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OKRESNÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Považská Bystrica

OU-PB-OSZP-2021/009938-018

01. 12. 2021

Rozhodnutie
vydané v zisťovacom konaní
Popis konania / Účastníci konania
ENVICONSULT spol. s r. o., Obežná 7, 010 08 Žilina
Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica
Výrok
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa
§ 1 a § 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 ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v
spojení s § 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 (ďalej len ,,zákon“) rozhodol podľa § 29 ods. 11 zákona a § 46
a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní
zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti ,,Zníženie emisnej záťaže a zvýšenie účinnosti vysokoúčinnej
kombinovanej výroby elektriny a tepla v teplárni Považská Bystrica“, navrhovateľa ENVICONSULT spol. s r. o.,
Obežná 7, 010 08 Žilina, IČO: 31604528 takto:
Zmena navrhovanej činnosti ,,Zníženie emisnej záťaže a zvýšenie účinnosti vysokoúčinnej kombinovanej výroby
elektriny a tepla v teplárni Považská Bystrica“ uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti,
ktorá sa bude realizovať v katastrálnom území obce Považská Bystrica, na pozemku KN – C par. č. 5736/170,
5736/554, 5736/572, 5736/685, 5558/12,
sa nebude 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.
V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona sa určujú nasledujúce podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie
vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie:
1. Prevádzkovateľ po úspešnom skončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie predloží inšpekcii
žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku ,,Paroplynový zdroj Považská Bystrica“ súčasťou
ktorej bude vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu.
2. Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a
technickými normami.
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3. Všetky miesta, na ktorých sa bude zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami, musia byť vyhotovené tak, aby spĺňali
požiadavky § 39 vodného zákona a Vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho
zhoršenia vôd.
4. V projektovej dokumentácií uviesť miesto zhromažďovania a skladovania jednotlivých druhov odpadov
vzniknutých počas prevádzky plynových motorov, spôsob havarijného zabezpečenia týchto miest a predpokladané
množstvo odpadov.
5. V projektovej dokumentácií riešiť vybudovanie meracích miest na komínoch, v súlade s požiadavkami právnych
predpisov na úseku ochrany ovzdušia.
6. K žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia doložiť východiskovú správu podľa § 8 zákona o IPKZ.
7. Pri výjazde mechanizmov zo staveniska je potrebné zabezpečovať počas celej doby výstavby ich čistenie, aby
nedochádzalo k znečisťovaniu okolia stavby.
Odôvodnenie
1. Úkony pred vydaním rozhodnutia
Navrhovateľ ENVICONSULT spol. s r. o., Obežná 7, 010 08 Žilina, IČO: 31604528, ktorá na základe plnej moci
zastupuje spoločnosť TEPLÁREŇ Považská Bystrica s. r. o., Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36
300 683, predložil dňa 27. 09. 2021 Okresnému úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie
podľa § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. d) zákona oznámenie o zmene navrhovanej činnosti ,,Zníženie
emisnej záťaže a zvýšenie účinnosti vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla v teplárni Považská
Bystrica“, vypracované v súlade s § 22 ods. 3 a prílohy č. 8a zákona na vykonanie zisťovacieho konania podľa
zákona.
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie vyzval navrhovateľa listom číslo: OUPB-OSZP-2021/009938-002, zo dňa 15. 10. 2021 na doplnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti ,,Zníženie
emisnej záťaže a zvýšenie účinnosti vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla v teplárni Považská
Bystrica“. Navrhovateľ doplnil podanie o zmene navrhovanej činnosti ,,Zníženie emisnej záťaže a zvýšenie účinnosti
vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla v teplárni Považská Bystrica“ elektronicky dňa 18. 10. 2021
a písomne listom číslo: 576/21 zo dňa 18.10.2021, ktoré bolo doručené tunajšiemu orgánu dňa 19. 10. 2021 (číslo
záznamu: 0033432/2021).
Okresný úrad Považská Bystrica oznámil všetkým známym účastníkom konania, že dňom doručenia oznámenia
o zmene navrhovanej činnosti sa začalo podľa § 18 správneho poriadku konanie vo veci posudzovania
predpokladaných vplyvov na životné prostredie.
Okresný úrad Považská Bystrica dňa 15. 10. 2021 zverejnil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29
ods. 6 zákona na svojom webovom sídle, na úradnej tabuli Okresného úradu, na Centrálnej úradnej tabuli Okresného
úradu a na stránke ministerstva. Dňa 22. 10. 2021 Okresný úrad Považská Bystrica zaslal listom číslo: OU-PBOSZP-2021/009938-008 oznámenie o zmene navrhovanej činnosti dotknutej obci, ktorá podľa § 29 ods. 8 zákona
zverejni informáciu pre verejnosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli.
Zároveň Okresný úrad Považská Bystrica zaslal listom číslo: OU-PB-OSZP-2021/006634-009 zo dňa 22. 10. 2021
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí zisťovacieho konania o zmene navrhovanej
činnosti rezortnému orgánu (Ministerstvo hospodárstva SR), povoľujúcemu orgánu (Slovenská inšpekcia životného
prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina), dotknutému orgánu (Okresný úrad Považská Bystrica, odbor
starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti
o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva, Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné
prostredie, úsek ochrany ovzdušia, Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia, Okresný úrad
Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti
