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Oznámenie o zaslaní správy o hodnotení navrhovanej činnosti
2hodnocovanie plastového komunálneho odpadu inovatívnou

technológiou v meste Liptovský Mikuláš — mestská čast‘ Palúdzka“
navrhovatel‘a „XO corp., s.r.o. Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica

Dňa 26.05.2017 bola Mestskému úradu v Liptovskom Mikuláši, oddeleniu životného
prostredia a poľnohospodárstva z Ministerstva životného prostredia SR,
odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie doručená správa o hodnotení
navrhovanej činnosti „Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu inovativnou
technológiou v meste Liptovský Mikuláš — mestská časť Palúdzka“ navrhovateľa „XO
corp., s.r.o., Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica, IČO: 36 424 285.

Do správy o hodnotení - všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia je možné
nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie
na Mestskom úrade, oddelení životného prostredia a pofnohospodárstva, Štúrova ulica
1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš, na 1. posch., č. dverí 111, počas stránkových dní.
Správa je zverejnená aj na internetovej stránke:

http:Uwww.enviroportal.sklSk_SKieialdetail/zhodnocovanie-plastoveho
komunalneho-odpadu-inovativnou-technologiou-v-1

Verejnosť móže doručiť svoje písomné stanovisko Ministerstvu životného prostredia
SR, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra č. 1, 812 35
Bratislava do 30 dní odo dňa zverejnenia.
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Základné údaje o navrhovateľovi
XO corp. s.r.o.

IČO: 36 424 285
Brnice 166, Liptovská Sielnica 03223

Oliver Matuláni — konateľ spoločnosti
Bmice 166
032 23 Liptovská Sielnica

Tel.: +421907872999
e-mail: matLIlanicme.com

Za spracovatel‘a:
Ing. Juraj Musil
INECO, sr.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Te): +42) 905 481 95)
e-mail: ineco.bb‘üizmail.com

Základné údaje o navrhovanej činnosti

Názov

Zhodnocovanic plastového kornunúlneho odpadu inovatívnou Ieehuológiou v meste

Liptovský Mikuláš — mestská časť Palúdzka

Pozn.:
K vvššie uvedeném,, názvu navrhovanej činnosti doplňame, že vzhlzdon, na pripomienlcy
o stanoviská doručené k zátneru činnosti, v ktorých holi vznesené výhrady voči sklac/be
surovinových vstupov procesu, navrhovateľprislúpil k Úprave navrhovaného zloženia vstupnÝch
oč/padov, ktoré buč/ú predslavovať výhradné čistý PE (polyetylé;;, ti PP (polypropylén)
pochádzajúce trieckného zberu. Tlelo sa budú priamu dovážať do ;zavrhovwwj prevádzlq‘
od dodávateľov vstupnej snrovinv (v ďcdšej ewpe projektu w výhľadovo plánuje realizovat‘
čj rriediaca linka).

Účel
Účelom navrhovanej činnosti v predkladanej Správe o hodnoteni je realizácia zariadenia

na termické zhodnocovanie plastových odpadov v lokalite mestskej časti Palúdzka (mesto
Liptovský Mikuláš).

Navrhovaný sortiment odpadov predstavuje materiál v podobe výhradne čistých zložiek
odpadových plastov vo forme PE a PP, ktorý možno termickým spracovanim
v depolymerizačnom zariadení s označením Plast Energy LT2000 spoločnosti Leitner
Technologies s.r.o. previest‘ na plynnú a následnc kvapalnú frakciu, resp. tuhý zvyšok vznikajúci
v procese. Navrhovaná prevádzka svojim účelom prispeje k naplňovaniu cieľov hierarchie
odpadového hospodárstva Slovenskej republiky a to predchádzaním zneškodňovania záujmových
odpadov, ktoré budú v procese prcvádzky efektívne zhodnotené v ročnom sumárnom množstve
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do 720 t/rok (v pövodnom zámere sa udávalo 680 t/rok — ide o korekciu na základe konzultácie
s dodávateľom technolóie).

Umiestnenie

Navrhovaná činnost‘ bude umiestnená v lokalite. charakterom priemyselného areálu

v meste Liptovský Mikuláš — mestská čast‘ Palúdzka, ulica Č. Palúčanská 54/37 I, parcela číslo

1282/3 a 1283. v okrajovej časti priemyselného areálu na jestvujúcej bctónovej ploche, vedl‘a

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 ni2.

Priernyselný areál je oplotený a prístupný z južnej strany. Logistický pristup k prevádzke

je cez hlavnú bránu, kde je urniestnená kontrolná váha. Priestor pred plánovanou prevádzkou

je dostatočne veľký aj na otáčanie karniónov a veľkých prepravných kontajnerov.

Z priernyselného areálu smeruje spojnica na hlavnú cestu do Ružomberka a na dial‘nicu

do Popradu, v opačnom smere do Martina ado Žiliny.
Najbližšie trvalo obývané sidelné jednotky predstavujú rodinné domy situované na ulici

PaluČánska, ktoré sú od plánovaného umiestnenia depolymerizačného zariadenia vzdialené:

rodinný dom („RD“) súpisné číslo 995 cca 175 m. RD súpisné Č. 1006, 385 a 386 sú vzdialené

cca 200 rn. RD súpisné Č. 684, 683. 682. 680 a 679 sú od navrhovanej činnosti vzdialené

v rozmedzí približne 235 až 260 ni. RD na ulici Priehradná sa od navrhovanej činnosti

nachádzajú vo vzdialenosti 300 až 350 m.

Stručný popis technického a technologického riešenia

Technologický postup spracovania odpadových plastov v zariadení LT2000 pozostáva
z týchto hlavných častí:

Dávkovacie zaradenie - odpad sa bude odoberať zo zásobnlka vstupnej suroviny (zásoba na min. 3 dni
prevádzky). Odpad. dopravovaný do zásobnika bude už dezintegrovaný na požadovaná rozmerv (kusy a časticc
do veYkosti max. IDO nim) pornocou shredera (drvič. rozvlákňovač pripadne trhač na rnenšie kusy) - za ktorým

bude umiestnený aj separátor kovov na oddelenie pripadných drobneh kovovch častfc a cez rutačný podávač Sa

nadávkuje do vyhrievacei zóny aleho rún‘ depolvmerizačnčho zariadenia. Do suroviny Sa nebude pridávať žiadnv
katalyzátor.
Vvhrievacia a depolvmerizačná zóna - v tejto primárnej časti depolyrnerizačněho zariadenia sa surovina posúva
zá‘iLovkou (šnekorn) v oceľovej rúre s priemerorn 150 mm (dlžka niekoľko rnelrov. rúra bude horizontálne

uložená, nhrev bude zabezpečený elektricky niekoľkými zónami, súčasne Sa plastová zmes premiešava a
homogenizuje. V druhej časti vvhrieaccj rúrv pri teplotách nad cca 300 °C bude už tavenina postupne
depolymerizuvať za vzniku plynných degradačných produktov a tiež kvapalnej lázy poduhnej Vahkámu oleju.

Na konci vyhrievaccj rúry (teplota 415 až 420 °C) bude opOť cez rotačný podávač paro-kvapalná zmes ytláčaná

do kondenzačncj (separačnej) nádoby so vstavanou truhkovnicou, v ktorej sa paroplynová zmes vzájomne

odseparuje (rozdel[ sa) za sůčasného chladenia vodu (voda cirkuluje v trubkách a prechádza chladiacim
okruhom), pričom kvapalná fáza z nádoby stečie do lks vyhricvanej zásobnej nádrže oleja (objem 22 rn3, ohrev

je potrebný z dóvodu vUčšcj viskozity vyrobeného oleja a pre zlepšenie čerpateľnosti hlavne v zimných
rnesiacoch pri odvoze produktu odberaleľom). pričom prejde lilLračným zariadenírn na oddelenie nerozložených
dechtovilých látok prípadne tuhých častic z plastovej suroviny) a plynná íáza sa odvedie do časti chladenia
a čislenia.



• čistenie oknu — zvyškový pyrolýznv plyn bude z dňvodu malého množsiva zneškodňovaný spůlenim

v dopaľovacom horáku (v súlade s návrhorn cmisno-Lechnologickej štúdie), pred spálením sa bude Čistíť oJ

nežiaducich prímcsí flltráciou a praním v práčke alkalickm prostricdkum za účelem vpierania kyslých plvnov

aiw lid. I IF, pripadne aj oxidov siry a simych zlúčcnin v redukovanei forme ako I 125) — v zmysle návrhu

emisno-technologickej šLúdie.

vab. I Technické parametre depolymerizačného nriadenia

Ako je z údajov uvedených v Tab. I zrejmé, navrhovaná wchnológia depolymerzičného
zariadenia bude využívať ohrev zabezpečený elektricky. K uvedenej voľbe sa pristúpilo s cieľom
minimalizácie emisii znečisťujúcich látok. Ernisic pochádzajúce z dopal‘ovania zvvškového
plynu budú predstavovať zdroj výrazne menšicbo množstva emisii než by bob polrebné na
zabezpečenie termického ohrevu zariadenia pomocou spaľovania vlastného plynu. Pre účely
zneškodnenia zvvškového plynu bude inštalovaný dopal‘ovací horák požadovaných parametrov
(v súlade s údajmi uvedenými v emisno-technologickej štúdii).

