Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

Číslo: OU-BB-OSZP3-2018/019442-036

Banská Bystrica 15.10.2018

ROZHODUTIE
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej "tunajší
úrad") ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán
podľa § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva
podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov a podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, pre oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti „Zhodnocovanie odpadov Marius Pedersen, a.s., prevádzka Banská
Bystrica – Šalková: zvýšenie kapacity a rozšírenie činností", predložené navrhovateľom:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Prevádzka:
Parcela číslo:
Katastrálne:
územie

Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735
911 01 Trenčín
34 115 901
Prevádza Banská Bystrica
1002/8
Šalková
toto rozhodnutie:

navrhovaná činnosť uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti
„Zhodnocovanie odpadov Marius Pedersen, a.s., prevádzka Banská Bystrica – Šalková: zvýšenie
kapacity a rozšírenie činností“
sa bude posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:
Navrhovateľ Marius Pedersen, a.s., Trečín, doručil dňa 21.05.2018 Okresnému úradu
Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 18 ods. 2 písm. d) a podľa §
29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA“)
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Zhodnocovanie odpadov Marius Pedersen, a.s.,
prevádzka Banská Bystrica – Šalková: zvýšenie kapacity a rozšírenie činností“, vypracovanej
podľa Prílohy č. 8a k zákonu o EIA:
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Podľa prílohy č. 8 zákona o EIA sa jedná o činnosť: 9. Infraštruktúra
Rezortný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Pol. Činnosť, objekty a zariadenia
Prahové hodnoty
číslo
Časť A
(povinné
hodnotenie)
6

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

Časť B
(zisťovacie konanie)
od 5 000 t / rok

Spracovateľom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je spoločnosť Marius Pedersen,
a.s. – Ing. Tomáš Tomajko, 05/2018. Navrhovateľ uvádza, že predmetom zmeny navrhovanej
činnosti je zvýšenie množstiev zhodnocovaných odpadov prevádzkovateľa Marius Pedersen, a.s.
v areáli skládky odpadov Banská Bystrica – Šalková zo súčasnej povolenej kapacity 1 000 ton
odpadov ročne, ktorá bola povolená rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia Banská
Bystrica č. 07/2013/1741/FM zo dňa 10.06.2013, na kapacitu 50 000 ton zhodnocovaných
odpadov ročne. Pre prevádzku bol vydaný súhlas na zhodnocovanie odpadov činnosťou R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11. Predmetom zmeny
navrhovanej činnosti je takisto doplnenie činnosti R3 - Recyklácia alebo spätné získavanie
organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných
biologických transformačných procesov) podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
(ďalej len „zákon o odpadoch“) do predmetnej prevádzky. Súčasťou zmeny navrhovanej činnosti
je vybudovanie vodohospodársky zabezpečenej plochy o výmere 10 000 m2, pre potreby
zhodnocovania odpadov.
Popis súčasného stavu:
Regionálna skládka odpadov v Banskej Bystrici – Šalkovej (ďalej len „RSO B. Bystrica –
Šalková“) je vybudovaná ako skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný a je určená na
zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 - uloženie do zeme alebo na povrch zeme, v súlade
s ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky v oblasti odpadového
hospodárstva. Prevádzka skládky bola začatá v roku 1998. Celkové zariadenie areálu skládky
RSO B. Bystrica, okrem skládkových priestorov, tvorí príjazdová komunikácia, spevnené
vnútroareálové komunikácie, oplotenie areálu, s uzamykateľnou bránou, informačná tabuľa,
sociálno-prevádzková budova, čerpacia stanica a studňa úžitkovej vody, garáž, objekt „Olejové
hospodárstvo“, mostová váha, zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov, dažďová
kanalizácia so sedimentačnou nádržou a odlučovačom ropných látok, odvodňovacie rigoly,
zberná nádrž priesakových kvapalín, čistiareň odpadových vôd (ďalej len „ČOV“), zberná nádrž
dažďových vôd, monitorovacie objekty na monitorovanie kvality podzemných vôd, aktívny
odplyňovací systém a výtlak priesakových vôd. Spoločnosť Marius Pedersen, a.s., má pre
prevádzku Banská Bystrica – Šalková, v rámci areálu skládky odpadov udelený súhlas na
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov a súhlas na zhodnocovanie odpadov. Zhodnocovanie
odpadov je tu momentálne činnosťou: R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou
z činností R1 až R11 (podľa prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch). V rámci týchto zariadení sú
odpady prijímané od pôvodcov odpadov alebo od dopravcov po odvážení na existujúcej váhe
(súvisiacej s prevádzkou skládky odpadov) a následne sú podľa druhov zhromažďované na
jestvujúcej spevnenej ploche v areáli skládky Banská Bystrica - Šalková. V zmysle súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vydaným Okresným úradom Banská Bystrica,
Odborom starostlivosti o životné prostredie pod číslom: OU-BB-OSZP3-2016/12374/FM zo dňa
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10.05.2016, je v rámci zariadenia na zber odpadov povolený zber nasledovných (ostatných)
odpadov podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:
Č. druhu
Názov druhu odpadu
odpadu
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10 12 08
odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a
odpadová kamenina po tepelnom spracovaní
15 01 07
obaly zo skla
17 01 01
betón
17 01 02
tehly
17 01 03
škridly a obkladový materiál a keramika
17 02 02
sklo
17 03 02
bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
17 05 04
zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
17 05 06
výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
17 05 08
štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07
17 09 04
zmiešané odpady zo stavieb a demolácii iné ako uvedené v 17 09 01,
17 09 02 a 17 09 03
20 01 02
sklo
20 02 01
biologický rozložiteľný odpad
20 03 08
drobný stavebný odpad
Maximálne množstvo zberaných v tomto zariadení je 6 000 t/rok. Plocha určená na zber
odpadov je o rozmeroch 110 m x 90 m. Po zhromaždení potrebného množstva stavebných
odpadov je zabezpečené zhodnotenie stavebných odpadov v spolupráci so spoločnosťami ktoré
prevádzkujú mobilné zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Periodicita závisí od množstva
zhromaždených odpadov. V prípade biologicky rozložiteľných odpadov (ďalej len „BRO“) sú
pripravené podmienky na jeho zber a uskladnenie pred ďalším nakladaním. Ako ďalšie
nakladanie je v súčasnosti jeho prekládka do veľkoobjemových kontajnerov a následný prevoz
do Spoločnosti Pohronie a.s., ktorá prevádzkuje kompostáreň v rámci areálu skládky odpadov
Zvolenská Slatina. Plocha pre zber BRO je zrealizovaná z betónových panelov so škárami
zaliatymi cementovou zálievkou, s prístupom nákladných áut a nakladacích mechanizmov.
Zároveň je umiestnená tak, aby prívalové vody na ňu nevtekali a nevyplavovali jednotlivé časti a
aby boli odvedené systémom existujúcich zberných rigolov, zaústených do nádrže dažďových
vôd. Celková veľkosť plochy o výmere cca 1 500 m2 a je označená v teréne. Ku ploche vedie
makadamom spevnená cesta, ktorá sa napája na vnútroareálové asfaltové komunikácie. Po
zhromaždení potrebného množstva BRO je zabezpečené ich naloženie do veľkoobjemových
kontajnerov a prevoz na kompostáreň vo Zvolenskej Slatine. Periodicita je závislá od množstva
zhromaždených odpadov.
V areáli skládky sa môžu v súlade so súhlasom na zhodnocovanie odpadov vydaným
Obvodným úradom životného prostredia Banská Bystrica, Odbor štátnej správ starostlivosti o
životné prostredie obvodu číslo 07/2013/1741/FM zo dňa 10.06.2013, zhodnocovať činnosťou
R12 nasledovné druhy odpadov:
Č. druhu
Názov druhu odpadu
odpadu
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
02 01 07
odpady z lesného hospodárstva
03 01 01
odpadová kôra a korok
03 01 05
piliny,
hobliny,
odrezky,
odpadové
rezivo
alebo
drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04
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03 03 01
15 01 03
17 02 01
19 12 07
20 01 38
20 02 01
20 03 07

odpadová kôra a drevo
obaly z dreva
drevo
drevo iné ako uvedené v 19 12 06
drevo iné ako uvedené v 20 01 37
biologicky rozložiteľný odpad
objemný odpad

Zhodnocovanie odpadov v prevádzke spočíva v ich mechanickom spracovaní (úprave)
pred konečným zhodnotením. Odpady, ktoré sa ešte dajú zhodnotiť sú odovzdávané na ďalšie
spracovanie, ostatné odpady sú zneškodňované na skládke.