o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia v sídle kraja, Okresné
riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so
sídlom v Považskej Bystrici, Trenčiansky samosprávny kraj) a navrhovateľovi.
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2. Vyjadrenie k podkladom pre vydanie rozhodnutia
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 a k zákonu je zaradený do kapitoly
2. položka číslo1: Tepelné elektrárne a ostatné zariadenia na spaľovanie s tepelným výkonom – Časť B (zisťovacie
konanie) od 50 MW do 300 MW a podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona ktoré úrad
vykonal podľa § 29 ods. 2 zákona.
Opis zmeny navrhovanej činnosti:
Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je osadenie 2 plynových motorov s celkovým inštalovaným elektrickým
výkonom do 18,8 MWe a tepelným výkonom do 20 MWt. Plynové motory budú zabezpečovať produkciu elektriny
a tepla podľa potrieb Teplárne s možnosťou rýchleho nábehu do prevádzky pre poskytovanie podporných služieb a
potreby dodávky do horúcovodnej siete a elektrizačnej sústavy, a to v režime vysokoúčinnej kombinovanej výroby
elektriny a tepla (KVET).
Inštalovaný elektrický výkon zariadenia bude v rozmedzí 15 až 18,8 MW, v závislosti od použitej technológie.
Pripojenie na distribučnú sústavu bude realizované prostredníctvom jestvujúceho odovzdávacieho miesta, bez
nutnosti investícií na strane prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Dodávka elektriny do sústavy neprevýši
jestvujúcu maximálnu rezervovanú kapacitu.
Navrhované plynové motory budú využívať infraštruktúru existujúcej Teplárne. Budú vykonané stavebné úpravy
existujúcich objektov. Do pôvodného priestoru zrušenej bývalej uhoľnej kotolne sa umiestni nová technológia
plynových motorov. Predmetom realizácie budú aj nové komínové telesá vedené interiérom stavby cez vyššie
podlažie nad úroveň strechy.
Účel a využitie stavby ako celku sa nebude meniť, naďalej slúži ako centrálny zdroj tepla. Vplyvom zmeny užívania
kotolne, resp. modernizácie kotolne dôjde k vnútorným úpravám objektu vrátane zväčšenia stavebných otvorov.
Nosné konštrukcie objektu ostanú zachované. V zimnom období budú prevádzkované plynové motory a v denných
hodinách s vysokou cenou elektriny aj plynová turbína, pričom zvyšné teplo bude akumulované a využívané v
nočných hodinách. Zálohu poskytnú plynové kotly. V letnom období budú prevádzkované plynové motory. Zálohu
poskytnú plynové kotly. V prechodovom období bude prevádzkovaná plynová turbína alebo plynové motory, v
závislosti od dopytu po teple. Zariadenia budú celoročne ponúkať a poskytovať podporné služby prevádzkovateľovi
prenosovej sústavy. Oproti súčasnému stavu je plánovaná úspora paliva, zníženie emisií a zvýšenie účinnosti, a to
predovšetkým v letnom období.
Vzhľadom na pomerne veľkú vzdialenosť od obývaného územia (cca 650 m) a aj vzhľadom k tomu, že sa
nepredpokladá výraznejší dopravný ruch v súvislosti s inštaláciou plynových motorov, budú vplyvy na obyvateľstvo
minimálne. Uvedené umocňuje aj fakt, že medzi lokalitou Teplárne a obytným územím sa nachádza hustá zástavba
priemyselnej zóny. Areál Teplárne je umiestnený v okrajovej časti tejto zóny.
Príslušnému orgánu doručili podľa § 29 ods. 9 zákona svoje písomné stanoviská v zákonom stanovenom termíne k
predmetnej zmene navrhovanej činnosti tieto dotknuté orgány:
2.1. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy
(listom číslo: OU-PB-OSZP-2021/010694-002 zo dňa 25. 10. 2021, doručený dňa 26. 10. 2021) uvádza: ,,Z
hľadiska sledovania záujmov štátnej vodnej správy je navrhovaná činnosť podľa predloženého oznámenia k zmene
navrhovanej činnosti možná za podmienok:
• Charakter navrhovanej činnosti vytvára predpoklad zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami. Zaobchádzanie s
nimi upravuje § 39 vodného zákona, podľa ktorého ten, kto zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, je povinný
dodržiavať osobitné predpisy (vyhláška MŽP SR č. 200/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní
so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd,
zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
a povinný urobiť potrebné opatrenia, aby pri zaobchádzaní s nimi nevnikli do povrchových alebo podzemných vôd
a neohrozili ich kvalitu.
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej vodnej správy
nepožaduje, aby predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo posudzované podľa zákona č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov“.
Podmienky sú akceptované v podmienke č. 3 tohto rozhodnutia.
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Vyjadrenie: Akceptuje sa v podmienke č. 3 tohto rozhodnutia.
2.2. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia (listom číslo: OU-PB-OKR-2021/010817-002 zo
dňa 26. 10. 2021, doručený dňa 27. 10. 2021) uvádza: ,,K uvedenej zmene navrhovanej činnosti objektu: Tepláreň
Považská Bystrica, s. r. o., Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 300 683 ,, Zníženie emisnej záťaže
a zvýšenie účinnosti vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla v teplárni Považská Bystrica“ nemá z
hľadiska civilnej ochrany žiadne pripomienky“.
Vyjadrenie: Akceptuje sa
2.3. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (listom číslo: OU-PBOCDPK-2021/010746-002 zo dňa 25. 10. 2021, doručený dňa 27. 10. 2021) uvádza: ,,Tunajší cestný správny orgán
vykonávajúci štátnu správu pre cesty II. a III. Triedy na území okresov Považská Bystrica, Púchov prerokoval žiadosť
o stanovisko k uvedenej činnosti a nevyžaduje posudzovanie vplyvov na ŽP“
Vyjadrenie: Akceptuje sa.
2.4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, oddelenie požiarnej prevencie
(listom číslo: ORHZ-PB1-2021/000180-001 zo dňa 25. 10. 2021, doručený dňa 28. 10. 2021) uvádza: ,,Okresné
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici k vyššie uvedenej veci nemá pripomienky.
