Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 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 posudzovaní vplyvov na životné prostredie“).
a)

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov oznamuje
verejnosti, že navrhovateľ – Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Prevádzka : Výroba
sladu a piva – Pivovar Šariš, Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 31 648 479, mu
doručil dňa 01. 02. 2022 podľa § 22 ods. 1 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 posudzovaní vplyvov na životné prostredie“)
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Znižovanie emisií CO2 - Nahradenie kotlov
LOOS a BK5“, ktorý podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2, písm. b) zákona.
Príslušný orgán

Názov navrhovanej činnosti
Miesto realizácie

Predmet činnosti

Okresný úrad Prešov
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia
Námestie mieru 3
080 01 Prešov
„Znižovanie emisií CO2 - Nahradenie kotlov LOOS
a BK5“
Prešovský kraj, okres Prešov, mesto Veľký Šariš,
k. ú. Veľký Šariš, parcely č. 928/1 až 928/3, 928/5 až
928/17, 930/1, 930/2, 927/2, 928/18, 928/19, 930/3,
2411/3, 2416/3, 2417/1, 2417/6, 2417/8, 2417/10 až
2417/12, 2417/15, 2417/17, 2417/18, 2417/20 až
2417/34, 2417/40 až 2417/45, 4894 a na pozemkoch
p.č. 927/2, 928/19 v podiele 23/24 vo vlastníctve
Pivovar Šariš, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš,
na pozemku p. č. 2417/2 vo vlastníctve Maxima
Trade, s.r.o., Hlavná 126, 080 01 Prešov, na
pozemkoch p. č. 927/2 a 928/19 v podiele 1/24 vo
vlastníctve Ing. Mathe Felix, Bilíkova 3, 800 01
Bratislava a na pozemkoch p. č. 928/18, 930/3 a 4894
vo vlastníctve Baňas František, Južná trieda 9, 040 01
Košice.
Zmena navrhovanej činnosti bude pozostávať z
inštalovania nového kotla s vyššou energetickou
účinnosťou a s možnosťou spaľovania vodíka. Kotol
LOOS bude určený ako náhradný zdroj a kotol a BK5
bude zlikvidovaný.
Technologický uzol Plynová kotolňa, ktorý slúži
na výrobu technologickej pary bude pozostávať z
2 kotlov s menovitým parným výkonom 12 t.h-1
(nový kotol UL-S13000) a 12 t.h-1 (kotol LOOS) s
menovitým tepelným príkonom 7,97MW (nový kotol
UL-S13000) a 8,15 MW (kotol LOOS) na spaľovanie
ZPN, prípadne vodíka (nový kotol UL-S13000).
Výrobu pary bude samostatne zabezpečovať nový
kotol UL-S13000, v ktorom je možné spaľovať aj

Navrhovateľ

vodík. Zvyšný kotol LOOS slúži len ako záloha.
Spaliny sú vypúšťané do ovzdušia bez čistenia, z
kotla LOOS komínom č. 7 o výške 9,0 m, pre nový
kotol UL-S13000 bude vybudovaný osobitný komín.
Navrhovanej zmene predchádzalo vyradenie
pôvodných technologicky zastaraných kotlov BK1,
BK4 a BK6. Tieto kotle neboli prevádzkované od
roku 2004 a vyradené boli rozhodnutím SIŽP č.
9975/57/2021-44599/2021/570770105/Z35 zo dňa
26.11.2021.
Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Prevádzka: Výroba
sladu a piva – Pivovar Šariš, Pivovarská 9, 082 21
Veľký Šariš, IČO: 31 648 479

b) Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia 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 a § 3 ods. 1 písm.
e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, § 3 písm. k) a § 56. 2 písm. b) zákona, podľa § 18 ods. 3 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začal
správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie
dňom 01. 02. 2022 .
c) Informácie o navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom tohto konania je možné získať
od príslušného orgánu, resp. povoľujúceho orgánu (Okresný úrad Prešov, odbor
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia).
d) Povolenie potrebné na realizáciu zmeny navrhovanej činnosti – zmena integrovaného
povolenia.
e) Neuvádzame
f) Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/znizovanie-emisii-co2-nahradenie-kotlov-loosbk5
Podľa § 29 odseku 8 zákona dotknutá obec do troch pracovných dní po doručení
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli
obce a zároveň oznámi, kde a kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti
nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu
pripomienky podávať.
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti musí byť verejnosti sprístupnené najmenej
po dobu 10 pracovných dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.
g) Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej
činnosti príslušnému orgánu do 10 pracovných dní od zverejnenia zámeru na webovom
sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 29 odseku 9 na adresu:
Okresný úrad Prešov
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie mieru 3
080 01 Prešov

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené
dotknutej obci.
Povoľujúci orgán

SIŽP

h) Okresný úrad Prešov oznamuje, že podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníci
konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
Do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na Okresnom úrade
Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov.
Odvolanie proti rozhodnutiu zo zisťovacieho konania, je možné podať na Okresnom
úrade Prešov, odbore starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 3,
080 01 Prešov, v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia
rozhodnutia zo zisťovacieho konania účastníkovi konania.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia
zo zisťovacieho konania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia zo zisťovacieho
konania príslušným orgánom podľa § 29 na webovom sídle Okresného úradu Prešov.
Toto rozhodnutie zo zisťovacieho konania je preskúmateľné súdom podľa zákona
č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov,
ktoré sa preň pripúšťajú.
i) Iné informácie – Konzultácie podľa § 63 zákona k oznámeniu o zmene navrhovanej
činnosti je možné vykonať na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia v
pracovných dňoch počas stránkových hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť
vopred
telefonicky
–
051/7082319,
051/7082206
alebo
e-mailom
Zuzana.Michniewiczova@minv.sk, Juliana.Frankovic@minv.sk

