji použité ako podklad pri spracovaní
kapitoly VI. a VII. záverečného stanoviska.
Odborný posudok bol doručený na MŽP SR dňa 04. 08. 20]?.

IV.

KOMPLEXNÉ ZHODNOTENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA

Hodnotenie vplyvov činnosti na životné prostredie vychádza z identifikácie ovplyvnenia
jednotlivých zložiek životného prostredia v důsledku pósobenia vstupov a výstupov
navrhovanej činnosti. Cieľom špecifikáeie predpokladaných vplyvov na prvky prirodného,
krajinného a socioekonomického prostredia je podchytenie tých vplyvov, ktoré by závažným
spósobom zmenili eXistujúcu kvalitu životného prostredia v negatívnom smere.
Realizácia navrhovanej činnosti prispeje k miere zhodnocovania odpadov, a tým
k redukcii odpadov potrebných zneškodňovať. Navrhovaná činnosť prispeje k diverzifikácii
energetických zdrojov na území Slovenskej republiky, a tým aj z časti k redukcii využívania
neobnoviteľných zdrojov energie.
V procese zhodnocovania záujmových odpadov dójde k vývoju pyrolýzneho plynu, ktorý
bude d‘alej upravený na pyrolýzny olej a tento sa bude odovzdávať zmluvným organizáciám.
Tento může byť využívaný napr. ako energeticky hodnotný vykurovací olej.
Celkové vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie boli vyhodnotené na základe
výsledkov procesu posudzovania vplyvov nasledovne:
Vplyvy na obvatel‘slvo
Navrhovaná činnosť bude realizovaná v lokalite priemyselného areálu. Najbližšie trvalo
obývané sídelné jednotky predstavujú rodinné domy situované na ulici Palučánska, ktoré sú od
plánovaného umiestnenia depolymerizačného zariadenia vzdialené: rodinný dom súpisné číslo
995 cca 175 rn, rodinné domy súpisné Č. 1006, 385 a 386 sú vzdialené cca 200 m. Rodinné
domy súpisné Č. 684, 683, 682, 680 a 679 sú od navrhovanej činnosti vzdialené v rozmedzí
približne 235 až 260 m. Rodinné domy na ulici Priehradná sa od navrhovanej činnosÉi
nachádzajú vo vzdialenosti 300 až 350 m.
V etape realizačných prác je potrebné počítať s navýšením dopravnej záťaže na
okolitých cestných komunikáciách, táto činnosť však bude časovo obmedzená na obdobie
nevyhnutné k realizácii navrhovanej činnosti.
Prevádzka navrhovanej činnosti bude k zabezpečeniu svojej činnosti vyžadovať dopravnú
obsluhu na úrovni asi 2 prejazdov nákladných vozidiel za deň. Trasovanie dopravy bude
realizované pojestvujúcich pristupových cestných komunikáciách.
Hluková záťaž spojená s realizačnými práeami a s prevádzkou, ako aj vplyvy dopravy
a vplyvy imisií boll pri komplexnom hodnotení jednotlivých vplyvov identifikované
z hl‘adiska obyvateľstva ako málo významné nepriaznivé vplyvy, malého kvanitatívneho,
územného alebo časového rozsahu.
Realizácia navrhovanej činnosti vytvorí asi 7 priamych pracovných pozícií.
Hodnoícnic zdravotných rizik

Potenciál pre vznik havarijného stavu súvisí s nárastom rizika vzniku havarijnej situácie
v dósledku realizácie navrhovaného zariadenia. Riziko havárií je však spojené s akoukoPvek
ľudskou činnosťou, obzvlášť priemyselno-energetického charakteru, kde sa pracuje
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predovšetkým s vysokými teplotami, prípadne tlakom. Zabezpečením prevádzky vhodnými
bezpečnostnými prvkami, systémom riadenia, pravidelným školením pracovníkov
a dodržiavanim bezpečnostných a prevádzkových poswpov možno riziko havarijného stavu
eliminovať.
Vzhl‘adom na pozitívne atribúty navrhovanej činnosti v podoba zhodnocovania
významného množstva odpadových materiálov možno potenciál vzniku havarijného stavu
hodnotiť ako prijateľný, ktorý sa s vysokou pravdepodobnosťou nebude líšiť od nulového
variantu, tzn. že pravdepodobnosť vzniku takého havarijného stavu, ktorý by mal negatívne
následky na širšie okolie je veľmi nízka, vo všeobecnosti možno očakávat‘. že ak k nejakérnu
havarijnému stavu predsa len dójde, tento sa bude vzťahovať výhradne na bezprostredný
priestor v okolí umiestnenia budúceho zariadenia. ktorý neohrozí objekty s trvalým pobytom
osób.
Na základe výsledkov odborných štúdií realizácia navrhovanej činnosti nepredpokladá
negatívny vplyv na l‘udské zdravic.
Vplyvy na ovzdušie
Negativny vplyv navrhovaného variantu spočiva vo vytvorení nového stacíonárneho
zdroja znečisťovania ovzdušia v danom území. Na základe emísno-technologickej štúdie však
bob preukázané, že navrhovaná činnosf nebude negatívnym spósobom vplývať na kvalitu
ovzdušia a nadväzujúcej imisnej záťaže.
Z hPadiska navýšenia emisií zo spaľovacích motorov nákladných vozidiel bude vzhľadom
na predpokladané nároky dopravnej obsluhy riešeného zariadenia (max. 2 vozidlá za deň)
tento vplyv na ovzdušie málo významný.
Vplyvy na kvalit,, vód
Technologickú vodu zariadenie využíva v uzavretom cykle, preto bude dochádzať len
k minimálnej produkcii technologickej odpadovej vody, Na prevádzke však budú prítomné
nebezpečné látky, ktoré sú spojené s obslužnými činnosfami navrhovaného zariadenia, a ktoré
budú skladované vo vyhradených priestoroch prevádzky.
Za štandardného prevádzkového stavu navrhovaného zariadenia však nemožno
predpokladať. že by vpbyvom realizácie navrhovanej činnosti došlo k zhoršeniu kvality vód
v dotknutom území alebo jeho širšom okolí.
Vplyvy na pódii a horninové prostredie
Vplyv navrhovaného zariadenia na pödu a horninové prostredie je len málo významný.
Realizácia navrhovanej činnosti si nevyžiada záber pódy ani významné zásahy do
horninového prostredia. Potenciál kontaminácie týchto zložiek prirodného prostredia je na
úrovni dodržiavania zásad bezpečnosti práce. pracovných postupov a dobrého stavu techniky
(napr. únik látok ropnej povahy). Za štandardného prevádzkového stavu navrhovaného
zariadenia nie je predpoklad, že by mala navrhovaná činnost‘ negatívny vplyv na pódu
a horninové prostredie.
Vplyvy na cli ránené úeinia a ochranné pásma
Posudzované územie patrí v zniysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v zneni neskorších predpisov k územiu 1. stupňa ochrany, t.j. územie, ktorému sa neposkytuje
osobitná ochrana. Do posudzovaného územia nezasahuje priamo žiadne chránené územie
a prevádzka ani nenaruší svojou činnost‘ou nijaké chránené a vzácne územia (dostačujúca
odstupová vzdialenosť, technológia na úrovni BAT a pod.).
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Vplyvy na územný systém ekologickej stability
Riešené územie je možné charakterizovať ako územie s nízkym stupňom ekologickej
stability s prevahou antropogénnych spoločenstiev za spoluúčasti viacerých primárnych
stresových faktorov, a to najmU obytná zóna, priemyselné využitie, železničná a cestná
doprava. Pri uvažovanom variane nedójde k zásahu do žiadneho z prvkov USES na miestnej,
regionálnej či nadregionálnej úrovni. V rámci okresu Liptovský Mikuláš sú vymedzené prvky
vodná nádrž Liptovská Mara,
USES a RUSES: biocentrum nadregionálneho významu
ricka Váh spolu s brehovými porastmi, hydrický
biocentrum regionálneho významu
biokoridor nadregionálneho významu rieka Váh, biokoridor regionálneho významu potok
Okoličianka. Najohrozenejšími prvkami sú biokoridory vodných tokov, ktoré sa nachádzajú
v súbehu s cestnými komunikáciami a so železnicou. prechádzajú územím s vysokou
koncentráciou bývania a výroby, a tiež biocentrá mokradí a slatiniskových lúk, ktoré sa pri
týchto vodných tokoch nachádzajú.
—

—

—

—

Vplyvy nafannu,Jlóru a biotopy
Významný vplyv navrhovanej činnosti na biotu sa nepredpokladá. V riešenom území
navrhovanej činnosti nic sú indície o výskyte taxónov vzácnych, zriedkavých alebo
ohrozených druhov rastlín a živočíchov. V důsledku realizačných prác sa predpokladá len
minimálny možný výrub jestvujúcej vegetácie, ktorá z časti zaberá záujmový pozemok.
V dotknutom území nic je zaznamenaný výskyt žiadneho póvodného prirodzeného biotopu.
Migračné biokoridory sa vyskytujú len v širšom okolí dotknutého územia a tak vplyvom
realizácie a následnej prevádzky navrhovaného zariadenia nemůžu byť týmto významným
spůsobom dotknuté. Hodnotené územie nie je zaradené do Ramsarskej oblasti. Všetky
prirodne hodnotné lokality sú v dostatočnej vzdialenosti od lokalizácie zámeru, takže
realizácia zámeru ich nijako neovplvvní.
Predpokladané vplyvy presahujúce šíátne hranice
Vplyvy presahujúee štátne hranice sa vzhl‘adom na charakter, rozsah a umiestnenie
navrhovanej činnosti nepredpokladajú.