Na posudzovaní predloženého oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z.
netrváme“.
Vyjadrenie: Akceptuje sa.
2.5. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného
povoľovania a kontroly (list číslo: 10089/77/2021-40649/2021 zo dňa: 02. 11. 2021, doručený dňa 04. 11.
2021) uvádza: ,,Prevádzka ,,Paroplynový zdroj Považská Bystrica“, prevádzkovateľa TEPLÁREŇ Považská
Bystrica s. r. o., Robotnícka 2160, 017 34 Považská Bystrica, má vydané integrované povolenie č.
7523-28624/2009/Rek/770660204 zo dňa: 07. 09. 2009 v znení neskorších zmien, prehodnotené rozhodnutím
č. 5839/77/2021-22541/2021/770660204/Z22 zo dňa 23.06.2021. Inšpekcia je v konaní o posúdení vplyvov
navrhovanej zmeny činnosti na životné prostredie dotknutým orgánom štátnej správy. V stavebnom konaní bude
inšpekcia povoľujúcim orgánom (stavebným úradom) pre vydanie stavebného povolenia v integrovanom konaní.
Inšpekcia súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti za splnenia nasledujúcich podmienok:
• Prevádzkovateľ po úspešnom skončení procesu posudzovania vplyvov na ŽP predloží inšpekcii žiadosť o vydanie
zmeny integrovaného povolenia (ďalej len ,,IP“) pre prevádzku ,,Paroplynový zdroj Považská Bystrica“, súčasťou
ktorej bude vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu.
• Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a
technickými normami.“
• Všetky miesta, na ktorých sa bude zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami, musia byť vyhotovené tak, aby spĺňali
požiadavky § 39 vodného zákona a Vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti a
zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho
zhoršenia vôd.
• V projektovej dokumentácií uviesť miesto zhromažďovania a skladovania jednotlivých druhov odpadov
vzniknutých počas prevádzky plynových motorov, spôsob havarijného zabezpečenia týchto miest a predpokladané
množstvo odpadov.
• V projektovej dokumentácií riešiť vybudovanie meracích miest na komínoch, v súlade s požiadavkami právnych
predpisov na úseku ochrany ovzdušia.
• K žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia doložiť východiskovú správu podľa § 8 zákona o IPKZ.
Podmienky sú akceptované v podmienkach č. 1 až 6 tohto rozhodnutia.
Vyjadrenie: Akceptuje sa v podmienkach č. 1 až 6 tohto rozhodnutia.
2.3 Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového
hospodárstva (listom číslo: OU-PB-OSZP-2021/010688-002 zo dňa 08. 11. 2021, doručený dňa 08. 11. 2021)
uvádza: ,,Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového
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hospodárstva súhlasí so zmenou navrhovanej činnosti ,,Zníženie emisnej záťaže a zvýšenie účinnosti vysokoúčinnej
kombinovanej výroby elektriny a tepla v teplárni Považská Bystrica, navrhovateľa TEPLÁREŇ Považská Bystrica,
s. r. o., Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 300 683 bez pripomienok. Zároveň ste nás požiadali o
vyjadrenie názoru, či predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti má alebo nemá byť posudzované podľa
zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Z pohľadu štátnej správy odpadového hospodárstva predložené oznámenie
o zmene navrhovanej činnosti neodporúčame ďalej posudzovať podľa citovaného zákona“.
Vyjadrenie: Akceptuje sa.
2.4 Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia
(listom číslo: OU-PB-OSZP-2021/010741 zo dňa 02. 11. 2021, doručený 10. 11. 2021) uvádza: ,,Okresný úrad
Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia k vyššie uvedenej
zmene navrhovanej činnosti nemá pripomienky. Na posudzovaní predloženého oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. netrváme a odporúčame ukončiť proces posudzovania vplyvov na
životné prostredie v štádiu zisťovacieho konania“.
Vyjadrenie: Akceptuje sa.
Mesto Považská ako dotknutá obec oznámilo, že o zmene navrhovanej činnosti informovalo verejnosť
prostredníctvom úradnej elektronickej tabule Mesta Považská Bystrica, centrálnej úradnej elektronickej tabuli a na
úradnej tabuli Mesta Považská Bystrica v čase od 28. 10. 2021 do 12. 11. 2021 a zároveň oznámilo kde, kedy možno
do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky
podávať.
V zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku Okresný úrad Považská Bystrica dal možnosť známym účastníkom konania
listom číslo: OU-PB-OSZP-2021/009938-016 zo dňa 10. 11. 2021 aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadrili k
jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhli jeho doplnenie do 5 pracovných dní od doručenia tohto
upovedomenia aj ústne do zápisnice a formou nahliadnutia do spisu na Okresnom úrade Považská Bystrica, v súlade
s § 23 ods. 1 správneho poriadku.
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie je konaním pred povoľovacou činnosťou a predmetom je posúdenie
vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie. Proces zisťovacieho konania má poskytnúť základné
informácie a hodnotenia, nepredstavuje žiadny druh povolenia a takéto povolenia nenahrádza. Všetky relevantné
požiadavky budú riešené v rámci následných povoľovacích konaní.
Cieľom je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov,
nevytvára však vecný ani časový priestor na posúdenia navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií
stavebného úradu.
3. Odôvodnenie vydania rozhodnutia a úvahy, ktoré boli použité pri hodnotení kritérií pre zisťovacie konanie podľa
prílohy č. 8a zákona o posudzovaní vplyvov
Príslušný orgán na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a stanovísk k nemu doručených a podľa kritérií
pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona a uvedených v prílohe č. 8a zákona zistil nasledujúce skutočnosti.
I. Povaha a rozsah navrhovanej činnosti
1. Rozsah navrhovanej činnosti
Predmetom zmeny navrhovanej činnosti osadenie 2 plynových motorov s celkovým inštalovaným elektrickým