Navrhovateľ sa na prerokovaní Rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti zaviazal
prevádzkovať riešené zariadenie výlučne v režime stavu konca odpadu pre kvapalnú aj plynnú
fázu (leda ako druhotné palivo v zmysle vyhlášky č. 228/20 14 Z. z.). Zabezpečením stavu konca
odpadu bude možné emisie z pohľadu znečistenia ovzdušia predpokladnt‘ na úrovni spaľovania
ZPN a teda v žiadnom prípade nepĎjde o spal‘ovanie resp. spoluspaľovanie odpndov v riešenom
zariadeni.

Tab. 2 Výstupy zo viriadenia na termické zhodnocovanie ostatných odpadov

V prvej etape prevádzky sa budú do zariadenia dovážať výlučne vytriedené
odpadové materiály na báze PE (polyetylén) a PP (polypropylén). tzn. že vo vlastnej
prevádzke nebude dochádzať k triedcniu odpadov (s týmto sa uvažuje výhľadovo až
v d‘alšej etane projektu).

Parameter Hodnota parametra

Modelové označenie zariadenia LT 2000

Procesný ohrev elektrický

tlak — maX: 2 bar
Parametre vody

teplota:_23 °C

Použitý typ katalyzátora ncpouž(va sa

‚ ‚ max. 720 L/rok;
Spracovanc mnozstvo suroviny

- max. 2 i/24 h

Spotreba elektrickej energie I kW/lkg odpadu

Max. pržpustnú prevádzková teplota 500 °C

Počet prevádzkov5ch hodin 330— 360 dni

Výstupný prúd Hodnota paramctri

Pvrolznv plyn 10—20 %b 72— 141 i4ok

Pvrolýzny olei 75 — 80 % 540 — 576 t/rok

Tuhý zvyšok do 10 % 72 trok

1
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Požiadavky na vstupy

Záber pády

Zariadenie na termické zhodnocovanie plastových odpadov sa bude nachádzať

na nasledujúcich parcelách: 1282/3, 1283 lokalizovaných v k. ú. Palúdzka (rnestská časť

Liptovského Mikuláša). Všetky parcely sa nachádzajú v zastavanom území a sú charakterizované

ako „zasWvané plochy a nádvoria“. Uvedené parcely má navrhovatel‘ zámeru činnosti

k dispozicii na základe zmluvy o prenájme.

Realizáciou predkladaného zámeru činnosti nedójde vzhľadom na využitie jestvujúcich
zastavaných plácli a nádvorí k záberu poľnohospodárskeho pódneho fondu.

Voda

Počas realizačných prác bude voda potrebná prevažne na sociálne a pitné účely. čo bude
riešené jej externým dodávanim. Spotreba vody bude závisieť od počtu zamestnancov organizácii
podieľajúcich sa na realizačných prácach. Voda v posudzovanom zariadcni bude využívaná pre
sociálne a hygienické účely zamestnancov a vo veľmi obmedzenom rozsahu aj pre účely
technolégie zariadenia termického zhodnocovania.

V prevádzke bude potrebné zabezpečiť vodu o niinimálnych nárokocli zodpovedajúcich
asi 0,875 m3/deň, čo v ročnom prepočte predstavuje v závislosti od ročného Fondu pracovného
času asi 289 až 315 m3/rok.

V prípade spotreby vody prc technologické účely je táto v rámci navrhovaného
depolymerizačného zariadenia využívaná v rámci vodného flltra, ktorý slúži ako optická kontrola
procesu a poistka spätného zapálenia z dopal‘ovacieho zariadenia. Náplň vodného flltra
predstavuje asi 2 L pričom táto sa vymieňa výhradne počas servisných úkonov, ktorých interval
nieje možné v súčasnej fáze projektu jednoznačne predikovať.

So zabezpečením technologickej vody je potrebné uvažovať v súvislosti s čistenim
zvyškového plynu v rámci návrhu emisno-technologickej štúdie. Predpokladá sa použitie práčky
plynu využívajúcou pradu vodu vhodného zloženia pre odstránenie danej znečisťujúcej látky.
Spotreba vody na tento účel nie je v súčasnom štádiu projektu kvantiíikovatel‘ná. bude závisiet‘
od druhu čistiaceho zariadenia, pracieho média a proccsných podmienok.

Na samotné chladenie zariadenia slúži chladiaci okruh, ktorý je uzavretý a naplnený
chladiacou tekutinou v objeme cca 300 I.

V sůlade s bodom 2.2.27 Rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti uvádzame,
že zásobovanie budúcej prevádzky vodou sa v súčasnej fáze projektu predpokladá nasledovné:

• Pitná voda pre zamestnancov — dovoz vo forme balenej pitnej vody
• Voda na sociálne účely a technologická voda — predbežne sa uvažuje s napojením areálu

budúcej prevádzky na rozvod vody. ktorého prevádzkovatel‘om je spoločnosť Liptovská
vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš.
V súčasnej fáze projektu. kedy nie je jednoznačne možné určiť presnú potreby vody

hlavne pre technológiu (čistenie zvyškového pyro]ýzneho plynu) navrhovatel‘ nevylučuje ani
vybudovanie vlastnej studne ak to bude technologicky a ekonomicky v danom pozemku
akceptovaterné s rešpektovaním všetkých legislativnych náležitostí a technických požiadaviek
z toho vyplývajúcich.

4
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Suroviny

Vzhľadom na pripomicnky a stanoviská doručené k zámeru činnosti, v ktorých boži
vznesené výhrady voči skladbe surovinových vstupov procesu, navrhovatel‘ pristúpil k úprave
navrhovaného zloženia vstupných odpadov, ktoré budú predstavovať výhradne čistý PF
(polyetylén) a PP (polypropylén) pochádzajúci z triedeného zberu, tzn. že každý z druhu
odpadu uvedeného v predchádzajúcej tabuľke bude obsahovat‘ len striktne PF a PP plastový
odpad. Tieto sa budú priamo dovážaf do navrhovanej prevádzkv od dodávateľov vstupnej
suroviny (v d‘alšej etape projektu sa výhľadovo plánuje realizovaC aj triediaca linka v rámci
budúcej prevádzky).

Na základe zistených údajov možno konštatovať, že pri uvažovaní najbližších regiónov
v okolí plánovaného umiestnenia navrhovanej činnosti eXistujú dostačujúce kapacity
pre zabezpečenie projektovanej spracovateľskej kapacity zariadenia na termické zhodnocovanie
plastových odpadov (dostačujúcu kapacitu možno konštatovať aj v kontexte dodávky odpadov
výhradne vo forrne tricdeného, čistého PF a PP plastového odpadu). V súčasnej fáze investičného
projektu však nemožno bližšie. resp. konkrétne špecifikovať zdroje z ktorých budú vstupné
suroviny procesu pochádzať, uvedené bude riešené na základe v zmluvných vzfahov až v etape
realizácie zariadenia, pred jej spustcnim do skúšobnej prevádzky, nakoľko aj z pohPadu
obchodných partnerov — dodávateľov vstupných surovín nic je v mnohých pripadoch možné
v súčasnej fáze zaviazaf sa dodávkami odpadov pre zariadenie, ktoré nie je ešte realizované.

Energetické zdroje
Spotreba clektrickej energie na úrovni 2 GWh/rok. Za účelorn stabilizácie procesu

spaľovania zvyškového pyrolýzneho plynu bude do dopaľovacieho horáka potrebné privádzať
ako asistenčné palivo zemný plyn naftový (ZPN).

Nároky na dopravu a inú infraštruktúru

Nároky dopravnej obsluhy
Prevádzka zariadenia na termické zhodnocovanie plastových odpadov si vyžiada
v najnepriaznivejšom variante doprnvnú obsluhu na úrovni 2 prejazdov nákladných automobilov
do/z riešeného areálu denne.

Bilancia dopravy zamestnancov
V pripade uvažovania najnepriaznivejšieho variantu v oblasti osobnej dopravy je tento vysoko
nepravdepodobný a možno predpokladaf spoločné dochádzanie zamestnancov do zamestnania
jedným osobnýi-n vozidlom, využivanie jestvujúcich liniek autobusovej dopravy. prípadne
bicyklov a pod..

