OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám, Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
Číslo: OU-BB-OSZP3-2019/003399-045

Banská Bystrica 04.03.2019

ROZSAH HODNOTENIA
určený podľa § 30 ods. 1, 2, 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre hodnotenie vplyvov zmeny navrhovanej
činnosti „Zhodnocovanie odpadov Marius Pedersen, a.s., prevádzka Banská Bystrica – Šalková:
zvýšenie kapacity a rozšírenie činností“
Navrhovateľ Marius Pedersen, a.s., Trenčín, 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:
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.
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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.
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 činnost. Príslušný orgán zobral stanoviská na vedomie a zapracoval ich do rozsahu
hodnotenia podľa § 30 ods. 2 zákona o EIA, ktorý je nasledovný:

1 ROZSAH HODNOTENIA
1.1 Všeobecné podmienky
1.1.1 Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie Správy o hodnotení tak, aby bol vyhodnotený vplyv
zmeny navrhovanej činnosti „Zhodnocovanie odpadov Marius Pedersen, a.s., prevádzka
Banská Bystrica – Šalková: zvýšenie kapacity a rozšírenie činností“. Vzhľadom na
povahu a rozsah zmeny navrhovanej činnosti a jej lokalizáciu je potrebné, aby správa
o hodnotení obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 11 zákona
o EIA, primerane charakteru zmeny navrhovanej činnosti.
1.1.2 Navrhovateľ doručí okresnému úradu kompletné vyhotovenie Správy o hodnotení v počte
2 kusov, jedno samostatné všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie a 1x správu o
hodnotení na elektronickom nosiči dát. Okresný úrad v prípade potreby spresní konečný
počet dokumentácií.
1.1.3 Pre hodnotenie navrhovanej činnosti sa nestanovuje časový harmonogram ani žiadne
špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia.

1.2 Špecifické požiadavky
Zo stanovísk doručených k zámeru o zmene navrhovanej činnosti vyplynula potreba
v správe o hodnotení podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy otázok súvisiacich so zmenou
navrhovanej činnosti:
Ovzdušie:
1.2.1 Požadujeme od navrhovateľa aby určil , akým spôsobom sa vysporiada resp. aké
technické a technologické opatrenia príjme na elimináciu zápachu pri samotnej
prevádzke navrhovanej činnosti, v súlade s prílohou č. 3 vyhl. 410/2012 Z.z. II. časti
a bodu 4.
1.2.2 Doplniť fugitívne emisie pachových látok a vyšpecifikovať iné znečisťujúce látky
1.2.3 Podrobnejší opis šírenia zápachu - vypracovať rozptylovú štúdiu
Voda:
1.2.4 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.
1.2.5 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.
Doprava:
1.2.6 Špecifikovať pôvod odpadov, dopravné trasy ich dovozu a spôsob ich prepravy (v akých
obaloch, resp. kontajneroch, kedy sa budú prepravovať a kde a ako sa s nimi bude
nakladať po dovezení resp. vyložení )
1.2.7 Podrobnejšie vyhodnotiť vplyv na životné prostredie – ovzdušie z hľadiska zvýšených
nárokov na dopravu a emisie, špecifikovať zabezpečenie vozidiel voči úniku zápachu
a zapáchajúcich odpadov pri dovoze a pri odchode „prázdnych“ vozidiel;
1.2.8 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).
1.2.9 Vyhodnotiť predpokladaný nárast dopravy a jej vplyv na okolité prostredie a chránené
objekty podľa predpokladaného trasovania pri dovoze odpadu a odvoze energokompostu
Príroda:
1.2.10 Posúdiť vplyv navrhovanej činnosti na chránené územia národnej sústavy a siete
NATURA 2000 a to aj vo vzťahu k materiálovým a dopravným tokom;

Použitie:
1.2.11 Zdokumentovať zdroje a zloženie spracovaného odpadu, ktoré má vplyv na kvalitu a účel
jeho zhodnocovania a následného využitia;
1.2.12 Žiadame podrobnejšie opísať výstupy z procesu zhodnocovania, vrátane v akom
množstve sa využije nevyužitý kompost na rekultiváciu skládky odpadov, podrobnejšie
vyhodnotiť odôvodnenie činnosti,
1.2.13 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
1.2.14 aké množstvo tzv. „biopaliva“ ročne vznikne a kde skončí
1.2.15 požadujeme predložiť spôsob, frekvenciu kontroly technických parametrov a obsahu
rizikových prvkov v tzv. „biopalive“
Technológia:
1.2.16 Podrobnejšie opísať spôsob úpravy dovezeného odpadu a následnú homogenizáciu na
založenie kompostovacej základky, so všetkými vstupnými odpadmi na správny priebeh
kompostovania činnosťou R3, aby sa zabezpečil správny pomer C/N, a zamedzilo sa
šíreniu zápachu;
1.2.17 Podrobnejšie vyšpecifikovať, v akých rozmeroch a v akom časovom horizonte sa bude
vytvárať a následne naplní kompletná hrobľa, pripravená na proces kompostovania
činnosťou R3 tak, aby bola pripravená na prekopávanie/prevzdušňovanie a meranie
teploty, aby sa do nej už nezasahovalo pridávaním iných odpadov;
1.2.18 Akým spôsobom zabezpečí navrhovateľ dodržanie § 11 ods. 8, 9, 10 Vyhlášky, ak bude
skladovať biologicky rozložiteľný odpad;
1.2.19 Podrobnejšie objasniť a vysvetliť proces kompostovania, vzhľadom k tomu, že
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, ale
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.
1.2.20 Je potrebné konkretizovať odpad s k. č. 20 02 03.
1.2.21 Zadefinovať vstup všetky odpadov podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov, ktoré sú predmetom zhodnocovania, s kvantitatívnym
množstvom pre každý jeden druh odpadu.

Zdravie obyvateľstva:
1.2.22 Vyhodnotiť predpokladaný vplyv pachových látok na dotknuté obytné prostredie
a preukázať zabezpečenie protipachových opatrení pri prevádzkovaní kompostárne.
1.2.23 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.
1.2.24 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).
Rôzne:
1.2.25 Posúdiť vplyv navrhovanej činnosti vo vzťahu k strategickým dokumentom, napr. PHSR
BBSK, 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. Obmedziť
dovoz odpadov len z regiónu Banská Bystrica.

2 UPOZORNENIE
Podľa § 30 ods. 6 zákona EIA platnosť rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej
zmeny, určeného podľa odseku 1, je tri roky od jeho určenia, ak sa v harmonograme neurčí inak.
Podľa § 30 ods. 7 zákona EIA navrhovateľ v spolupráci s dotknutou obcou bezodkladne
informuje verejnosť o určenom rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a jeho
harmonograme spôsobom v mieste obvyklým.
Podľa § 30 ods. 8 zákona EIA verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj,
dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej
činnosti do 10 pracovných dní od jeho zverejnenia podľa § 30 ods. 7 zákona EIA, na Okresný
úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, ako aj
elektronicky na e-mail: zuzana.adamekova@minv.sk, ktorý ich po vyhodnotení doručí
navrhovateľovi.

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
5. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35
Bratislava
6. Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica
7. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica,
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Banská Bystrica, Komenského 27,
974 01 Banská Bystrica
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 974 01
Banská Bystrica
10. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor krízového riadenia, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05
Banská Bystrica

11. Štátna ochrana prírody, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
12. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 01
Banská Bystrica
13. 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

