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Rozhodnutie
vydané v zisťovacom konaní
Výrok
Okresný úrad Revúca, 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, § 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, podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“),
v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej
len „správny poriadok“), na základe predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Doplnenie nových
druhov odpadov a navýšenie množstva zhodnocovaných odpadov BPS Jelšava I“, ktoré predložil navrhovateľ P M,
s.r.o., Beňadická 3008/19, 851 06 Bratislava – Petržalka IČO: 31721974, v zastúpení spoločnosťou INECO, s.r.o.,
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica IČO: 36738379 (ďalej len „navrhovateľ“) v y d á v a podľa § 29
ods. 11 zákona o posudzovaní, po vykonaní zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
Zmena navrhovanej činnosti „Doplnenie nových druhov odpadov a navýšenie množstva zhodnocovaných odpadov
BPS Jelšava I“ uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti,
sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní.
Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny
navrhovanej činnosti „Doplnenie nových druhov odpadov a navýšenie množstva zhodnocovaných odpadov BPS
Jelšava I“ na životné prostredie určuje podľa § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní nasledovné podmienky:
1. Za účelom obmedzovania šírenia zápachu je navrhovateľ povinný prevádzkovať dávkovacie zariadenia a
vykonávať dávkovanie vstupných surovín – odpadov pre ktoré nie je potrebné vykonávať hygienizáciu, do
fermentorov Bioplynovej stanice Jelšava I nasledovne:
1.1 Odpady primárne dávkovať do dávkovacích zariadení, ktoré sú zabezpečené poklopom.
1.2 V čase keď neprebieha dávkovanie, dávkovacie zariadenie musí byť uzavreté.
1.3 Odpady, ktoré budú dávkované do zariadení, ktoré nemajú prekrytie, okamžite prekryť inou vhodnou surovinou
bez zápachu.
1.4 Ak sa počas prevádzky Bioplynovej stanice Jelšava I zistí, že opatrenia na obmedzovanie zápachu nie sú
dostatočne účinné, navrhovateľ je povinný vykonať iné technické opatrenia, napr. zariadenia na dávkovanie surovín
uzavrieť a emisie pachových látok odvádzať na čistenie, alebo iné zneškodnenie.

Odôvodnenie
Navrhovateľ doručil dňa 25. 08. 2022 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Revúca, odboru
starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Revúca, OSoŽP“) podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona o
posudzovaní oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Doplnenie nových druhov odpadov a navýšenie množstva
zhodnocovaných odpadov BPS Jelšava I“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) vypracované podľa prílohy č.
8a zákona o posudzovaní. Spracovateľom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je spoločnosť INECO, s.r.o.,
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica.
Navrhovaná činnosť vrátane jej zmeny je zaradená podľa prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní, bodu č. 9
„Infraštruktúra“, položky č. 6 „Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v
položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov“, časť B (zisťovacie konanie) s prahovou
hodnotou od 5 000 t/rok.
Miesto realizácie zmeny navrhovanej činnosti:
Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v existujúcej prevádzke Bioplynovej stanice Jelšava I v katastrálnom
území Jelšava:
Pozemky parciel registra C-KN: 2333/2; 2339/5; 2339/7; 2339/8; 2339/51; 2339/12; 2339/52; 2339/40; 2339/2;
2339/38; 2339/39; 2339/9; 2339/17; 2339/15; 2339/16; 2339/13; 2339/14; 2339/21; 2339/36, 2339/37 a 2339/49.
(Miesto realizácie výmeny hygienizátora je situované na pozemku parcely registra C-KN č. 2339/2).
Pri Bioplynovej stanici Jelšava I sa nachádza Bioplynová stanica Jelšava II.
Zámerom navrhovateľa je prispôsobiť prevádzku Bioplynovej stanice Jelšava I na zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných odpadov o maximálnej kapacite 25 000 t/rok. Stavebne povolené hygienizačné zariadenie ECODAS
T200 so spracovacou kapacitou odpadov 2 500 t/rok bude nahradené za výkonnejšiu hygienizačnú jednotku typu
LANDIA BioChop s kapacitou do 5 000 t/rok.
