odbor starostlivosti o životné prostredie
Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
Číslo: OU-SA-OSZP-2019/006958-16-Ne

Šaľa, 08.10.2019

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy
podľa § 5 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 príslušný orgán štátnej správy na
posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 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 č. 24/2006 Z. z.“) vydáva podľa § 29 ods. 2 zákona č.
24/2006 Z. z., v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,správny poriadok“) navrhovateľovi NOURUS-MÄSO,
s.r.o., 925 82 Tešedíkovo č. 1532, IČO: 47335718 na základe oznámenia o navrhovanej činnosti
,,Zneškodňovanie vedľajších živočíšnych produktov v peci Volcan 1600“, po ukončení
zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
Navrhovaná činnosť, ktorej účelom je osadenie pece Volkan 1600 určenej na spaľovanie
vedľajších živočíšnych produktov, vznikajúcich činnosťou existujúceho bitúnku, ktorá sa bude
realizovať v okrese Šaľa, katastrálne územie Tešedíkovo, parc. č. 4126/55
sa nebude posudzovať
na základe doteraz vykonaného zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
Z doručených stanovísk k predloženému zámeru vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo
vzťahu k zámeru, ktoré bude potrebné zohľadniť pri príprave ďalšieho stupňa dokumentácie stavby
v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:
1. počas výstavby a prevádzkovania navrhovanej činnosti dodržiavať ustanovenia zákona o
odpadoch a s ním súvisiace platné právne predpisy.
2. v ďalšom stupni projektovej dokumentácie je potrebné popísať, ako bude odpadová voda pri
čistení a dezinfekcii spaľovacích komôr likvidovaná. Projektovú dokumentáciu bude potrebné
predložiť na vyjadrenie na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnu
vodnú správu.
3. nakoľko prevádzkovaním stavby vznikne nový stredný zdroj znečisťovania ovzdušia, v zmysle
platných predpisov na úseku ochrany ovzdušia povolenie na prevádzku zdroja a podmienky
prevádzkovania zdroja znečisťovania ovzdušia určí v súhlase príslušný okresný úrad, odbor
starostlivosti o životné prostredie.
4. akceptovať pripomienky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
5. v plnom rozsahu akceptovať pripomienky Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Šaľa
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6. v plnom rozsahu akceptovať požiadavky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom
v Nitre
Odôvodnenie
Navrhovateľ NOURUS-MÄSO, s.r.o., 925 82 Tešedíkovo č. 1532, IČO: 47335718 (ďalej len
,,navrhovateľ“) predložil dňa 02.09.2019 Okresnému úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné
prostredie (ďalej len „OÚ Šaľa, OSZP“) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. zámer
„Zneškodňovanie vedľajších živočíšnych produktov v peci Volcan 1600“ (ďalej len „zámer“)
vypracovaný podľa Prílohy č. 9 k zákonu č. 24/2006 Z. z.
Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa doručenej na OÚ Šaľa, OSZP dňa 27.08.2019, OÚ
Šaľa, OSZP podľa § 22 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. upustil od požiadavky variantného riešenia
zámeru listom č. OU-SA-OSZP-2019/006890-2 zo dňa 28.08.2019. Predmetná činnosť je preto
posudzovaná v jednom variantnom riešení a v nulovom variante t.j. stave, ktorý by nastal, ak by sa
navrhovaná činnosť nerealizovala.
Cieľom navrhovanej činnosti je osadenie pece Volkan 1600 určenej na spaľovanie vedľajších
živočíšnych produktov vznikajúcich činnosťou existujúceho bitúnku, ktorých zber a
zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákaz. Jedná sa o
typové zariadenie, ktoré dodáva na trh investor VOLKAN 1600 od výrobcu Waste Spectrum
Environmental Limited.
Predmetná spaľovacia pec bude umiestnená v areáli existujúceho bitúnku na spevnenej ploche
pod prístreškom. V prevádzke bitúnku vznikajú odpady, ktoré doteraz boli ukladané do kafilérneho
boxu a odvážané do kafilérie oprávnenou organizáciou. Po osadení pece Volkan 1600 bude časť z
týchto odpadov zneškodňovaná priamo na mieste ich vzniku.