V.

CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA
NAVRHOVANÉ CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA, ÚZEMIA EURÓPSKEHO
VÝZNAMU ALEBO SÚVISLÚ EURÓPSKU SÚSTAVU CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ
Navrhovaná činnosť bude situovaná mimo území európskeho významu a mimo chránené
vtáčie územia. Navrhovaná činnosť nebude mať negatívny vplyv bud‘ samostatne, alebo
v kombinácii s inou činnost‘ou na územia patriace do súvislej európskej sústavy chránených
území (NÁTURA 2000) a na leh priaznivý stav z hl‘adiska ich ochrany.
V širšom okolí sa nachádzajú územia patriace do súvislej európskej sústavy chránených
území: SKCHVUOI8 Nízke Tatry, SKCHVUO3O Tatry, SKUEVOO6O Chraste, SKUEVO3O2
Dumbierske Tatry, SKUEVOO6 I Demänovská Slatina, SKUEVOO59 Jelšie. SKUEVO 141
Belá, SKUEVO22S Svihrová, SKUEVO 192 Prosečné a SKUEVO3O7 Tatry.
územia európskeho významu SKUEVOO6I Demänovská Slatina
Najbližšie z nich
Jelšie,
sú dostatočne vzdialené od riešenej lokality (min. 5 km) a navrhovanou
a SKUEVOO59
činnosťou nebudú ovplyvnené.
—
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VI.

ROZHODNUTIE VO VECI

1. Záverečné stanovisko

Na základe výsledkov environmentálneho hodnotenia, pripomienok a stanovísk
ého
doručených v priebehu procesu posudzovania, verejného prerokovania a záverov odborn
posudku, MZP SR z hľadiska zákona č. 24/2006 Z. z.
súhlasí
s realizáciou navrhovanej činnosti „Zhodnoeovanie plastového komunálneho odpadu
mestská čast‘ Palúdzka“ za
inovatívnou technológiou v meste Liptovský Mikuláš
enok
predpokladu dodržania príslušnýcb platných právnych predpisov a spinenia podmi
tosti,
Neurči
iska.
stanov
a realizácie opatrení uvedených v kapitole Vl.3. tohto záverečného
né
ktoré sa vyskytli v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, bude potreb
vyriešiť v d‘alšich stupňoch prípravy pre povolenie činnosti podľa osobitných predpisov.
jeho
Platnosť záverečného stanoviska je sedem rokov odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti. Záverečné stanovisko nestráca platnosť, ak sa počas jeho platnosti začne
konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
—

2. Odsúhlasený variant
Na základe záverov komplexného posúdenia navrhovanej činnosti podľa zákona príslušný
ého
orgán súhlasi s realizáciou navrhovanej činnosti „Zhodnocovanie plastov
mestská
komunálneho odpadu inovativnou technológiou v meste Liptovský Mikuláš
tcni
hodno
o
správe
ého
v
časť Palúdzka“ podl‘a realizačného variantu uveden
nia
na
a popísaného v bode 11.6. tohto záverečného stanoviska, tzn. s vybudovaním zariade
ni
termické zhodnocovanie plastových (PE, PP) odpadov v depolymerizačnom zariadc
u
tovano
ši,
projek
s
Mikulá
v existujůcom areáli na ulici Palúčanská 54/371 v Liptovskom
kapacitou 720 t spracovávaných odpadov ročne.
—

vanej
3. Opatrcnia a podmienky na prípravu, realizáciu a pripadne na ukončenie navrho
v
činnosti vrátane opatrení na vylúčenic alebo znížcnie významne nepriaznivých vplyvo
navrhovancj činnosti
Na základe charakteru navrhovanej činnosti, celkových výsledkov procesu posudzovania
u,
vplyvov na životné prostredie, na základe správy o hodnotení a odborného posudk
cie
realizá
y,
príprav
etapu
pre
s prihliadnutim na stanoviská zainteresovaných subjektov, sa
a prevádzky navrhovanej činnosti. určujů nasledovné podmienky:
I. Vpracovať Imisno-prenosové posúdenie navrhovanej činnosti.
2. Vykonať hodnownie vplyvov na verejné zdravic (HIA).
3. V skúšobnej prevádzke preukázať splnenie požiadaviek výstupných produktov na
druhotné palivo (plynné. kvapalné) podľa ustanovenia 6b a časti I. prílohy č. 3a k vyhl.
Č. 228/20 14 Z. z., ktorou sa ustanovujů požiadavky na kvalitu palív a vedenie
prcvádzkovej evidencie o pa(ivách v znení neskoršich predpisov.
né palivo,
4. V prípade nepreukázania splnenia požiadaviek výstupných produktov na druhot
avky pre
požiad
cké
navrhované zariadenie musí byť povoľované a musí splňať špeciíi
spaľovne odpadov alebo pre zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, a z hľadiska zákona
Č. 24/2006 Z. z. pójde o novů činnost‘, ktorá musí byť ako spafovňa alebo zariadcnie na
spoluspaľovanie odpadov posúdená podľa zákona.
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5.
6.

Do projektovej dokumentácie zapracovať spósob čistenia odpadových plynov
a nakladania s odpadom vznikajúcim pri čistení odpadových plynov.
Do prevádzkového poriadku zariadenia dopracovať spósob evidencie a kontroly
vstupného materiálu zabezpečit‘ dovoz iba čistého PE (polyetylén) a PP (polypropylén).
Po uvedení do prevádzky zabezpečiť autorizované meranie hluku a v pripade potreby
realizovať účinné protihlukové opatrenia.
V rámci skúšobnej prevádzky v pripade spal‘ovania pyrolýzneho plynu realizovat‘
autorizované emisné meranie a preukázat‘ súlad s legislatívnymi požiadavkami ochrany
ovzduš i a.
V prípade nesplnenia podmienok ochrany ovzdušia (či už v spbsobe merania alebo
dodržania emisných limitov) pyrolýzny plyn nespaľovať na poľnom horáku.
—

7.
8.

9.

4. Požadovaný rozsah poprojektovej analýzy
Podľa ustanoveni 39 ods. I zákona je ten, kto realizuje navrhovanú činnosť povinný
zabezpečiť aj súlad realizovania činnosti s týmto zákonom. s rozhodnutiami vydanými podľa
tohto zákona a ich podmienkami. a to počas celej prípravy, realizácie a ukončenia činnosti.
39 ods. 2 zákona je ten, kto realizuje navrhovanú činnosť
Podľa ustanovení
posudzovanú podľa rolno zákona, povinný zabezpečíť vykonávanie poprojektovej analýzy,
ktorá pozostáva najmä zo:
systematického sledovania a merania vplyvov navrhovanej činnosti,
)- kontroly plnenia a vyhodnocovania účinnosti požiadaviek uvedených v záverečnom
stanovisku a v povolení činnosti,
) zabezpečenia odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe
o hodnotení činnosti so skutočným stavom.
Vzhľadom na charakter a rozsah navrhovanej činnosti a výsledky posudzovania
predpokladaných vplyvov na životné prostredieje potrebné poprojektovú analýzu zamerať na:
•sledovanie kvality povrchových a podzemných vód,
•monitorovanie skladu vstupnej suroviny a nebezpečných látok,
• monitorovanie hlukových pomerov,
• sledovanie kvality vyrobených plynných a kvapalných produktov.
Rozsah a lehotu sledovania a vyhodnocovania vplyvov určí povol‘ujůci orgán, v súladc
s týmto záverečným stanoviskom vydaným podľa 37 zákona.
Na základe operatívneho vyhodnocovania výsledkov monitorovania je podľa 39 ods. 4
zákona ten, km realizuje navrhovanú činnosť povinný v prípade, ak sa zistí, že skutočné
vplyvy navrhovanej činnosti posudzovanej podl‘a zákona sú nepriaznivejšie, než uvádza
správa o hodnotení činnosti, zabezpečíť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu
s vplyvom uvedeným v správe o hodnoteni činnosti, v súlade s požiadavkami uvedenými
v záverečnom stanovisku a v povolení navrhovanej činnosti.
5. Rozhodnutie o akceptovaní alebo neakceptovaní predložených písomnýeh stanovísk
35 vrátane odóvodnených pisomných
k správe o hodnoteni doručených podl‘a
pripomienok, ktoré boli doručené verejnosťou
K správe o hodnotení bob doručených 7 písomných stanovísk od zainteresovaných
orgánov štátnej správy (5 stanovísk) a dotknutej verejnosti (2 stanoviská). Stanoviská
doručené od dotknutej verejnosti nesúhlasili s uvedením akéhokoľvek nového zdroja hluku,
nakol‘ko vo vnútornom chránenom priestore rodinných domov už v súčasnosti dochádza
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k prekračovaniu maximálne prípustných hodnůt hluku spĎsobené železničnou dopravou.
MZP SR, odbor ochrany ovzdušia nesúhlasil So spaľovaním pyrolýzneho plynu na poľnom
horáku. Ostatné stanoviská obsahovali pripomienky a podmienky na elimináciu nepriaznivého
vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie.
Všetky relevantné podmienky a požiadavky boll akceptované a zohľadnené v záverečnom
stanovisku. Opodstatnené pripornienky boli premietnuté do kapitoly Vl.3. tohto záverečného
stanoviska.
K stanoviskám a kjednotlivým pripomienkam doručeným k zámeru navrhovanej činnosti
poskytli zástupcovia navrhovateľa a spracovatelia dokumentácie svoje vyjadrenie na
prerokovaní rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu pre navrhovanú činnosť, ktoré sa
konalo dňa 25. 04. 2017 na MZP SR v Bratislave. Opodstatnené pripomienky boli premietnuté
do rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti č. 3848/2017-1.7/vt zo dňa 02. 05. 2017 a boll
zapracované do správy o hodnotení.