výkonom do 18,8 MWe a tepelným výkonom do 20 MWt. Plynové motory budú zabezpečovať produkciu elektriny
a tepla podľa potrieb Teplárne s možnosťou rýchleho nábehu do prevádzky pre poskytovanie podporných služieb a
potreby dodávky do horúcovodnej siete a elektrizačnej sústavy, a to v režime vysokoúčinnej kombinovanej výroby
elektriny a tepla (KVET).
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Inštalovaný elektrický výkon zariadenia bude v rozmedzí 15 až 18,8 MW, v závislosti od použitej technológie.
Pripojenie na distribučnú sústavu bude realizované prostredníctvom jestvujúceho odovzdávacieho miesta, bez
nutnosti investícií na strane prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Dodávka elektriny do sústavy neprevýši
jestvujúcu maximálnu rezervovanú kapacitu.
Navrhované plynové motory budú využívať infraštruktúru existujúcej Teplárne. Budú vykonané stavebné úpravy
existujúcich objektov. Do pôvodného priestoru zrušenej bývalej uhoľnej kotolne sa umiestni nová technológia
plynových motorov. Predmetom realizácie budú aj nové komínové telesá vedené interiérom stavby cez vyššie
podlažie nad úroveň strechy.
Účel a využitie stavby ako celku sa nebude meniť, naďalej slúži ako centrálny zdroj tepla. Vplyvom zmeny užívania
kotolne, resp. modernizácie kotolne dôjde k vnútorným úpravám objektu vrátane zväčšenia stavebných otvorov.
Nosné konštrukcie objektu ostanú zachované. V zimnom období budú prevádzkované plynové motory a v denných
hodinách s vysokou cenou elektriny aj plynová turbína, pričom zvyšné teplo bude akumulované a využívané v
nočných hodinách. Zálohu poskytnú plynové kotly. V letnom období budú prevádzkované plynové motory. Zálohu
poskytnú plynové kotly. V prechodovom období bude prevádzkovaná plynová turbína alebo plynové motory, v
závislosti od dopytu po teple. Zariadenia budú celoročne ponúkať a poskytovať podporné služby prevádzkovateľovi
prenosovej sústavy. Oproti súčasnému stavu je plánovaná úspora paliva, zníženie emisií a zvýšenie účinnosti, a to
predovšetkým v letnom období.
Vzhľadom na pomerne veľkú vzdialenosť od obývaného územia (cca 650 m) a aj vzhľadom k tomu, že sa
nepredpokladá výraznejší dopravný ruch v súvislosti s inštaláciou plynových motorov, budú vplyvy na obyvateľstvo
minimálne. Uvedené umocňuje aj fakt, že medzi lokalitou Teplárne a obytným územím sa nachádza hustá zástavba
priemyselnej zóny. Areál Teplárne je umiestnený v okrajovej časti tejto zóny.
Okresný úrad Považská Bystrica sa stotožňuje s opisom uvedeným v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, tento
opis nepovažujeme za potrebné doplniť a ani z doručených stanovísk táto potreba nevyplynula.
2. Súvislosť s inými činnosťami
Zmenou navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú priame ani nepriame narušenia pohody kvality života. Doprava
počas navrhovanej činnosti – pre vykonávanie stavebných prác na úprave objektu kotolne bude vedená po
existujúcich komunikáciách. Počas prevádzky nie sú nároky na žiadne dopravné napojenia. Navrhovaná zmena
nevyvolá žiadne nároky na zvýšenie prepravy. Plánovaná realizácia zmeny navrhovanej činnosti – inštalácia
plynových motorov nadväzuje na rozsiahle investície realizujúce sa v energetických zariadeniach navrhovateľa.
Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti bude zdroj na vysoko účinnú, kombinovanú výrobu elektriny a tepla.
Takýto zdroj je aj z pohľadu Európskej únie považovaný za jeden z najekologickejších a najefektívnejších spôsobov
výroby elektriny a tepla, s citeľne nižšou enviromentálnou záťažou. Touto investíciou sa výrazne zlepšili technické
parametre účinnosti nových energetických zariadení a výrazne sa znížili nároky na chladenie a produkciu emisií do
ovdzušia. Zmena navrhovanej činnosti súvisí s existujúcou činnosťou v dotknutom území. Z pripomienok subjektov
konania nevyplynula potreba hodnotenia súvisiacich činností.
3. Požiadavky na vstupy
ZÁBER PÔDY - zmena navrhovanej činnosti sa bude realizovať vnútri existujúceho areálu Teplárne na plochách,
ktoré sú v katastri nehnuteľnosti vedené ako zastavaná plocha a nádvorie. Zmenou navrhovanej činnosti nedochádza
k trvalému ani dočasnému záberu lesných pozemkov, nedochádza ani k trvalému ani dočasnému záberu pôdy.
Zmenou navrhovanej činnosti nedochádza k zmene druhu pozemku.
SPOTREBA VODY - pitná voda je odoberaná z verejného vodovodu cez vodovod z priemyselného areálu bývalých
Považských strojárni, technologická voda je odoberaná z povrchovej vody (rieka Váh) odbernými objektmi v areáli
prevádzky, ktoré pozostávajú z troch jestvujúcich studní, požiarna voda bude dodávaná z jestvujúceho požiarneho
vodovodu. V dôsledku zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k nárastu potreby technologickej ani pitnej vody.
ENERGETICKÉ ZDROJE - napojenie plynových motorov a ostatných súvisiacich zariadení je riešené z jestvujúcej
rozvodne NN.
SUROVINOVÉ ZDROJE – elektrina – bude v objektoch využívaná na osvetlenie, vetranie a napojenie nových
technologických zariadení. Napojenie plynových motorov a ostatných súvisiacich zariadení je riešené z jestvujúcej
rozvodne NN. Navrhovanou zmenou sa spôsob napojenia elektrickou energiou nemení.
Plyn – plynové motory budú súčasťou komplexu tepelného zdroja paroplynového cyklu. Zemný plyn do areálu
sa privádza plynovodom. Inštaláciou plynových motorov bude potrebné vybudovanie novej plynovej prípojky z
jestvujúcej regulačnej stanice do priestoru objektu bývalej uhoľnej kotolne.
Stlačený vzduch – pre zabezpečenie potreby stlačeného vzduchu bude vybudovaná nová kompresorová stanica,
ktorá bude vyrábať stlačený vzduch na dvoch tlakových úrovniach.
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Močovina – zásobovanie roztokom močoviny bude zabezpečené z dvojplášťovej jimky umiestnenej v priestore časti
bývalej kotolne. Močovina sa bude využívať ako aditívum do plynových motorov, za účelom redukcie emisií NOx.