Odpady, ktoré sa budú spracovávať v Bioplynovej stanici Jelšava I po realizácii zmeny navrhovanej činnosti,
zaradené podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení
neskorších predpisov :
Kód odpadu:- Názov odpadu:- Kategória odpadu:
02 01 01 - Kaly z prania a čistenia - O
02 01 02* - Odpadové živočíšne tkanivá - O
02 01 03 - Odpadové rastlinné pletivá - O
02 01 06 - Zvierací trus, moč a hnoj vrátane znečistenej slamy, kvapalné odpady oddelene zhromažďované a
spracúvané mimo miesta ich vzniku - O
02 01 07 - Odpady z lesného hospodárstva - O
02 02 01* - Kaly z prania a čistenia - O
02 02 02* - Odpadové živočíšne tkanivá - O
02 02 03* - Materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie - O
02 02 04* - Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku - O
02 03 01 - Kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania - O
02 03 04 - Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie - O
02 03 05 - Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku - O
02 04 03 - Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste ich vzniku - O
02 05 01 - Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie - O
02 05 02* - Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku - O
02 06 01 - Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie - O
02 06 03 - Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku - O
02 07 01 - Odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín - O
02 07 02 - Odpad z destilácie liehovín - O
02 07 03 - Odpad z chemického spracovania - O
02 07 04 - Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie - O
02 07 05 - Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku - O
03 03 11 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10 - O
19 08 05 - Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd - O
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19 08 09* - Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky - O
19 08 12 - Kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11 - O
20 01 08* - Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - O
20 01 25* - Jedlé oleje a tuky - O
20 02 01 - Biologicky rozložiteľný odpad - O
* - Odpady vyžadujúce hygienizáciu
Počas prevádzky budú zhodnocované aj ďalšie odpady, a to v prípade potreby odstraňovania plastových častí, najmä
obalov, z biologicky rozložiteľnej časti vstupných materiálov – odpadov v zariadení – depacker. Tieto odpady sú
špecifikované v tabuľke č. 9 – Zoznam odpadov ktoré môžu vznikať pri prevádzke zariadenia, v predloženom
oznámení o zmene navrhovanej činnosti.
Celkové množstvo surovín (poľnohospodárskych surovín a odpadov) spracovávaných v Bioplynovej stanici Jelšava
I sa po realizácii zmeny navrhovanej činnosti nezmení:
-množstvo spracovanej suroviny vrátane bioodpadu – 97,32 t/deň.
Opis činnosti:
Zariadenie hygienizácie bude umiestnené v prevádzkovej hale z oceľovej nosnej konštrukcie opláštenej
sendvičovými panelmi s minerálnou výplňou, pričom v západnej časti objektu smerom k existujúcej komunikácii
bude osadená brána umožňujúca vstup osôb a automobilov. Dávkovanie vstupných materiálov bude prebiehať
priamo z nákladných automobilov, ktoré môžu cez vstupnú bránu vojsť priamo do prevádzkovej haly. Dávkovacie
zariadenie bude umiestnené v prevádzkovej hale, pod rovinou podlahy tak, aby bolo možné dávkovať do neho
materiály priamo z nákladných automobilov. Zariadenie bude vybavené vekom, ktoré umožní jeho uzavretie
v čase mimo dávkovania vstupných surovín. So skladovaním vstupných materiálov mimo zariadenia sa v
súčasnosti neuvažuje nakoľko dávkovacie zariadenie disponuje vlastnou kapacitou 30 m3. Takáto kapacita umožňuje
koordinovať dopravu vstupných materiálov spôsobom, ktorý nebude vyžadovať ich skladovanie. Po nadávkovaní
vstupných surovín budú tieto podľa potreby šnekovým dopravníkom dopravované do ďalšieho technologického
zariadenia – depackeru, ktoré bude slúžiť na odstránenie plastových častí, najmä obalov, od biologicky rozložiteľnej
časti vstupných materiálov. Zariadenie funguje na princípe drvenia materiálu lopatkami. Podrvený organický
materiál prejde sitami, ktoré zároveň zabezpečia jeho vhodnú frakciu pre ďalšie spracovanie. Za vhodne nastavených
procesných podmienok zostanú plastové časti obalov nepodrvené a teda sa na sitách zachytia. Oddelené plasty sú
odvádzané šnekom do lisovacieho kontajneru umiestneného mimo budovy a biologicky rozložiteľná časť materiálov
je ďalej čerpadlom dopravovaná do samotného hygienizátora. Násypka depackeru disponuje odsávaním vzdušniny
a jej následným čistením pomocou filtra s náplňou aktívneho uhlia. Prečistená vzdušnina je následne vypúšťaná do
vonkajšieho ovzdušia pomocou výduchu.