Opis technického a technologického riešenia
Zariadenie Volkan 1600 sa skladá z dvoch prepojených komôr. Do prvej hlavnej komory sa
vkladá spaľovaný materiál, vedľajšie živočíšne produkty. Plynné látky prúdia z hlavnej komory do
vedľajšej komory, kde dochádza k ich spáleniu. Každá komora je vybavená vlastným horákom na
zemný plyn s menovitým tepelným výkonom 60 kW s ventilátorom. To zaisťuje, že sa dosiahne
vysoká teplota s malým prívodom paliva.
Na spaľovacej peci je umiestnený kontrolný panel, ktorý poskytuje užívateľovi údaje
a informácie a zaisťuje, že teplota plynov v druhej komore sa udržuje minimálne na teplote 850°C.
Kapacita zariadenia Volkan 1600 je maximálne 50 kg materiálu za hodinu.
V hlavnej komore je plameň namierený smerom k odpadu na dne zariadenia Volkan 1600.
Plameň a plyny uvoľnené zo spaľovaného materiálu sa rýchlo miešajú so sekundárnym vzduchom,
ktorý vniká cez sekundárne vzduchové otvory. Horúce plyny vzniknuté spálením vedľajších
živočíšnych produktov a vzduch sa potom zmiešajú v búrlivom turbulentnom víre a pri vysokej
teplote sa spoločne spália. Táto turbulencia a vysoká teplota znamenajú, že celý spaľovaný materiál
je dokonale prehorený a emisie sú obmedzené.
Ako odchádzajú plyny z oblasti intenzívneho horenia blízko horáku, dochádza k postupnému
horeniu spaľovaného materiálu. Postup prednej časti plameňa zaručuje, že zhluk spaľovaného
materiálu postupne vstupuje do plameňa.
Produktom horenia sú odpadové plyny s nízkymi emisiami, pretože náplň nehorí ako jeden celok.
Postupu prednej časti plameňa cez spaľovaný materiál napomáha tiež použitie izolácie
v ohňovzdornej výmurovke, ktorá so zvyšujúcou teplotou silne vyžaruje (odráža) teplo. To
spôsobuje, že sa masa spaľovaného materiálu v prednej časti plameňa ohreje ešte pred zapálením.
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Druhý horák obmedzuje nepriaznivé emisie uhľovodíkov a drobných častí, ktoré sa nespálili
v prvej komore, a inak by sa vyskytli v spalinách. Z druhej spaľovacej komory spaliny odchádzajú
cez nerezový komín do ovzdušia.
Z konštrukčného hľadiska je vlastné teleso zariadenia Volkan 1600 tvorené vnútornou nádobou
zo žiaruvzdornej výmurovky, medzivrstvou tepelnej izolácie a vonkajším plášťom.
Vedľajšie živočíšne produkty sa plnia do vychladnutej pece cez manipulačný otvor. Po naplnení a
uzatvorení plniaceho otvoru sa najskôr pomocným horákom vyhreje druhá komora na požadovanú
teplotu min. 850 ⁰C (trvanie približne 10 – 15 min., teplota sa nastavuje na programátore a môže
byť aj vyššia), potom automatická regulácia zapáli hlavné horáky, čim sa začne proces ohrievania a
spaľovania. Spaľovanie trvá podľa veľkosti resp. kapacity pece a hmotnosti náplne asi 6 až 8 hodín
a končí sa automatickým odstavením prívodu paliva najskôr do hlavných horákov v primárnej
komore a po približne 3 hodinách za stáleho chodu ventilátora aj do pomocného horáka v druhej
komore. Následne sa pec chladí za chodu vzduchového ventilátora asi 6 hodín, po vychladení sa z
pece vyberie tuhý zvyšok (sterilný popol), ktorého množstvo predstavuje obvykle 2 až 3%
hmotnosti vsádzky. S popolom bude nakladané ako s ostatným odpadom v zmysle vyhlášky č.
371/2015 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Popol môže byť
využívaní k hnojeniu pôdy.
Vzhľadom na prevádzkovanie horáka v druhej komore v priebehu celého spaľovacieho cyklu nie
je predpoklad výskytu žiadnych výrazne odlišných nábehových alebo dobehových stavov spojených
so zvýšenou tvorbou emisií znečisťujúcich látok. Riadiaci program pece zabezpečuje požadovanú
teplotu 850 ⁰C v prvej komore v priebehu celého spaľovacieho cyklu a určitú dobu aj po jeho
skončení (minimálne 3 hodiny). Takýmto spôsobom je zabezpečené, že všetky odpadové plyny
prejdú dopaľovaním, dokonale sa rozložia a odvedú do komína.
Na dne pece odporúča výrobca trvalo udržovať vrstvu popola 70 až 100 mm, ktorý pôsobí ako
sorbent uvoľňovaného tuku, čím sa predlžuje čas jeho expozície pri vysokej teplote a jeho termický
rozklad a súčasne sa zabráni vytekaniu z pece.