Nároky na pracovně sily

Zariadenie na termické zhodnocovanie plastových odpadov vytvorí asi 7 nových
pracovných pozícii,

D



Údaje o výstupoch

Ovzdušie

Emisie počas výstavby
Počas realizácie stavebných prác dójde k časovo obmedzenému a lokálnernu zaťaženiu

ovzdušia emisiami zo spal‘ovacích rnotorov nákladných autornobilov a stavebnej techniky
v súvislosti s dopravou jednoLlivých častí technologického zariadenia na miesto určenia.

Emisie počas prevádzky
Realizáciou navrhovanej činnosti dójde k vytvoreniu nového stacionárneho stredného zdroja
znečisťovania ovzdušia v riešenom území.
Zo zariadenia na spracovanie ostatných odpadov bude inštalovaný I ks organizovaného odvodu
odpadovej vzdušniny v podobe dopal‘ovacieho horáka (VI).
Na základe vypracovaného emisno4echnologického posudku (autor: Ing. Vladimír Hlaváč, Csc.)
navrhovaná činnost‘ splňa požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovená právnvmi predpismi vo
vecíach ochrany ovzdušia. Technologické riešenie spracovania osta(ných odpadov je
preukázateľne na úrovni najlepšej dostupnej techniky (BAT). Fn prevádzke bude potrebné
dodržiavať určené emisné limity

Odpadové vody

Realizáciou navrhovanej činnosti dójde k produkcii splaškových a dažďových odpadových vád.
VzhFadom na uzavretý cyklus depolyrnerizačného zariadenia bude dochádzať len
k minirnálnej produkcii technologickej odpadovej vody a to z vodného flltra (pri servisnej
výmene náplne) a pracieho média.

Odpady
Realizáciou navrhovanej činnosti döjde k produkcií odpadov v etape výstavby, ako aj prevádzky
budúceho zariadenia.
Všetky odpady vznikajúce na prevádzke budú oddelene zhromažd‘ované vo vyhradenom
pniestore prevádzky a odovzdávané odborne spósobilej organizácii na d‘alšie spracovanie.

Hluk a vibrácie
Navrhovaná činnosť bude zdrojom hluku v etape výstavby, ktorý možné hodnotiť ako významný,
dočasný a akceptovateľný. V etape prevádzky budú minimálnym zdrojom hluku predovšetkým
nákladné automobily. zabezpečujúce dovoz surovin a pomocných materiálov a látok, resp. ich
odvoz, tieto však bude možné minimalizovať vhodným vyťaženim prepravnej kapacity vozidiel
a celkovou logistikou dopravy. I-llučnosť z vlastných výrobných priestorov priemyselného areálu
bude eliminovaná inštaláciou strojno-technologického zariadenia v hluko-izolačných boxoch
(kapotáže zariadení).

Žiarenie a mé fyzikálne polia
Technologická linka bude zdrojom tepla. Procesně teplo slúži na ohrev reaktorovej časti

prevádzky a dosiahnutie teploty optimálnej pre termické štiepenie zhodnocovaného odpadu.
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Tepelné ernisie zo zariadenia budú eliminované tepelnou izoláciou na daných komponentoch
zariadenia.

V plánovanom zariadeni nebtidů inštalované komponenty. ktoré by mohli byť zdrojom
intenzívneho elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia. Súčasne sa nepredpokladá
emisia zápachov vplyvom realizácie navrhovanej činnosti.

Zápach a ině výstupy

Zápach
Technológia v navrhovanom zariadeni je založená na terrnickom rozklade materiálu bez

prístupu vzduchu. Už z povahy tohto procesu vyplýva, že musí prebiehať v uzatvorenom
priestore. Plynné produkty termického štiepenia sú následne vedené uzavretým potrubím cez
sériu technologických zariadení, kde dochádza k odlúčeniu vodnej pary a skvapalniteľných
frakcií za získania štiepneho oleja a plynu. Zvyšok štiepneho plynu, ktorý nie je možné
skvapalniť bude v zmysle návrhu emisno-technologickej štúdie privádzaný do zariadenia
dopaľovacieho horáka, kde sa účinne spáli. Jediný potenciálny zdroj zápachu — štiepny plyn je
s obsahom potenciálne zapáchajúcich látok ‘procese horenia oxidovaný. Výsledné spaliny budú
odvádzané do ovzdušia organizovaným odvodom s výškou dostatočnou na zabezpečenie ich
rozptylu v ovzduší.

Z povahy a vlastností vstupného odpadu vo forme čistého, vytriedeného PE a PP
plastového odpadu, nemožno predpokladať tvorbu zápachu.

Hodnotenie predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné
prostredie vrátane zdravia a odhad leh významnosti

Vplyvy na obyvateľstvo

Dotknuté obyvatelstvo
Najbližšie trvalo obývané sídelné jednotky predstavujú rodinné domy situované na ulici

Palučánska, ktoré sú od plánovaného umiestnenia depolymerizačného zariadenia vzdialené:

rodinný dom (,‚KD“) súpisné číslo 995 cca 175 m. RD súpisné Č. 1006, 365 a 386 sú vzdialené

cca 200 m. RD súpisné Č. 681, 683, 682. 680 a 679 sú od navrhovanej Činnosti vzdialené

v rozmedzí približne 235 až 260 ni. RD na ulici Priehradná sa od navrhovanej Činnosti

nachádzajú vo vzdialenosti 300 až 350 m.

Vplyv hluku na obyvateľstvo
Akustická štúdía je v kompletnom zneni k dispozicií v rámci prĺlohových Častí k tejto

správe o hodnoteni. Zo záverov akustickej štúdie uvádzame nasledovné:

• Dopravný hluk generovaný navrhovanou Činnosťou je vzhľadom na materiálovú bilanciu
výrobného zariadenia zanedbatel‘ný a nie je zdrojom prekročenia prípustných hodnót hluku
z dopravy. Priemerný príspevok dopravy vo forme I pohybu nákladného vozidla počas
denného ľeferenčného intervalu (12 hod) v dotknutej obytnej zóne riešeného územia a
dotknutých obcí (Lipt. Ondrášovů a Bobrovec) sa pohybuje pod štatistickou odchýlkou
bežných dopravných intenzít a preto kumulatívny vplyv dopravy z navrhovanej činnosti nieje
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možné reálne kvantiflkovať. Zásobovanie areálu sa vo večernej a nočnej dobe nebude
real izovať.
• Prevádzkový hluk - Technologický hluk prenikajúci z vnútorných priestorov kontajneraje
možné rozdeliť na dve základné zložky hluku, ktoré sa budú šíriť do vonkajšieho prostredia:

- prenos zvuku priamo cez deliace zvislé a vodorovné konštrukcie, túto zložku hluku je
možné deflnovať indexem vzduchovej nepriezvučnosti RW. Uvedená zložka hluku bude
dostatočne tlmená konštrukciou obvodového plášťa samotného kontajnera a nespósobí
prekročenie prípustných hodnót hluku v priľahlom obyinom území v žiadnom referenčnom
intervale deň, večer a noc. Hluk predikovaný týmto prenosom je v obytnej zóne pod hranicou
merateľnosti (citlivosti) bežných analyzátorov hluku v I. triede presnosti, tj. menej ako 20 dB.

- prenos zvuku konštrukciou kontajnera, táto zložka hluku je tvorená chvením zdrojov
hluku ajeho prenosom dotykom priamo do konštrukcie vplyvom ucbytenia, napríklad privarením
alebo tvrdým uložením. Uvedená zložka sa prenáša do chráneného priestoru iba pevnou fázou, tj.
konštrukciou kontajnera a inštaiáciami a je následne vyžarovaná povrchom konštrukčných
prvkov. Prenos hluku chvenim nie je možné predikovať s akceptovateľnou presnosťou, pre jeho
minimalizáciu je potrebné pružne izolovat‘ všetky súčasti technológie s točivými alebo
vibračnýrni prvkami od skeletu kontajnera (ukotvenie cez silentbloky, použitie gumových
kompenzátorov v potrubných rozvodech a pod.)

Hluk z prevádzky [kry na spaľovanie prebytočných procesných plvnov je závislý od typu
Héry, prietoku spaľovaného plynu, rozmerov Héry apod. Toto zariadenieje preto potrebné vo
vyšších stupňoch projektovej dokumentácie dimenzovať tak, aby emisné hodnoty hluku
nepresahovali limitné parametre vypočítané v či. 4.

Vplyv zápachu na obyvatei‘sWo
Pri deklarovanom spůsobe prepravy, manipulácie a skladovania na prevádzke

navrhovanej činnosti nebude dochádzať k emisiám zapáchajúcich látok do okolitého prostredia.