Pôvodne povolené hygienizačné zariadenie ECODAS T 2000 bude vymenené za výkonnejšie zariadenie LANDIA
BioChop s kapacitou do 5 000 ton materiálu ročne. Jedná sa o hygienizačnú jednotku vyhotovenú z ušľachtilej
ocele s plášťom z pozinkovanej ocele. Zariadenie je vyhotovené dvojplášťovo s vyhrievacím priestorom pre
teplonosné médium. Na tento účel je využívaná voda vyhriata na 95 °C. Teplo pre tento proces bude zabezpečené
z rozvodov tepla v areáli bioplynovej stanice. Zdrojom tohto tepla je kogenerácia. Zariadenie je taktiež vybavené
tlakovým snímačom hladiny materiálu, procesnými ventilmi, čerpadlom a mixérom. Vstupné materiály vyžadujúce
hygienizáciu budú vstupovať do prevádzky a procesu fermentácie výhradne cez hygienizačnú nádrž. V hygienizačnej
nádrži dochádza k miešaniu podrvenej suroviny tak, aby BRO dosahoval homogénnu hmotu, zahrievanú na teplotu
70°C po dobu minimálne jednej hodiny. Takto upravená hmota biologicky rozložiteľných odpadov (ďalej len
„BRO“) sa ďalej dávkuje do fermentora bioplynovej stanice pomocou centrálneho čerpadla cez rozvod biomasy
(fermentátu).
Súčasťou prevádzkovej haly bude odsávanie technologických celkov - dávkovacieho zariadenia, depackeru a
hygienizátora. Vzdušnina bude prečisťovaná vo filtroch s náplňou aktívneho uhlia a následne vypúšťaná cez výduchy
do ovzdušia.
Tuhé odpady, pre ktoré nie je potrebné vykonávať hygienizáciu, budú dávkované cez existujúce dávkovacie
zariadenia priamo do fermentorov. Tekuté suroviny sa dávkujú cez existujúcu zbernú železobetónovú nádrž.
Na uskladnenie vyprodukovaných fermentačných zvyškov - digestátu slúži plynotesne uzavretá nádrž – koncový
sklad a lagúny 1 a 2.
Súčasťou oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je aj:
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1. Rozptylová štúdia pre navrhovanú činnosť, vypracovaná odborne spôsobilou osobou - Ing. Viliamom Carachom,
PhD. v mesiaci júl 2022. Predmetom rozptylovej štúdie bolo určenie miery vplyvu navrhovanej činnosti na kvalitu
ovzdušia v danej oblasti pomocou imisno-prenosového matematického modelu pre:
- stav bez realizácie zmeny navrhovanej činnosti reprezentovaný stavom, ak sa nebude zmena navrhovanej činnosti
realizovať,
- stav s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti reprezentovaný stavom, ak sa bude zmena navrhovanej činnosti
realizovať.
V závere rozptylovej štúdii jej spracovateľ konštatuje, že realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá
zhoršenie existujúcej úrovne kvality ovzdušia v okolí jej umiestnenia.
2. Hodnotiaca správa na hodnotenie vplyvov zmeny činnosti na verejné zdravie, vypracovaná odborne spôsobilou
osobou MUDr. Jindrou Holíkovou v mesiaci august 2022. V závere hodnotiacej správy jej spracovateľka konštatuje,
že výsledky hodnotenia vplyvov zmeny navrhovanej činnosti nepreukázali možné negatívne vplyvy na zdravie
obyvateľov v najbližšej obytnej zástavbe ani neprípustné zhoršenie podmienok bývania.
Predložením oznámenia o zmene navrhovanej činnosti OÚ Revúca, OSoŽP navrhovateľom dňa 25. 08. 2022 bolo
začaté zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie. OÚ Revúca,
OSoŽP listom č. OU-RA-OSZP-2022/000921-003 zo dňa 26. 08. 2022 podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku
upovedomil účastníkov, dotknutú obec, dotknuté orgány, povoľujúci orgán a rezortný orgán o začatí zisťovacieho
konania k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a súčasne podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní zaslal
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti uvedeným subjektom. OÚ Revúca, OSoŽP zverejnil oznámenie o zmene
navrhovanej činnosti a informáciu pre verejnosť na webovom sídle MŽP SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia.
Dotknuté obce doručili OÚ Revúca, OSoŽP oznámenie o vyvesení a zvesení informácie pre verejnosť o zmene
navrhovanej činnosti. Dotknuté obce zverejnili oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle § 29 ods. 8 zákona
o posudzovaní po dobu najmenej desať pracovných dní. Mesto Jelšava, Obec Nandraž a Obec Kameňany zverejnili
informáciu o oznámení o zmene navrhovanej činnosti na svojom webovom sídle a na svojej úradnej tabuli od 07.