Popis navrhovanej zmeny činnosti:
Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je vybudovanej novej spevnenej plochy v rámci
areálu skládky odpadov, ktorá bude slúžiť na zhodnocovanie odpadov a doplnenie činnosti R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá
(vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov), pričom sa
predpokladá v súlade s aktuálnymi trendmi postupné zvyšovanie množstiev zhodnocovaných
odpadov až na max. 50 000 ton zhodnocovaných odpadov ročne (činnosťou R3 a R12) oproti
súčasným 1 000 ton. Plocha na zhodnocovanie odpadov je plánovaná ako nekrytá
vodohospodársky zabezpečená vyspádovaná spevnená betónová plocha na zhutnenej vrstve
drveného štrku o rozmeroch cca 50,0 x 200,0 m s celkovou plochou 10 000 m2, s požadovaným
zložením izolačných vrstiev. Zrážkové a výluhové vody budú z tejto plochy na zhodnocovanie
odpadov odvádzané do záchytnej nádrže – žumpy, ktorá bude súčasťou objektu spevnenej
plochy. Alternatívne bude plocha odvodnená do najnižšieho miesta a napojená na potrubie
odvádzajúce priesakovú kvapalinu a výluhové vody budú odvádzané do jestvujúcej vybudovanej
nádrže priesakových kvapalín, odkiaľ budú vyvážané na zneškodnenie. Detailné riešenie
spevnenej plochy a jej odvodnenia bude súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné
povolenie. Novovybudovaná vodohospodársky zabezpečená plocha nahradí v súčasnosti
využívanú plochu pre zber BRO o výmere cca 1 500 m2 zrealizovanú z betónových panelov so
škárami zaliatymi cementovou zálievkou. Zhodnocovanie odpadov činnosťou R12 bude tak ako
v súčasnosti spočívať v mechanickom spracovaní (úprave) odpadov pred konečným
zhodnotením. Mechanicky sa budú oddeľovať jednotlivé zložky dovezených odpadov. Odpady,
ktoré sa ešte dajú zhodnotiť budú určené na ďalšie spracovanie. Ostatné odpady, ktoré sa nedajú
zhodnotiť budú zneškodňované na jestvujúcej skládke odpadov.
Činnosťou R12 budú zhodnocované nasledovné druhy odpadov:
Č. druhu
Názov druhu odpadu Kategória odpadu
odpadu
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
02 01 07
odpady z lesného hospodárstva
03 01 01
odpadová kôra a korok
03 01 05
piliny,
hobliny,
odrezky,
odpadové
rezivo
alebo
drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04
03 03 01
odpadová kôra a drevo
15 01 03
obaly z dreva
17 02 01
drevo
19 12 07
drevo iné ako uvedené v 19 12 06
20 01 38
drevo iné ako uvedené v 20 01 37
20 02 01
biologicky rozložiteľný odpad
4

20 03 07

objemný odpad

Zhodnocovanie odpadov činnosťou R3 je plánované procesom kompostovania.
Kompostovanie je biotechnologický humifikačný proces, prebiehajúci za účasti širokej škály
rôznych mikroorganizmov. Prebieha v niekoľkých fázach. V prvej fáze kompostovacieho
procesu prebieha rozklad biologicky ľahko degradovateľných látok a nastáva intenzívny rozvoj
potrebnej mikroklímy. Táto fáza je sprevádzaná silným zvýšením teploty až na cca 70°C. V
ďalšej fáze prebieha proces pozvoľnejšie pri nižších teplotách. Dosiahnutie potrebnej teploty sa
sleduje meraním hĺbkovým teplomerom. Aby humifikačný proces počas kompostovania úspešne
prebehol, je potrebné dodržať niektoré podmienky. Tieto podmienky musia umožniť rozvoj
a činnosť prítomnej mikroflóry, ako aj priebeh potrebných chemických reakcií. Materiály
používané na výrobu kompostov nemávajú spravidla optimálny obsah vlhkosti. Preto je potrebné
upraviť ich vlhkosť na požadovanú hodnotu. Pri prevádzkovaní sa táto potreba zabezpečuje
zavlažovaním zakládok vodou, čerpanou z vlastnej studne nachádzajúcej sa v areáli skládky
odpadov. Okrem úpravy vlhkosti je dôležitá aj mechanická úprava kompostovaného materiálu.
Nadrozmerné zložky, napríklad kusy dreva, dlhovláknité rastlinné materiály atď. je potrebné
pred kompostovaním rozdrviť, t.j. upraviť na takú veľkosť, aby humifikačné procesy mohli
prebehnúť v celom objeme jednotlivých častíc. Kompost je potrebné prevzdušňovať.
Prevzdušňovanie je zabezpečené obracaním – prekopávaním. Pre úspešný priebeh
kompostovacieho procesu je potrebné aj určité chemické zloženie spracovávaného materiálu.
V prvom rade sa jedná o pomer medzi organickými (uhlíkatými) a anorganickými (dusíkatými)
látkami. Pri veľkom prebytku organického podielu prebieha humifikačný proces pomaly
a s nedostatočnou intenzitou. Mikroflóra zúčastňujúca sa na humifikačnom procese potrebuje pre
svoj život okrem zdroja uhlíkatých látok taktiež zdroj dusíka. Úpravu pomeru C:N (uhlík : dusík)
na požadovanú hodnotu je možné veľmi jednoducho dosiahnuť miešaním materiálov bohatých
na dusík s materiálmi prevažne uhlíkatými. Výsledným produktom zhodnocovania bude najmä
energokompost – kompost ktorý bude využívaný ako biopalivo, prípadne kompost ktorý bude
využitý pri rekultivácii skládky odpadov.
Prevádzkovateľ uvažuje so spracovávaním nasledovných odpadov kategórie ostatný
zatriedených v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov v znení neskorších predpisov:
Č. druhu
Názov druhu odpadu
odpadu
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
02 01 01
kaly z prania a čistenia
02 01 03
odpadové rastlinné pletivá
03 01 06
zvierací trus, moč a hnoj vrátane znečistenej slamy, kvapalné odpady,
oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku
02 01 07
odpady z lesného hospodárstva
02 03 01
kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania
02 03 04
látky nevhodné na spotrebu a spracovanie
02 03 05
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
02 04 01
zemina z čistenia a prania repy
02 04 02
uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality
02 04 03
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
02 07 01
odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín
02 07 02
odpad z destilácie liehovín
02 07 04
materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 07 05
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
03 01 01
odpadová kôra a korok
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03 01 05
03 03 01
03 03 07
03 03 08
03 03 11
10 01 03
15 01 03
17 02 01
19 08 01
19 08 05
19 08 12
19 08 14
19 09 01
19 12 01
19 12 07
19 12 12
20 01 08
20 01 38
20 02 01
20 02 03
20 03 02

piliny,
hobliny,
odrezky,
odpadové
rezivo
alebo
drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04
odpadová kôra a drevo
mechanicky oddelené výmety z drvenia odpadového papiera a lepenky
odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako
uvedené v 03 03 10
popolček z rašeliny a neošetreného dreva
obaly z dreva
drevo
zhrabky z hrablíc
kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd
kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené
v 19 08 13
kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené
v 19 08 13
tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc
papier a lepenka
drevo iné ako uvedené v 19 12 06
iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania
odpadu iné ako uvedené v 19 12 11
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
drevo iné ako uvedené v 19 12 11
biologicky rozložiteľný odpad
iné biologicky nerozložiteľné odpady
odpad z trhovísk

Kompostovaný materiál bude získavaný jedným z nasledujúcich spôsobov:
 biologický odpad z triedeného zberu odpadov
 orezový materiál z údržby verejnej zelene
 pokosená tráva z údržby zelene
 iný biologicky upraviteľný odpad vhodných vlastností oddelený z komunálneho odpadu
 vhodné kaly z ČOV
Vstupné suroviny sú humifikačným procesom rozkladané do formy, ktorá je zredukovaná
objemovo a hmotnostne, je neškodná pre životné prostredie, esteticky nezávadná, pričom musí
vykazovať vlastnosti požadované normou na výrobu a spracovanie priemyselných kompostov
STN 46 57 35. Sledovanie stopových toxických prvkov v komposte bude zabezpečované
v súlade s STN 46 57 35 – Priemyselné komposty. Drevné materiály budú pred zahájením
kompostovacieho procesu drvené a homogenizované. Nevláknité materiály (napr. nízko kosená
tráva alebo biologický odpad z triedeného zberu odpadov) budú kompostované v nezmenenej
štruktúre. Kompostovanie bude vykonávané v jednotlivých zakládkach. Zakládkou sa rozumie
materiál navrstvený do tvaru hroble so šírkou 2 až 4 m, s výškou od 2 do 4 m, ľubovoľnej dĺžky.
Tvar priečneho prierezu zakládky je lichobežníkový a povrchová plocha zakládky je rovná.
Okraj zakládky by mal byť vyvýšený, prípadne by mala byť zakládka lemovaná vyhĺbenou
plytkou ryhou, čím sa zabezpečí možnosť zavlažovania zakládky tekutou zložkou.
Pri zhodnocovaní odpadov budú používané nasledujúce stroje a zariadenia:
 Drvič – zariadenie slúžiace na drvenie vytriedeného biologického odpadu
 Prekopávač – zariadenie slúžiace na obracanie materiálu v zakládke, čím sa zabezpečuje
jeho homogenita, prevzdušňovanie a rovnomerná fermentácia
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Čelný nakladač – slúži na nakladanie a premiestňovanie biologického odpadu

Postup kompostovania
Dovezený odpad bude po vysypaný na prípravnú plochu skontrolovaný a v prípade
potreby budú z neho manuálne odstránené nežiaduce prímesi.