Veľkokapacitná spaľovacia pec Volkan 1600 má certifikát pre spaľovne biologického odpadu a
spĺňa požiadavky na spaľovne a spoločné spaľovne, pre ktoré neplatí Smernica 76/2000/ES o
spaľovaní odpadov. Požiadavky na takéto zariadenia sú ustanovené v prílohe III Nariadenia
Komisie (EÚ) č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č.1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy tykajúce sa vedľajších živočíšnych
produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa vykonáva smernica
Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol
na hraniciach podľa tejto smernice.
Horáky pece je potrebné pri každom treťom spaľovaní vyčistiť príp. opotrebované súčiastky
vymeniť. Výmenu je možné vykonávať, keď je prístroj studený a ventilátory nie sú zapnuté.
Kapacita zariadenia Volkan 1600 je maximálne 50 kg materiálu za hodinu.
Výsledky emisných meraní na zariadeniach rovnakého typu na Slovensku autorizovanou
organizáciou preukázali, že emisné znečistenie vybranými znečisťujúcimi látkami boli veľmi nízke
a dosahovali len zlomky povolených emisných limitov, preto sa nepredpokladá závažný negatívny
vplyv z hľadiska znečistenie ovzdušia týmito látkami. Sekundárne spaľovanie bolo navrhnuté a
vyrobené tak, že zabezpečuje maximálnu ochranu úniku emisií do ovzdušia.
Spaliny z pece budú odvádzané komínom s výškou 4,4 m nad terénom.
Špecifikácia zariadenia
Celková dĺžka: 8450 mm
Celková šírka: 2500 mm
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Celková výška: 3400 mm
Hmotnosť: 6262 kg
Objem komory: 5,8 m3
Spôsob plnenia: zhora
Druh paliva: zemný plyn
Elektrické napájanie 230W
Spotreba paliva: 11 Nm3/h
Kapacita. 50kg/hod
Hlavný horák: Ecoflam Azur 60gas 60 kW výkon
Po-spaľovací horák: Ecoflam Azur 60gas 60 kW výkon
Navrhovaná činnosť je zaradená do Zoznamu navrhovaných činností podliehajúcich
posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
,,zákon č. 24/2006 Z. z.“) kapitola 11. Poľnohospodárska a lesná výroba, položka č. 5. Kafilérie
a veterinárne asanačné ústavy s parametrami pre zisťovacie konanie v časti B – do 10 t/deň.
OÚ Šaľa, OSZP v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. a správnym poriadkom začal dňom
doručenia oznámenia o navrhovanej činnosti navrhovateľom správne konanie vo veci zisťovacieho
konania navrhovanej činnosti, o čom podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. upovedomil
rezortný orgán, povoľujúce orgány, dotknuté orgány a dotknutú obec.
OÚ Šaľa, OSZP zverejnil oznámenie o navrhovanej činnosti v zmysle § 23 ods. 1 zákona č.
24/2006 Z. z. v informačnom systéme procesov EIA/SEA na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/zneskodnovanie-vedlajsich-zivocisnych-produktov-vzariadeni-volcan-160, zverejnil oznámenie na webovom sídle a na úradnej tabuli Okresného úradu
Šaľa a zároveň o tom podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. informoval bezodkladne verejnosť.
V súlade s § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. doručili príslušnému orgánu svoje písomné
stanoviská k predmetnému oznámeniu o navrhovanej činnosti tieto subjekty:
1. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
a) štátna správa v odpadovom hospodárstve, list č. OU-SA-OSZP-2019/007028-2 doručený
dňa 04.09.2019: súhlasí s navrhovanou činnosťou za podmienky, že počas výstavby
a prevádzkovania navrhovanej činnosti budú dodržané ustanovenia zákona o odpadoch a
s ním súvisiace platné právne predpisy a nepožaduje činnosť ďalej posudzovať podľa
zákona č. 24/2006 Z. z.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Podmienka je akceptovaná a zapracovaná do podmienok rozhodnutia.
b) štátna vodná správa, list č. OU-SA-OSZP-2019/007076-2 doručený dňa 05.09.2019: vo
svojom stanovisku uvádza, že v ďalšom stupni projektovej dokumentácie je potrebné
popísať, ako bude odpadová voda pri čistení a dezinfekcii spaľovacích komôr likvidovaná.
Projektovú dokumentáciu požaduje predložiť na vyjadrenie Okresnému úradu Šaľa, odboru
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy.