09. 2022 do 23. 09. 2022. Obec Gemerské Teplice zverejnila informáciu o oznámení o zmene navrhovanej činnosti
na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli obce od 02. 09. 2022 do 05. 10. 2022.
K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nebolo prostredníctvom dotknutých obcí doručené žiadne stanovisko
verejnosti.
V zákonom stanovených lehotách, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručilo OÚ Revúca, OSoŽP svoje
písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti deväť subjektov, z toho bolo jedno stanovisko
verejnosti - Združenia domových samospráv, Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava (stanoviská sú uvádzané
v skrátenom znení). OÚ Revúca, OSoŽP po doručení stanovísk, požiadal navrhovateľa podľa § 29 ods. 10
zákona o posudzovaní listom č. OU-RA-OSZP-2022/000921-017 zo dňa 28. 09. 2022 o doplňujúce informácie k
pripomienkam a k požiadavkám k zmene navrhovanej činnosti, ktoré boli uvedené v stanovisku Okresného úradu
Revúca, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy ochrany ovzdušia a Združenia domových
samospráv, Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava. Navrhovateľ dňa 07. 10. 2022 doručil OÚ Revúca, OSoŽP
doplňujúce informácie, ktoré OÚ Revúca, OSoŽP uviedol v rámci jednotlivých stanovísk:
1.Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva (ďalej len
„OÚ RA, OSoŽP,ŠSOH“) - stanovisko č. OU-RA-OSZP-2022/000937-002 zo dňa 16. 09. 2022:
OÚ RA, OSoŽP,ŠSOH na základe vyššie uvedeného hodnotí, že realizačný variant a nulový variant predloženej
zmeny navrhovanej činnosti s názvom „Doplnenie nových druhov odpadov a navýšenie množstva zhodnocovaných
odpadov BPS Jelšava I“ budú mať prakticky rovnaké negatívne vplyvy na životné prostredie, v prípade realizačného
variantu však dôjde k navýšeniu kapacity na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov a teda bude mať
významnejší pozitívny vplyv na systém odpadového hospodárstva. Súčasne máme k predloženej zmene navrhovanej
činnosti nasledovné pripomienky:
- V tab. 1 – Súčasne povolený rozsah spracovávaných odpadov v bioplynovej stanici Jelšava I, nie je uvedený už
povolený druh odpadu č. 02 07 02- odpad z destilácie liehovín, kategórie ostatný. Tento druh odpadu je uvádzaný
v tabuľke č. 2 Zoznam odpadov o ktoré bude navrhovateľ žiadať v kroku č.3, časť Iné odpady (nevyžadujú
hygienizáciu). Z tohto dôvodu nebude potrebné požiadať znova o jeho povolenie.
- V zmysle Opisu technologického riešenia (časť III.2.2) je zrejmé, že v procese dávkovania vstupných materiálov
v zariadení s názvom depacker sa budú vyseparované plastové časti, najmä z obalov, šnekom odvádzať do
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lisovacieho kontajnera určeného na zníženie objemu tohto odseparovaného odpadového plastu. Z tohto dôvodu
bude potrebné požiadať Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie o zmenu rozhodnutia č.
OU-RA-OSZP-2021/000237-004 zo dňa 17. 02. 2021 ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia
na zhodnocovanie odpadov v rámci Bioplynovej stanice Jelšava I. Zmena bude spočívať nielen v zmene druhov
odpadov, ktoré budú zhodnocované cez hygienizačnú jednotku a v zmene celkového množstva zhodnocovania
odpadov za rok, ale aj v zmene činností zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Bude sa to týkať vyseparovaných
odpadov z plastov (Tab. 9 - Zoznam odpadov ktoré môžu vznikať pri prevádzke zariadenia). Tieto odpady budú
podľa opisu technologického riešenia zhodnocované v lisovacom kontajneri a mali by byť zhodnocované činnosťou
R12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 a činnosťou R13–Skladovanie
odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).