VII. ODÓVODNENIE ZÁVEREČNÉHO STANOVISKA
I. Odóvodnenie rozhodnu(ia vo ved

Záverečné stanovisko pre navrhovanú činnosť ‚.Zhodnocovanie plastového komunálneho
odpadu inovatívnou technológiou v meste Liptovský Mikuláš mestská časť Palúdzka“ bob
vypracované podl‘a 37 ods. 1 až 5 zákona na základe správy o hodnotení, stanovísk
doručených k správe o hodnotení, záznamu z verejného prerokovania, doplňujúcich informácií
na objasnenie pripomienok zo stanovísk doručených k správe o hodnotení, ktoré sú
nevyhnutné na vypracovanie záverečného stanoviska podľa 35 ods. 5 zákona a odborného
posudku vypracovaného podľa * 36 zákona. O týchto podkladoch a o možnosti sa k nim
vyjadrif boli informovaní aj účastníci konania tistom č. 3848/2017-l .7ĺvt zo dňa 07. 08. 2017.
Pri hodnoteni podkladov a vypracúvaní záverečného stanoviska MZP SR postupovalo
podľa ustanovení zákona. MZP SR dósledne analyzovalo každú pripomienku a stanoviská od
zainteresovaných subjektov.
V priebehu posudzovania boli zvážené všetky predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti
na životné prostredie, zvážili sa riziká navrhovaného realizačného variantu z hľadiska vplyvu
na životné prostredie, chránené územia a zdravic obyvateFov, na základe čoho boto
preukázané, že navrhovanú činnosť je možné realizovať za podmienky dodržania ustanoveni
všeobecne záväzných právnych predpisov a dodržania opatreni na vylúčenie alebo zníženie
významne nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti.
Celkovo bob na príslušný orgán doručených 7 písomných stanovísk k správe o hodnotení
z toho bob 5 stanovísk od zainteresovaných orgánov štátnej správy a 2 stanoviská boli od
dotknutej verejnosti. Stanoviská doručené od dotknutej verejnosti bobi z důvodu už súčasného
prekračovania prípustných hodnót hluku nesúhlasné, MZP SR, odbor ochrany ovzdušia
nesúhbasil so spaľovaním pyrolýzneho plynu na poľnom horáku. Predbožená správa
o hodnotení a ani písomné stanoviská doručené k správe o hodnotení však nepreukázali
skutočnosti, ktoré by znamenali spobočensky neprijatel‘né riziko vážneho poškodenia abebo
ohrozenia životného prostredia, či zdravia obyvateľstva. prípadne by znemožňovali realizáciu
navrhovanej činnosti.
Sáhlas s realizáciou navrhovanej činnosti možno odůvodnit‘ aj nasledovnými
skutočnosťami:
Zhodnocovanie odpadovje v súlade so stratégiou odpadového hospodárstva.
—
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• Navrhovaná technológia spÍňa kritéria pre najlepšiu dostupnú technológiu (BAT) v oblasti
termického spracovania odpadov v zmysle Smernice 2008/1/ES.
• Realizáciou Činnosti nedójde k prekročeniu environmentálnych noriem kvality životného
prostredia.
• Ziadny z predpokladaných vplyvov navrhovanej Činnosti nebol hodnotený ako významný
negatívny.
• Zvyšovanie zamestnanosti.
Z výsledkov posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie vyplýva,
že realizačný variant uvedený v správe o hodnotení, po zohľadnení podmienok a opatrení
uvedených v kapitole V1.3. tohto záverečného stanoviska je prijatel‘ný z hl‘adiska celkových
(negatívnych I pozitívnych) vplyvov na životné prostredie.
Na základe uvedeného MŽP SR súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti
v navrhovanom realizačnom variante s podmienkou realizácie podmienok uvedených
v kapitole V].3. tohto záverečného stanoviska.
V rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona boli
zhodnotené tie vplyvy na životné prostredie, ktoré bob možné v tomto štádiu poznania
predpokladať.
2. Odóvodnenie akceptovania abebo neakceptovania predložených pisomných stanovisk
k správo o hodnoteni doručených podl‘a 35 zákona vrátane odóvodnených písomných
pripomienok, ktoré boli doručené dotknutou vercjnost‘ou
Celkovo bob na MŽP SR doručených k správe o hodnotení 7 písomných stanovísk z toho
bob 5 stanovísk od zainteresovaných orgánov štátnej správy a 2 stanoviská boji od dotknutej
verejnosti. Krajský pamiatkový úrad Žilina a Ministerstvo životného prostredia, sekcia
environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor integrovanej prevencie
nemali k správe o hodnotení pripomienky.
K pripomienkam a podmienkam ostatných stanovísk zaslaných k správe o hodnotení
uvádzame nasledovné (uvedené kurzívou,):
Reionálnv úrad verejného zdravotnictva so sídlom v Lintovskom Mikuláši (list
Č. 2017/004446/215-MUDr. Hudák zo dila 16. 06. 2017) sice akceptuje výsledky posúdenia
vplyvov na životné prostredie predložené v správe o hodnotení, avšak vzhľadom na prírastok
vplyvu hodnotených faktorov na životné prostredie (nárast rizika emisií, možné karcinogénne
látky dechtového typu (PAU) z tepelného rozkladu plastov, zvýšenie hlukovej záťaže)
považuje za potrebné vyhodnotit‘ vplyv navrhovanej Činnosti Zhodnocovanie plastového
komunálneho odpadu inovatívnou technológiou v meste Liptovský Mikuláš mestská Časť
Palúdzka. na verejné zdravie, tj. na obyvatel‘ov okolitej obytnej zástavby, najmä ul.
Palúčanskej, v súlade s 6 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. a v súlade s vyhláškou
Ministerstva zdravotníctva SR Č. 233/20 14 Z. z. o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na
verejné zdravie.
Podia vyjadrenia spracovatcľlcy posudku navrhovatel‘ mailovým podaním doručeným
Regionů/nenuť úradu verejného zdravotnictva so sidlom v Liptovskou; A‘Iikzilú.i dím
21. 07. 2017 požiadai o transponovanie podmienky vypracovania štúdie vplyvov na verejné
zdravia (HM) pre navrhovanú činnost‘ Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu
inovatívnou žechnológiou v neste Liptovský Mikuláš ;nestská čast‘ Palúdzka do záverečného
stanoviska procesu posudzovania vpiyvov na životné prostredie. Vo svojej žiadosti uviedol, že
podmienky uvedené v :áverečnonz stanovisku budú pre navrhovatel‘a záväzné pre ďalšie
—