Navrhovanú činnosť nepožaduje ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Podmienka je akceptovaná a zapracovaná do podmienok rozhodnutia.
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c) štátna správa ochrany ovzdušia, list č. OU-SA-OSZP-2019/007036-2 doručený dňa
10.09.2019: vo svojom stanovisku uvádza nasledovné:
Prevádzkovaním zariadenia vznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia, ktorý je podľa
prílohy č. 1 vyhlášky č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o
ovzduší v znení neskorších predpisov začlenený ako stredný zdroj a kategorizovaný
nasledovne :
5.
NAKLADANIE S ODPADMI
5.2.2 Zariadenia na zneškodnenie alebo zhodnotenie tiel mŕtvych zvierat alebo živočíšneho
odpadu s projektovanou kapacitou spracovania v t/d:
a) zariadenia na spaľovanie tiel mŕtvych zvierat s kapacitou viac ako 0 do 10 t/d
Nakoľko prevádzkovaním stavby vznikne nový stredný zdroj znečisťovania ovzdušia,
v zmysle platných predpisov na úseku ochrany ovzdušia povolenie na prevádzku zdroja a
podmienky prevádzkovania zdroja znečisťovania ovzdušia určí v súhlase príslušný okresný
úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienka je akceptovaná a zapracovaná do podmienok
rozhodnutia.
a) štátna správa ochrany prírody a krajiny, list č. OU-SA-OSZP-2019/007057-2 doručený
dňa 12.09.2019: vo svojom stanovisku uvádza, že na dotknutom území uvedenom
v oznámení o zámere navrhovanej činnosti platí v zmysle § 12 zákona NR SR č. 543/2002 Z.
z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov prvý stupeň územnej ochrany.
Realizáciou stavby nedôjde k zásahu do osobitne chránených a záujmových území a objektov
ochrany prírody a krajiny. Na vyššie uvedenom území sa nenachádza chránené územie ani
územie zaradené do sústavy NATURA 2000. Štátna správa ochrany prírody a krajiny nemá
pripomienky a nepožaduje činnosť ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
2. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, list č. ORHZ-NR22019/001097-002 doručený dňa 11.09.2019 vo svojom stanovisku uvádza, že z hľadiska
ochrany pred požiarmi sa nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.
3. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, list č. 40916/2019,
doručený dňa 17.09.2019 vo svojom stanovisku uvádza nasledovné pripomienky formálneho
charakteru:
- na strane 29 v časti 5 Nakladanie s odpadmi žiadame upraviť informáciu o vyhláške
Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky č. 356/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší,
keďže bola nahradená vyhláškou MŽP č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o ovzduší
- na strane 29 v časti 5 Nakladanie s odpadmi žiadame upraviť ,,podmienky zabezpečenia
rozptylu emisií sú určené v prílohe č. 6 vyhláške 137/2010 Z. z.“ keďže právny predpis č.
137/2010 Z. z. nie je vyhláška, ale zákon o ovzduší a predmetný zákon neobsahuje prílohu
č. 6
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienky sa akceptujú a budú riešené v ďalšom stupni projektovej
dokumentácie.
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4. Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa, list č. 823/19, doručený dňa 25.09.2019 vo
svojom stanovisku uvádza nasledovné pripomienky:
 Zariadenie na odstraňovanie vedľajších živočíšnych produktov (ďalej len ,,VŽP“) alebo
odvodených produktov (ďalej len „OP“) ako odpadu spálením podlieha následne
schvaľovaniu podľa článku 24 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1069/2009, ktorým sa
ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a
odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie
(ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) a splnenie
požiadaviek prílohy III nariadenia Komisie (EU) č. 142/2011, ktorým sa vykonáva
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1069/2009, ktorým sa ustanovujú
zdravotné predpisy tykajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených
produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa vykonáva smernica Rady
97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych
kontrol na hraniciach podľa tejto smernice.