OÚ RA, OSoŽP,ŠSOH s prihliadnutím na vyššie uvedené pripomienky, ktoré požaduje splniť v ďalšom
povoľovacom procese v zmysle zákona o odpadoch, nemá k predloženej zmene navrhovanej činnosti s názvom
„Doplnenie nových druhov odpadov a navýšenie množstva zhodnocovaných odpadov BPS Jelšava I“ iné zásadné
výhrady. Predmetné zariadenie na zhodnocovanie odpadov svojou lokalizáciou, rozsahom a technickým riešením
nebude predstavovať zvýšenú záťaž pre životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Zohľadňuje tiež nové právne
predpisy týkajúce sa odpadového hospodárstva a nie je v rozpore s Programom odpadového hospodárstva
Banskobystrického kraja na roky 2016 – 2020 a s jeho záväznou časťou ktorá bola uverejnená vo Vestníku vlády
Slovenskej republiky dňa 26. 11. 2018 ako Vyhláška Okresného úradu Banská Bystrica č. 1/2018 z 21. novembra
2018. Z tohto dôvodu nie je potrebné predmetný zámer posudzovať podľa zákona.
Z vyššie uvedených dôvodov nepovažujeme za potrebné predmetnú činnosť posudzovať v zmysle zákona o
posudzovaní.
Vyjadrenie OÚ Revúca, OSoŽP :
OÚ Revúca, OSoŽP zobral stanovisko dotknutého orgánu OÚ Revúca, OSoŽP, ŠSOH ne vedomie. OÚ Revúca,
OSoŽP, ŠSOH upozornil navrhovateľa, že druh odpadu č. 02 07 02- odpad z destilácie liehovín je už povolený
a na povinnosť prevádzkovateľa zariadenia požiadať OÚ Revúca, OSoŽP, ŠSOH o zmenu rozhodnutia č. OURA-OSZP-2021/000237-004 zo dňa 17. 02. 2021, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov v rámci Bioplynovej stanice Jelšava I. Zmena bude spočívať nielen v zmene druhov
odpadov, ale aj v zmene činností zariadenia na zhodnocovanie odpadov v zariadení depacker.
2. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa (ďalej len „OÚ Revúca,
OSoŽP, ŠVS“) - stanovisko č. OU-RA-OSZP-2022/000946-002 zo dňa 06. 09. 2022:
OÚ Revúca, OSoŽP, ŠVS v svojom stanovisku uvádza, že vo vzťahu k spotrebe vody bude realizácia zmeny
vyžadovať v súčasnosti bližšie nešpecifikované množstvo vody potrebné na dopĺňanie vody v systéme vyhrievania
hygienizátora a čistenie priestorov. Taktiež bude potrebné zabezpečiť vodu na hygienické a pitné účely, kde však
nedôjde k zmene oproti v súčasnosti povolenému stavu. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa nezmenia
odtokové podmienky v dotknutom území. Počas prevádzky navrhovanej činnosti nebude produkované znečistenie,
ktoré by mohlo ovplyvniť kvalitu povrchovej a podzemnej vody. Vody z technológie sú vracané späť do procesu
fermentácie. Splaškové vody budú akumulované v žumpe na vyvážanie. Vodohospodárske pomery sa oproti už
schválenej činnosti realizáciou navrhovanej zmeny nezmenia. K prevádzke vedie prístupová komunikácia, napojená
na regionálnu cestu II/526.
Na základe uvedeného, tunajší úrad z hľadiska ochrany vodných pomerov súhlasí so zmenou navrhovanej činnosti,
za dodržania tejto podmienky:
Rešpektovať ustanovenia 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) v znení neskorších predpisov (ďalej
len „vodný zákon“), ostatné súvisiace právne predpisy a technické normy, venovať pozornosť pri zaobchádzaní so
znečisťujúcimi látkami a zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami tak, aby nevnikli do povrchových vôd alebo do
podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu (§ 39 zákona vodného zákona).
OÚ Revúca, OSoŽP, ŠVS nepožaduje zmenu navrhovanej činnosti posudzovať v zmysle zákona o posudzovaní.
Vyjadrenie OÚ Revúca, OSoŽP:
OÚ Revúca, OSoŽP zobral stanovisko OÚ Revúca, OSoŽP, ŠVS na vedomie. Nakoľko sa v stanovisku jedná o
všeobecné podmienky na dodržiavanie právnych predpisov, ktoré je navrhovateľ viazaný dodržať pri realizácií ako
aj prevádzke zmeny navrhovanej činnosti, OÚ Revúca, OSoŽP ich nezapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.