—
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povol‘ovacie konanie a štúdia HIA bude následne vypracovaná pred povoľovacim pro cesom
o umiestnení a stavebnom povolenf RVUZ l/ston; č. 201 710059057314-A‘ÍUDr.Hudák zo dňa
25. 07. 1017 na základe uvedeného sáhlas!! s návrhonz. RUVZ zároveň upozornit že ak
výsledky posůdenia vplvvov na verejné zdravic metódou HIÁ pt-e ukážu nepriaznivé
ti nežiadnce účinky na verejné zdrav/e, RUVZ nebude inde!‘ v ďa!šom konaní technológiu
zhodnocovati/a plastového komunálneho odpadu inovatívnou technológiou odsúhlasiť
Spracovatcľka odborného posudku súhlasila s navrhovaným riešenhn a ako závdznú
podmicnku uložila navrhovateľovi i‘ rámci ďalšieho povoľovacieho konania vykonat‘
hodnotenie vp[yvov na verejné zdravic UlM). Táto podmienkajc premielnutá do aj do kapitoh
VIJ. tohto záverečného stanoviska.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskei republiky, Sekcia environmentálneho
hodnotenia a odpadového hospodárstva. odbor odpadového hospodárstva (list č. 26764/2017
ze dňa 13. 06. 2017)
Odbor odpadového hospodárstva upozornil, že odpady zaradené pod katalógové číslo
160! 19 „Plasty“ pochádzajú zo starých vozidiel, ktoré můžu obsahovať perzistentné
organické látky (POPs). polybrómované difenyl étery (PBDE) a perfluóroktánsulfonát
(PFOS), tzv. retardéry horenia. Preto je potrebné. aby navrhovatel‘ mal dostatočne navrhnutý
spósob zisťovania, resp. triedenia jednotlivých druhov plastov tak, aby v odpade, ktorý sa má
spracovať, neboli uvedené látky obsiahnuté.
Navrhovateľ v rámci kapitoly B.l.3 rozpracoval surovinové Zdroje pre zabezpečenie
projektovanej spracovatefskej kapacity zariadenia, avšak v rámci týchto vstupných kapacit nie
sů uvedené relevantné důkazy o tom, aké percentuálne množstvo z týchto odpadov tvorí len
zložka plastov z PE a PP, které sa majú zhodnocovať v predmetnej technológii.
Vzhľadom na pripomienlcy a stanoviská doručené k zámeru činnosti, v kto;ých holi
vznesené výhrady voči skladbc surovinových vstupov procesu, navrhovatel‘ pristzpil k úprave
navrhovaného zloženia vstupných odpadov, ktoré huclů predstavova!‘ výhradne čistý RE
(‘polyetvlén) a PP c‘polvpropvlén,) pochád:ajúci z triedeného zberu. Tieto sa bzidú priamo
dovážat‘ do navrhovanej prevádzlcy od dodávateľov vsí upne,,! surovim‘. Vstupné suroviny
nebudú obsahoval pe;zislenlné organické látky (POPs), poiybromovane djfenyl étery‘ (PRDE)
aperJluóroktámsuljbnát (FF05) alebo t‘ažké kovy s výnimkou náhodných kontaminácií, ktoré
nieje možné celkon; vylúčiť (pt-i zistení kontaminácie budú vykonané prLlušné opatrenia ato
napr. zmena vstupnej suroviny, zmena dodávatel‘a apod.). Podmienkou záverečného
stanoviska uvedenou v kap. ViJ. je dopracovanie spósobu evidencie a kontroly vstupného
nzateriálu do prevádzkového poriadku zariadenia.
Pre nejasnosti v systéme odpredaja tekutého syntetického oleja, ktorý bude možné uviesť
na trh v súlade s platnou legislativou v oblasti chemického priemyslu odbor odpadového
hospodárstva uviedol, že v prípade, ak predmetný tekutý syntetický olej nebude splňať
požiadavky platnej legislativy, bude možné iba jeho zneškodnenie ako odpadu a to
spaľovanim alebo spoluspaľovaním. Z tohto důvodu odbor odpadového hospodárstva trvá na
svojom stanovisku a neodporúča spracovanie plastov depolymerizačnou technológiou aj
s prihliadnutím na spracovateľské kapacity, ktorých jev rámci Slovenskej republiky nadbytok.
Povinnosti a požiadavky pri výrobe a uvádzaní druhotných paliv na trh upravuje vyhláška
MZ!‘ SR Č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kyalitu paliv a vedenie
prevádzkovej evidencie o palivách v znení neskorších predpisov. Vskúšobnej prevádzkc‘ je
nevyhnutné preukázat‘ dosiahnune stavit konca odpadov. Podm Jenka preukázania splnenia
požiadaviek na druhotné palivo je premietnu!á do aj do kapitoly VJ3 tohto záverečného
stanoviska.
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Ministerstvo životného prostredia SR. Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia. odbor
ochrany ovzdušia (list č. 27916/2017, 3251/2017-3.3 zo dňa 20. 06. 2017) malo zásadné
pripomienky vo veciach ochrany ovzdušia:
I. Technologický postup:
a) konkretizovat‘ spösob čistenia pyrolýzneho plynu a odstraňovania kyslých plynov,
Podľa vvjadrenia navrhovateľa bude pyrolýzny plyn od /vyslých zlož/ck čistený V súlade
s odporůčaniami apodmienkami uvedenými v emisno-technologickom posúdení, ktoré
vypracoval Ing. Vlad/mír Hlaváč, CSc., pomocou absorbéru s alkalickým vodným roztokom
(na báze KOH abbo NaOH). Vodbonwm posudku sa k absorpcii v alkalických roztokoch
vyjadrila aj spracovateľka posudku ako kjednoduchému, overenému a účinnému spósobu
odstraňovania kyslých zlož/ck z odpadových plynov.
b) doplnit‘ spósob odstraňovania dechtov z kvapalného paliva,
Druhotné Ici-‘apalné palivo musí sp/hat‘ požiadrn‘ky vy/dáš/vy Č. 228/2014 Z. z. na kvalitu
ln‘apalného druhotného paliva. Navrhovatel‘ predpokladá, že z navrhovaného sortimentu
plastových PE a PP odpadov je možné vyprodukovat‘ palivo splňajúce kritéria v zmsle
vyhlášky č. 228/2013 Z. z. na kvalitu ln‘apalného druhotného paliva. Spósob odstraňovania
dechtov bude v pripade ich potreby riešetn na základe rozhodnuua navrhovateľa, a to najmä
s ohľadom na odberaiefov to/ao kvapalného produktu a spósob apodmienlvyjeho aplikácie.
c) doplniť spósob výmeny a zneškodnenia pracieho média, zneškodňovania tuhých
zvyškov.
Spásob výmeny absorpčného roztoku bude závisiet‘ odjinálneho konštrukčného riešenia
absorbéra (buď fortnou čiastočnej rccirkulácie roztoku ajeho doplňania alebo jednorazovou
výnzenou,l. Použitý absorpčný roztok je nebezpečným odpadom a musí sa odstraňovat‘
prosíredníctvom oprávnenej organizácie. Oprávnená organizácia uiež zabezpečí dopínenie
nového alkalického roztoku do absorbéra. Oprávnená organizácia bude odstraňovat‘ aj tuhé
zvyš/vy z pvrolýzneho reaktora, kto,ý treba považovat‘ za nebezpečný odpad (‘predpokladaná
kategorizácia ako kat. č. 19 0118).
2. Realizovat‘ technicky dostupné opatrenia na elimináciu VOC zo skladovania
kvapalnej fázy.
Posudzovatel‘ v rámci emisno-iechnologického posudku požadoval vybavit‘ nadzemný
zásobník prestrešením proti pósobeniu slnečného žiarenia na povrch nádrže, prípadne aj
poistným ventilom a f/tron; s aktívnym u/dím, Čim bude únik organických plynov a pár a tiež
prípadných sírnych zlúčenín do ovzdušia minimalizovaný. Toto riešenie je premietnuté aj do

správy o hodnoiení a stotožnila sa s ním aj spracovateľka odborného posudku, Bude však
zabezpečit‘ aby aktívne tíhl/e tesne pred
potrebné doriešiť spósob výmeny aktívneho uhlia
výmenou ešte malo určitá flyšková adsorpčnú kapacitu.
podľa údajov
3. Spaľovanie čisteného pyrolýzneho plynu na pol‘nom horáku
uvedených v správe o hodnotení bude produkovaný pyrolýzny plyn navrhovateľ sa zaviazal
splniť požiadavky na plynné druhotné palivo (C1 C5 írakcia, prevažujúca C2 Cj frakcia)
v súlade s vyhl. č. 228/20 14 Z. z. v platnom zneni. V zmysle ustanovenia prílohy Č. 7 Časti F,
bodu 8. vyhl. č. 410/2012 Z. z. v platnom znení je pol‘ný horák zariadenim na znižovanie
množstva a škodlivosti emisii znečist‘ujúcich látok spaľovaním v prípadoch podl‘a písm. a) až
c) tj. pri havarijnom odvode odpadových plynov; pri prechode odp. plynov rozhraním medzi
technologickým priestorom a ovzduším; pri trvalej tvorbe inak ťažko spracovateľných
odpadových plynov. Na produkovaný pyrolýzny plyn, ktorý má splňať požiadavky pre plynné
druhotné palivá nemožno uplatňovať žiaden z týchto prípadov, aj vzhľadom na skutočnosť, že
navrhovatel‘ si kladie za cieľ dosiahnuť kvalitu druhotného paliva v rozsahu urČenom v prílohe
—