Na str. 8 v 1. ods. (4. riadok) je potrebné za teplotu 850° C doplniť „v prvej komore“.
V 2. ods. na tej istej strane (13. riadok z hora) na konci vety za slovným spojením „a
odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu“ doplniť „prílohu III
Nariadenia Komisie (EÚ) č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č.1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy
tykajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na
ľudskú spotrebu a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité
vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa
tejto smernice.“



Na tej istej strane je pri popise zariadenia Volkan 1600 potrebné za slovo „Kapacita“
doplniť slovo „spálenia“.



Na str. 9 v podkapitole 13. Dotknuté orgány „Regionálna a veterinárna správa Nitra“
je potrebné zmeniť na „Regionálna a veterinárna správa Šaľa“. Na tej istej strane
v podkapitole 16. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa
osobitných predpisov je potrebné zmeniť „Povolenie orgánu Štátnej veterinárnej a
potravinovej správy“ na „Schválenie orgánu Regionálnej veterinárnej a potravinovej
správy Šaľa“. Kompetentným orgánom na schválenie činnosti spaľovania VŽP podľa §
8 ods. 3 písm. i) bod 1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 39/2007 Z. z“) je vecne a miestne príslušná
Regionálna veterinárna a potravinová správa.



Na strane 28 v podkapitole 1. Požiadavky na vstupy v odstavci Ostatné surovinové
energetické zdroje je potrebné za spojením „Vstupnou surovinou budú vedľajšie
živočíšne produkty určené na zneškodnenie v peci Volkan 1600 zaradené do kategórie
3“ doplniť jednotlivé druhy „podľa čl. 10“ nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1069/2009.



Na tej istej strane v podkapitole 2. Údaje o výstupoch v odstavci Zdroje znečisťovania
ovzdušia je potrebné na konci vety „Spracovávané živočíšne tkanivá sú prevažne
bielkoviny (proteíny) t.j. vysokomolekulárne látky zložené z aminokyselín).“doplniť
slovné spojenie„ a tuky.“



Na str. 29 je nutné urobiť opravu vo vete kde sú deklarované záruky dodávateľa 850° C
pre dopaľovaciu komoru, nakoľko požiadavka legislatívy je 850° C vyžadovaná v prvej
spaľovacej komore, kde dochádza k priamemu spaľovaniu VŽP. To je nevyhnutné
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opraviť v celom texte. Požadovaná teplota má byť v prvej spaľovacej komore, nakoľko
je hlavná komora spaľovania VŽP kde je potrebné dosiahnuť 850° C po dobu 2 sekúnd.


V poslednom odseku na str. 29 „Zariadenie Volkan 1600 má certifikát pre spaľovne
biologického odpadu a spĺňa požiadavky na spaľovne a spoločné spaľovne, pre ktoré
neplatí Smernica 76/2000/ES o spaľovaní odpadov.... „ je potrebné nahradiť vetu „
Požiadavky na takéto zariadenia ustanovuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy
týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na
ľudskú spotrebu.“ vetou „Požiadavky na takéto zariadenia sú ustanovené v prílohe III
Nariadenia (EÚ) č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa
vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú
spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a
predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa smernice.“



Na strane 30 v druhom odseku je potrebné vo vete „Proces zneškodňovania prebieha v
2 samostatných komorách, ktoré sú integrované v časti telesa pece, v prvej sa spáli
uhynuté zviera....“ zameniť slovné spojenie „uhynuté zviera“ za termín „VŽP“.