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3. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny (ďalej len
„OÚ Revúca, OSoŽP, ŠSOPaK“) - stanovisko č. OU-RA-OSZP-2022/000939-002 zo dňa 09. 09. 2022:
Lokalita stavby spadá do územia s prvým stupňom ochrany v zmysle § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“), t. j. do územia bez osobitnej
ochrany a platia preň primerane ustanovenia podľa §§ 3 až 10 zákona č. 543/2002 Z. z.. Na lokalite sa nachádza
antropogénne zmenená vegetácia s absenciou prírodných, resp. poloprírodných biotopov. V blízkosti navrhovanej
činnosti sa nachádzajú dve územia európskeho významu – Alúvium Muráňa SKUEV 2285 a 0285 a chránené územie
Tri peniažky SKUEV 0001. Vodný tok Muráň (Alúvium Muráňa) preteká v blízkosti umiestnenia navrhovanej
činnosti.
Zámer v kapitole IV.1.8 Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma vzhľadom na umiestnenie záujmového
územia a vzdialenosť najbližších chránených území nepredpokladá vplyv navrhovanej činnosti na chránené
územia. Podľa kapitoly IV.1.7 Vplyvy na krajinu sa realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nezmení štruktúra
využívania krajiny, nakoľko sa využijú jestvujúce objekty. Súčasná scenéria krajiny je významne ovplyvnená
ľudskou činnosťou. Realizácia a prevádzka navrhovanej činnosti nezníži ekologickú stabilitu krajiny, nakoľko
nedôjde k zásahom do prvkov územného systému ekologickej stability. Priamo na dotknutom území sa pôvodná
flóra a fauna nevyskytuje. Vplyv na flóru a faunu bude teda zanedbateľný.
K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Doplnenie nových druhov odpadov a navýšenie
množstva zhodnocovaných odpadov BPS Jelšava I“ OÚ Revúca, OSoŽP, ŠSOPaK nemá žiadne pripomienky ani
námietky a taktiež nežiada navrhovanú činnosť ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní.
Vyjadrenie OÚ Revúca, OSoŽP:
OÚ Revúca, OSoŽP stanovisko dotknutého orgánu OÚ Revúca, OSoŽP, ŠSOPaK zobral na vedomie.
4. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia (ďalej len „OÚ
Revúca, OSoŽP, ŠSOO“) - stanovisko č. OU-RA-OSZP-2022/000941-002 zo dňa 16. 09. 2022:
Súčasťou oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je aj rozptylová štúdia, vypracovaná Ing. Viliamom Carachom,
PhD. v júli 2022. Predmetom rozptylovej štúdie bolo určenie miery vplyvu navrhovanej činnosti na kvalitu ovzdušia
v danej oblasti pomocou imisno-prenosového matematického modelu pre:
- stav bez realizácie zmeny navrhovanej činnosti reprezentovaný stavom, ak sa nebude navrhovaná zmena činnosti
realizovať,
- stav s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti reprezentovaný stavom, ak sa bude navrhovaná zmena činnosti
realizovať.
Zohľadnené boli bodové zdroje (kogenačné jednotky BPS Jelšava I a BPS Jelšava II, bezpečnostný horák), plošné
zdroje (manipulačné plochy a skladovanie digestátu na BPS Jelšava I a BPS Jelšava II) a líniové zdroje (nákladná
cestá doprava). Hodnotené boli emisie znečisťujúcich látok: tuhé znečisťujúce látky, SO2, NOx, CO, formaldehyd,
NH3, H2S a CH4S. V rozptylovej štúdii sa konštatuje, že realizáciou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá
zhoršenie existujúcej úrovne kvality ovzdušia v okolí jej umiestnenia.
Tunajší úrad upozorňuje, že v rozptylovej štúdii neboli zohľadnené plošné zdroje – silážne žľaby.
Pre výrobu bioplynu sú v prílohe č. 7 časť II. písm. A. bode 6.1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. MŽP SR
č. 410/2012 Z. z.“), uvedené technické požiadavky a podmienky prevádzkovania.
Hygienizácia bude prebiehať v samostatnej prevádzkovej hale. Súčasťou prevádzkovej haly bude odsávanie
technologických celkov - dávkovacieho zariadenia, depackeru a hygienizátora. Vzdušnina bude prečisťovaná vo
filtroch s náplňou aktívneho uhlia a následne vypúšťaná do ovzdušia cez výduchy nad strechu objektu.
Bioplynová stanica Jelšava I bola pôvodne povolená ako poľnohospodárska bioplynová stanica so vstupnými
surovinami hnoj ovčí, hnoj hovädzí, kurací hnoj, kukuričná resp. ciroková siláž, trávna senáž, zelená raž.