—

—

—

—
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Č. 3a k vyhl. Č. 228/2014 Z. z., a teda obidve palivá by dosiahli stav konca odpadu, a ďalej by
sa nepovažovali za odpad, ale za látku. zmcs alebo výrobok podl‘a osobitného predpisu.
Spaľovanie druhotného paliva na pol‘nom horáku nic je ani v súlade s odporúčaniami
energetické využitie vznikajúceho plynu, využitie zvyškového tepla. Spálením
BAT
pyrolýzneho plynu (v deklarovanej kvalite druhotného paliva) na poľnom horáku sa stráca
zmysel jeho výroby, aj vzhľadom na skutočnosť, že v predloženej správe je opakovane
zdórazňované energetické využivanie takto vyrobeného paliva.
Navrhovaná Činnosť bude tiež situovaná v blízkosti obytnej zástavby (cca 175 m najbiižší
rodinný dom), priČom odporúČaná odstupová pre zariadenia pre nakladania s odpadmi
s priemerným výkonom I t/deň je 300 m, pre zariadenia na zneškodnenie pevných,
kvapalných alebo plynných odpadov termickými postupmi je odporúČaná vzdialenosť 500 m
(JUN ŽP 2111:99 príloha E).
Na základe textu popísaného v správo o hodnotení má navrhovatel‘ za to, že navrhovaný
pobiý horák, ktorý bol odporučený na základe odborného emisno-technologického posúdenia
bude predstavovat :ariadenie používané v súlade s prUohou Č. 7 časí‘ F, bod 8. vyhl.
Č. 4 10/2012 Z. z. pÍsm. c) pri in‘alej tvorbo inak ťažko spracovaieľných odpadových plynov.
Množstvo produkovaného pvrolýzneho plynu bude len minimálne ‘iýrobný proces je naslaveni
s cle lom ‚nav/mnalizácie mnnožstva ziskavanej kvapalnej fázv ako záujmovej obchodovalo ľnej
komodity) a aj v pr/pade predpokladaného plnenža požiadavky lohlo plynu na kvalitu plynného
druhotného paliva nebude možné také/o množstvo plynu účelno a ren/ab/lne energeticky
zhodnocovatĹ Alternalívnym nošením je napríklad kompnimovanie pyrolýzneho plynu ajeho
odvoz v tlakových nádobách k spracovateľovi.
S pnihliadnutím na výsledky emisno-technologického posúdenia, vzhl‘adom na relatívne
nízky výkon navrhovaného zariadenia, apPl dodržaní požiadavky na doslačujúci rozplyl
znečisí‘ujúc!ch látok léra bude vyúsžená vo výške i‘iac ako požadovaných 4 mn nad lerénom,)
možno predpokladal že pr/slušné inzisné koncenlrácic jednotlivých znečisl‘ujúcich látok
určená na ochranu zdrav/a budú vysoko podUmitné. Uvádzané odstupové vzdialenosji p;e
navrhované zariadenie od najbližších s/dolitÝch objektov sa považujú za odporúčané. Uvedená
odporúčaná odstupová vzdialenosť je tiež chápaná i‘kontexte ochrany obyvateľsíva prcci
hlukovou záťažou.
4. Meranie emisií znečisťujúcich látok (ZL) zo zariadenia poľného horáka je technicky
po
nerealizovatel‘né (nemožnosť vytvorenia odberného miesta, vysoká teplota plameňa
možné
je
ani
spálení plynu dochádza k okamžitému rozptylu emisií ZL do ovzdušia), t.j. nic
preukazovať dodržiavanie emisných limitov určených v emisno-technologickej štúdii, či už
pre spaľovňu odpadov v skúšobnej prevádzke alebo technologické celky obsahujúce
spal‘ovacie zariadenia s nainštalovaným sůhrnným mcnovitým tepelným príkonom v MW
tieto skutočnosti sú uvedené aj v správe na str. 129/136 C V1.I Monitoring emisii do ovzdušia.
cit.:,.v dymovode za spaFovacim reaktorom, v ktorom boli
Meranie emisií ZL
spal‘ované (termicky oxidované) pyrolýzne plyny vyrobené v pyrolýznej jednotke.“ (podľa
emisno-technologickej štůdie na str. 3/27 kap. 3) v tomto prípade by sa jednalo o meranie
emisií ZL prcd samotným zariadením na spaľovanie (poľný horák), čo nedáva zmysel.
Podia slano viska navrhovateľa, pri konštrukčno,n nošení poľného horáka formou
uzavretého horáka s odvodom spal/n cez zvýšený komín je možné zr/ad/ť na komíne poľného
horáka meracie in/oslo, na ktorom bude množné preukázat‘ dodrž/avami/e emnisných limitov
diskontinuálnym oprávneným meran/m. Navrhovaleľ uvažuje s prevádzkovanim zariadenia len
v rež/nic výroby ln‘apalného a plynného druhotného paliva. V tomto režime bude ochrana
ovzdušia pni prevádzke pol‘ného horáka zabezpečená najmd:
Pro ukazovaním plnenia požiadaviek na plynné druhotné palivo,
—

—

—

—

—

-

—
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Dodržiavaním technickych požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania
pre prevádzku po ľných horákov,
Preukazovaním pinen/a emisnýeh limüov pre spaľovacie zariadenia na spaľovanie
plynné/zo druhotného paliva s MY‘? 5 0,3 MW ktoré je súčast‘ou stredného zdroja 1‘ mieste
výroby druhotného paliva.
Navrhovatel‘ neuvažuje sprevádzkou Zariadenia v rež/tne spaľovne odpadov, prefo
preukazovanie pinen/a enzisných linz/lov pre spaľovne odpadov je neakiuálne. V enzisno
žechnologickej štúdü sú emisné litni/v pre spaľovňu odpadu uvedené pre prípadprevádzky Za
súČasného neplnenia požiadaviek na druhotné palivo apre výpočet odhadu hniotnosiných
tokov ZL ako konzen‘atívnv odhad najnepriaznivejšieho variantu.
Vprípade konzprimovania pyrolýzneho plynu ajeho odvoZu vtlakových nádobách
k spracovatel‘ovi nebude potrebné nešit‘ otázku merania ennsU znečisťujúcich Mžok.
5. Kategorizácia poľného horáku a uplatňovanie emisných limitov podľa emisno
technologického posudku:
a) v skúšobnej prevádzke (cca 6 mesiacov) ako spaľovňa odpadov,
b) v trvalej prevádzke (po preukázaní splnenia požiadaviek na plynné druhotné palivo)
ako spaľovacie zariadenie s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným prikonom
v kontexte pripomienky Č. 4 je kategorizácia poľného horáka a následné
266 kW
uplatňovanie EL irelevantně.
Konštatovanie odboru ochrany ovdušia.
6. Preukázať splnenie požiadaviek produkovaného paliva (plynné, kvapalné) ako
výrobku
chemickej látky podľa nariadenia EP a Rady (ES) 1907/2006 v platnom znení
a zákona č. 67/2010 Z. z. (chemický zákon) „REACH“.
Požiadavky Zákona č. 67/2010 Z. z. mus/a splňat‘taktiež nové palivá.
7. Podľa predloženého protokolu (Č. 1469/2017) nebolo preukázané, že výsledný
dokonca bol obsah týchto látok výrazne
produkt (pyrolýzny olej) neobsahuje PAU
prekroČený (19,51 mg/MJ); z predloženého rozboru kvapalného paliva tiež vyplýva, že
obsahuje celý rad perzistentných organických látok (napr. PCB, antracén, naftalén,
fenantrén,...).
Druhotné palivo musí splňat‘ požiadavky vyhlášky o palivách aj pne PA U.Ak by
prevádzkovatel‘ nepre ukázal splnenie niektorého paranze tra, potom pyrolýzny olej bude
považovaný za odpad.
8. Podľa predloženého protokolu (Č. 1470/2017) bob zistené výrazné prekroČenie
obsahu chlóru (Cl) 118,86 mg/Nm3 v plynnom palive, ktoré navrhovateľ odóvodnil s tým, že
išlo o analýzu neČisteného pyrolýzneho plynu a v zariadení boll údajne testované mé odpady
s vysokým obsahom (najmá CI a S), zariadenie nebolo údajne vyČistené.
Druhotné palivo musí splítat‘ aj požiadav‘ vyhlášky o palivách pre obsah Cl a S. Ak by
prevádzkovatel‘ nepneukázal splnenie niektorého parametra, porotu pyrolýzny olej bude
považovaný za odpad. Alkalický absorbér bude schopný zabezpečit‘ odsrránenie prítomnosti
chlórovaných a sírnvch zlzkenín vpripade ich náhodného výskytu vo vsádzke počas
prevádzky.
9. Preukázať splnenie požiadaviek na druhotné palivo (plynné. kvapalné) podľa
ustanovenia 6b a Časti I. prílohy Č. 3a k vyhl. Č. 228/20 14 Z. z. v platnom znení.
Ak sa preukáže, že vyrobené produkty (plynná, kvapalná fáza) nebudú splňať všetky
požiadavky na druhotné palivo, navrhované zariadenie musí byť z hľadiska predpisov vo
veciach ochrany ovzdušia povol‘ované a musí splňať špeciflcké požiadavky pre zariadenie na
spoluspal‘ovanie odpadov.
-