Vplyv dopravy na obyvateľstvo
Bilancia nákladnej dopravy spojená s prevádzkou navrhovanej činnosti bude v priemere

vyžadovať len 2 prejazdy do/z riešeného areálu denne (zaokrúhlenie nahor). Opátovne
zdůrazňujeme, že ide Jen o matematické vyjadrenie priemeru aje vysoko pravdepodobné,
že reálne bude preprava prebiehat‘ aj s výrazne nižšou intenzitou (niektoré prevádzkové dni si
nevvžiadajú dopravnú obsluhu, čoje aj v záujme celkovej logistiky a ekonomického
prevádzkovania daného zariadenia). Pokles intenzity dopravných nárokov tiež možno zabezpečiť
zv(šením užitočnej kapacity prepravnýcb vozidiel.

V prípade hodnotenia osobnej dopravy půjde v najnepriaznivejšom variante O nárast
na úrovni 7 osobných vozidiel denne. Reáine však možno očakávať ďaieko nižší počet
pracovníkov dochádzajúcich týmto spósobom do zamestnania, nakoľko najmä z ekonomických
dóvodov budú pracovníci využívat‘ prostriedky hromadnej dopravy, pripadne spoločné
dochádzanie do zamestnania automobilmi po vzájomnej dohode.

Samotnou realizáciou navrhovanej činnosti vzhl‘adom na nízke počty nákladných vozidiel
ako dopravnej obsluhy budúcej prevádzky, nedójde k zásadnej zmene súčasného stavu dopravy
v území ajej negatívneho vplyvu predovšetkým na miestnych rezidentov.
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Z vykonanej predikcie kumulatívneho vplyvu emisií znečisťujúcich látok na obytné zóny
v okolí zvozovej trasy je zrejmé, že navrhovaná činnosť výrazným spósobom neovplyvní
jestvujúci stav v danej lokalite a možnoju považovat‘ 2a zanedbateľnú.

Vplyv imisii na obyvateľstvo

Odstupová vzdialcnosť
Z hľadiska vplyvu emisií od posudzovanej stavby na trvalo osídlené lokality a lokality

kde má verejnosť pravidelný prístup je pri nových zdrojoch potrebné prihliadať na odstupové
vzdialenosti, ktoré zaručia, že nové zdroje nebudú mať obťažujúci vplyv.

Qdporúčané odstupové vzdialenosti sú uvedené v prílohe OTN ZP „lnformatívne
odstupové vzdialenosti pri posudzovani umiestnenia nových zdrojov znečisťovania ovzdušia
(majúcich charakter priemyselnej výroby)“ a upravenej nemeckej norme “lmmissionsschutz In
der Bauleitplanung (Abstandsliste) 2007. Navrhované zariadenie na spracovanie plastových
odpadovje kategorizované s odporúčanými odstupovými vzdialenosťami takto;

Zariadenie na spnzcmn‘anie pias/n vých odpadnv S kapati/niz 1 Iona ti vitic za de/í 300 ni

resp. Zuriadeniu na zneškmlňovanie akiho recykláciu pevných, kvapulných akbo plynných

id/ok ponwcon tepelných procavov (pyrolýza) 500 ni

Vzdialen ost‘ navrhovanej leclinoÍdgie od uvedenýcli objeklov je menši« ako odporúčamí

300 resp. 500 mne/rovů vzdiulenosť, tzn. umiestnenie tecl,nológie s pahl‘adu uvetk‘nýcli tiorieiii

je nevyhovujúce.

Lj‘veclejitj norma «vík/za aj naskdovné:,Odstupová vzdialenosť je informatívnou
pracovnou pomůckou pri posudzovaní umiestnenia nových stavieb (tecbnológií) z hl‘adiska ich
všeobecnejšieho environmenlálneho vplyvu na trvalo obývané obytné objekty‘.

Vprépade posudznvanej technológie, vzhľadom na relatívne nizky výkon
spracovatel‘ského zariaden ia, je potrebnd jeho vplyv na oknU/é komun ane ovzdušk‘ posudzovat‘

íiJ mi« z(íkhi(le ádajo V O predpokladtmých imin ožstvůcl, odhadnutých emnisií pol‘ného Ii orál«: pri

spid‘o voní vedl‘ajšieh O produktu (iepolymnerizácie phmsto v — pyrolýzneh O plynu, čo je jediný

zdroj znečisťov«nia ovzdušia z lej/o technológie a dbať na dodržanie určených emisných
Zim itov.

K vyššie odporúčanej odstupovej vzdialenosti 300 m od sidelných iednotiek v zmvsle nemeckei
normy “lmmissionsschutz in der Bauleilplanuna (Abstandsliste) 2007“ tiež uvádzame
nasledovné;

Frc zariadenia na úpravu odpadov deJinovaných v príshiš;zých časüach ci/o vanej noriny,
mnedzi kwré možno zaradiť aj riešenú prevádzku s kapacitou zhodnocovaných triedených
plaswvých odpadov na úrovni 2 000 kg/dci) sa konšwtuje, že aké!o zariadenia móžu byť zdrojom
emin júcim zapáchajúce látky, ho;ý závisí na druhu spracovávanÝch odpadov a samotnoni
spósobe spracovávania odpadov. Mechanické zariadenia ako dn‘iče, bubnové
ti n‘/ůkňovacie si/ú m;ióžii tkž predstavovať zdroj hluku i‘ území. Okrcni (0)20 50 nznannid čas!‘
operúcia spracovania ot/padov vvkonáva to voľnorn prieswre, vrňiane prepravy odpadov. H/tik
pochádzajúci z íýchto činností otáže bv! obn:edzcm leu šni,kiu,-álnv,ni (konštrzikčnýini)
opa(reniami. Vzhfadouz na uvedené je potrebná ochranná vzdialenosť 300 mn.
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V zmysle vyššie uvedeného textu je zrejmé, že v súvislosti s prevádzkou navrhovanej
činnosti ajej ochrannou vzdialenosfou od okolitých obydli je potrebné sústredif sa na emisie
zápachu a hluku. ktoré sú kľúčovými faktormi v tejto problematike.

Navrhovaná činnosť napriek skutočnosti, že nevyhovuje požiadavke ochrannej
vzdialenosti 300 ni od okolitých sídelných objektov, dostatočne spósobom a rozsahom
spracovávanch surovin a technickým riešením eliminuje pripadné emisie hluku a zápachov do
okolitého prostredia. Priernerný nárast dopravy o jeden pohyb nákladného vozidla za deň v
riešenorn území je zanedbatefný a pohybuje sa v medziach štatistickej odchýlky bežných
dopravných intenzit (v zmysle konštatovania akustickej štúdie).

Prenos hluku priamo cez deliace zvislé a vodorovné konštrukcie technologického
zariadenia bude dostatočne tlmený konštrukciou obvodového plášt‘a samotného kontajnera a
nespósobí prekročenie prípustných hodnót hluku v priľahlom obytnom území v žiadnorn
referenčnom intervale deň, večera noc (v zrnysle konštatovania akustickej štúdie).

1-lluk z prevádzky uléry na spal‘ovanie prebytočných procesných plynovje závislý od typu
fléry, prietoku spal‘ovaného plynu, rozmerov [léry a pod. Toto zariadenie bude preto potrebné vo
vyšších stupňoch projektovej dokumentácie dimenzované tak, aby emisné hodnoty hluku
nepresahovali lirníiné parametre. Predpokladá sa použitie uzavretélio typu fléry, ktorý jednak
eliminuje emisie svetelného žiarcnia (plameňa) a súčasne bude vytvárať tlmič pre šírenie
hlukovej záťaže do okolitého prosredia.

Vzhl‘adom na vyššie uvedené je zrejmé. že potenciál tvorby hluku z navrhovanej
prevádzky je minimálny a dostatočne eliminovaný či už samotným spósobom prevádzkovania
zariadenia alebo konštrukčnými opatreniami. Z uvedeného dóvodu možno požiadavku
odporúčanej odswpovej vzdialenosti navrhovanej činnosti od najbližších sídeiných objektov
považovať za neaktuálnu.

V rámci navrhovaného depolyrnerizačného zariadenia budú spracovávané výhradne čisté
pretriedené PP a PE plasty (dovážané priamo do riešeného areálu), ktorých vlastnosti
a charakteristika nedávajú za predpoklad tvorbu emisií zapáchajúcich látok.
Vstupné odpady budú dopravnými prostriedkami privezené eXistujúcou cestnou komunikáciou
a na ňu nadväzujúcou spevnenou plochou. Odpady sa priamo vyložia ručne alebo za pomoci
malej rnechanizácie — napr. rudla, paletovací vozík, vysokozdvižný vozík a z prepravného
mechanizmu sa v prepravných nádobách, resp. v uzatvorených plastových vreciach presunú
do zásobnika technologickej linky. Doba zotrvania odpadov na voľnom priestranstve (ovzduší)
tak bude účinne eliminovaná.