1.PREDÚPRAVA
Pracovník naváža suroviny v stanovenom hmotnostnom pomere na kompostovaciu
plochu pomocou nakladača so zabudovanou váhou. Takto sa kontroluje množstvo zakladaných
zložiek. Jednotlivé komponenty sú rovnomerne rozvrstvené po celej ploche hromady, aby sa
následným prekopávaním dosiahla homogenizácia celého objemu kompostovej zakládky. Už pri
navážaní je dôležité aspoň približne dodržiavať tvar budúcej hromady, ktorý je daný šírkou
pracovnej časti použitého prekopávača.
2. HOMOGENIZÁCIA
Po navezení všetkých surovín nasleduje prekopanie, ktoré zabezpečí premiešanie surovín
a vytvorenie požadovaného tvaru hromady. Homogenizácia novej zakládky pozostáva z 3-4
jednotlivých prekopaní hromady. Niekoľkonásobné premiešanie surovín pri zakladaní je tou
najdôležitejšou operáciou a skorý nábeh fermentácie priamo závisí od tohto úvodného
prekopania.
3. TVAR A VEĽKOSŤ HROMADY
Rozmery zakládky sú limitované veľkosťou pracovnej časti prekopávača, ale v zásade
musí mať hromada lichobežníkový, alebo trojuholníkový prierez. Vzdialenosti jednotlivých
zakládok musia byť čo najtesnejšie ale tak, aby mohol medzi nimi prechádzať prekopávač bez
toho, aby výraznejšie zasahoval alebo búral susednú hromadu. Dĺžka hromady je limitovaná
dĺžkou kompostárne pri zachovaní potrebného voľného manipulačného priestoru na prejazd
mechanizácie.
4. SLEDOVANIE URČENÝCH PARAMETROV
Teplota zakládky sa zisťuje tyčovými sondami (teplomermi), vlhkosť sa stanovuje
stacionárnym/prenosným vlhkomerom, s príslušným záznamom, alebo v sa odobratá vzorka
zanesie do laboratória. Vzorka sa odoberie cca 1 m pod povrchom zakládky.
5. PREKOPÁVANIE POČAS ZRENIA
Po úvodnom prekopaní a homogenizácii nasledujú ďalšie prekopávky a intervaly medzi
nimi musia byť maximálne 24 hodín počas celej doby zrenia. V ideálnom prípade by prekopávky
mali byť v intervaloch 16-20 hodín. Tak sa dosiahne ideálne zásobovanie mikroflóry potrebným
kyslíkom a zároveň sa vytvorí priestor na odparenie časti vlhkosti vo forme vodnej pary.
Predpokladaná zdržná doba spracovania zakládky energokompostu od založenia po vyskladnenie
je 4 až max.15 dní (závislé od parametrov a druhu použitých vstupných komodít, homogenizácie
zakládky prvým prekopaním)
6.UKONČENIE VÝROBY A VYSKLADNENIE KOMPOSTU AKO BIOPALIVA
Základnými znakmi kvalitatívnych charakteristík ukončenia procesu sú:
1. zmenená farba substrátu je hnedá, sivohnedá až čierna
2. štruktúra je sypká alebo mierne hrudkovitá
3. hmota vykazuje zemitú vôňu
4. teplota klesla na cca 40-45°C
5. optimálna vlhkosť biopaliva je 33,7% až 40%, max. limit 55%
6. výhrevnosť biopaliva min. 6,0 MJ/kg a viac
7. obsah popola v pôvodnej vzorke max. 20 hm.%
Kapacita výroby energokompostu na spevnenej ploche na zhodnocovanie odpadov:
- množstvo energokompostu založeného v hrobliach na ploche
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počet hroblí: 6-7 ks/ploche
množstvo energokompostu v hrobliach na ploche: cca 1800 -2100 ton
priemerná obrátkovosť hroblí za mesiac: 2x/mesiac
množstvo energokompostu v roku: 40 000 - 50 000 ton/rok