DOPRAVA A INÁ INFRAŠTRUKTÚRA - doprava pre vykonávanie stavebných prác na úprave objektu kotolne
bude vedená po existujúcich komunikáciách. Pri výjazde mechanizmov zo staveniska je potrebné zabezpečovať
počas celej doby výstavby ich čistenie, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia stavby. Počas prevádzky nie sú
nároky na žiadne dopravné napojenie. Navrhovaná zmena nevyvolá žiadne nároky na zvýšenie prepravy.
NÁROKY NA PRACOVNÉ SILY - inštaláciu plynových motorov budú realizovať vybraní dodávatelia. Pri
prevádzke nových plynových motorov sa nevytvoria žiadne nové pracovné miesta, budú využité jestvujúce pracovné
sily.
4. Údaje o výstupoch
ZDROJE ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA - celá prevádzka je v zmysle zákona o ochrane ovzdušia a vyhlášky MŽP
SR č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov zaradená medzi veľké zdroje znečisťovania ovzdušia. Odvod
spalín z navrhovaných plynových motorov zabezpečia dva samostatné komíny s výškou 32,5 m.
ODPADOVÉ VODY - odpadové vody sú zaústené do jestvujúcej kanalizácie bývalých Považských strojární. V
areáli Teplárne je vybudovaná ČOV splaškových vôd pre budovu rozvodne, ktorá je zaústená do zbernej jamy a
odtiaľ sa prečerpávajú do jednotnej areálovej kanalizácie.
ODPADY – v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, sa predpokladá
v období výstavby a počas prevádzky vznik odpadov uvedených v tab.1.
Tab.1 Predpokladané druhy odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach v kotolni
Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu Kategória odpadu
08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N
08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 O
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O
15 01 02 Obaly z plastov O
15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie,
ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami N
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami N
17 01 01 Betón O
17 01 02 Tehly O
17 01 03 Obkladačky, dlaždice , keramika O
17 01 07 Zmesi betónu , tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O
17 02 01 Drevo O
17 02 02 Sklo O
17 02 04 Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami
17 02 03 Plasty O
17 04 05 Železo a oceľ O
17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O
17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O
17 06 04 Izolačné materiály O
17 09 04 Zmesový odpad zo stavieb a demolácii O
20 01 01 Papier a lepenka O
20 03 01 Zmesový komunálny odpad O
Spoločnosť TEPLÁREŇ Považská Bystrica má v zmysle vydaného integrovaného povolenia č. 7523-28624/2009/
Rek/770660204 zo dňa 07.09. 2009 udelený súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Množstvá odpadu nie
je možné určiť vzhľadom na skutočnosť, že plynové motory nebudú s celoročnou prevádzkou.
Z titulu inštalácie plynových motorov sa štruktúra produkovaných odpadov nezmení, je predpoklad, že inštaláciou
plynových motorov zostane produkcia odpadov na prakticky rovnakej úrovni vzhľadom na variabilný prevádzkový
režim.
ZDROJE ŽIARENIA, TEPLA A ZÁPACHU - pri prevádzke plynových motorov vzniká určité množstvo tepla.
Tepelná energia pre pokrytie tepelných strát objektu bude krytá stratovým teplom z technológie plynových motorov.
Iné sprievodné javy ako zápach a žiarenie pri prevádzke plynových motorov nevznikajú.
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5. Pravdepodobnosť účinkov na zdravie obyvateľstva
Zmenou navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú významné negatívne účinky na zdravie obyvateľstva. Realizácia
zmeny činnosti sa nespája s produkciou znečisťujúcich látok ani akýchkoľvek nebezpečných, jedovatých alebo
zdraviu škodlivých látok.
Účinky na zdravie nepresiahnu prípustné limity definované platnou legislatívou na úseku ochrany zdravia. Zmenou
navrhovanej činnosti sa neočakávajú kumulatívne alebo synergické účinky na zdravie obyvateľstva. Z pripomienok
subjektov konania nevyplynuli požiadavky na upresnenie účinkov na zdravie obyvateľstva.
Nové zariadenie neovplyvňuje negatívnym spôsobom kvalitu životného prostredia v okolí teplárne. Oproti
súčasnému stavu nebude produkovať navrhovaná činnosť do ovzdušia ani do horninového prostredia či podzemných
vôd žiadne nové znečisťujúce látky.
Na základe výsledkov rozptylovej štúdie možno konštatovať, že posudzovaný zdroj znečisťovania ovzdušia spĺňa
požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené právnymi predpismi vo veciach ochrany ovzdušia z hľadiska rozptylu
emisií a pri daných parametroch zdroja je zabezpečený dostatočný rozptyl znečisťujúcich látok v ovzduší.
6. Ovplyvňovanie pohody života
ZDROJE HLUKU A VIBRÁCIÍ - súvislosti s prevádzkou kotolne je potrebné počítať s technologickými zdrojmi
hluku. V navrhovanej prevádzke na základe podkladov navrhovateľa reprezentujú predovšetkým zariadenia
vzduchotechniky, komíny a hluk samotných motorov. Obidve zariadenia budú umiestnené vo vnútorných priestoroch
bývalej uhoľnej kotolne. Inštalácia plynových motorov je situovaná v priemyselnej zóne v jej okrajovej časti v
dostatočnej vzdialenosti od obytných a oddychových zón. Od týchto území je objekt bývalej uhoľnej kotolne
oddelený hustou priemyselnou zástavbou, ktorá vytvára veľmi účinnú protihlukovú bariéru. Je preto reálny
predpoklad, že inštalácia nových plynových motorov ovplyvní svojou prevádzkou iba bezprostredné okolie.
Súčasťou oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je aj vypracovaná rozptylová štúdia. V rámci rozptylovej štúdie
je v dostatočnej miere vyhodnotený vplyv novej spaľovacej jednotky na okolie.
Zmena navrhovanej činnosti nespôsobí sociálne zmeny v demografii, tradičnom životnom štýle a zamestnanosti.
7. Celkové znečisťovanie a znehodnocovanie prostredia vrátane ovplyvňovania biodiverzity
Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k znečisťovaniu ani neznehodnocovaniu prostredia vrátane biodiverzity.