Pre niektoré jestvujúce zariadenia bioplynovej stanice Jelšava I tunajší úrad určil rozhodnutím č. OU-RAOSZP-2021/000367-002 zo dňa 17. 03. 2021 podľa § 26 ods. 3 písm. l) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v
znení neskorších predpisov v súlade s prílohou č. 7 časť II. písm. A bod 6.1.7 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.
z. prevádzkovateľovi P M, s.r.o., Beňadická 3008/19, 851 06 Bratislava – Petržalka , IČO: 31 721 974 výnimku z
ustanoveného termínu na zosúladenie technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania uvedených v prílohe
č. 7 časť II. písm. A v bodoch 6.1.1.1, 6.1.4.2 a 6.1.6.2 vyhlášky MŽP SR č. 410/2010 Z. z. do 31. 03. 2023.
V oznámení je uvedené, že jestvujúce zariadenia na dávkovanie tuhých a tekutých odpadov, pre ktoré nie je potrebná
hygienizácia zostávajú nezmenené.
Tunajší úrad na základe vyššie uvedených skutočností má k oznámeniu nasledovné pripomienky a požiadavky:
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1. Vzhľadom na zmenu druhu a množstva vstupných surovín, keď okrem pôvodne povolených poľnohospodárskych
surovín budú do bioplynovej stanice vstupovať aj ďalšie odpady, pre ktoré sa nevyžaduje hygienizácia, je
navrhovateľ povinný existujúce zariadenia na dávkovanie odpadov do fermentorov zabezpečiť proti šíreniu zápachu
vykonaním účinných technických opatrení.
2. Navrhovateľ v doplňujúcej informácii k oznámeniu je povinný uviesť, či odpady, ktoré nebudú vyžadovať
hygienizáciu, budú alebo nebudú uskladňované v rámci bioplynovej stanice. Priestory na skladovanie odpadov musia
byť zabezpečené proti šíreniu zápachu v súlade s požiadavkou ustanovenou v prílohe č. 7 časť II. písm. A bod 6.1.1.1
vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z.
3. Hygienizácia potrebná pri spracovaní vedľajších živočíšnych produktov musí byť vykonávaná v uzavretých
priestoroch zabezpečených proti úniku pachových látok v súlade s požiadavkou ustanovenou v prílohe č. 7 časť II.
písm. A bod 6.1.1.3 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Navrhovateľ k jednotlivým bodom uviedol nasledovné:
K bodu 1. Vstupné suroviny na báze odpadov budú dávkované do všetkých fermentorov bioplynovej stanice Jelšava
I. Pre efektívne obmedzovanie zápachu z dávkovania týchto surovín sú navrhované nasledujúce opatrenia:
- Vstupné suroviny budú primárne dávkované do dávkovacích zariadení (kŕmnych vozov) ktoré sú vybavené
prekrytím.
- V prípade dávkovania vstupných surovín pomocou kŕmnych vozov, ktoré nedisponujú prekrytím bude dávkovanie
prebiehať s využitím okamžitého prekrytia vstupných odpadových materiálov iným vhodným neodpadovým
materiálom, ktorý neprodukuje zápach.
K bodu 2. Navrhovaný projekt neuvažuje so skladovaním vstupných surovín. Organizácia dopravy bude riešená
spôsobom, ktorý umožní nadávkovať dovezené vstupné suroviny odpadového charakteru okamžite po ich prijatí.
K bodu 3. Uvedená podmienka bude v plnej miere dodržiavaná. Hygienizácia bude prebiehať v priestoroch, ktoré
sú uzavreté a disponujú účinným odsávaním vzdušniny, ktoré je vybavené filtrami s aktívnym uhlím.
OÚ Revúca, OSoŽP listom č. OU-RA-OSZP-2022/000921-021 zo dňa 12. 10. 2022 požiadal OÚ Revúca, OSoŽP,
ŠSOO o zaujatie stanoviska k doplňujúcim informáciám navrhovateľa. OÚ Revúca, OSoŽP, ŠSOO vo svojom
stanovisku č. OU-RA-OSZP-2022/000941-004 zo dňa 13. 10. 2022 uviedol:
OÚ Revúca, OSoŽP, ŠSOO akceptuje navrhnuté opatrenia týkajúce sa spôsobu dávkovania vstupných surovín za
účelom obmedzenia zápachu a požaduje, aby boli zapracované do podmienok rozhodnutia zo zisťovacieho konania
nasledovne:
Za účelom obmedzenia šírenia zápachu je prevádzkovateľ povinný prevádzkovať dávkovacie zariadenie a
vykonávať dávkovanie vstupných surovín do fermentorov Bioplynovej stanice Jelšava I takto:
- vstupné suroviny primárne dávkovať do dávkovacích zariadení, ktoré sú zabezpečené nerezovým poklopom,
- v čase keď neprebieha dávkovanie, dávkovacie zariadenie musí byť uzavreté,
- odpady dávkované do dávkovacích zariadení, ktoré nie sú vybavené poklopom, okamžite prekryť inou vhodnou
surovinou bez zápachu,
- resp. ak sa počas prevádzky predmetnej činnosti zistí, že opatrenia na zamedzenie zápachu nie sú dostatočne
účinné, prevádzkovateľ je povinný vykonať iné technické opatrenia, napr. zariadenia na dávkovanie surovín uzavrieť
a emisie pachových látok odvádzať na čistenie, alebo iné zneškodnenie.