Nadzemný zásobník pre skladovanie výstupného produktu (oleja) bude prestrešený (proti
pósobeniu slnečného žiarenia na povrch) a zabezpečený poistným ventilorn a flltrom s aktívnym
uhlím, čím bude únik organických plynov a pár a tiež pripadných sírnych zlúčenín do ovzdušia
minimalizovaný a bude v malej miere aktuálny v podstate len pri plneni prepravných
autocisterien vyrábanýrn olejom pre externých odherateľov. Zastrešenim nádrže sa zabráni tzv.
dýchaniu nádrže vplyvom poveternostných podmienok najmä slnečného žiarenia a tým únikom
plynov do určitého tlaku do ovzdušia.

Vzhľadom na vyššie uvedené možno aj požiadavku odstupovej vzdialenosti z pohl‘adu
emisie zapáchajúcich látok pre navrhovanú činnosť považovat‘ za neaktuálnu.

Dóležité je tiež podotknút‘, že pre spaľovacie zariadenia s MTP < 300 kW nie je určená
žiadna odporúčaná odstupová vzdialenosť. V rámci navrhovanej činnosti sa predpokladá
inštalácia dopal‘ovacieho horáka s MTP na úrovni 260 kW.
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Vplyv na zamestnanosť

Realizáciou navrhovanej činnosli dújde k vytvoreniu asi 7 priamych nových pracovných
pozícií. Čim sa podporí cid‘ znižovania nezamestnanosti v tomto regióne. Z hľadiska
významnosti vplyvov možno tento hodnotiť ako priaznivý.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy
a geomorfologické pomery

Horninové prostredie
Z charakteru navrhovanej činnosti a z geologickej stavby dotknutého územia nevyplývajú

také dopady, ktoré by závažným spósobom ovplyvnili kvalitu a stav geologického prostredia.
Horninové prostredie bude navrhovanou činnosťou ovplyvnené v etape realizačných prác.
Realizácia navrhovanej činnosti si nevyžiada záber poľnohospodárskeho pódneho fondu.

Potenciálne možný vplyv navrhovanej činnosti na geologické prostredie predstavuje
havarijný únik kvapalných ropných látok do horninového prostredia a to ako v etape výstavby,
tak aj počas prevádzky navrhovanej činnosti. Takémuto stavu sa predchádza celým radom
technických a organízačných opa(rení:

• zaizolovanie plóch proti prieniku ropných látok vhodným materiálom.
• vybudovanie manipulačnej a stáčacej plochy na čerpanie kvapalných produktov

do autocisterien. manipulačná a stáčacia plocha musí byt‘ zaizolovaná proti prieniku
ropných látok, bezodtoková a vyspádovaná do záchytnej nádrže (šachty) s dostatočným
objemom na zachvtenie maximálne možného havarijného úniku,

• manipulačnú a stáČaciu plochu je vhodné zastrešit‘, aby nedochádzalo k akumulácii
dažd‘ových véd v havarijnej záchytnej nádrži,

• skladovanie škodlivých látok a nebezpečných odpadov musí byť realizované v súlade
s prislušnými predpismi, najmä ich zabezpečenie proti prípadnému úniku záchytnými
vaňami alebo skladovaním v dvojplášťových nadzemných nádržiach.

• vypracovanie a schválenic Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku
neovládatel‘ného úniku škodlivých a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia
a na postup v prípade ich úniku - Havarijného plánu

Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že za štandardných okolností nebude
mať navrhovaná činnosť žiadny negativnv vplyv na horninové prostredie.

Vplyvy na klimatické pomery

Vplyvy na miestnu klímu, charakteru zmien teploty vzduchu, jeho prúdenia. či vplyv na
tvorbu hmiel, sa v dĎsledku realizácie navrhovanej činnosti nepredpokladajú.

Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti, ktorej súčasťou bude vytvorenie nového
stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia možno hovoriť o lokálne významnom negatívnom
vplyve na klimatické pomery. V lokálnom kontexte bude prevádzka produkovať emisie
základných znečisťujúcich látok, predovšetkým vo forme TZL, CO, SO2, NOx, čím do istej
micry možno uvažovať s príspevkom navrhovanej činnosti predovšetkým k acidifikácii územia.
Vzhl‘adom na charakter navrhovanej činnosti však vo všeobecnosti nemožno hovoriť o významne
negatívnoni vplyve na klimatické pomery. V širšom kontexte navrhovanej činnosti je potrebné
spomenúť, že separovaný zber odpadov a ich následná recyklácia (či už materiálové alebo
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energetické zhodnotenie) významným spósobom šetrí prírodné zdroje týchto surovín a taktiež
predstavuje úsporu energie v porovnaní s leh získavaním z prírodných zdrojov. Uspora energie
v prevažnej miere ziskavanej z fosilnych paliv v konečnom dósledku znamená zniženie emisií
skleníkových plynov a teda pozitivny prinos ku celosvetovej snahe o zniženie emisii
skleníkových plynov a zmiernenie globálneho otepľovania.

Vplyvy na ovzdušie

Navrhovaná činnosť z pohl‘adu vplyvu na ovzdušie už bob podrobne hodnotená v rámci
kapitoly 1111.1 Správy o hodnoteni.

Počas realizačných prác na budúcej prevádzke dójde k časovo obmedzenému a lokálnemu
zaťaženiu ovzdušia emisiami pochádzajúcimi predovšetkým zo spal‘ovania pohonných hmůt
v motoroch nákladných automobilov a stavebnej techniky v súvislosti s dopravou jednotlivých
častí technologického zariadenia na miesto určenia.

K uvedenému tiež možno zaradiť zvýšenú mieru prašnosti spojenú s činnosťami
stavebných mechanizmov. Uvedené vplyvy na ovzdušie vzhľadom na leh časové obmedzenie po
dobu realizácie navrhovanej činnosti možno považovať za prijateľné.

Realizáciou navrhovancj činnosU dójde k vybudovaniu nového stacionárneho sredného
zdroja znečisťovania ovzdušia. Ide teda o zariadenie na zhodnocovanie odpadových materiálov -

takéto zariadenia na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi sú explicitne kategorizované
v kategorizácii stacionárnych zdrojov podľa prílohy Č. I k vyhláške Č. 410/2012 Z. z. v znení
neskorších predpisov nasledovne:

5. Nakladanie s odpadmi a krematóriá
5.7. Zariadenia na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi, najmü pyrolýza, splyňovanie

alebo plazmové spracovanie, napr. výroba paliv týmto spósobom z odpadov
5.7.2 Stredný zdroj znečisťovania.

Výroba tepla pre depolymerizaČný reaktor bude zabezpečená elektrickým ohrevom.
Koncovým zariadenim na spálenie vyrobeného štiepneho plynu bude poľný horák
s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 260 kW. K tomuto palivovo
energetickému zariadeniu je potrebné prípočítať aj tep. príkon dieselagregátu, ktorý pre potreby
EPS a UPS bude 6 kW.

Na základe nainštalovaného súhrnného menovitěho tepelného príkonu zariadeni (260 + 6
= 266 kW bude palivovo-energetická Časť malým zdrojom znečisťovania (menej ako 300 kW).

Koncový dopaľovací (poľn) horák na spálenie pyrolýzneho plynu bude palivovo
energetickým zariadenim, ktoré zoxiduje vyrobený plyn podl‘a dokumentácie za normálnej
prevádzky v kvalite druhotného paliva, pretože jeho malé množstvo nic je predbežne možné
efektívne využiť mým spósobom. Takéto zariadenie je osobitne kategorizované na základe
nainštalovaného súhrnného tepelného príkonu, ktorý bude 260 kW, ku tomuto príkonu treba
pripočítaf aj MTP dieselagregátu (pre potreby zabezpečenia elektrickej energie v prípade
odstávky dodávky z verejnej distribučnej siete pre EPS a UPS) 6 kW. Na základe
nainštalovaného súhrnného MTP bude palivovo-energetická časť malým zdrojom znečisťovania
v kategórii 1.! Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia....

Zo zariadenia na spracovanie vybraných ostatných odpadov z triedeného zberu vo forme
plastov depolymerizáciou bude podl‘a dokumenláeie inštalovaný Jen jeden spoločný
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organizovaný odvod odpadových plynov (spalín) do ovzdušia:

Vl —spaliny z poľného resp. dopaľovacieho horáka (fakle) pyrolýzneho plynu zo zariadenia
LT2000 — ZL: TZL. SO2. NON. CO. TOC a ďalšie uvedené nižšie.