Odpad, ktorý vznikne po procese kompostovania a ktorého využitie nie je ďalej možné
bude v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
evidovaný pod katalógovým číslom 19 05 03 – kompost nevyhovujúcej kvality kategórie O –
ostatný odpad. Uvedený druh odpadu je zhromažďovaný oddelene od ostatných odpadov a
následne zneškodňovaný činnosťou D1 – uložením na skládku.
Obsluha
Obsluhu budú tvoriť pracovníci zabezpečujúci vykonávanie prác, ktoré vyplývajú
z aktuálnej potreby technologického procesu (vytrieďovanie, drvenie, prevzdušňovanie
kompostu). Pracovníci musia mať príslušné znalosti o výrobe kompostu, musia byť oprávnení
obsluhovať používané mechanizmy a tiež musia dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci. Na dodržiavanie pokynov obsiahnutých v prevádzkovom poriadku dohliada
zamestnanec ustanovený prevádzkovateľom. Pre správny chod prevádzky sú nadriadení
pracovníci povinní vytvoriť podmienky pre vykonávanie všetkých nevyhnutných prác tak, aby
prácu vykonávali len osoby s potrebnou kvalifikáciou.
Všeobecné povinnosti obsluhy
Počet pracovníkov obsluhy je závislý od prebiehajúcej činnosti na kompostárni.
Ostatným osobám (mimo zodpovedných osôb a obsluhy poverenej prevádzkovateľom) je vstup
na kompostovaciu plochu povolený len v sprievode poverených osôb prevádzkovateľa, a to až po
predchádzajúcom oznámení. Inak je pohyb takýchto osôb na ploche kompostárne zakázaný.
Všetci pracovníci sú v objekte kompostárne povinní dodržiavať schválený prevádzkový
poriadok, všeobecné zásady BOZP a PO vyplývajúce z činnosti mechanizmov. Ďalej sú povinní
dodržiavať stanovené technologické a pracovné postupy, udržiavať poriadok na pracovisku a
čistotu areálu a jeho okolia.
Mechanizmy, ktoré môžu vstupovať do areálu kompostárne sú tieto:
 drvič
 prekopávač
 nakladač
 prepravné vozidlá
 drobná mechanizácia
Zhodnocovanie odpadov v areáli skládky odpadov Banská Bystrica – Šalková bude
prevádzkované s cieľom poskytovať komplexné služby v oblasti nakladania s odpadmi
a umožnenia obyvateľom a pôvodcom možnosť legálne sa zbaviť vytvorených niektorých
druhov biologicky rozložiteľných odpadov (predpoklad priameho zníženia tvorby čiernych
skládok) a takisto z dôvodu plnenia povinnosti vyplývajúcich z aktuálnej legislatívy, kde je
zakázané ukladať vytriedený biologický rozložiteľný komunálny odpad na skládku a stratégii
odpadového hospodárstva na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov ukladaných na skládky odpadov. Hlavným cieľom je umožniť ekonomicky
a ekologicky udržateľnú alternatívu nakladania s komunálnymi odpadmi pri využití ich
potenciálu na zhodnocovanie, najmä energetické zhodnocovanie, nakoľko výslednými produktmi
z prevádzky bude najmä energokompost - kompost ktorý bude využívaný ako biopalivo,
prípadne kompost ktorý bude využitý pri rekultivácii skládky odpadov.
Dôvodom zvýšenia kapacity zariadenia je zabezpečenie priorít pri spôsobe nakladania
s odpadmi v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva – uprednostnenie
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zhodnotenia odpadov a s tým súvisiaca eliminácia množstva odpadov určených na zneškodnenie
skládkovaním.
Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov:
Zmena navrhovanej činnosti Zhodnocovanie odpadov Marius Pedersen, a.s., prevádzka
Banská Bystrica – Šalková: zvýšenie kapacity a rozšírenie činností bude vyžadovať zmenu
súhlasu na zhodnocovanie odpadov, ktorý vydal Obvodný úrad životného prostredia Banská
Bystrica, Odbor štátnej správ starostlivosti o životné prostredie obvodu číslo 07/2013/1741/FM
zo dňa 10.06.2013 a takisto vydanie stavebného povolenia na výstavbu spevnenej
vodohospodársky zabezpečenej plochy určenej na zhodnocovanie odpadov.
Údaje o predpokladaných vplyvoch zmeny činnosti:
Vplyvy na obyvateľstvo
Areál RSO B. Bystrica – Šalková, kde sa nachádza predmetná zmena navrhovanej
činnosti je vzdialený 500 m od mestskej časti Šalková a od obce Selce je vzdialený 1 500 m.
Areál je z troch strán lemovaný lesom a z jednej strany susedí s plochami využívanými
v súčasnosti ako pasienky. Počas výstavby spevnenej plochy sa môžu prejaviť hlavne nasledovné
negatívne vplyvy: zvýšenie emisií výfukových plynov vplyvom prevádzky stavebných
mechanizmov, zvýšenie hlučnosti, zvýšená prašnosť. Tieto vplyvy však hodnotíme len ako
krátkodobé a lokálne. Počas prevádzky sa môže ako negatívny vplyv prejaviť zápach
uvoľňujúcich sa plynov vplyvom kompostovacieho procesu. Dodržiavaním zásad
technologického procesu je však možné tento zápach uspokojivo eliminovať. Počas prevádzky
predpokladáme pozitívne vplyvy zmeny navrhovanej činnosti, ktoré sa prejavia hlavne zvýšením
podielu zhodnocovaných odpadov a tým pádom znížením množstva odpadu zneškodňovaným na
skládke v súlade požiadavkami a trendmi v odpadovom hospodárstve. Negatívne vplyvy na
obyvateľstvo hodnotíme vzhľadom na situovanie prevádzky mimo zastavané územie obcí ako
málo významné, lokálneho charakteru.
Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické
pomery
V dotknutom území ani v jeho okolí sa nenachádza žiadne ťažené ani výhľadové ložisko
nerastných surovín. Geomorfologické pomery dotknutého územia nevytvárajú predpoklad pre
vznik geodynamických javov a navrhovanou činnosťou nebude ovplyvnená geomorfológia
územia. Negatívne vplyvy na horninové prostredie, geomorfologické pomery a nerastné suroviny
hodnotíme ako málo významné, resp. nulové.
Vplyvy na klimatické pomery
Z dôvodu realizácie a prevádzkovania zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k zmene ani
závažnému ovplyvneniu klimatických pomerov v dotknutom území v porovnaní so súčasným
stavom. Negatívne vplyvy na klimatické pomery hodnotíme ako málo významné.
Vplyvy na ovzdušie
Zmenou navrhovanej činnosti nevznikne bodový zdroj znečistenia ovzdušia. Líniovým
zdrojom znečistenia ovzdušia bude preprava odpadu na zhodnocovanie do areálu prevádzky. S
ohľadom na súčasne prebiehajúcu prevádzku skládky odpadov v jednom areáli spolu s činnosťou
zhodnocovania odpadov sa predpokladá len minimálne zvýšenie intenzity dopravy. Prevádzka je
jednozmenná a iba počas pracovných dní. Na prevádzku je vybudovaná samostatná prístupová
komunikácia situovaná na okraji mesta Banská Bystrica, ktorá tvorí ľavostrannú odbočku štátnej
cesty I. triedy č. 66 Banská Bystrica – Brezno. Zmenou navrhovanej činnosti vznikne nový
plošný zdroj znečisťovania ovzdušia. Pri preberaní biologicky rozložiteľného odpadu do
zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a pri jeho zhodnocovaní sa
musia prijať opatrenia na minimalizáciu vplyvu zariadenia na životné prostredie spôsobovaného
najmä emisiami zápachu. Skladovať biologicky rozložiteľné odpady s vysokým podielom
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dusíkatej zložky, ktoré podliehajú rýchlemu biologickému rozkladu, je možné najviac jeden
týždeň od ich prevzatia. Skladovanie sa vykonáva tak, aby nedošlo k znehodnoteniu využiteľnej
organickej časti biologicky rozložiteľného odpadu a aby sa zabránilo hnilobným procesom. Pri
kompostovaní sa premena organických látok opiera o dva procesy a to proces aeróbny a
anaeróbny. Dôležité je pripraviť hmote podmienky na intenzívny aeróbny proces, t.j. podmienky
na urýchlenú premenu organickej hmoty mikrobiálnou činnosťou, čím hmota dostáva iný,
zdravotne nezávadný charakter. Aeróbne prostredie bude zaisťované intervalovým
prekopávaním kompostovaného materiálu. Optimálny pomer C : N a optimálna vlhkosť budú
vytvárané vhodnou skladbou miešaných odpadov a zvlhčovaním zakládky. V priebehu
kompostovania bude prebiehať veľmi intenzívna humifikácia, ktorá bude sprevádzaná vývojom
biologického tepla, ktoré spôsobí intenzívny odpar vody a súčasne zlikviduje nežiaduce
mikroorganizmy a zárodky škodcov. Napriek tomu, že kompostovanie odpadov je aeróbny
postup, pri ktorom sa ľahko odbúrateľné organické substancie oxidujú za intenzívneho vzniku
tepla, je v praxi pri klasickom kompostovaní v hrobliach potrebné zabrániť lokálnemu
vytváraniu zón s anaeróbnymi podmienkami, v ktorých nastáva fermentatívne kvasenie.
Predovšetkým tu vznikajú veľmi nepríjemne zapáchajúce plynné medziprodukty a konečné
produkty. Pri bielkovinovom rozklade vznikajú vedľa anorganických plynov ako sírovodík a
amoniak, tiež organické plyny a pary. Pri anaeróbnom rozklade sacharidov vznikajú
predovšetkým mastné kyseliny, aldehydy, estery a alkoholy. Pri hnití odpadov nie je možné
úplne vylúčiť dočasný zápach uvoľňujúcich sa plynov, ale dodržiavaním zásad technologického
procesu je možné tento zápach eliminovať v čo najväčšej možnej miere. Emisie týchto látok však
budú relatívne malé a ich celkovým postrehnuteľným výsledkom bude zápach len v najbližšom
okolí areálu prevádzky. Praktické skúsenosti prevádzkovaním kompostární a takisto skúsenosti s
kompostovaním bioodpadov hrobľovaním potvrdzujú, že takéto zariadenia nespôsobujú
obťažujúce zápachy na vzdialenosti väčšie ako 100 m. Pri prijatí opatrení na minimalizáciu
vplyvu prevádzky na životné prostredie a s ohľadom na jej umiestnenie mimo zastavaného
územia nepredpokladáme významnú zmenu ani závažné ovplyvneniu ovzdušia v dotknutom
území v porovnaní so súčasným stavom a negatívny vplyv navrhovanej činnosti na ovzdušie
môžeme hodnotiť ako málo významný.
Vplyvy na vodné pomery
Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde ku zmene režimu prúdenia podzemnej
vody a ku zmenám jej kvality. Všetky zariadenia, v ktorých budú používané, zachytávané,
skladované alebo dopravované odpady z hľadiska ochrany vôd, prevádzkovateľ bude udržiavať
vo vyhovujúcom technickom stave a prevádzkovanie bude vykonávané tak, aby sa zabránilo
úniku týchto látok do pôdy, podzemných alebo povrchových vôd, alebo nežiaducemu zmiešaniu
s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového odtoku. S odpadmi sa bude manipulovať iba
na vodohospodársky zabezpečených plochách. Z dôvodu možnej kontaminácie dažďových vôd
sú tieto odvádzané kanalizáciou záchytnej nádrže – žumpy, ktorá bude súčasťou objektu plochy
na zhodnocovanie odpadov. Alternatívne bude plocha odvodnená do najnižšieho miesta a
napojená na potrubie odvádzajúce priesakovú kvapalinu a výluhové vody budú odvádzané do
jestvujúcej vybudovanej nádrže priesakových kvapalín, odkiaľ budú vyvážané na zneškodnenie.
Detailné riešenie spevnenej plochy a jej odvodnenia bude súčasťou projektovej dokumentácie
pre stavebné povolenie. Prevádzka je umiestnená na mieste, ktoré je bezpečne vzdialené od
povrchových vôd, zdrojov pitnej vody, zdrojov liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a
ich ochranných pásiem a nachádza sa mimo trvalo zamokrených pozemkov a inundačných
území. Pri realizácii a prevádzkovaní zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá významný
negatívny vplyv na povrchové a podzemné vody.
Vplyvy na pôdu
Realizáciou činnosti nedôjde k záberu poľnohospodárskeho alebo lesného pôdneho
fondu. Navrhovaná zmena navrhovanej činnosti bude prebiehať v jestvujúcom oplotenom areáli
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skládky odpadov RSO Banská Bystrica - Šalková, bez potreby jeho rozširovania. Teoreticky je
možný nepriamy vplyv na pôdu prostredníctvom kontaminácie prostredníctvom havarijnej
situácie. Pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti a prevádzke sa budú používať len zariadenia,
technologické postupy a spôsoby manipulácie tak aby nedošlo k nežiaducemu úniku
znečisťujúcich látok. Prevádzka bude zabezpečovaná zamestnancami, ktorí sú oboznámení s
osobitnými predpismi - prevádzkovým poriadkom, bezpečnostnými predpismi a s podmienkami
na zaobchádzanie so škodlivými látkami. Priamy vplyv navrhovanej činnosti na pôdu hodnotíme
ako málo významné.
Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy
V dotknutom území – areáli skládky odpadov sa nevyskytujú chránené, vzácne
a ohrozené druhy rastlín a živočíchov ani ich biotopy. Územím neprechádzajú migračné koridory
živočíchov. Územie umiestnenia zmeny navrhovanej činnosti v rámci areálu skládky odpadov,
kde sa má vybudovať spevnená plocha je tvorené trávnym porastom s náletovou vegetáciou.
Priamo do lokality zasahuje ochranné pásmo Národného parku Nízke Tatry. V zmysle zákona
NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na mieste navrhovanej činnosti platí 2.
stupeň ochrany. Približne 400 m od lokality skládky odpadov sa nachádza NPR Príboj. Má
rozlohu 109 600 m2 a platí tu 5. stupeň ochrany. Realizáciou ani prevádzkou zmeny navrhovanej
činnosti však nebude ovplyvnená. Zmenou navrhovanej činnosti sa však nepredpokladá
ovplyvnenie žiadneho chráneného územia a ani iných prvkov ochrany prírody a krajiny
nachádzajúcich sa v širšom okolí dotknutého územia. Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na
faunu, flóru a ich biotopy hodnotíme ako málo významný, resp. nulový.
Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz
Zmena navrhovanej činnosti je situovaná v areáli skládky odpadov, kde je pôvodný
charakter krajiny pozmenený antropogénnou činnosťou. Vplyv zmeny navrhovanej činnosti na
krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz hodnotíme ako málo významný, resp.
nulový.
Synergické a kumulatívne vplyvy
Zo zhodnotenia predpokladaných jednotlivých vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na
a z ich spolupôsobenia nie je predpoklad významného negatívneho vplyvu realizácie a následnej
prevádzky navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravotný stav a pohodu obyvateľstva
oproti súčasnému stavu a preto navrhujeme ukončiť proces posudzovania v štádiu predloženia
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. Zhodnocovanie odpadov v areáli RSO B. Bystrica –
Šalková bude prispievať k eliminácii zneškodňovania odpadu skládkovaním, ako aj elimináciou
odpadu ako takého prostredníctvom zhodnocovania vybraných druhov odpadov v súlade s
platnou legislatívou a súčasnými trendmi v odpadovom hospodárstve. Môžeme konštatovať, že
zmena navrhovanej činnosti bude mať v konečnom dôsledku pozitívny vplyv na životné
prostredie.

Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie
Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je zvýšenie množstiev zhodnocovaných odpadov
v prevádzke Marius Pedersen, a.s. v areáli skládky odpadov Banská Bystrica – Šalková
zo súčasnej povolenej kapacity 1 000 ton odpadov ročne, ktorá bola povolená rozhodnutím
Obvodného úradu životného prostredia Banská Bystrica č. 07/2013/1741/FM zo dňa 10.06.2013
na kapacitu až 50 000 ton zhodnocovaných odpadov ročne. Pre prevádzku bol vydaný súhlas na
zhodnocovanie odpadov činnosťou R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou
z činností R1 až R11. Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je takisto doplnenie činnosti R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá
(vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov) podľa prílohy č. 1 k
zákonu o odpadoch do predmetnej prevádzky. Pre potreby zhodnocovania odpadov sa uvažuje
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s vybudovanie vodohospodársky zabezpečenej plochy o výmere 10 000 m2. Plocha je plánovaná
ako nekrytá vodohospodársky zabezpečená vyspádovaná spevnená betónová plocha na zhutnenej
vrstve drveného štrku o rozmeroch cca 50,0 x 200,0 m, s plochou 10 000 m2, s požadovaným
zložením izolačných vrstiev. Zrážkové a výluhové vody budú z tejto plochy odvádzané záchytnej
nádrže – žumpy, ktorá bude súčasťou objektu spevnenej plochy. Alternatívne bude plocha
odvodnená do najnižšieho miesta a napojená na potrubie odvádzajúce priesakovú kvapalinu a
výluhové vody budú odvádzané do jestvujúcej vybudovanej nádrže priesakových kvapalín,
odkiaľ budú vyvážané na zneškodnenie. Detailné riešenie spevnenej plochy a jej odvodnenia
bude súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Novovybudovaná
vodohospodársky zabezpečená plocha nahradí v súčasnosti využívanú plochu na zber BRO o
výmere cca 1500 m2 zrealizovanú z betónových panelov so škárami zaliatymi cementovou
zálievkou. Navrhovaná plocha na zhodnocovanie odpadov sa nachádza v oplotenom areáli RSO
B. Bystrica – Šalková, ktorej vlastníkom a prevádzkovateľom je Marius Pedersen, a.s.,
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO: 34 115 901. V areáli sa nachádzajú všetky objekty
zabezpečujúce prevádzku skládky odpadov, zariadenia na zber odpadov a na zhodnocovanie
odpadov (vážiace zariadenie, administratívne priestory, sociálne priestory, garáže...). Lokalita
areálu prevádzky Marius Pedersen, a.s. – RSO B. Bystrica - Šalková, kde sa nachádza predmetná
činnosť sa nachádza na okraji mesta Banská Bystrica a prístup na ňu je zabezpečený po špeciálne
vybudovanej spevnenej komunikácii v dĺžke 1 750 m s prevýšením 127,0 m, ktorá tvorí
ľavostrannú odbočku štátnej cesty I. triedy č. 66 Banská Bystrica – Brezno. Prevádzka je
vzdialená 500 m od mestskej časti Šalková a od obce Selce je vzdialená 1 500 m. Areál skládky
je z troch strán lemovaný lesom a z jednej strany susedí s plochami využívanými v súčasnosti
ako pasienky. Prevádzka sa nachádza mimo zastavaného územia obce, v území bez obytnej
funkcie. Prevádzka je umiestnená na mieste, ktoré je bezpečne vzdialené od povrchových vôd,
zdrojov pitnej vody, zdrojov liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich ochranných
pásiem a nachádza sa mimo trvalo zamokrených pozemkov a inundačných území.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný
orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie, podľa § 3 ods. 1
písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a podľa § 56 písm. b) zákona o EIA, informoval podľa § 29 ods. 6
zákona o EIA dotknutú obec, dotknuté orgány, povoľujúce orgány, rezortné orgány a všetkých
známych účastníkov, že začal podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov správne konanie vo veci posudzovania
predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom doručenia oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti navrhovateľom. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo zverejnené
na webovom stránke Okresného úradu Banská Bystrica, a na webovej stránke:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia.
V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia, doručili na
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie svoje písomné
stanoviská v rámci zisťovacieho konania nasledovné subjekty:
1. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia, list č. OU-BB-OKR12018/020281-002 zo dňa 05.06.2018, konštatuje:
K predloženému zámeru navrhovanej činnosti z hľadiska záujmov civilnej ochrany
odboru krízového riadenia Okresného úradu Banská Bystrica, nemáme pripomienky.
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2. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia,
list č. 06988/2018/ODDUPZP-2; 20680/2018 zo dňa 06.06.2018, konštatuje:
Nemá pripomienky. Posudzovaná zmena navrhovanej činnosti nie je v rozpore
so záväznou časťou ÚPN VÚC Banskobystrický kraj, jeho zmenami a doplnkami. Nakoľko
predmetom zmeny navrhovanej činnosti je zvýšenie kapacity zhodnocovaných odpadov
v jestvujúcej prevádzke, rozšírenie činností zhodnocovania o kompostovanie, spolu
s vybudovaním bezpečnej vodohospodársky zabezpečenej plochy na zhodnocovanie odpadov,
navrhujeme ukončiť proces posudzovania, v štádiu predloženia oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti.
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, list č. 1920/2018
zo dňa 11.06.2018, konštatuje:
RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici podľa § 13 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. k
predloženému návrhu vydáva s ú h l a s n é záväzné stanovisko. V prípade schválenia zmeny
navrhovanej činnosti je ďalšom stupni konania potrebné:
- Vyhodnotiť predpokladaný vplyv pachových látok na dotknuté obytné prostredie
a preukázať zabezpečenie protipachových opatrení pri prevádzkovaní kompostárne.
- Vyhodnotiť predpokladaný nárast dopravy a jej vplyv na okolité prostredie a chránené
objekty podľa predpokladaného trasovania pri dovoze odpadu a odvoze energokompostu.
- Podľa úrovne a charakteru všetkých faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu
ovplyvniť zdravie zamestnancov zhodnotiť zdravotné riziká a zabezpečiť opatrenia na
zníženie expozície zamestnancov na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň v súlade s/so:
zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
v platnom znení;
nariadením vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných
a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami
súvisiacimi s expozíciou hluku;
nariadením vlády SR č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných
a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami
súvisiacimi s expozíciou vibráciám;
vyhláškou MZ SR č. 99/20 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou
teplom a chladom pri práci.
4. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BBOSZP3-2018/019783-002 zo dňa 14.06.2018, konštatuje:
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, z hľadiska
záujmov odpadového hospodárstva, podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) dáva
k predloženú zámeru nasledovné pripomienky:





Nakoľko sa jedná o novú činnosť zhodnocovania odpadov činnosťou R3 je potrebné
požiadať tunajší úrad – odpadové hospodárstvo, o vydanie nového súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona
o odpadoch na činnosť R12 a R3;
K vydaniu pôvodného súhlasu č. 07/2013/1741/FM zo dňa 10.06.2013 na činnosť R12 –
zhodnocovanie odpadov:
Predmetom zmeny by bolo doplnenie činnosti a predpokladáme, aj predĺženie platnosti
udeleného súhlasu, vzhľadom k tomu, že platnosť končí dňa 30.06.2018. Nakoľko
žiadosť o predĺženie vydaného súhlasu sa podáva príslušnému orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva najneskôr tri mesiace pred skončením jeho platnosti, a tunajší
úrad neeviduje takúto podanú žiadosť, nie je možné požiadať o predĺženie platnosti
udeleného súhlasu, ako uvádzate na strane č. 17;
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Ďalej upozorňujeme navrhovateľa, že v tomto prípade sa jedná o zariadenie na
zhodnocovanie odpadov, a je potrebné požiadať o nový súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. c)
zákona o odpadoch na činnosť zhodnocovania R12. V prípade, ak odpady nebudú priamo
po prijatí zhodnocované činnosťou R12, je potrebné požiadať aj o činnosť R13 –
Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného
uloženia pred zberom na mieste vzniku).
Podľa § 11 ods. 6 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej len „Vyhláška“) zariadenie na zhodnocovanie
biologicky rozložiteľného odpadu sa zriaďuje namieste, ktoré je bezpečne vzdialené od
povrchových vôd, zdrojov pitnej vody, zdrojov liečivých vôd a prírodných minerálnych
vôd a ich ochranných pásiem a nachádza sa mimo trvalo zamokrených pozemkov
a inundačných území, ak v odseku 16 nie je ustanovené inak;
V projekte sa uvádza, že úprava a homogenizácia odpadov bude prebiehať hneď po
prijatí do zariadenia, nakoľko navrhovateľ v projekte nepredpokladá skladovanie
dovezeného odpadu činnosťou R13. Na základe uvedeného žiadame navrhovateľa
o vysvetlenie, ako docieli úpravu dovezeného odpadu a následnú homogenizáciu na
založenie kompostovacej základky, so všetkými vstupnými odpadmi na správny priebeh
kompostovania činnosťou R3, aby zabezpečil správny pomer C/N, a zamedzil šíreniu
zápachu;
V akých rozmeroch a v akom časovom horizonte sa bude vytvárať a následne naplní
kompletné hrobla, pripravená na proces kompostovania činnosťou R3 tak, aby bola
pripravená na prekopávanie/prevzdušňovania a meranie teploty, aby sa do nej už
nezasahovalo pridávaním iných odpadov;
V prípade, ak sa navrhovateľ rozhodne doplniť do prevádzky zariadenia na
zhodnocovanie odpadov činnosť R13 je potrebné dodržať nasledovné.
podľa § 11 ods. 9 Vyhlášky skladovanie biologicky rozložiteľného odpadu v zariadení na
zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu s vysokým podielom dusíkatej zložky a
ktoré podliehajú rýchlemu biologickému rozkladu, je možné najviac jeden týždeň od ich
prevzatia. Skladovanie biologicky rozložiteľného odpadu sa vykonáva tak, aby nedošlo k
znehodnoteniu využiteľnej organickej časti biologicky rozložiteľného odpadu a
hnilobným procesom;
Podľa § 11 ods. 8 Vyhlášky pri preberaní biologicky rozložiteľného odpadu do zariadenia
na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a pri jeho zhodnocovaní sa musia
prijať opatrenia na minimalizáciu vplyvu zariadenia na zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného odpadu na životné prostredie spôsobovaného najmä emisiami zápachu;
Podľa § 11 ods. 10 Vyhlášky pri kompostovaní sa dodržiava receptúra vrátane
nastaveného pomeru uhlíka a dusíka C/N podľa prevádzkového poriadku;
Pri prevádzkovaní zariadenia na zhodnocovanie odpadov je navrhovateľ povinný
požiadať tunajší úrad o vydanie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia
na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch;
Navrhovateľovi ďalej odporúčame, aby doplnil do zámeru podrobnejší opis procesu
priebehu kompostovania, vzhľadom k tomu, že navrhovateľ na strane č. 9 uvádza, že
výstupom z procesu zhodnocovania má byť energokompost, ktorý sa bude používať ako
palivo, alebo kompost, ktorý bude využitý pri rekultivácii skládky odpadov, nakoľko
podľa § 11 ods. 12 Vyhlášky kompost, ktorý má byť uvedený do obehu alebo sa má
použiť na aplikáciu do poľnohospodárskej pôdy, musí spĺňať požiadavky ustanovené
predpisom o hnojivách;
Na elimináciu zápachu odporúčame použiť prekrytie kompostovacej základky
geotextíliou – špeciálnou kompostovacou textíliou, cez ktorú prechádza vzduch, a nie je
igelitová, aby sa eliminoval prípadný zápach, nakoľko sa do zariadenia na zhodnocovanie
odpadov budú prijímať odpady – kaly, ktoré sú charakteristické svojim zápachom;
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Navrhovateľ deklaruje, že proces zhodnocovania činnosťou R3 má byť ukončený – za
predpokladu uvedeného pojmu z návrhu str. 11 zádržná doba spracovania 4 až 15 dní.
Podľa § 11 ods. 11 písm. d) Vyhlášky pri kompostovaní, ak nejde o kompostovanie
vykonávané technológiou vermikompostovania, musí byť zabezpečené trvanie
kompostovacieho procesu najmenej 60 dní. Z vyššie uvedeného nám vyplýva, že sa
nejedná o proces kompostovania, teda ani o zhodnocovanie odpadov;
navrhovateľa ďalej upozorňujeme že pri výstavbe a prevádzke zariadenia je potrebné
dodržiavať všetky platné právne predpisy v oblasti odpadového hospodárstva.

5. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho
hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor odpadového hospodárstva, list
č. 31662/2018 zo dňa 07.06.2018, konštatuje:
-

-

V tabuľke vstupných odpadov do zariadenia na zhodnocovanie odpadov je uvedený
odpad kat. č. 20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady. Navrhovateľa žiadame
o konkretizovanie týchto odpadov, o aké odpady sa bližšie jedná?
Navrhovateľa upozorňujeme, že pri prevádzke zariadenia na zhodnocovanie odpadov je
potrebné dodržiavať všetky platné právne predpisy odpadového hospodárstva, a to najmä
zákon o odpadoch a vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva
nemá námietky proti realizácii navrhovanej činnosti za podmienky dodržania ustanovení
všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.
6. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica, list č.
CS SVP OZ BB 53/2018/21, CZ 6657/2018-39220, zo dňa 07.06.2018, konštatuje:
Pre navrhovanú činnosť požadujeme zabezpečiť:
 Aby počas jej realizácie a prevádzky boli dodržané podmienky súvisiace s ochranou vôd,
dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený
režim vôd, znečistiť vodu, alebo inak ohroziť jej kvalitu. Zabezpečiť, aby nedošlo
k nežiaducemu úniku nebezpečných látok do podzemných vôd, aby nebola ohrozená
kvalita podzemných vôd.
 Pri spracovaní ďalších stupňov riešenia navrhovanej činnosti postupovať podľa zákona
č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Návrhy odvádzania
a zneškodňovania odpadových vôd musia zohľadňovať požiadavky na čistenie vôd
a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových a osobitných vôd, vrátane
podmienok pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku.
Konkrétne požiadavky súvisiace s navrhovanou činnosťou si uplatníme v ďalších
stupňoch riešenia navrhovanej činnosti,, ktoré požadujeme predkladať na SVP, š. p., OZ Banská
Bystrica k vyjadreniu.
7. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BBOSZP3-2018/021085-002 zo dňa 21.06.2018, konštatuje:
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný
orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 3 ods. 1 pís. e) zákona č. 180/2013 Z.z.
o organizácii miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami § 22 písm. d) a § 26 ods. 4 zákona č. 137/2010
Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami § 29 ods. 6 zákona
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č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vydáva nasledovné stanovisko:
 Oznámenie o zmene rieši plošný zdroj znečisťovania ovzdušia "Kompostáreň", ktorý je
v rámci funkčného a priestorového celku súčasťou existujúceho plošného zdroja
znečisťovania ovzdušia, na ktorý je potrebné integrované povolenie podľa osobitných
predpisov.
 Jedná sa o časť zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorý je stredným zdrojom a podľa vyhlášky
MŽP SR č. 410/2012 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
prílohy č. 1, je kategorizovaný ako 5.4.2 Zariadenia na výrobu kompostu s projektovaným
výkonom spracovaného odpadu v množstve ≥ 0,75 t/h
 Kompostáreň spôsobí zvýšenú mieru zápachu v okolí prevádzky, preto je potrebné prísne
dodržiavanie technologického postupu na eliminovanie zápachu v čo najväčšej miere.
 Pri skladovaní biologicky rozložiteľného odpadu zamedziť hnilobnému procesu, to znamená,
skladovať biologicky rozložiteľný odpad najdlhšie 1 týždeň od prevzatia.
 Požadujeme ďalšie posudzovanie vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov z nasledovných dôvodov:
- v
prevádzke
pribudne
"Kompostáreň"
emitujúca
pachové
látky
s niekoľkonásobným zvýšením množstiev zhodnocovaných odpadov zo
súčasných 1 000 ton ročne na kapacitu 50 000 ton ročne
- máme za to, že spomínané odpady na str. 9 oznámenia o zmene kategórie odpadu
"O" použité pri procese kompostovania činnosťou R3, nie sú všetky považované
za biomasu a z vyrobeného energokompostu – kompostu využívaného ako
biopalivo. Máme za to, že využitie kompostu ako biopalivo považujeme za
druhotné palivo, a preto požadujeme vyšpecifikovať kvalitatívne požiadavky
nami považovaného "druhotného paliva" príp. vyrobeného kompostu v zmysle
vyhl. MŽP SR č. 228/2014 Z.z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív
a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách, je potrebné vyhodnotenie vplyvu na
životné prostredie následné použitie vznikajúceho produktu spaľovaním
- aké množstvo tzv. „biopaliva“ ročne vznikne a kde skončí
- akým spôsobom sa navrhovateľ vysporiada s pachovými látkami
- požadujeme predložiť spôsob, frekvenciu kontroly technických parametrov
a obsahu rizikových prvkov v tzv. „biopalive“
- v zmysle prílohy č. 3 vyhl. 410/2012 Z.z. II. časti a bodu 4. je potrebné
technologické činnosti, pri ktorých vznikajú pachové látky umiestniť do
uzavretých priestorov.
- doplniť fugitívne emisie pachových látok a vyšpecifikovať iné znečisťujúce látky
- je potrebné vyhodnotiť spôsob získavania surovín a podrobnejšie údaje o vplyve
na životné prostredie pri ich získavaní (napr. dopravná vzdialenosť)
- podrobnejšie vyhodnotiť odôvodnenie činnosti, rozpracovanie oboch variantov
činnosti, napr. v akom množstve sa využije nevyužitý kompost na rekultiváciu
skládky odpadov
- podrobnejší opis šírenia zápachu - vypracovať rozptylovú štúdiu
- podrobnejšie vyhodnotiť vplyv na životné prostredie – ovzdušie z hľadiska
zvýšených nárokov na dopravu a emisie
8. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BBOSZP3-2018/020809-002 zo dňa 28.06.2018, za ochranu prírody a krajiny, konštatuje:
-

bez pripomienok.
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9. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa národného parku Nízke Tatry, list
č. NAPANT/506-001/2018, zo dňa 13.06.2018, konštatuje:
Správa NAPANT požaduje posudzovanie navrhovanej zmeny činnosti v zmysle zákona
č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov
a určenie rozsahu hodnotenia podľa § 30 zákona.
Všetky tieto typy odpadov pochádzajú z komunálnej sféry. Avšak zoznam odpadov na
strane 9 uvádza 31 druhov priemyselných odpadov (skupiny 01-19) a len 4 druhy komunálnych
odpadov (skupina 20) Počet skupín však nie je rozhodujúci, záleží na množstve odpadov podľa
jednotlivých druhov. Pritom je ešte v zozname zaradená aj kategória 20 02 03 biologicky
nerozložiteľné odpady... Podľa verejne dostupných údajov (www.enviroportal.sk) v ČMS
Odpady biologický odpad z triedeného zberu odpadov, odpad z údržby zelene a iný biologický
odpad (skupina 20) oddelený z komunálneho odpadu vo VUC Banská Bystrica v roku 2016
vznikol v množstve 18 664 ton, z toho bolo materiálovo alebo kompostovaním využité 18 196
ton.
Obdobné údaje poskytuje ročenka Odpadov v Slovenskej republike za rok 2016 (str. 78),
kde sa uvádza pre Banskobystrický kraj množstvo komunálnych a drobných stavebných odpadov
zhodnocovaných spätným získavaním org. látok vrátane kompostovania v objeme 25 456,5 t,
v tom je ale aj 5 712,4 t papiera.
Ak nedôjde k presmerovaniu odpadov z existujúcich zhodnocovacích kapacít, ostáva pre
novú kompostáreň asi 500 ton ročne. To je len 1% plánovanej kapacity.
Aj keby nová kompostáreň nahradila všetky existujúce kompostovacie a iné
zhodnocovanie kapacity vo VUC BB, naplnilo by to plánovanú kapacitu na 36%.
Pretože oznámenie neuvádza iné informácie, podľa ktorých by sa dalo určiť, odkiaľ
prevádzkovateľ získa dodatočný biologicky upraviteľný odpad vhodných vlastností, oddelený od
komunálneho odpadu, zastáva domnievať sa, že takmer dve tretiny odpadu prijatého na
spracovanie bude pochádzať od pôvodcov priemyselného odpadu. Túto skutočnosť Oznámenie
neobsahuje, dokonca je v rozpore s informáciou na str. 13.: Hlavným surovinovým zdrojom
biologicky rozložiteľné odpady z údržby verejnej zelene, záhrad, športovísk a cintorínov na
území samospráv. Je nepravdepodobné, že by VUC BB bolo schopné vyprodukovať také
množstvo bioodpadu a tiež sa nezdá pravdepodobné, že by prevádzkovateľ zvážal do
navrhovanej kompostárne bioodpady z takmer celého územia SR, keďže systém kompostární,
vrátane komunitných je dostatočne rozvinutý.
Predpokladaným produktom bude energokompost, t.j., biomasa na spaľovanie (str. 9).
Nie je preto zrejmé, prečo MP požaduje rozšíriť zoznam odpadov prijímaných na spracovanie
o anorganické odpady (nehorľavé) ako 02 04 02 (uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality) a 10
01 03 (popolček z rašeliny a neošetreného dreva). Tieto by boli vhodné do kompostu
využívaného ako hnojivo, ale energetiky prestavajú nepotrebný balast.
Aj keď to Oznámenie neuvádza, dá sa predpokladať jeho využitie v cementárenstve.
Ďalším možným odberateľom je elektráreň na biomasu. Tieto varianty je však nutné, vzhľadom
na materiálové toky, posúdiť v rámci špecifických podmienok rozsahu hodnotenia, keďže
existuje riziko, že energokompost bude v plnom objeme ukladaný na skládku Šalková, čo by
mohlo významne znížiť jej predpokladanú životnosť a vyžiadať si jej ďalšie rozšírenie.
V súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami v určení špecifických podmienok rozsahu
hodnotenia je potrebné najmä:
- Posúdiť vplyv navrhovanej činnosti vo vzťahu k strategickým dokumentom, napr.
PHSR BBKS, RIUS, a najmä k Programu odpadového hospodárstva
Banskobystrického kraja na roky 2016-2020 (POH) ako aj POH mesta Banská
Bystrica a POH ďalších sídel regiónu.
- Posúdiť vplyv navrhovanej činnosti na chránené územia národnej sústavy a siete
NATURA 2000 a to aj vo vzťahu k materiálovým a dopravným tokom;
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-

Zdokumentovať zdroje a zloženie spracovaného odpadu, ktoré má vplyv na
kvalitu a účel jeho zhodnocovania a následného využitia;
Posúdiť vplyv na socioekonomickú sféru a zdravie obyvateľstva vo vzťahu
k uvádzaným zdrojom (orezový materiál z údržby verejnej zelene a pokosená
tráva z údržby zelene).