Nepredpokladá sa negatívne ovplyvňovanie biodiverzity.
8. Riziko nehôd s prihliadnutím najmä na použité látky a technológie, ako aj ďalšie možné riziká spojené s realizáciou
navrhovanej činnosti.
Zmenou navrhovanej činnosti sa nezmenia neznečisťujúce látky, nedôjde k produkcii nových nebezpečných ani
jedovatých látok. Zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje riziká pre zložky životného prostredia. Plánovaná
realizácia zmeny navrhovanej činnosti – inštalácia plynových motorov nadväzuje na rozsiahle investície realizujúce
sa v energetických zariadeniach navrhovateľa. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti bude zdroj na vysoko
účinnú, kombinovanú výrobu elektriny a tepla. Takýto zdroj je aj z pohľadu Európskej únie považovaný za jeden z
najekologickejších a najefektívnejších spôsobov výroby elektriny a tepla.
II. Miesto vykonávania navrhovanej činnosti
1. Súčasný stav využitia územia
Zmena navrhovanej činnosti sa bude realizovať v Trenčianskom kraji, okres Považská Bystrica, v obci Považská
Bystrica na pozemku KN – C par. č. 5736/170, 5736/554, 5736/572, 5736/685, 5558/12 v k. ú. Považská Bystrica.
Inštalácia plynových motorov sa bude vykonávať v priestoroch bývalej uhoľnej kotolne na pozemku KN – C
par. č. 5736/170 v katastrálnom území Považská Bystrica, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok
je umiestnených v I. stupni ochrany. Inštalácia plynových motorov sa bude vykonávať v jestvujúcom objekte
súpisné číslo 2107 – kotolňa v areáli Teplárne. Objekt je situovaný v južnej okrajovej časti areálu Teplárne v
priemyselnej zóne mesta Považská Bystrica. Najbližšie objekty bývania sú od predmetného objektu vzdialené cca
650 m východne. Zmenou navrhovanej činnosti sa nebude meniť spôsob využitia pozemku ani spôsob využitia
priľahlých pozemkov. Nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy ani k záberu lesných pozemkov.
2. Súlad zmeny navrhovanej činnosti s územnoplánovacou dokumentáciou
Zmena navrhovanej činnosti je v súlade s územným plánom Mesta Považská Bystrica. Plánovaná realizácia inštalácie
plynových motorov nadväzuje na rozsiahle investície realizujúce sa v energetických zariadenia navrhovateľa v
poslednej dekáde.
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3. Relatívny dostatok, kvalita a regeneračné schopnosti prírodných zdrojov v dotknutej oblasti a v horninovom
prostredí
Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na kvalitu a regeneračné schopnosti prírodných zdrojov v predmetnej
oblasti a v horninovom prostredí.
4. Únosnosť prírodného prostredia
4.1Vodné útvary
V dotknutom území sa nenachádzajú vodné útvary, vodné plochy, ochranné pásma vodárenských zdrojov ani
vodohospodársky chránená oblasť.
1.2 Mokrade
V dotknutom území ani v jeho okolí sa nevyskytujú mokrade, ktoré by mohli byť zmenou navrhovanej činnosti
ovplyvnené.
1.3 Pobrežné oblasti vrátane ústi riek
V dotknutom území ani v jeho okolí sa nevyskytujú pobrežné oblasti ani ústí riek, ktoré by mohli byť zmenou
navrhovanej činnosti ovplyvnené.
1.4 Pohoria a lesy
V dotknutom území sa nevyskytujú pohoria a lesy, ktoré by mohli byť zmenou navrhovanej činnosti ovplyvnené.
1.5 Chránené územia
V dotknutom území ani v jeho okolí sa nevyskytujú chránené krajinné územia, národné parky, chránený areál,
prírodná rezervácia, národná prírodná rezervácia, prírodná pamiatka, národná prírodná pamiatka, chránený krajinný
prvok. Zmena navrhovanej činnosti nebude ovplyvňovať ani zasahovať do chránených vtáčích území, území
európskeho významu, európskej sústavy chránených území (Natura 2000) ani do chránených vodohospodárskych
oblastí.
1.6 Oblasti významné z hľadiska výskytu, ochrany a zachovania vzácnych druhov fauny a flóry
V dotknutom území sa nevyskytujú oblasti významné z hľadiska výskytu, ochrany a zachovania vzácnych druhov
fauny a fĺóry (napr. chránené druhy a ich biotopy), ktoré by mohli byť navrhovanou činnosťou ovplyvnené. Zásahy
do biotopov v záujmovom území:
- podhorské krovinné vrbiny – bez zásahu,
- podhorský tok – bez zásahu
- biotop ľudských sídiel – bez zásahu
- poľnohospodárska pôda – bez zásahu
1.7 Únosnosť prírodného prostredia
V dotknutom území sa nevyskytujú oblasti, v ktorých už bola vyčerpaná únosnosť prírodného prostredia, ktoré by
mohli byť zmenou navrhovanej činnosti ovplyvnené.
1.8 Husto obývané oblasti
1.9 V dotknutom území sa nevyskytujú husto obývané oblasti, ktoré by mohli byť zmenou navrhovanej činnosti
ovplyvnené.
1.10 Historicky, kultúrne alebo archeologicky významné oblasti
V dotknutom území sa nevyskytujú historicky, kultúrne alebo archeologicky významné oblasti, ktoré by mohli byť
zmenou navrhovanej činnosti ovplyvnené.
III. Význam a vlastnosti očakávaných vplyvov
Zmena navrhovanej činnosti ,,Zníženie emisnej záťaže a zvýšenie účinnosti vysokoúčinnej kombinovanej výroby
elektriny a tepla v teplárni Považská Bystrica“ je navrhovaná v území s únosným zaťažením a vykonávanie
tejto zmeny vzhľadom na identifikované a kvantifikované negatívne vplyvy nespôsobí poškodzovanie životného
prostredia teda zhoršovanie jeho stavu znečisťovaním nad mieru ustanovenú osobitným predpismi.
Metodický postup hodnotenia zmeny navrhovanej činnosti bol vykonaný v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Význam očakávaných
vplyvov bol vyhodnotený vo vzťahu k povahe a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miestu vykonávania zmeny
navrhovanej činnosti s prihliadnutím najmä na pravdepodobnosť vplyvu, rozsah vplyvu, pravdepodobnosť vplyvu
presahujúceho štátne hranice, veľkosť a komplexnosť vplyvu, trvanie, frekvenciu a vratnosť vplyvu. Na základe
získaných výsledkov možno konštatovať, že zmena navrhovanej činnosti v posudzovanom území neprináša závažné
problémy, pre ktoré by bolo potrebné stanoviť ďalší postup hodnotenia vplyvov na životné prostredie.