K emisným limitom v pripade posudzovaného depolyrnerizačného zariadenia je potrebné
uviesť nasledovné: prevádzkovater si kladie za cid‘ dosiahnuť kvalitu druhotného paliva, pri
ktorom by vyrobený prolýzn plyn (podobne aj vyrobené kvapalné palivo) vyhovoval
požiadavkám na kvalitu druhotného paliva v rozsahu určenom v prilohe Č. 3a k vyhláške
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 podl‘a osobitného predpisu (Nariadeaie EP a Rady
(ES) Č. 1907/2006.z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obrnedzeni
chemikálií (REACH) ....). Na spal‘ovanie druhotných palív platia požiadavky pre spal‘ovacie
zariadenia (vrátane emisných limito‘).

Ako bob už v emisno-technologickej štůdii uvedené, predložené výsledky umožňujú
predpokladať, že tento ciel‘ je možné splniť, vyžaduje si to ale niekoľko zásadných opatreni.
Treba ale podčiarknuť. že doteraz vykonanými prúcami a analýzami na referenČnom zariadeni sa
v plnom rozsahu nepodarilo preukázať splnenie požiadaviek na druhotné palivá. Dóvodom je
najrnä skutoČnosť, že použité referenČné zariadenie nedisponuje žiadnym zariadením na
dodatočné čistenie pyrolýzneho plynu, ako aj skutoČnosť, že na tomto zariadení boto krátko pred
testovanírn vstupného odpadu realizované testovanic mých odpadov s vysokým obsahom
kontaminujúcich látok (najmä chlóru a síry), pričom uvedené zariadenie nebolo pred testovaním
vstupného odpadu vyčistené. Z toMo dövodu je spaľovanie pyroplynu vpol‘nom horáku možné
považovať za spal‘ovanie druhotného paliva len pod podmienkou, že prevádzkovateľ ihned‘ po
sprevádzkovaní zariadenia preukáže plnenie požiadaviek pre druhotné palivo z prvých piatich
vyprodukovaných šarží pyrolýzneho plynu. V opačnom prípade je potrebné spaľovanie
pyrolýzneho plynu považovat‘ za spal‘ovanie odpadu.

S prihliadnutím na uvedené skutočnosti emisno-technologický posudzovatel‘ odporúča
vydať sáhlas na dočasné užívanie zdroja resp. skúšobnú prevádzku v rozsahu max. 6 mesiacov,
v rámci ktorej by sa optimalizovala prevádzka a zistili sa parametre vyrobených palív a v prípade
preukázania splnenia požiadaviek na druhotné palivá tzn. dosiahnutí stavu konca odpadu vydať
súhlas na trvalů prevádzku poFného horáka ako spaFovacieho (palivovo-energetického)
zariadenia, v prípade že sa stav konca odpadu nepodari preukázať, vydať sáhlas na trvalů
prevádzku len v režime spaľovne odpadov.

V posudzovanom prípade zhodnocovania plastového odpadu bude poľný horák súčasťou
stredného zdroja v mieste výroby druhotného paliva a nadväzuje na jeho výrobu a v zmysle
uvedenej dikcie bude potrebné najmenej raz za 3 roky preukázať oprávneným meranim dodržanie
emisného limitu pre plynné palivá uvedené v prílohe Č. 4 k vyhláške Č. 410/20t2 Z.z. v znení
neskorších predpisov IV. časť bod 3.2 — zariadenia s kotlami s vydaným povolením od I. januára
20W uvedené v nasledujúcej tabuFke,

Tab. 3 EL pre zariadcnia na spal‘ovanie plynných palív

MTP Emisný limit lmg.m3l

lPodmienky platnosti EL Štandardné stavově podmienky, suchý plyn, 02 rcf: 3% objemu

Druh paliva
IMWI TZL SO2 NO, CO
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MTP . Emísný limit Img.m3j
‘MW

Druh paliva
I TZL SO2 NO, CO

Zariadenia s vydaným povolením od 1. januára 2014

0,3 všeobecne 5 35 200 100

V prípade, že sa určené parametre pre druhotné palivo v priebehu skúšobnej prevádzky
nepodarí preukázať, bude potrebné uplatňovať pre poľný horák emisně limity pre spaľovanie
odpndov podľa prílohy Č. 5 k vyhláške č. 410/2012 Z. z.. Tieto limity sú uvedené v nasledovnej
tabul‘ke, v tabuľke sú pripojené aj vypočítané hmot. toky znečisťujúcich Iátok z poľného horáka,
pri spracovani 2 000 kg plastových odpadov za deň (spĎsob výpočtu je diskutovaný v časti 7.3.8
emisno-technologického posudku).

Emisný linut ‚ Hmot. tok [c If‘]
Znečisťujúca lŮtka

tmgm3J 2 t Odpadov / dcň

TZL io 2,85

SO, 50 14,25

NOx 200 57,0

Co 50 14,25

ToC io 3,48

‘ 11Cl io 2,85

I IF I 0,285

TI — Cd 0,05 0,0132

1ažkú kovy Hg 0,05 0,0142

Sb,As,Pb,Cr,Co,Cu,Mn,Ni,V 0,5 0,1425

Dioxiny a furúny 0,! ngm3 28,5 n.lf‘

EL pre spaľuvne odpadov — štand. stav. podmienky, suchý plyn, 02 reL: II % obj. (denný priemer)

Z pol‘ného horáka VI bude potrebné v rámci skúšobnej prevádzky (zábehu technológie)
preukázať dodržiavanie určených emisných limitov ( IS ods. I písm. b/zákona č. 137/2010 Z.z.
o ovzduší) - v rozsahu podľa režimu prevádzky (spaľovanie paliv, spal‘ovňa odpadov)
oprávneným diskonlinuálnym meraním — podmienka P7 emisno-technologického posudku.

Spracovateľ emisno-technologickej štúdie Ing. Vladimír Hlaváč, CSc. konštatuje,
že navrhovaná činnost‘ rešpektuje komplexnost‘ ochrany ovzdušia v prípade použitia
odporúčaných opatreni na prečistenie zvyškového plynu pred jeho zavedením do dopal‘ovacieho
horáka.

Podmienky platnosti EL) šiandardné stavové podmienky, suchý plyn, 02 ref: 3% objemu

Tab. 3 L pre pol‘ný horáka vypočítané hm. toky ZI pri spracovani 2 thleň
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Celé technologické zariadenie bude umiestnené v zakapotovanom kontajneri, manipulácia
s tuhými zvyškami bude riešená uložením do vyhradeného kontajnera (z ktorého sa budú
distribuovat‘ odberateľom).

V záverečnom posúdeni ernisno-technologickej štúdie jej spracovateľ konštatuje. že
navrhovaná činnost‘ splňa požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené právnymi predpismi
vo veciach ochrany ovzdušia a tiež požiadavky najlepšej dostupnej techniky (BAT).

Počas etapy prevádzky navrhovaného zariadenia tiež treba uvažovať s len veľmi miemym
navýšením dopravnej záťaže v dotknutom území a s ňou spojenom navýšeni emisií zo
spaľovacích motorov nákladných vozidiel (v matematickom prepočte priemeru a zaokrúhleni
nahor pójde max. o 2 vozidlá za deň). Vzhľadom na predpokladané nároky dopravnej obsluhy
riešeného zariadenia ide o málo významný vplyv na ovzdušie.

Celkový vplyv navrhovanej činnosti na ovzdušie možno hodnotiť ako málo významný.
V rámci Rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti sa tiež uvádza požiadavka na uvedenie

spésobu monitorovania emisií navrhovaného zariadenia. Vzhľadom na riešený spčsob
odvádzania, resp. zneškodňovania zvyškového plynu na zariadení doparovacieho horáka
(v súlade s návrhom ernisno-technologickej štúdie) je monitorovanie emisií na výstupe z tohto
zariadenia ncopodsawené a tiež technicky nerealizovateľné. nakoľko prevádzková teplota
plameňa musí dosiahnuť prc bioplyn a odp. plyny zo spracovania odpadov najmenej I 000 °C,
pre spaľovanie ostatných plynov ? 850°C okrem polných horákov na sparovanie plynov
z prevádzkových porúch a bezpečnostných ventilov. Vzhl‘adom na konštrukčné riešenie takéhoto
zariadenia nic je možné inštalovať monitorovací systém odolný voči takýmto prevádzkovým
podmienkam. Monitorovanie cmisií znečisťujúcich blok bude vykonávané v zmysle platných
predpisov periodickými diskontinuálnymi oprávnenými meraníami realizovanými v stanovených
frekvenčnýeh intervaloch, ktoré budú realizované oprávnenou meracou skupinou.

Vplyvy na vodné pomery

Realizáciou navrhovanej činnosti sa nezmenia odtokové podmienky v dotknutom území.
Potenciálne možný vplyv na povrchovú a podzemnú vodu možno uvažovať v prípade
havarijného úniku ropných látok na spevnené plochy areálu a následne na nespevnené plochy
ado horninového prostredia a následne do povrchových. resp. podzemných véd (horninové
prostredie v dotknutom území vykazuje dobrú nepriepustnost‘) a to ako v etape výstavby, tak aj
prevádzky navrhovanej činnosti.

Vzhl‘adom na vzdialenosť povrchovÝch tokov a charakteru navrhovanej činnosti možno
vplyvy budúceho zariadenia na povrchové vody považovať za nevýznamné.

Rovnako nemožno predpokladať vzhl‘adom na hlbku podzemnej vody v území. ako aj
smer prúdenia podzemných véd, že by mohlo déjsť k rozsiahlej kontaminácii zdrojov
podzemných véd. Ako už bob uvedené. prípadn únik kontaminácie v rámci navrhovanej
prevádzky bude obmedzený takmer výlučne na spevnené plochy, pričom sa okamžite pristúpi
k sanácii a zamedzeniu d‘alšieho širenia úniku kontaminácie (o presných havarijných scenároch,
opatreniach a postupoch v prípade mimoriadneho zhoršenia véd na prevádzke bude pojednávať
havarijný plán vypracovaný v zmysle vyhlášky č. 100/2005 Z. z.).

Predpoklad znehodnotenia kvality podzemných a povrchových véd únikmi nebezpečných
látok, ktoré budú používané v navrhovanom zariadení nic je, pretože na prevádzke budú
vyhradené sklady uvedených látek so zabezpečením protihavarijnými prvkami.

Vzhľadom na uvedené možno potenciál ohrozenia podzemných a povrchových véd, resp.
jestvujúcich hvdrogeologickch pornerov riešeného územia považovat‘ za nevýznamný.
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Vplyvy na pódu
Potenciálne možný vplyv na půdu by bol vprípade havarijného úniku ropných Játok na

spevnené plochy areálu a následne na nespevnené plochy. Opatrenia technické a organizačně
kterými sa predchádza havarijnému úniku sú podrobnejšie rozobrané v kapitole C.lll.2.1 tejtn
Správy o hodnotení.

Opatrenia navrhnuté na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu
a kompenzáciu vplyvov navrhovanej činnosti na životné
prostredie a zdravie

Účelem týchto opatreni je predchádzať, zmierniť, minimalizovať alebo kompenzovať
očakávané (predpokladané) vplyvy činnosti, které můžu vzniknúť počas jej prevádzky. Tento
cieľ je možné dosiahnuť opatreniami, které sa viažu na jeden alebo na viac vplyvov zároveň.
Cicl‘om je nielen identiíikovať významné vplyvy, ale nájsť k nim aj prijaterné riešenie, kterými
sa vybrané jan ochránia, alebo zmiernia dopady na ne, Ak daný jay nic je možné nijakým
spůsobom elirninovať ani minimalizovat‘, po zvážení je možné prijať kompenzačné opatrenia.

(Jzemnoplánovacie opatrenia
Vzhľadom na súlad posudzovanej činnosti s územným plánom nic sú potrebné územnop!ánovacic

opatrenia.

Technické opatrenia
ť;čclom týehto opatrcní je eliminácia potenciálnych ri7ik vyplývajúcich z charakteru prevádzky

navrhovanej Č innusti.

Opatrenia počas roalizačných prác
Všeobecné opatrenia

• realizovanými stavebnými prúcami a úpravami sa nesmú ohroziť a ani ohmedziť účastnIci cestnej premávkv
miestnych komunikúcii, počas uživania sa nesmie komunikácia poškodiť alebo zničiť,

• na stavcnisku používať iba stroje a zariadenia vhodné pre danů činnosť a zabezpečit‘ ich pravidelnú údržbu

a kontrolu.
• důrazne sledovať a zabezpečit‘ čistenie vozidiel vychádzajúcich ze staveniska na ohmedzenie znečistenia

cestných komunikácii,
• prepravovaný materiál zaistit tak. aby neznečisťoval dopravné trasy.
• na mieste rcalizácie nebudů dop[ňané pohonné hmoty. vvmieňané oleje a ině náplne, vykonávané opravy

stavebných a prepravných mechanizmov. pri kterých by mohlo dújsť k úniku nebezpečných lútok,

• dodržiavať nevyhnutné bezpečnostně opatrenia najmü pri stavebných prácach v blizkosti jestvujúcich
inžinierskych sieti. pri prácach vo výškach apod.,

• štandardné dodržiavanie platných technických. technologických. organizačnch a bezpečnostnch
predpisov súvisiacich s navrhovaným druhem činnosti akc aj protipožiame opatrenia počas prípravy aj
prevádzky,

Ochrana ovzdušbi
• pri realizačných prúcach je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie prašnosti,

napriklad vhodným výberom stavebných technológií a materiálov,
• prašné materiály skladovať v zastrešených ti uzatváratefných skladech (objektech),

• v pripadc potreby udržiavať potrebnú vlhkost‘ povrchu (kropenie, polievanie).

• nepripustit‘ prevádzku dopravných prostriedkov s nadmerným množstvom škodlivín ve výfukových
plynech.
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Ochrana vbil
• všetky Činnosti musia byť v súlade se zkonom Č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovensk

núrodnej rady Č. 3721990 Zh. o priestupkoch v zneni neskoršich predpisov (vodný zákon) v zcení
neskoršich predpisov.

• dodržiavat všetkv nutné opatrenia. aby nedošlo k únikom škodlivých látok do okolitého prostredia
spósohujúcich možnú siluáciu mimoriadneho zhoršenia ód,

• zabezpečif, aby stroje a strojná zariadenia pri realiz2čných prácach neznečisťovali a neznižovali kvalitu
povrchových a podzemných vád posudzovaného územia,

• pooživať a preferovaC také technologické postupy. které budú šetrné k vodám, aby nedochádzalo k
narušeniu kvality podzemnej a povrchovej vody,

• zabezpečiť a v priebehu výstavby dodržiavať bezpečnostné predpisy pri manipulácii s ropnými látkami a
kontrolovat‘ stav mechanizaČných prostriedkov,

• obmedziť manipuláciu s nebezpečnými látkami na minimum,
• zabezpečíť všetkv skladovacie priesiorv, v ktorých budú pritomné aleho mňžu poienciálne byť prilomné

nebezpečné látky certifikovaným materiálem odolným voči pĎsobeniu ropných látek.

Ochrana prcd hlukem
• vhodným výherom mechanizmov zahezpečiť, aby realizačné práce dlhodobo neprekračovali najvyššiu

prípustnů hladinu hluku vo vonkajšom prostredi a zmysle nariadenia vlády SR Č. 339/2006 Z. z,‘ ktorm sa
ustanovujů podrobnosti o pr[pustných hodnotách hluku. infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách
na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii,

• zaheipečif, aby práce na zriadenom stavenisku, resp. v riešenom území neprekračovali najvyššiu prípustnú
hladinu hluku ve vonkajšom prostredl mimo dopravy, stanovenú prislušnou legislativou,

• hlučná činnosti odporúčame vykonávať len počas pracovného týždňa v bežnom pracovnom čase,

• pri prácach používaf lha zariadenia, které neprodukujú nadmerný hluk a v pripade ich nevyhnutného

použitia ich opatrif kapotážoo.
• činnosti realizovaf tak. aby nebol rušený noČný pokoj.

Nakladanic s odpadmi
• zabezpečif zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov. které vmikajú počas realizúcie stavby v rámci platnej

legislatIvy,
• viesť evidenciu o druhoch a množstve odpadov. které vznikajú pri realizúcii,
• ustanovené údaje z evidencie ohlasovať prislušnámu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Opatrenia počas prevádzky

Prevádzkové opatrenia vyplývajú predovšetkým z požiadavky dodržania podmienok legislativy v oblasti

ochrany jednotlivých zložiek životného prostredia a legislativy Slovenskej republiky, ktorá upravuje podmienky
prevádzky priemvselných zariadeni s dórazom na ochranu zdravia ľudl.

Všeobecnó OI)atrcniil
• dodržiavanie egislatívnych požiadaviek.
• inštaldcia zariadeni a ich prevádzka na dcklarovanej úrovni najlcpšich dostupných technik (BAT),

• dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochraj,v zdravia pri práci,
• dodržiavaf a kontrolovať teehnologickú disciplinu. aby nedošlo ku kontaminácii prostredia,

• dúsledne dodržiavat prevádzkové predpisy inštalovaných technologických mladeni. s dúrazom na
praidelnu kontrolu. sen is. a tesnosf icchnologického zariadenia.

• plnenie po2iada ck NV SR Č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách

na pracovisko.

Ochrana ovzdušia
Pre minimalizáciu vplyvu navrhovanej činnosti na ovzdušie budú prijaté nasledovné technické opatrenia;

• zabezpeČenie dostatečného rozptylu znečisfujúcich látek,
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• zabezpečenie čistenia zvyškověho plynu podľa požiadaviek emisno-technologickej Mádle ajeho zavcdenie
do dopaFovacieho horáka prevádzkovaného podia požiadaviek za účelom účinného a environmentálne
prijateľněho zneškodnenia zvvškového plynu,

• zabezpečenie plnenia dalších podmienok odborného posudzovatel‘a v rámci emisno-technologickej Mádle.