-

—

—

—

‚

‚
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V prípade nepreukázania splncnia požiadavick na druhotné palivá ide o odpadové palivo
6a vyhlášky č. 228/20 14 Z. z. v piatnom znení a musí sa s ním nakladať ako
podľa
s odpadom podľa 6b ods. 8 vyhL č. 228/2014 Z. z. v platnom znení.
Všetb‘ požiadavkv na druhotné palivo v lcvapalnej a plvnnej fáze mus/a byt‘ splnené. Ak by
prevádzkovateľ nepreukázal splnenie niektorého parametra, potom pyrolýzny olej aj pyrolýzny
plyn huclů upraveným odpadom vzniknuté úpravou pá vodného odpadu. Podm tenka
preukázania sp/nen/a požiadaviek na druhotné palivo je prcin/etnu/á do kap 11.3. lolito
záverečného stanoviska.
10. V správe o hodnotení nic je posúdená imisná situácia po realizácii navrhovanej
činnosti (eXistujúce znečistenie ± príspevok navrhovanej činností) v emisno-technologickej
štúdii je sice zrnienka o „imisnej štúdii“, ktorá sa však v prílohovej časti nenachádza.
V rámci vypracovávati/a správy o hodnotení bolí splncné všetlcy určené požiadavky
rozsahu hodnotenia vyplývajúcc zo stanovĹk doručených k zámeru. Zhodnotenie imisnej
siluácie po realizácii navrhovanej činnosti nabob súčasfou týchto požiadaviek. Podm/enka
vypracovati/a hn/sno-prenosového posúdenia Je premietnutá do kap 11.3. tohto záverečného
stanoviska.
II. Druh požadovaného povolenia podľa osobitných predpisov:
Ide o nový stredný stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia, pre ktorý je potrebný súhlas
podľa 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší č. 137/2010 Z. z. v znení neskoršich predpisov na
vydanie rozhodnutia o urniestnení stavby nového stredného stacionárneho zdroja
znečisťovania ovzdušia, súhlas na povolenie stavby, a po realizácii stavby súhlas na jej
užívanie.
Ak sa v rámci posudzovania vplyvu na ZP preukáže, že ide o zariadenie na
spoluspaľovanie odpadov (zásadná pripomienka Č. 6), musí byť vydaný súhlas podľa * 18
zákona o ovzduší č. 137/20 10 Z. z. v zneni neskorších predpisov na vydanie rozhodnutia
o povolení stavby zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a následne súhlas na jej užívanie
podľa predchádzajúceho odseku.
Požiadavky zákona o ochrana ovzdušia je nevyhnutné rešpekíovaľ Pod,nienka
preukázania splnenia požiadav/ek na druhotné palivo je pre,nietnutá do kap/toly 11.3. tohto
:áverečného stanoviska.
Záverom konštatoval. že v správe o hodnoteni nebolo jednoznačne preukázané splnenie
kvalitatívnych požiadaviek výsledných produktov (plynná fáza, kvapalná fáza) na druhotné
palivá.
Upozornil na to, že v prípade, že vyrobené produkty (plynná a kvapalná fáza) nebudú
splňať deklarované požiadavky na druhotné palivo navrhované zariadenie nesplňa z hľadiska
ochrany ovzdušia požiadavky na zariadenie na spoluspai‘ovanie odpadov.
Vzhradom na dóvody uvedené v zásadných pripomienkach, blízkosť najbližšej obytnej
zástavby (175 m najbližši rodinný dom) od navrhovanej činnosti, odbor ochrany ovzdušia
upozornil tiež na
nesúhlasil so spaľovaním pyrolýzneho plynu na poľnom horáku
horáka.
o
poľného
navrhovanéh
hluku
skutočnosť, že navrhovatel‘ nevyhodnotil príspevok
V akustickej š/úd/i je riešená predikcia hluku a posúdcnie vplyvu hluku z prevádzky
zariadenia na vonkajšie chránené prostredie jestvujúcej bytovej zástavby. V rámci
navrhovanej činnosti je hodnotený vplyv hluku z technologického zar/adenia v členení na
kontajner s dcpolymerizačnou technológiou apoľný horák —jléru usa/nos/utne je hodnoten
hluk z dopravy. Fléra hola do výpočtového modelu zaradená s parametram/: výška 7 metroi‘,
= 90 dB.
akustický výkon
Alternatívnym riešením pre spal‘o van/e pyro/ýzneho plynu na poľnom horáku je jeho
komprimovanie a odvoz i‘ tlakových nádobách k spracovateľov/.
—

‚

—
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Silvia Fiačanová, Palúčanská 682/101, 031 01 Liptovský Mikuláš (list zo dňa
26. 06. 2017), a ln. Ivan Fičan, Palúčanská 682/101, 031 01 Liptovský Mikuláš (list zo dňa
26. 06. 2017)
V tomto pripade boli doručené dve totožné stanoviská. ktoré uvádzali nasledovné;
I. V textovej prilohe Č. 6 Správy o hodnotení podľa zákona Č. 24/2006 Z. z.
.‚Vyhodnotenie plnenia požiadaviek zo stanovísk vydaných príslušnými orgánmi štátnej
správy“ bola akceptovaná moja pripomienka Č. 8, ato „V rokoch 2014 a 2015 Okresný úrad
Liptovský Mikuláš, rozhodnutím upustil od posudzovania vplyvov na životné prostredie SEA
vo vzt‘ahu k zmene funkčného využitia dotknutej lokality areálu na ulici Palúčanská 54/371,
a to z územia s prevahou občianskej vybavenosti na územie priemvselných a výrobnoobslužných areálov. Dotknutý areál na ulici Palúčanská 54/371 bol v minulosti využívaný ako
Stanica STS. V súčasnosti je areál využívaný ako priemyselný areál. V zmysle zákona FIA,
priemyselné parky podliehajú povinnému posudzovaniu vplyvov na životné prostredie ato nic
len výstavba priemyselných parkov, ale aj zmena využitia stavieb na priemyselný park.
Nakoľko priemyselný areál ako celok má významné dopady na životné prostredie a obytnú
zástavbu v susedstve, čo bob jednoznačne preukázané niekol‘kými meraniami hluku
(protokoly o meraní hluku poskytnem správnemu orgánu na vyžiadanie), požadujem vykonať
v zmysle zákona ElA posúdenie celého priemyselného areálu.“ Táto pripomienka bola
akceptovaná, a Okresný úrad Liptovský Mikuláš ako dotknutý úrad napriek vedomosti, že od
roku 2015 je porušovaný zákon č. 24/2006 Z. z. prevádzkou priemyselného parku v tesnom
susedstve obytnej zástavby bez posúdenia vplyvov na životné prostredie celého areálu na túto
pripornienku nereagoval a je nečinný. Nie je možné umiestniť navrhovanú činnosť
zhodnocovania plastových odpadov do priemyselného areálu, ktorý nebol posúdený ako celok
v zmysle zákona ElA Č. 24/2006 Z. z.
2. V textovej prílohe č. 6 Správy o hodnoteni podľa zákona Č. 24/2006 Z. z.
„Vyhodnotenie plnenia požiadaviek zo stanovísk vydaných príslušnými orgánmi štátnej
správy“ bola akceptovaná moja pripomienka Č. 12, a to „V dotknutom areáli na ulici
Palúčanská 54/371, sa nachádzajú sklady mrazených potravín, zaujíma ma či je možné
prevádzkovať zariadenie na zhodnocovanie odpadov v blízkosti skladov potravin.“ Sklady
mrazených potravín sú póvodcom stacionárnych zdrojov hluku z chladiarenských
kompresorov. Do dnešného dňa nebol hluk z kompresorov objektivizovaný vo vzťahu
k chránenému priestoru mójho rodinného domu. Ide o obzvlášť rušivý hluk, ktorý obťažuje
v nočných hodinách. V hlukovej štúdii spoločnosti EnA consult nie je uvažované
s príspevkom hluku z kompresorov napriek tornu, že v rozsahu hodnotenia bob uložená
podmienka predložiť hlukovú štúdiu, vrátane kumulatívneho vplyvu hluku.
3. V textovej prílohe Č. 6 Správy o hodnotení podľa zákona Č. 24/2006 Z. z.
„Vyhodnotenie plnenia požiadaviek zo stanovísk vydaných príslušnými orgánmi štátnej
správy“ bola akceptovaná moja pripomienka Č. 6. a to „Text zámeru obsahuje informáciu, že
v priemyselnom areáli sa nachádzajú rózne výrobné a dopravné spobočnosti, kioré sú zdrojom
určitého hluku. Požadujem presné informácie, aké sú to spoločnosti a aké zdroje hluku
prevádzkujú. Táto informácia je dóležitá, nakol‘ko v zmysle vyhlášky MZ SR Č. 549/2007
Z. z. sa pre výsledný hluk z viacerých zdrojov hluku uplatňujú korekcie K = +3 dB alebo
K = ±5 dB.“ Táto pripomienka nebola akceptovaná s odövodnením „Presné informácie
ojestvujúcich prevádzkach priemvselného areálu, zdrojoch a intenzitách hluku z týchto
prevádzok nie sú spracovatel‘ovi správy o hodnotení dostupné“. VoČi takémuto postupu, ktorý
je v rozpore so zákonom ElA Č. 24/2006 Z. z., ktorý ukladá povinnosť pre príslušný orgán
v rámci posudzovania navrhovanej činnosti hodnotiť obdobie prípravy navrhovanej činnosti
ajej realizácie a to najmä z hľadiska únosného zat‘aženia územia a kumulativnych a súbežne