Na tej istej strane v podkapitole 5.NAKLADANIE S ODPADMI (5.2.2 Zariadenia
na zneškodnenie alebo zhodnotenie tiel mŕtvych zvierat alebo živočíšneho odpadu
s projektovanou kapacitou spracovania v t/d: ) pod písm. a) je potrebné za slovné
spojenie „zariadenia na spaľovanie tiel mŕtvych zvierat“ doplniť „a VŽP“ s kapacitou
viac ako 0 do 10 t/d



Na str. 31 v odseku Odpady vznikajúce počas prevádzky zariadenia vo vete „Pri
prevádzke zariadenia bude vznikať tuhý odpad, sterilný popol, ktorého množstvo
predstavuje obvykle 3 až 5 % hmotnosti vsádzky.“ je potrebné nahradiť slovné spojenie
„sterilný popol“ termínom „rezíduá spaľovania“. Taktiež je potrebné doplniť aj
legislatívnu požiadavku na nakladanie s rezíduami spaľovania (popol), ktorá je
zadefinovaná v prílohe III nariadenia č. 142/2011 (ideálne na konci tohto konkrétneho
odseku).



V odseku Vplyvy na ovzdušie na strane 33 je chybné označenie typu zariadenie
Volkan, a to konkrétne 750. Obdobné chybné typové označenie je aj na začiatku
nasledujúceho odseku. V predošlom odseku je potrebné nahradiť vetu: „Požiadavky na
takéto zariadenia ustanovuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa
vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú
spotrebu.“ vetou: „Požiadavky na takéto zariadenia sú definované v prílohe III
nariadenia Komisie (EU) č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č.1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy
tykajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na
ľudskú spotrebu a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité
vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa
tejto smernice a splnenie požiadaviek prílohy III nariadenia Komisie (EU) č. 142/2011,
ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1069/2009,
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ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy tykajúce sa vedľajších živočíšnych produktov
a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa vykonáva
smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti
veterinárnych kontrol na hraniciach podľa tejto smernice.“


V podkapitole 13. Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších
okruhov problémov , na strane 38 sú uvedené dve typové označenia zariadenia Volkan
(Volkan 1600– Volkan 750). Žiadame o opravu a o presné uvádzanie typového
označenia zariadenia určeného pre tento zámer.



K zoznamu textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa nachádza na strane 40 až 41
žiadame doplniť v časti legislatíva nariadenie 1069/2009 a 142/2011.

Ďalej uvádza, že nepožaduje činnosť ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienky sa akceptujú a sú zapracované do podmienok
rozhodnutia.
5.

Obec Tešedíkovo, list č. 1106/1/2019, doručený dňa 27.09.2019 nemá námietky
k predloženému zámeru. Oznámenie o navrhovanej činnosti bolo zverejnené na úradnej tabuli
obce od 06.09.2019 do 27.09.2019.

Po uplynutí lehoty na vyjadrenie bolo na OÚ Šaľa, OSZP zaslané nasledovné stanoviská:
 stanovisko Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, list č. CS 06486/2019, CZ
12389/2019 doručený dňa 14.05.2019, v ktorom sa uvádza nasledovné:
Zámer musí byť v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce Tešedíkovo.
Zámer nesmie byť v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja schváleným
uznesením č. 113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja
konaného dňa 14.mája 2012 a jeho záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením
NSK č. 2/2012 a ani jeho Zmenami a doplnkami č.1 schválenými uznesením č. 111/2015 zo 16.
riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20.júla 2015
a ich záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015.
K predloženému zámeru nemá pripomienky a nepožaduje ho posudzovať podľa zákona č. 24/2006
Z. z.
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP:. Navrhovaná činnosť sa bude realizovať v existujúcom areáli bitúnku
a je v súlade s územnoplánovaciu dokumentáciou Obce Tešedíkovo aj s Územným plánom regiónu
Nitrianskeho kraja.


stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, list č.
PPL/A/2019/02840, doručený dňa 03.10.2019 , v ktorom uvádza nasledovné:
Súhlasí s predloženým zámerom a pri realizácii zámeru však požaduje dodržať požiadavky
uvedené v:
- zákone NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov,
- Vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku,
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom
prostredí,
- NV SR č.115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku,
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- NV SR č. č. 83/2013 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou
biologickým faktorom pri práci).