Číslo spisu
OU-PB-OSZP-2021/009938

Por.č.záznamu
018

Číslo záznamu
0039022/2021

Typ záznamu
Externý odoslaný záznam

9 / 13

Forma originálu
hodnoverná elektronická

KÓPIA
Podľa § 29 zákona : ,,Ak sa rozhoduje o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude posudzovať podľa
tohto zákona, primerane sa použijú kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 8a, pričom príslušný orgán
prihliada aj na stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona“.
Podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je správny orgán povinný zistiť presne a úplne skutočný stav
veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov
konania. Podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné
vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a
spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán.
Predkladané oznámenie o zmene navrhovanej činnosti komplexne pomenúva a hodnotí vplyvy zmeny navrhovanej
činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia a na zdravie ľudí. Dostatočné množstvo informácií o dotknutom
území dáva predpoklad pre identifikáciu a riešenie problémov súvisiacich s prevádzkovaním navrhovanej činnosti.
Areál navrhovateľa, určený na vykonávanie navrhovanej činnosti, je vybudovaný a prevádzkovaný v súlade s
materiálnymi a technickými požiadavkami uvedenými v zákone č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, v zákone č. 39/2013 Z.
z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a v súvisiacich právnych predpisoch.
Význam očakávaných vplyvov bol hodnotený vo vzťahu k povahe a rozsahu navrhovanej činnosti, miestu
vykonávania navrhovanej činnosti s prihliadnutím najmä na pravdepodobnosť, veľkosť, trvanie a frekvenciu
vplyvov. Pri dodržiavaní základných prevádzkových, bezpečnostných požiadaviek a pravidiel pracovnej disciplíny
sa jedná o akceptovateľnú a nízko rizikovú činnosť. Na základe získaných výsledkov je možné konštatovať, že
navrhovaná činnosť v posudzovanom území neprináša žiadne významné environmentálne dopady, pre ktoré by bolo
potrebné stanoviť ďalší postup hodnotenia vplyvov na životné prostredie.
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie uvádza, že účasť verejnosti v zisťovacom
konaní je vymedzená podľa § 24 zákona a zároveň na zisťovacie konanie sa vzťahuje správny poriadok. Okresný
úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie postupoval v súlade s uvedenými ustanovenia.
Príslušný orgán umožnil v konaní vykonať písomné konzultácie, a to najmä prostredníctvom ustanovenia § 33 ods.
2 zákona č. 71/1967 Zb. t. j. možnosť zaslať písomné odôvodnené stanovisko ako aj vyjadrenie k predmetnému
zámeru navrhovanej činnosti čo bolo umožnené účastníkom konania a to v lehote do piatich pracovných dní od
doručenia výzvy (list číslo: OU-PB-OSZP-2021/009938-016 zo dňa 10. 11. 2021). Podľa § 21 správneho poriadku
správny orgán nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu,
alebo ak to ustanovuje osobitný zákon. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie v
konaní o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti nenariadil ústne pojednávanie podľa § 21 správneho poriadku,
nakoľko to nevyžadovala povaha veci.
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie zároveň uvádza, že predložená
dokumentácia bola v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o posudzovaní vplyvov zverejnená a verejnosti
dostupná na webovom sídle ministerstva, webovom sídle a úradnej tabuli príslušného úradu, a zároveň bola dostupná
prostredníctvom zverejnenia dotknutou obcou v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o posudzovaní vplyvov.
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie poukazuje na skutočnosť, že samotným
zaslaním stanoviska k zverejnenej dokumentácii je preukázaná realizácia práva na informácie o životnom prostredí a
skutočnosť oboznámenia sa so zverejnenou dokumentáciou deklaruje právo verejnosti efektívne presadzovať svoje
práva a záujmy.
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil
navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej
činnosti, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, možnosti realizácie opatrení
navrhnutých v zámere na odstránenie a zmiernenie nepriaznivých dopadov navrhovanej činnosti na životné
prostredie a zdravie obyvateľov, pričom zobral do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území
a skutočnosť, že navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených území európskeho významu Natura 2000. Pri
rozhodovaní použil kritéria podľa prílohy č. 8a zákona o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 92/2011/
EC o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie listom číslo: OU-PBOSZP-2021/009938-016 zo dňa 10. 11. 2021 zaslal účastníkom konania podklady v súvislosti s konzultáciami k
navrhovanej činnosti ,,Zníženie emisnej záťaže a zvýšenie účinnosti vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny
a tepla v teplárni Považská Bystrica“ a na vyjadrenie k podkladom v zmysle § 33 ods. 2 správneho zákona. Tunajší
úrad zaslal podklady účastníkom konania ako aj zverejnil na webovom sídle na ministerstve životného prostredia.
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Informácie o životnom prostredí, vrátane predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti, boli uvedené v oznámení
o zmene navrhovanej činnosti, ktoré bolo v súlade s ustanovením § 29 ods. 6 písm. b) zákona zverejnené
a verejnosti dostupné na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, zároveň bolo
dostupné prostredníctvom zverejnenia dotknutou obcou, v súlade s § 29 ods. 8 zákona.
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie pri svojom rozhodovaní prihliadal aj na
stanoviská povoľujúceho orgánu a dotknutej obce. K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti bolo doručených
celkom 7 stanovísk a vyjadrení od orgánov štátnej správy a samosprávy. Všetky tieto subjekty vyjadrili kladný
postoj k navrhovanej činnosti, nepoukázali na zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a podmienok ochrany
verejného zdravia a z ich stanovísk nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie
a zdravie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti. Okresný úrad
Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie akceptoval podmienky a pripomienky Slovenskej