—j
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pósobiacich javov, a to v róznych časových horizontoch a s prihliadnutím na ich nezvratnosť.
Hluková štúdia spoločnosti EnA consult nehodnotí vplyv zámeru na celkové hlukové pomery
pri spolupósobení všetkých stacionárnych zdrojov hluku v zmysle vyhlášky MZ SR
Č. 549/2007 Z. z. Opakujem, v chránenom priestore mójho rodinného domu je v súčasnosti
protiprávny stav, hladiny hluku vo všetkých časových intervaloch vysoko prekračujú
maximálne pripustné hodnoty hluku v zmysle vyhlášky MZ SR Č. 549/2007 Z. z. Nic je možné
uviesť do prevádzky nový zdroj hluku, bez toho aby sa vyriešil protiprávny stav. Ak bude
odstránený protiprávny stav, potom bude možné uviesť do prevádzky nový zdroj hluku
a realizovať zámer zhodnocovania plastových odpadov.
4. V teXtovej prílohe Č. 6 Správy o hodnotení podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
„Vyhodnotenie pinenia požiadaviek zo stanovísk vydaných príslušnými orgánmi štátnej
správy“ bola akceptovaná moja pripomienka Č. 7. a to „Požadujem objektivizovať hluk vo
vnútornom aj vonkajšom chránenom priestore mójho rodinného domu, na každom podlaží pre
časové intervaly deň, večer aj noc.“ Táto pripomienka nebola akceptovaná s odóvodnenim
„Autor stanoviska k zámeru uvádza, že má k dispozícii výsledky oprávneného merania hluku
v jeho rodinnom dome, vzhľadom na to by bob opätovné meranie neopodstatnené“.
V predchádzajúcich pripomienkach som ponúkol súČinnosť a poskytnutie protokolu č. 002ZA-20 15 o meraní hluku vypracovaného akreditovaným subjektom Výskumným a vývojovým
ústavom železníc, ktorý potvrdzuje prekračovanie maXimálne prípustných hodnót hluku zo
železničnej dopravy vo vnútornom chránenom priestore mójho rodinného domu o IS dB, čoje
zdravic poškodzujúca hodnota. O mom meraní vykonanom vo vnútornom chránenom
priestore möjho rodinného domu ako to tvrdí autor stanoviska k zámeru nemám vedomost‘.
Ako majitel‘ nehnuteľnosti som nebol požiadaný žiadnou spoločnosťou aby som spríswpnil
chránený vnútorný priestor mójho rodinného domu za účebom vykonania merania.
5. V textovej prílohe č. 6 Správy o hodnotení podl‘a zákona č. 24/2006 Z. z.
„Vyhodnotenie plnenia požiadaviek zo stanovísk vydaných príslušnými orgánmi štátnej
správy“ bola akceptovaná moja pripomienka Č. 14, a to „V dotknutom území od roku 2015
riešia hlukovú situáciu Zeleznice SR, nakoFko vo vnútornom chránenom priestore rodinných
domov dochádza k prekračovaniu maximálne prípustných hodnót hluku o 18 dB. V zmysle
platnej vyhlášky MZ SR Č. 549/2007 Z. z. je maXimálne pripustná hodnota hluku v Čase deň
40 dB a v čase noc 30 dB pre hluk prenikajúci do vnútra z vonkajšieho prostredia. Realizáciou
zámeru zhodnocovania odpadov, dójde k navýšeniu dopravy, tým aj k navýšeniu hluku
v chránenom vnútornom priestore budov. Rozhodne nesúhlasím s uvedením akéhokoľvek
nového zdroja hluku, kým nebude doriešený protiprávny stav v dotknutom území.“ Táto
pripomienka nebola akceptovaná s odóvodnením „V správe o hodnoteni je podrobne
hodnotený vplyv posudzovanej činnosti v dotknutom území. Pri vyhodnotení vplyvu
posudzovanej činnosti spracovateľ správy o hodnotení vychádzal z výsledkov akustickej
štúdie vypracovanej oprávnenou osobou EnA consult s.r.o. V akustickej štúdii je podrobne
vyhodnotený príspevok posudzovanej činnosti k aktuálnemu stavu hlukového zaťaženia.“
Namietam voči takémuto postupu, hluková štúdia spobočnosti EnA consult, ako je to v štúdii
napisané čierne na bielom uvažuje len s hlukom od héry na spaPovanie odpadového plynu
a hlukom zariadenia na spracovanie plastového odpadu umiestneného v kontajneroch. Hluk
mých prevádzok umiestnených v priemyselnom parku IZZARD s.r.o. ako spoločnosť
lnterTecnics 80 zamestnancov, parkoviská nákladných a osobných vozidiel v kontakte
s obytnou zástavbou, hluk od mraziarenských kompresorov a prevádzky spobočnosti Zberné
suroviny as. v susedstve, hluková štúdia spoločnosti EnA consult s.r.o. nehodnotí.
6. Hluková štúdia spoločnosti EnA consult nehodnotí dopravný hluk po ulici Palúčanská
do a z priemyselného areálu, ale vyslovene uvádza, že riešený areál bude napojený panelovou
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spevnenou komunikáciou na cestu 111/3797 zo severnej časti areálu. Naopak, všeobecné
zrozumiteľné záverečné zhrnutie uvádza pravý opak, a to, že prístup a doprava plastového
odpadu bude zabezpečená po ulici Palúčanská. Ide tu o zjavný pokus vyhnúť sa posúdiť hluk
z dopravy a parkovísk na ulici Palúčanská v kontakte s obytnou zástavbou a uviesť dotknutú
verejnosť do omylu. Opakujem, je potrebné hodnotiť hluk kumulatívne od stacionárnych
zdrojov v priemyselnom parku, od parkovísk a dopravy vrátane železničnej dopravy. Vyhláška
MZ SR Č. 549/2007 Z. z. stanovuje maximálne prípustné hodnoty hluku prenikajúceho
z vonkajšieho prostredia pre chránený vnútorný priestor zo všetkých zdrojov hluku, a to 40 dB
pre časový interval deň a 30 dB pre časový interval noc. Tieto hodnoty sú v súčasnosti vysoko
prekračované. Postup spoloČnosti EnA consult s.r.o. je neprávny, hluková štúdia mala
obsahovat‘ presné hodnoty hluku zo všetkých zdrojov hluku, ktoré sú v prevádzke bez
príspevku hluku (nulový variant riešenia) 50 zámeru na zhodnocovanie odpadov a hodnotu
hluku so všetkých zdrojov hluku, ktoré sú v prevádzke s príspevkom hluku od zámeru na
zhodnocovanie odpadov (variant uvedený v zámere). Postup a hluková štúdia spoločnosti EnA
consult s.r.o. sú typickým príkladom ako sa obchádza zákon v problematických prípadoch
a bohužial‘ neinformovaná verejnosť na to dopláca na úkor svojich práv.
7. Hluková štúdia spoločnosti EnA consult s.r.o. je v rozpore s požiadavkami rozsahu
hodnotenia na kumulatívne hodnotenie hluku ako to uložilo MZP SR.
8. Na stránke www.enviroportal.sk som našiel informácie o podobných zámeroch
v niekoľkých obciach SR. Pri každom zámere je priložená hluková štúdia spoločnosti EnA
consult s.r.o., priČom ide stále o to isté zariadenie na zhodnocovanie plastových odpadov
LT 2000, hodnoty hluku sú rozdielne. Nerozumiem ako je to možné. Hlukové štúdie
neobsahujú relevantné zdóvodnenie a vysvetlenie.
9. Ako príloha k správe o hodnotení navrhovanej činnosti „Zhodnocovanie plastového
komunálneho odpadu inovatívnou technológiou v meste Liptovský Mikuláš mestská časť
Palúdzka“ je priložená emisná štúdia, ktorá však uvádza len príspevok emisií od zámeru
zhodnocovania plastových odpadov. Je potrebné vypracovať emisnú štúdiu na základe
aktuálneho stavu pre nultý variant, a emisnú štúdiu na základe aktuálneho stavu s príspevkom
zámeru pre variant uvedený v zámere.
10. Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie uvádza, že vzhPadom na vzdialenosť
povrchových tokov možno vplyvy budúceho zariadenia na povrchové vody považovať za
bezvýznamné. V zámere nie je uvedené, že v tesnom kontakte s oplotením pozemkov kde sa
má zámer realizovať sa nachádza potóčik, ktorý je vyústený do rieky Váh a vodnej nádrže
nadregionálneho významu Liptovskej Mary.
II. Záverom by som chcel zdĎrazniť fakt, že realizácia zámeru by bola možná po
vybudovaní prístupovej cesty do areálu po spevnenej ceste 111/3797 zo severnej časti areálu,
a realizácii protihlukovej steny medzi obytnou zástavbou a priemyselným areálom IZZARD
s.r.o.
Pripomienka ohľadom neposúdenia priemyselného areálu sa netýka posudzovanej
Činnosti. Vprípade pochybností ohľadom dodržania platnej legislativy, by mala byt‘ táto
skutoČnosťpreverená v osobitnonz konaní, v ktorom by holo zistené, Či holo vydané povolen/e
pre tento areál v súlade s vtedyplatnýmiprávnymipredpismi, tj. zákonorn Č. 24/2006 Z. z.
Vzhľadom na charakter technoM g/e nic je predpoklad, že by mohla mat‘ posudzovaná
Činnost‘ negativny vplyi.‘ na prevádzku skladu mrazených potravín.
Predložená akustická štúdia vyhodnotila predpokladaný príspevok navrhovanej Činnosti
na hluková situáciu v predmetnej lokalite a konštatuje, že dopravný hluk generovaný
navrhovanou Činnosťou je vzhl‘adom na materiálová bilancizt výrobného zariadenia
zanedbateľný a n/e je zdrojom prekroČenia prípustných hodnót hluku z dopravy. Priemerný
—
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príspevok dopravy sa pohybuje pod štalistickou odchýlkou bežných dopravných intenzit
a pre!o kumularívny vplyv dopravy z navrhovanej činnosti n/e je možné reálne kvantijikovať
Prevádzkový hluk je i‘ obyinej :éiw pod hranicou nzerateľnosti bežných analyzátorov hluku.
prenos hluku chvením nieje možné predikovals akceptovateľnou presnosz‘ou.
Z akustickej štúdie, ktorú predložil navrhovažeľ ďakj vyplýva, že prbpevok navrhovanej
áinnosti k h/ukovej záťaži v danej lokali/e je akceptů vateľný aje vp/tmm sálat/e
s relevantnými právnymi normami. Do kap/toly VIJ. záverečného stanoviska je tak/jež
premietnutá podmienka, že po uvedeni činnosti do prevádzlg.‘ musí navrhovatel zabezpečit‘
autorizované meranie hluku a vprípade potreby (nesúlad s vyhláškou MZ SR Č. 549/200 7
Z z.) rea[izovaťd‘alšie protihlukové opatrenia.
Azitori stanovisk taktiež uvád:ajú, že protokol o ‚neraní hluku potvrdzuje prekračovanie
prípustných hodnót hluku Zo železničnej dopravy. Vpredkladwwj správe o hodnotení sa pte
navrhovaná činnost‘ s dopravou po železnici neuvažuje. Nepriaznivú situáciu opisovaná
autoro,tz pripomienky je potrebné nešit‘ 5 prevádzkovateľom zdroja hluku, ktoiý spásobuje
prekračovanie pripustných hodné;.
Co sa lýka rozdielnych hodná; hluku v akustickych štúdiách pre rovnaké zariadenia na
zhodnocovanie plastových odpadov LT 2000, hodnoty predikcie hluku sú počítané pomocou
mode/o vacieho softvéru, kto;ý zohľadňuje i‘šetky vstupné parametre výpočtu. Rordielv
v hodnotách hluku pre ráme záme;y uvažujúce s rovnakou technológiou sú (okrem mého)
spásobené rordielmi v usponiadani tcchnológie a vo vzdialcnosti rejerenčných bodov, prc
ktoré sa počíta predikcia hluku.
Etu isno-technologická štúdia hola vypracovaná nad rámec požiadaviek určených
v rozsahu hodnotenia v záujme objektívneho a odborného posúdenia vplyvu navrhovanej
činnosti na ov:di,šie. Emisno-technologická š/úd/a sa lypracováva len pre realiračni variant.
Autor pripomienky pravdepodobne odkazuje na imisno-prenosovú štúdiu, ktorá by rohľadnila
aktuáhn‘ stav k-valily ovrdušia a príspevok navrhova;zej činnosti k danému stavu.
Vypracovanie Imisno-prenosovej šiúdie ticho/o stanovené v požiadavkách rozsahu hodnotenia,
preto nebolo súčast‘ou správy o hodnoteni, ale ako jeden zpodkladov pre hodnotenie vplyvo‘
na verejné zdravic HIA) jeprcmietnuté do kap/lol)‘ VL3. záverečného stanoviska. Ak výsledky
posúdenia vplyvov na verejné zdravic tnetódou IllA preuk-ážu nepriaznivé a nežiaduce účin/cv
na vcrejné zdravic, RUVZ nebude ‚nóct‘ v ďalšom konaní technológiu :hodnocovania
plastového komunálneho odpadu inovatívnou technológiou odsúhlasiľ
Vp/yv navrhovanej činnosti na povrchové vody bol l3hodnotený v spnáve o hodnoteni
s oh/odoni na všel/cy útvwy povrchových a podzemmch véd a pohľadzi možného ohrozenia
povrchových a podzemných véd.
Vvbudovanie prístupovej cesty do areálu po spevnenej ceste 111/3 797 zo scvernej časti
areálu, a realizácii prožili/ukovej slez;)‘ met/mi obytnou zástavbou a pniemyse/nýtn areálom
IZZARD s.r.o. navrhovateľ nemáže t‘ealizovat nakoľko nedisponuje vlastnicln‘ini práva/ni
kpozcmkom, na ktových by pt-edmetné stavebné objekh‘ mali byt‘ untiestnené. Vpnípade
rea/žzácie týchto opažrení však 5 ‚ý/zito sáh/asi, nakoľko uvedené opawenia nepredstavujú
žiadnu prekážku v t-calizácü navrhovanej činnosti.
Listom zo dňa 24. 07. 2017 doručil Ing. I. Fiačan na MŽP SR súhlasné stanovisko,
v ktorom súhlasil s realizáciou zámeru pod podmienkou zachovania všetkých pripomienok,
ktoré počas priebehu posudzovania vplyvov zámeru na životné prostredie vztiahol. Obzvlášť
trval na posúdení kumulatívnych vplyvov zámeru na dotknuté územie. predovšetkým
kumulatívneho pósobenia hluku od prevádzky železničnej trate v súčinnosti s dotknutým
zámerom zhodnocovania plastového odpadu.
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VIII. POTVR]ENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV
1. Spracovatelia závcrcčného stanoviska
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Mgr. Veronika Tencerová
2. PoIrdcnic správnosti údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
RNDr. Gabriel Nižňanský
‚r O_—t
riaditel‘ odboru
3. Miesto a dátum vydania závcrcčného stanoviska
Bratislava, 04. 09. 2017