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienky sa akceptujú a sú zapracované do podmienok
rozhodnutia.
Ďalšie oslovené orgány Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Okresný úrad Šaľa, odbor
cestnej dopravy a pozemných komunikácií nedoručili v zákonnej lehote stanoviská príslušnému
orgánu, preto sa podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. považujú za súhlasné.
Verejnosť záujem k navrhovanej činnosti v zmysle § 24 ods. 3 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z.
neprejavila a písomné stanovisko k zámeru nepodala.
OÚ Šaľa, OSZP listom č. OU-SA-OSZP-2019/006958-14 zo dňa 01.10.2019 oboznámil
účastníkov konania s podkladmi pre vydanie rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku
a stanovil lehotu na vyjadrenie sa do 5 dní odo dňa doručenia listu. Zároveň OÚ Šaľa, OSZP
zverejnil na webovom sídle MŽP SR enviroportal.sk, na stránke predmetného zámeru stanoviská
dotknutých orgánov a obce.
V stanovenej lehote neboli k podkladom pre vydanie rozhodnutia zaslané žiadne pripomienky.
OÚ Šaľa, OSZP na základe pripomienok dotknutých orgánov a dotknutej obce k predloženému
zámeru konštatuje, že pripomienky k predloženému zámeru neboli negatívne zo strany dotknutých
orgánov.
Dôvody prečo sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.:
OÚ Šaľa, OSZP v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a
rozsahu navrhovanej činnosti, miesta jej vykonávania, významu očakávaných vplyvov na životné
prostredie, vrátane zdravia obyvateľstva a súčasného stavu životného prostredia v dotknutom
území.
Stanoviská doručené od oslovených orgánov nepoukázali na zhoršenie kvality zložiek životného
prostredia a zdravia obyvateľstva.
Predmetná činnosť je navrhovaná na území, kde platí 1. stupeň ochrany podľa zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ako aj na území kde sa
priamo nenachádzajú chránené vtáčie územia ani územia európskeho významu (územia sústavy
NATURA 2000).
Samotný proces zneškodňovania vedľajších živočíšnych produktov nekladie žiadne nároky na
potrebu vody a ani nemá žiadny vplyv na akékoľvek znečisťovanie podzemných a povrchových
vôd. Odpadová voda vzniká len pri čistení a dezinfekcii navrhovaného zariadenia a bude
likvidovaná v zmysle platných právnych predpisov.
Realizácia a prevádzkovanie navrhovanej činnosti si nevyžiada záber poľnohospodárskej ani
lesnej pôdy, bude realizovaná v areáli existujúceho bitúnku na spevnenej ploche pod prístreškom.
Navrhovaná činnosť nie je v rozpore so všeobecne záväznými predpismi v oblasti starostlivosti o
životné prostredie a zdravie obyvateľov, nebol zistený nesúlad s platnými územnoplánovacími
podkladmi v záujmovom území a vznesené požiadavky sa v prevažnej miere vzťahujú na proces
spracovania, prerokovania a schválenia ďalších stupňov projektovej dokumentácie.
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Záver:
Príslušný orgán vzhľadom na uvedené výsledky, závery zisťovacieho konania a doručené
stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z., ako aj na základe kritérií pre zisťovacie
konanie podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona rozhodol tak, ako
je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Opodstatnené požiadavky a pripomienky OÚ
Šaľa, OSZP akceptoval a zapracoval ich do podmienok tohto rozhodnutia a budú predmetom
ďalších konaní podľa osobitných predpisov.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v oznámení, je
ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu
s vplyvom uvedeným v oznámení a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení
činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie:
Podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. 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
Účastníci konania vrátane verejnosti v súlade s § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. majú právo
podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01
Šaľa.
Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti v
súlade s § 29 ods. 12 zákona č. 24/2006 Z. z. podať návrh na začatie povoľovacieho konania
k navrhovanej činnosti.
Verejnosť podľa § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. má právo podať odvolanie proti
rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa
pri podaní takého odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom
konaní podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z.. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví
záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z.
Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných
prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Miroslava D a n i š o v á
vedúca odboru

Doručuje sa:
Účastníci konania
1. NOURUS-MÄSO, s.r.o., 925 82 Tešedíkovo č. 1532
2. Obec Tešedíkovo, Žihárecká 860, 925 82 Tešedíkovo
Dotknuté orgány (na vedomie)
3. Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa, Školská 370/5, 927 01 Šaľa
4. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12,
812 66 Bratislava
5. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
6. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
-úsek štátnej vodnej správy
-úsek ochrany prírody a krajiny
-úsek odpadového hospodárstva
-úsek ochrany ovzdušia
7. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
8. Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hlavná 2/1, 927 01
Šaľa
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska č. 64, 949 01 Nitra
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra

