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Vec: 

Žiadosť o upustenie od požiadavky variantného riešenia v zmysle § 22 ods. 6 zákona NR SR č. 

24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon EIA) pre navrhovanú činnosť „Komplex bioplynových staníc Horovce - zmena 

množstva a druhov používaných surovín a zhodnocovaných odpadov“. 

- upustenie od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti 

 

Okresnému úradu Púchov, odboru  starostlivosti  o  životné prostredie, ako orgánu štátnej 

správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie, bola dňa 10. 06. 2019 doručená od 

navrhovateľov „Bioplyn Horovce, s. r. o., IČO: 44035845, Údernícka 11, 851 01 Bratislava“, 

„BIOPLYN HOROVCE 2 s. r. o., IČO: 45556521, Horovce 106, 020 62 Horovce“, „BIOPLYN 

HOROVCE 3, s. r. o., IČO: 47168099, Horovce 106, 020 62 Horovce“ a „BioElectricity, s. r. o., 

IČO: 47379499, Horovce 106, 020 62 Horovce“ zastúpených spoločnosťou „INECO, s.r.o., IČO: 

36738379, Mladých budovateľov 2,   974 11 Banská Bystrica“ vyššie uvedená žiadosť podľa § 22 

odseku 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení upustiť od požiadavky variantného riešenia navrhovanej 

činnosti: „Komplex bioplynových staníc Horovce - zmena množstva a druhov používaných surovín 

a zhodnocovaných odpadov“ umiestnenej v obci Horovce, v katastrálnom území Horovce, pričom 

vo vyššie uvedenej žiadosti je uvedené: 

- Z pohľadu zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ide o spoločné 

posudzovanie činností v priestorovej a prevádzkovej súvislosti v zmysle § 20 ods. 2, citovaného 

zákona. V súčasnosti sú prevádzky v komplexe BPS Horovce prevádzkované ako dva rozdelené 

technologické celky. BPS Horovce 2, 3 a 4 (BioElectricity) tvoria jeden technologický celok 

(vzájomné prepojenie týchto prevádzok spočíva v technologických zariadeniach a jednotlivých 

častiach, ktoré sú využívané spoločne všetkými prevádzkami BPS); Druhým samostatným celkom 

je BPS spoločnosti Bioplyn Horovce, s.r.o. označovaná ako BPS Horovce 1. Organizačne a z 

hľadiska všetky platných povolení vzťahujúcich sa na prevádzku predmetných zariadení BPS sú 

všetky tieto 4 BPS prevádzkované ako samostatné prevádzky; 

- Navrhovaná činnosť je zaradená podľa Prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. (zákon EIA) 

nasledovne: 9. Infraštruktúra Pol. č. 6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania 

odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov 

Prahová hodnota pre zisťovacie konanie od 5 000 t/rok; Rezortný orgán: Ministerstvo životného 

prostredia Slovenskej republiky; 

- Umiestnenie navrhovanej činnosti. Prehľad dotknutých pozemkov - areál komplexu BPS Horovce: 

„Bioplyn Horovce, s. r. o.“ je vlastníkom pozemkov s parcelnými číslami 477/6, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 29 (LV č. 1100), 477/22, 23, 24 (LV č. 776), „BIOPLYN 

HOROVCE 2 s. r. o.“ je vlastníkom pozemkov s parcelnými číslami 477/33, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59 (LV č. 1109), „BIOPLYN HOROVCE 3, s. r. 

o.“ je vlastníkom pozemkov s parcelnými číslami 477/32, 55, 56, 479/1, 2, 3 (LV č. 1176); 

Predmetná lokalita sa nachádza v severnej časti na okraji priemyselnej zóny obce Horovce. V 

rámci komplexu BPS Horovce sú umiestnené štyri bioplynové stanice (BPS Horovce 1, BPS 

Horovce 2, BPS Horovce 3 a BPS BioElectricity); Zo severu a severovýchodu je posudzované 

územie lemované poľnohospodárky obrábanou pôdou a cestnou komunikáciou č. II/507, ktorá 
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prechádza pozdĺž severozápadnej hranice pozemku; Juhovýchodnú hranicu pozemku tvorí 

zastavené územie BPS Horovce 1 a južnú hranicu tvorí zastavené územie obce; Obytná zóna je od 

areálu komplexu BPS Horovce vzdialená približne 150 m; 

- Špecifikácia navrhovanej činnosti: Vo vzťahu ku charakteru navrhovanej činnosti a k súčasnému 

stavu posudzovaného územia ide o zmenu jestvujúcich prevádzok bioplynových staníc (BPS), a to 

konkrétne: Prehľad prevádzok v komplexe BPS Horovce 

Prevádzka v komplexe 

BPS Horovce 
Vlastník 

 Obchodné meno Sídlo spoločnosti IČO 

BPS Horovce 1 BIOPLYN Horovce, s.r.o. 
Údernícka 11,  

Bratislava 851 01 
44 035 845 

BPS Horovce 2 BIOPLYN HOROVCE 2 s. r. o. 
Horovce 106, 

Horovce 020 62 
45 556 521 

BPS Horovce 3 BIOPLYN Horovce 3, s.r.o. 
Horovce 106, 

Horovce 020 62 
47 168 099 

BPS BioElectricity BioElectricity, s. r. o. 
Horovce 106, 

Horovce 020 62 
47 379 499 

- Stručný prehľad predmetu navrhovanej činnosti je k dispozícii v nasledujúcom tabuľkovom 

prehľade: Základný prehľad navrhovanej činnosti 

Ukazovateľ Jestvujúci stav Realizačný stav 

Spracovávané 

suroviny 

V súčasnosti sa v rámci 

komplexu BPS Horovce 

spracováva: 

- Kukuričná siláž (všetky BPS) 

- Cukrovarnícke rezky (len BPS H2) 

- Hnojovica (len BPS H1) 

Po realizácii navrhovanej činnosti sa 

sortiment spracovávanej biomasy rozširuje 

o (hrubo vyznačeným) 

- Kukuričná siláž (všetky BPS) 

- Cukrovarnícke rezky (len BPS H2) 

- Hnojovica (len BPS H1) 

- Kurací trus (všetky BPS)* 

- Kravský hnoj (všetky BPS)* 

 

Jedinou prevádzkou s vydaným 

povolením na zhodnocovanie 

odpadov v komplexe BPS 

Horovce je prevádzka 

s označením BPS Horovce 2. 

V rámci navrhovanej činnosti dôjde 

k rozšíreniu spracovávania odpadov 

o vybrané druhy odpadov (srvátka, 

výpalky, kaly z ČOV a odpad z údržby 

mestskej zelene) aj na zvyšné prevádzky 

BPS, tzn. že k zhodnocovaniu odpadov 

bude dochádzať v celom komplexu BPS 

Horovce. Zhodnocované odpady budú 

používané ako náhrada biomasy. 

Súčasťou je úprava sortimentu 

zhodnocovaných odpadov na prevádzke 

BPS Horovce 2 a navýšenie v súčasnosti 

povoleného množstva zhodnocovaných 

odpadov na tejto prevádzke.** 

Pozn.: * v súlade s §1 ods. (2) písm. a) sa zákon o odpadoch (79/2015 Z. z.) na tieto materiály 

nevzťahuje ** bližšie  bude konkretizované v zámere činnosti 

- Zdôvodnenie žiadosti: Navrhovaná činnosť predstavujúca zmenu množstva a druhov používaných 

surovín a zhodnocovaných odpadov v jestvujúcom komplexe Bioplynových staníc Horovce sa 
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bude realizovať na pozemkoch v pevne stanovenej lokalite, ktoré sú vo vlastníctve spoločností 

prevádzkujúcich riešené Bioplynové stanice. Z technologického hľadiska sú prevádzky 

Bioplynových staníc v Horovciach dostatočne uspôsobené pre realizáciu navrhovanej činnosti a nie 

je nutná výstavba nových prevádzkových objektov alebo inštalácia nových zariadení. Z uvedených 

dôvodov nie je potrebné riešiť navrhovanú činnosť variantne z lokalitného ani technologického 

hľadiska. Z uvedených dôvodov navrhujeme posudzovanie navrhovanej činnosti s názvom 

„Komplex bioplynových staníc Horovce - zmena množstva a druhov používaných surovín a 

zhodnocovaných odpadov“ v jednom variante (nulový - nerealizačný variant a realizačný variant). 
 

Okresný úrad Púchov, odbor  starostlivosti  o  životné prostredie, ako orgán štátnej správy vo 

veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie, listom č. OU-PU-OSZP-2019/001096-2 

ZK1,10 vydaným dňa 26. 07. 2019 požiadal Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 

odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, vo veci: „Žiadosť o určenie príslušného orgánu 

posudzovania vplyvov na životné prostredie a o určenie spoločného posudzovania pre viaceré 

činnosti, ktoré sú v prevádzkovej alebo priestorovej súvislosti pre Komplex bioplynových staníc 

Horovce v k. ú. Horovce“. Dňa 16. 09. 2019 bol Okresnému úradu Púchov, odboru  starostlivosti  o  

životné prostredie, ako orgánu štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné 

prostredie, doručený od Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odboru 

posudzovania vplyvov na životné prostredie, list č. 9672/2019-1.7/bj 46686/2019 vydaný dňa 09. 09. 

2019 vo veci: „Komplex bioplynových staníc Horovce - zmena množstva a druhov používaných 

surovín a zhodnocovaných odpadov - stanovisko k žiadosti“, v ktorom je uvedené:  

- Podľa prílohy č. 8 k zákonu je navrhovaná činnosť zaraditeľná nasledovne: 

2. Energetický priemysel 

Pol. 

číslo 

Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty 

Časť A  

(povinné hodnotenie) 

Časť B  

(zisťovacie konanie) 

13. Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu 

elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú 

zaradené v položkách č.  1 - 4 a 12  

 

 

od 50 MW 

 

 

od 5 MW do 50MW 

9. Infraštruktúra 

Pol. 

číslo 

Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty 

Časť A  

(povinné hodnotenie) 

Časť B  

(zisťovacie konanie) 

6. Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem  

zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, 

zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov 

 

 

 

 

 

od 5 000 t/rok 

- Vykonať posudzovanie vplyvov viacerých navrhovaných činností v prevádzkovej alebo 

priestorovej súvislosti MŽP SR považuje za vhodný postup s ohľadom na účel zákona. Nakoľko 

navrhovanou činnosťou bude prekročený limit pre zhodnocovanie ostatných odpadov, navrhovaná 

činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu a príslušným orgánom bude Okresný úrad Púchov. 

V rámci zisťovacieho konania podľa zákona je potrebné uviesť všetkých navrhovateľov 

jednotlivých prevádzok a popísať konkrétne, v ktorej prevádzke dochádza k jednotlivým zmenám 

množstva a druhov používaných surovín a zhodnocovaných odpadov. Vplyvy všetkých prevádzok 

je potrebné vyhodnotiť kumulatívne. 
 

 

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne 

príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 odseku 1 zákona č. 

525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení a orgán štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné 
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prostredie podľa § 56 odseku 1 písmena b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  
 

−upúšťa− 

podľa § 22 odsek 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
 

od požiadavky variantného riešenia zámeru navrhovanej činnosti: „Komplex bioplynových 

staníc Horovce - zmena množstva a druhov používaných surovín a zhodnocovaných odpadov“ 

s jej umiestnením v Horovciach, na vyššie uvedených pozemkoch v katastrálnom území Horovce.  
 

Príslušný Zámer navrhovanej činnosti vypracovaný podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a  o zmene a doplnení zákonov v platnom znení a jeho 

Prílohy č. 9: „Obsah a štruktúra Zámeru“ musí obsahovať jeden variant navrhovanej činnosti a 

nulový variant navrhovanej činnosti, to znamená variant stavu, ktorý by nastal ak by sa 

príslušný Zámer neuskutočnil.  
 

Príslušný Zámer navrhovanej činnosti predložte Okresnému úradu Púchov, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, ako orgánu štátnej správy na posudzovanie vplyvov na 

životné prostredie, v počte 7 ks v listinnej podobe (1 ks pre Okresný úrad Púchov, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné 

prostredie, 6 ks pre dotknuté obce: 1. Horovce, 2. Lednické Rovne, 3. Dolná Breznica, 4. Kvašov, 5. 

Dulov, 6. Ladce) a 1 ks v elektronickej podobe na CD nosiči vo formátoch Word a pdf.  
 

V súlade s § 22 odsekom 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení konštatujeme, že Okresný 

úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán 

štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie, na základe žiadosti 

navrhovateľov „Bioplyn Horovce, s. r. o.“, „BIOPLYN HOROVCE 2 s. r. o.“, „BIOPLYN 

HOROVCE 3, s. r. o.“ a „BioElectricity, s. r. o.“ zastúpených spoločnosťou „INECO, s.r.o.“ 

môže vo výnimočnom prípade upustiť od požiadavky variantného riešenia navrhovanej 

činnosti najmä vtedy, ak nie je k dispozícii iná lokalita, alebo ak pre navrhovanú činnosť 

neexistuje iná technológia; ak z pripomienok predložených k zámeru podľa § 23 ods. 4  

zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení vyplynie potreba posudzovania ďalšieho reálneho 

variantu navrhovanej činnosti, Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy vo veciach posudzovania 

vplyvov na životné prostredie, uplatní požiadavku na dopracovanie ďalšieho variantu v 

konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ing. Iveta Kmošenová 

                                                                                                                                           vedúca 
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