Vzhľadom na širokú problematiku a záber navrhovanej činnosti predpokladáme
doplnenie špecifických podmienok v procese určenia rozsahu hodnotenia.
10. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica,
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, list č. 6265/22447/47/2018/Beň, zo dňa
03.07.2018, konštatuje:
Inšpekcia poukazuje na skutočnosť, že rozšírením činnosti a navýšením kapacity z 1000
ton na možných 50000 ton zhodnocovaného odpadu ročne budú produkované vo zvýšenej miere
emisie pachových látok a môže dôjsť k obťažovaniu obyvateľstva nepríjemným zápachom. Únik
zápachu môže byť najmä z manipulácie a uskladňovania kalov. Tieto činnosti by sa mali
vykonávať v uzatvorenej hale s účinným odsávaním a zachytávaním pachových látok. Zdroje
zápachu môže spôsobovať aj samotná výroba kompostu. Pri týchto činnostiach je potrebné
dodržiavať legislatívu ochrany ovzdušia najmä prílohu č. 7 vyhlášky č. 410/2012 Z. z. v znení
neskorších predpisov. V súčasnej dobe nie je vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá by
presne definovala množstvo zhodnocovaného odpadu v zariadení ročne, a podľa ktorej by sa
dalo zadefinovať či prevádzka bude, resp. nebude patriť podľa prílohy č. 1 zákona č. 39/2013 Z.
z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) do režimu tohto
zákona.
Na základe vyššie uvedeného a za predpokladu, že táto zmena činnosti a projektovaná
kapacita zariadenia bude spĺňať náležitosti podľa uvedenej prílohy:
5.3 b) zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ktorý nie je
nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 75 t za deň, ktoré zahŕňa jednu alebo viacero z
nasledovných činností, ale nezahŕňa činnosti, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy,
1. biologická úprava
bude inšpekcia na základe žiadosti prevádzkovateľa postupovať v konaní podľa § 32 a § 3
zákona o IPKZ a konkrétne požiadavky budú špecifikované v procese integrovaného
povoľovania.
11. Združenie domových samospráv, predseda Marcel Slávik, mail zo dňa 26.05.2018,
konštatuje:
K predstavenému dokumentu „Zhodnocovanie odpadov Marius Pedersen, a.s., prevádzka
Banská Bystrica – Šalková zvýšenie kapacity a rozšírenie činnosti“ máme nasledovné
pripomienky:
1. Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj
celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s
príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008.
2. Žiadame doplniť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a
metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika
dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce
križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy
vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z
koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od
uvedenia stavby do prevádzky).
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3. Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná
zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti.
4. Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením
príslušnej normy STN 73 6110.
5. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami
stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech
parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.
6. Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a
udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja
dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa
vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne
zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených
úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické
predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych
oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v
plnotextovom
znení
na
webovom
sídle
Slovenskej
správy
ciest
www.ssc.sk/sk/Technickepredpisy- rezortu.ssc. Žiadame rešpektovať Technicko-kvalitatívne
podmienky MDVRR SR, časť 9 – Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické
podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách ako aj ostatné
spomínané technické predpisy v plnom rozsahu.
7. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné
plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby , ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel
priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15 min.
dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál Národnej recyklačnej
agentúry SR www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf. Tieto materiály spĺňajú
technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok.
8. Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK
č.543/2002 Z.z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie.
9. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v
súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016
Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.
10. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
11. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku
škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Osobitne požadujeme správu o
hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu
s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov)
12. Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č.
2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7
Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská
transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/).
13. Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom
osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický
posudok a svetlotechnický posudok.
14. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
15. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného
objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
16. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný parčík
vhodne začlenený do okolitého územia a podľa možnosti voľne prístupný zo všetkých smerov;
okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a návštevníkov
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areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska stavebného zákona sa
jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do
biodiverzity okolitého územia.
17. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite.
Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
18. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej
mikroklímy a jej bilancie.
19. Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie
adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením
vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je
navrhovateľ v zmysle §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. povinný zapracovať do projektovej
dokumentácie zámeru.
Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie:
v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú veľkú
tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty
má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích motorov v doprave a
vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv.
tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou
kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V
ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 10 %. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje
aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy
zaberajú vysoký percentuálny podiel, je prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a
negatívne poznačený. Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice
samotného sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny aj
flóry v priľahlom povodí.
Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav: • Zabezpečiť zvyšovanie
podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest •
Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou
orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienením transparentných výplni
otvorov • Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v
dopravnej infraštruktúre • Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické
technológie, materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam •
Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým
podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných
hraníc sídla a do priľahlej krajiny
Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric: Zabezpečiť a podporovať
implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov,
aplikáciu prenosných zábran
Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie
dažďovej a odpadovej vody
Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok: • Zabezpečiť a podporovať
zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých
ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť
a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinnej
pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu
nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach
v intraviláne obcí • Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a
infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a
podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradi
20. Alternatívou k bodom 15 až 19 by bolo realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť použité aj
vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatrávnená
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strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou
termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.
21. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a
s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona
OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného
prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na
rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto
téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-vmestach. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad.
22. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.
23. Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych
variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č.24/2006 Z.z. „objasniť
a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane
ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom“.
24. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme
spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych
vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného
posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
25. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej
kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
26. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít
predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky
predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je
dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale
rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a
navrhovaného zámeru.
27. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z. Zhrnutie povinností
vyplývajúce
zo
zákona
o
odpadoch
je
napr.
tu:
https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela.
28. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť
umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
kovov označeného červenou farbou
papiera označeného modrou farbou
skla označeného zelenou farbou
plastov označeného žltou farbou
bio-odpadu označeného hnedého farbou
29. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú
vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé
pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.
30. Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR
(http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-aobaly/registre-azoznamy/ poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných
opatrení.
31. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií
32. Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe
fasády ,,exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo
neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne
budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale
hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.
33. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z.
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34. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie
nevyhnutnosti takéhoto záberu.
35. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality
príslušného katastrálneho územia.
36. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je
Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie,
územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako
známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní
písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových
samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods.2 zákona č.24/2006 môžu byť jeho práva na
priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto
pripomienok.
Vzhľadom na uvedené požadujeme, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené
a v zmysle §29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru
„Zhodnocovanie odpadov Marius Pedersen, a.s., prevádzka Banská Bystrica - Šalková zvýšenie
kapacity a rozšírenie činnosti“ podľa tohto zákona prostredníctvom správy o hodnotení,
verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré
navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia; v takomto
prípade žiadame naše pripomienky v podmienkach záverečného stanoviska akceptovať.
V prípade, že príslušný orgán napriek našej požiadavke vydá rozhodnutie zo zisťovacieho
konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov zámeru „Zhodnocovanie odpadov Marius Pedersen,
a.s., prevádzka Banská Bystrica – Šalková zvýšenie kapacity a rozšírenie činnosti“ na životné
prostredie podľa zákona EIA, žiadame zapracovanie jednotlivých bodov nášho vyjadrenia do
výroku rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA a zároveň ich vyhodnotenie v odôvodnení
rozhodnutia podľa §20a písm. a zákona EIA.
Vzhľadom na uvedené žiadame zahrnúť do podmienok rozhodnutia podľa §29 ods.13
zákona EIA č.24/2006 Z.z. resp. podľa §37 ods.5 zákona EIA v zmysle prílohy k zákonu EIA
č.12, bod VI.3 a bod VI.6 aj nasledovné podmienky:
Budovanie parkovacích miest a komunikácií je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými
normami STN technickými predpismi; v maximálnej možnej miere používať materiály zo
zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou.
Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou
korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia.
Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia sadovníckymi
úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispejú k zvýšeniu ekologickej
stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku vhodného pre daný typ územia a
infiltračnú funkcionalitu. Súčasťou tohto projektu bude aj zapracovanie opatrení Stratégie
adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy schválený uznesením vlády
SR č. 148/2014 (https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmenyklimy/ nas-sr-2014.pdf).
Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.
Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných
látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané do
verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou, vsakovacím
vrtom) do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači ropných látok.
Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj
zákona o odpadoch (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela).
Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES;
najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej
smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je
právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/). Osobitne
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požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd,
povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie
(stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť v dokumentácii pre
územné aj stavebné rozhodnutie.
Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie a
ostatných vodných stavieb.
Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
Zároveň žiadame jednotlivé body nášho vyjadrenia v odôvodnení rozhodnutia vyhodnotiť podľa
§20a zákona EIA.
12. Občianskej združenie Šalková, Hronská 4, 974 06 Banská Bystrica, list zo dňa 26.06.2018,
konštatuje:
Na základe skutočnosti, že predmetnému konaniu chceme doručiť svoje kvalifikované
písomné stanovisko, je nevyhnutné, aby sme mali možnosť nahliadnuť do spisu číslo: OU-BBOSZP3-2018/019442-002. Z uvedeného dôvodu Vás žiadame, aby sme boli účastníkmi konania
vedeného Okresným úradom pod č. spisu OU-BB-OSZP3-2018/019442-002.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, upovedomil
listom č. OU-BB-OSZP3-2018/019442-024 zo dňa 03.07.2018 o predĺžení lehoty na vydanie
rozhodnutia v zisťovacom konaní v predĺženej lehote – a to o 60 dní.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, upovedomil
účastníkov konania o podkladoch pre vydanie rozhodnutia zo zisťovacieho konania a možnosť sa
pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu zistenia, poprípade navrhnúť
jeho doplnenie, listom č. OU-BB-OSZP3-2018/019442-026 zo dňa 09.07.2018.
Dňa 11.07.2018 bol na Okresnom úrade Banská Bystrica, odbore starostlivosti o životné
prostredie zaevidovaný mail od Združenia domových samospráv, predmetom ktorého bola
žiadosť o kópiu podkladov podľa § 23 ods. 1 Správneho poriadku a určenie primeranej lehoty na
vyjadrenie. Okresný úrad Banská Bystrica predmetnej žiadosti nevyhovel. Žiadateľ mal právo
nazerať do spisu a robiť si z neho výpisky, za prítomnosti zástupcu správneho orgánu, na základe
čoho by si správny orgán urobil záznam obsahujúci požadované údaje.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, pri rozhodovaní
o tom, či sa zmena navrhovanej činnosti bude posudzovať podľa zákona o EIA prihliadalo na
stanoviská predložené k oznámeniu o zmene činnosti, a pri konečnom rozhodovaní primerane
použilo kritériá pre zisťovacie konanie, uvedené v prílohe č. 10 zákona o EIA.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe
preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, vyjadrení
subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného
prostredia podľa zákona o EIA, konštatuje, že zmena navrhovanej činnosti predstavuje taký
zásah do životného prostredia, ktorý v značnej miere môže ohrozovať životné prostredie
a zdravie obyvateľov záujmovej oblasti a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
rozhodnutia.
Z výsledkov zisťovacieho konania a po zohľadnení stanovísk doručených k oznámeniu
o zmene navrhovanej činnosti vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k zmene
navrhovanej činnosti, ktoré je potrebné zohľadniť v procese posudzovania navrhovanej činnosti.
Príslušný orgán zobral stanoviská na vedomie a zapracuje ich do rozsahu hodnotenia podľa § 30
ods. 2 zákona o EIA.
Na základe uvedeného bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.
23

Upozornenie:
Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec o rozhodnutí vydanom
v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má
zriadené a na úradnej tabuli obce.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Okresný úrad
Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, v lehote do 15 dní odo dňa jeho
oznámenia.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o EIA sa za deň doručenia rozhodnutia
považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods.
15 zákona o EIA.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 177 a zákona č. 162/2015 Z. z.
Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov až po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.
Doručuje sa:
1. Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
2. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
3. Občianskej združenie Šalková, Hronská 4, 974 06 Banská Bystrica
4. Mesto Banská Bystrica, primátor mesta, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
Na vedomie:
1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35
Bratislava
2. Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica
3. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica,
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Banská Bystrica, Komenského 27,
974 01 Banská Bystrica
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 974 01
Banská Bystrica
6. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor krízového riadenia, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05
Banská Bystrica
7. Štátna ochrana prírody, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
8. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 01
Banská Bystrica
9. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1,
974 05 Banská Bystrica - Odpadové hospodárstvo
- Ochrana prírody a krajiny
- Štátna vodná správa
- Ochrana ovzdušia

Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru
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