IX.

INFORMÁCIA PRE POVOUUJÚCI ORGÁN O DOTKNUTEJ VEREJNOSTI

Dotknutá verejnosť je podľa * 3 písm. s) zákona verejnost‘, ktorá je dotknutá alebo
pravdepodobne dotknutá konaním týkajúcim sa životného prostredia, alebo má záujem na
takomto konaní; platí, že mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia
a splňajúca požiadavky ustanovené v zákone má záujem na takom konaní.
Dotknutá verejnosť má podľa 24 ods. 2 zákona postavenie účastníka v konaniach
uvedených v tretej časti zákona a následne postavenie účastníka v povol‘ovacom konaní
k navrhovanej činnosti, ak uplatní postup podľa 24 ods. 3 alebo ods. 4 zákona, t.j. prejaví
záujern na navrhovanej činnosti a na konaní ojej povolení podaním odóvodneného písomného
stanoviska k zámeru podľa 23 ods. 4, odövodnených pripomienok k rozsahu hodnotenia
30 ods. 6, odĎvodneného písomného stanoviska k správe
navrhovanej činnosti podľa
o hodnotení činnosti podľa
35 ods. 2, alebo podaním odvolania proti záverečnému
jej
účasť v konaní už nevyplýva z 14 zákona č. 71/1967 Zb.
24
stanovisku podl‘a
ods. 3, ak
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Zainteresovanou verejnosťou je v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie
navrhovanej činnosti „Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu inovatívnou
technológiou v meste Liptovský Mikuláš
mestská časť Palúdzka“ Ing. Ivan Fiačan,
Palúčanská 682/lOl, 031 0! Liptovský Mikuláš a Silvia Fiačanová. Palúčanská 682/lOl,
031 01 Liptovský Mikuláš.
—
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X.

POUČENIE O ODVOLANÍ

L. Údaj, čije záverečné stanovisko konečným rozhodnutím alebo či sa proti nemu možno
odvolat‘
Záverečné stanovisko je podľa 37 ods. I zákona rozhodnutie, ktoré je závázné pre
d‘alšie povoľovacie konanie. Právoplatnosťou záverečného stanoviska vzniká oprávnenie
navrhovatel‘a navrhovanej činnosti, podať návrh na začatie povoľovacieho konania
k navrhovanej činnosti alebo jej zmene vo variante odsúhlasenom príslušným orgánom
v záverečnom stanovisku.
Proti tomuto záverečnému stanovisku možno podať rozklad podľa 61 ods. I zákona
Č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
24 ods. 4 zákona právo podať rozklad proti záverečnému
Verejnost‘ má podl‘a
účastnikom konania o vydaní záverečného stanoviska.
nebola
stanovisku aj vtedy, ak
2. V akej lehote, na ktorý orgán a kde možno podat‘ odvolanie
Rozklad možno podať na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.
Námestie Ľudovíta Stúra I, 81235 Bratislava, v Iehote do 15 dni odo dňa oznámenia
doručením písomného vyhotovenia záverečného stanoviska účastníkovi konania.
24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia záverečného
V prípade verejnosti podľa
stanoviska považuje pätnásty doň zverejnenia záverečného stanoviska príslušným orgánom
podl‘a 37 ods. 7.
3. Vdaj, či záverečné stanovisko možno preskúmať súdom
Toto záverečné stanovisko je preskúmat.eľné súdom podľa zákona č. 16212015 Z. z.
Správny súdny poriadok po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň
pripúšťajú.

W
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Doručuje Sa;
I. INECO, s.r.o., so sídlom Mladých budovatel‘ov 2,974 II Banská Bystrica
2. Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 989/4l, 031 42 Liptovský Mikuláš
3. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho
hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor odpadového hospodárstva, TU
4. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993,
031 01 Liptovský Mikuláš
5. Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina
6. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krizového riadenia. Námestie osloboditeľov I,
031 41 Liptovský Mikuláš
7. Regionálny úrad verejného zdravotnictva so sidlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36,
031 80 Liptovský Mikuláš
Liptovský
Mikuláš,
zboru
8. Okresné
u záchranného
Hasičského
riaditeľstvo
Podtatranského 25. 031 01 Liptovský Mikuláš
9. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 01001 Žilina
10. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, odbor výstavby
a rutinnej štandardnej údržby, Detašované pracovisko STRED, ulica CSA 7,97401 Banská
Bystrica
II. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia zmeny klímy a ochrany
ovzdušia, odbor ochrany ovzdušia, TU
12. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho
hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor integrovanej prevencie, TU
13. Ing. Ivan Fiačan, Palúčanská 682/10 1, 03 I 01 Liptovský Mikuláš
14. Silvia Fiačanová, Palúčanská 682/101, 031 01 Liptovský Mikuláš
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