inšpekcie životného prostredia, inšpektorát životného prostredia Žilina a podmienky Okresného úradu Považská
Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodnej správy a zahrnul ich do podmienok
tohto rozhodnutia. Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v
Považskej Bystrici, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky svoje písomné stanoviská k zámeru v
zákone stanovenom termíne ani do termínu vydania tohto rozhodnutia nedoručili. V zmysle § 29 ods. 9 zákona o
posudzovaní sa táto skutočnosť považuje za súhlasné stanovisko.
Do zisťovacieho konania o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti sa podľa § 24 zákona nezapojila dotknutá
verejnosť.
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie v zisťovacom konaní o posudzovaní
vplyvov navrhovanej činnosti nenariadil ústne pojednávanie podľa § 21 správneho poriadku, nakoľko si to povaha
veci nevyžadovala. Tunajší úrad umožnil v súlade s § 33 ods. 2 správneho zákona účastníkom konania vyjadriť
sa pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladom i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie má za to, že podklady doručené v
rámci vykonaného zisťovacieho konania, ku ktorým sa mohli účastníci konania a dotknuté orgány vyjadriť, sú
dostatočným podkladom na vydanie rozhodnutia. Doručené pripomienky neobsahujú také skutočnosti, ktoré by si
vyžadovali ústne pojednávanie. Ich objasnenie vyplynulo z údajov uvedených v oznámení o zmene navrhovanej
činnosti, zo stanoviska navrhovateľa k nim a zo všeobecne známych skutočností. Príslušný orgán má za to, že
k podkladom doručeným v rámci vykonaného zisťovacieho konania, sa mohli účastníci konania pred vydaním
rozhodnutia vyjadriť, ako aj k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie v súlade s ustanoveniami §33
ods. 2 správneho poriadku. Do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na tunajšom
úrade. O tejto možnosti bola verejnosť informovaná prostredníctvom webového sídla ministerstva. Oznámenie o
zmene navrhovanej činnosti bolo v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona zverejnené a verejnosti dostupné
na webovom sídle ministerstva, webovom sídle a úradnej tabuli príslušného orgánu a zároveň bolo dostupné
prostredníctvom zverejnenia dotknutou obcou.
Záverečné vyhodnotenie
Proces zisťovacieho konania má poskytnúť základné informácie o navrhovanej činnosti, definovať a zhodnotiť jej
vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia a navrhnúť opatrenia zabezpečujúce súlad navrhovaného riešenia
s požiadavkami súčasne platnej legislatívy o životnom prostredí, pred vypracovaním projektovej dokumentácie
navrhovanej činnosti a pred vydaním povolení podľa osobitných predpisov. Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
nie je povolením navrhovanej činnosti a ani takéto povolenia nenahrádza.
V rámci zisťovacieho konania bolo doručených 7 stanovísk od oslovených orgánov štátnej správy, samosprávy.
Orgány štátnej správy vo svojich stanoviskách nepožadovali navrhovanú činnosť ďalej posudzovať. Okresný úrad
Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe komplexného preskúmania predloženého
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, doručených vyjadrení a stanovísk a zhodnotenia celkovej úrovne ochrany
životného prostredia nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi
predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a
zdravie obyvateľov. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú také významné negatívne vplyvy,
ktoré by mali za následok zhoršenie stavu jednotlivých zložiek životné prostredia a zdravia obyvateľstva v
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dotknutom území oproti súčasnému stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní
a komplexné výsledky zisťovacieho konania nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo
limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia. Pri dodržaní všeobecne platných
záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude mať zmena navrhovanej činnosti
významný negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Zmenu navrhovanej činnosti je tak možné
za plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť na realizáciu.
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe preskúmania predloženého
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia
celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane
obmedzené alebo obmedzené práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona
a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou oznámenia k zmene navrhovanej činnosti. Na základe
uvedených skutočnosti Okresných úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak,
ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Upozornenie:
Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí 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 správneho poriadku na
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
v lehote do 15 odo dňa doručenia oznámenia rozhodnutia.
Verejnosť má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň
doručenia rozhodnutia sa pri podaní takéhoto odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného
v zisťovacom konaní, podľa § 29 ods. 15 zákona. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na zmene
navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa zmeny navrhovanej činnosti v súlade s § 29 ods.
12 zákona podať návrh na začatie povoľovacieho konania k zmene navrhovanej činnosti.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí
právoplatnosti.
Ing. Daniela Benčová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10121
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Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica 1
Okresný úrad Považská Bystrica, OCDaPK, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 1
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Okresný úrad Považská Bystrica, OKR, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 1
Okresný úrad Trenčín, OSZP Odd ŠVSaVZŽP, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 1
Ministerstvo hospodárstva SR, Mlznské nivy 44, 827 15 Bratislava 212
Slovenská inšpekcia životného prostredia - inšpektorát ŽP Žilina, OIPaK, Legionárska, 012 05 Žilina 1

Číslo spisu
OU-PB-OSZP-2021/009938

Por.č.záznamu
018

Číslo záznamu
0039022/2021

Typ záznamu
Externý odoslaný záznam

13 / 13

Forma originálu
hodnoverná elektronická