• pro zistenie skutočných emisii bude poirebné v rámci skúšobnej prevádzky (zábehu technológie) zistiť a
prcukázať dodržanie určených emisných limitov podFa * IS ods. I písm. b) zákona Č. 137/2010 Z. z. o
ovzduší v niení neskorších prcdpisov pn5m diskontinuálnym oprávneným meraním z ‘ýduchu VI,

• striktně dodržiavanic deklarovaného spůsohu manipuíácie a transportu odpadov za účelom eliminovanie
širenia potenciálncho zápachu do okolitého prostredia,

• prestrešenie nádrže na produkovaný pyrolýzny olej — zamedzenie dýchania nádrže a únik prchavých

organických látok do ovzdušia

• emisie z dopravy minimalizovať optimálnym vyťaženim dopravných kapacit nákladných vozidiel, prípadne
využivaním súprav S návesmi,

• vcdenie prevádzkovej evidencie zdroja, ako sáčast žiadosti o sáhlas na uvedcnie zdroja do irvalcj
prevádzky,

• pravidelná kontrola stavu zariadeni a komponentov prevádzky. ktoré zabezpečujú znižovanie vpúšCan5ch
emisii znečisťujácich látok.

Ochrana vád
• všetky činnosti musia byť v súlade s požiada‘kami zákona Č, 36‘2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona

Sluvenskcj národncj rady Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zncní neskoršich predpisov (vodný zákon)
v z.neni neskoršicli predpisov,

• dodržiavať všetky nutné opatrenia, aby nedošlo k únikem škodlivých látok do okolitého prostredia

spůsohujůcich možná situáciu mimoriadneho zhoršenia vád,

• v zmysle zákona Č. 364/2004 Z.z. a vyhlášky Č. 100/2005 Z. z. bude na navrhovanej prevádzke zariadenia

na zhudnocovanie odpadového materiálu tepelnými postupmi potrehné pristúpiť k nasledujúcim

upatreniam:
— zahezpeČoaf prcvádzku stavieh a zariadcni zamestnancami uhoznárnenými s osobitnými predpismí,

hezpeČnostnmi predpismi a s podmienkami z hľadiska ochrany ‘ód,
— pravidelne vvkonávať kontroly skladov a skládok. skúšky tesnosti potrubí, nádrži a prostriedkov na

prcpravu, ako aj vykonávať ich pravidelná údržbu a opravu
— vyhudovať a riadne prevádzkovaf účinné kontrolně systémy na včasné zistenie úniku škodlivých látok

a obzvlášť škodlivých Iátok. na pravidelné hodnnienie výsledkov sledovania a oznamovať výsledky

orgánu štátnej odncj správy,
— vykonať všetky d‘alšie opatrenia potrehné vzhľadom na charakter prltomných Škodlivých látok.
— vykonanie skášok tesnosti nádrži, záchytných vani, rozvudov, produktovoduv pred ch uvedením do

prevádzky, po ich rekonštrukcii alebo oprave, vrátane odstávky dlhšcj ako jeden rok.
— jednoplášťové nadzemně nádrže na skladovanie nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytn

vani. Objcm záchytnej vane musí byť rovnaký ako objem nádrže. Akje v záchytnej vani umiestnených

viac nádrži, je na určenie objemu záchvtnej vane rozhodujúci objem najvilčšej z nich. najmenej 10% zo

súčtu objemov všetkých nádrži v záchtnej vani, ak príslušná SYN neurčuje inak. Záchytná vaňa

nemůže mať žiadny odtok; pripadný prepad musí byť hezpečne zaústený do nádrže určenej
na zacbytenie nebezpečných Iátok na účely d‘alšieho vy užitia abbo zneškodnenia.

• zahezpečiť, aby všetky skladovacic priestorv, manipulačně plochy, a pricstory kde sa nakladá
nebezpečnými látkami a obalmi z nebezpečných látok bolí zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku

do povrchových a podzemných vád ado půdy,
• dudržiavať bezpcčnustné postupy pri manipulácii s nehezpečnmi látkami,
• vykonávať pravidelná kontrolu technického stavu, funkčnosti a spol‘ahlivosti nádrži na skladovanie

nebezpečných látok, skúšky nepriepustnosti nádrži, záchytných vani a pod.

• požadovaf od spolučností zvážajúcich odpad a výstupov prevádzky zabezpečenie dobrého technického
stavu vozidiel, aby sa predišlo ánikom útok ropnej povahy,
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Ochrana pred hlukom
• využivanie strojovej techniky s nižšou hlučnostou. použhanie protihlukových krytov. puužitie maceriálov

se zvuko‘ o-izolačnými vlastnosťami,
• plnenie náležitostí NV SR Č. 115/2066 Z.z. o minimúlnvch zdravotných a bezpcčnostných požiadavkách na

ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s eXpoziciou hluku,
• vylúčiť premávku fažkých nákladných mechanizmov v Čase nočného pokoja.

Technologické opatrenia

Ochrana ovzdušia
• zahezpečenie dostatočného rozptylu znečisťujúcich útok,

• eahezpečenie čistenia produkovaného (štiepneho) pyrolýzneho plynu (v súlade s požiadavkou emisno
iechnologickej štúdie).

• pravidelná kontrola odlučovacích zariadení,
• pre putreh oprávneného merania zriadiť na ‘duchu (komíne) VI meracie miesto a aj meraciu prírubu

(z dávodu merania TZL). v ‚mysle požiadaviek SYN EN 15 259. Konkrétny ýber meracieho miesta v
‚mysle u‘edených predpisov by mal byť uvedený v projektovcj dokumentúcii.

• manipulácia s potcociálne prašnými látkami bude prehiehať v uzavrctotn koniajncri.

Ochrana vád
• nádrž na skladovanie produktu (pvrulýzneliu oleja) pred jeho prcčerpanim do prepravných cisterien bude

neSená ako nadzemná dvojplúšťová nádrž,
• prečerpávanie do autocisterien bude realizované na zabezpečenej stáčacej ploche vyhavenej záchytnou

nádržou,
• zahezpečiť všetky spevnené plochy a parkovacie stojiskú certifikovaným mateniálom proti pásoheniu

ropných látok.

Organizačné a prevádzkové opatrenia

• Zmluvných dodávateľov vstupných prečistených PE a PP plastov zaviazať garantovanim za Čistotu

stupných odpadov (vyltČenie odpadov s predpokladom prítomnosti POl‘s a ťažkých kovov) do procesu

depolymerizácie. Špeciíikácia vhodných Lypov odpadov a ich zdrojov bude predmetom zmluvy medzi

prevádzkovateFom zariadenia a dodávateľmi odpadov. Ku každej štandardne použivan zmesi vstupného

odpadu budek dispozícii protokol garantujúci kvalitu a zloženie vstupného odpadu.

• zamedzenie pristupu nepovolaných osób do pniestorov prevádzky,

• striktné dodržiavanie prevádzkových predpisov a postupov,

• pre zaistenie spoľahlivého a bezpečného prevádzkovania, obsluhu všetkých zariadení, dodržanie
technologických parametrov a podmienok prevádzkovania bude vypracovaný miestny prevádzkový
poriadok — 1iestny prevádzkový poriadok zdroja zncčisťovania ovzdušia,

• pne zaniadenie bude pred uvedením do prevádzky vypracovaný Plán preventívnych opatreni na zarnedzenie
vzniku neovládateľného úniku škodlivých a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia ana postup
v prípade ich úniku — Hnvarijný plán podľa vyhlášky Č. 100/2005 Z.z. klamu sa ustanovujú podrobnosti
o zaobchúdyaní s nebczpečnmi látkami. o náležitosiacli havanijného plánu a o postupe pni neSení

mimoriadneho zhoršenia vád.
• vvpracovanie a aktualizovanie prevádzkových poriadkov, plánov údržby a opráv a plánov kontroly.

• na prevádzke sa predpokladá nakladanie s nebezpečnými odpadmi. V súvislosti s možným rizikom

havaríjného úniku najmä kvapalných odpadov je potrebné dodržiavať legislativne požiadavky na
skladovanie a manipuláciu s nebezpeČnými odpadmi a ypracovať Opatrenia prc prípud havárie.

• vkonávať pravidelné kolenie prc zamestnancov z predpisov na úseku odpadového hospodárstva, ochrany

vád, bezpečnosti práce, požiarnej ochrany. ako hygieny práce, pIne akceptovať a dodržiavať ustanovenia
legislativnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva (evidencia, hlásenia, označenie kontajnerov

NO ) a ochrany životného prostredia.
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