Vyjadrenie OÚ Revúca, OSoŽP:
OÚ Revúca, OSoŽP stanovisko dotknutého orgánu OÚ Revúca, OSoŽP, ŠSOO zobral na vedomie a podmienky na
obmedzovanie šírenia zápachu pri dávkovaní odpadov zapracoval do výrokovej časti tohto rozhodnutia.
5. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia (ďalej len „BBSK“)
- stanovisko č. 09977/2022/ODDUPZP-2 zo dňa 08. 09. 2022:
BBSK na základe predloženého oznámenia o zmene a záverov priložených štúdií zmenu navrhovanej činnosti
nepožaduje posudzovať v zmysle zákona o posudzovaní.
Vyjadrenie OÚ Revúca, OSoŽP:
OÚ Revúca, OSoŽP stanovisko dotknutého orgánu BBSK zobral na vedomie.
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote (ďalej len „RÚVZ Rimavská Sobota“)
–záväzné stanovisko č. A/2022/1380 zo dňa 16. 09. 2022:
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RÚVZ Rimavská Sobota vo svojom stanovisku uviedol, že žiadosti žiadateľa Okresného úradu Revúca, Odboru
starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca, zo dňa 26. 08. 2022 sa vyhovuje a s predloženou
zmenou navrhovanej činnosti „Doplnenie nových druhov odpadov a navýšenie množstva zhodnocovaných odpadov
BPS Jelšava I“, navrhovateľa P M, s.r.o., Beňadická 3008/19, 851 06 Bratislava – Petržalka, IČO: 31 721 974 sa
súhlasí.
V súvislosti s predloženým návrhom navrhovanej zmeny činnosti RÚVZ Rimavská Sobota uvádza, že orgán
verejného zdravotníctva bude pri uvedení priestorov do prevádzky požadovať, aby prevádzkovateľ zariadenia na
zhodnocovanie a likvidáciu BRO zabezpečil počas skúšobnej prevádzky prostredníctvom akreditovaného subjektu
objektivizáciu chemických látok v pracovnom ovzduší.
Z výsledkov posudzovania sa nepredpokladá, že navrhovanou zmenou činnosti by došlo k zhoršeniu podmienok v
porovnaní so súčasným stavom vo vzťahu k dopadu na životné prostredie a zdravie obyvateľstva.
RÚVZ Rimavská Sobota k predloženému návrhu nemá pripomienky a zámer nedoporučuje posudzovať podľa
zákona o posudzovaní.
Vyjadrenie OÚ Revúca, OSoŽP:
OÚ Revúca, OSoŽP zobral stanovisko dotknutého orgánu RÚVZ Rimavská Sobota na vedomie. Požiadavka
RÚVZ, aby prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie a likvidáciu BRO zabezpečil počas skúšobnej prevádzky
prostredníctvom akreditovaného subjektu objektivizáciu chemických látok v pracovnom ovzduší bude predmetom
riešenia v ďalšom osobitnom povoľovacom konaní.
7.Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor odpadového hospodárstva (ďalej len „MŽP SR“)
– stanovisko č. 52794/2022 zo dňa 20. 09. 2022:
MŽP SR vo svojom stanovisku uviedol, že realizácia navrhovanej zmeny bude vytvárať podmienky dodržiavania
hierarchie odpadového hospodárstva v zmysle § 6 zák. č. 79/2015 Z. z. zákona o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čo môžeme charakterizovať ako environmentálny prínos pre
zvyšovanie podielu zhodnocovania odpadu, ktorý patrí k jedným z hlavných cieľov odpadového hospodárstva
Slovenskej republiky, ako aj k spoločným environmentálnym cieľom Slovenskej republiky a Európskej únie.
Z vecnej pôsobnosti odboru odpadového hospodárstva MŽP SR nemá k zámeru navrhovanej činnosti žiadne
pripomienky.
Vyjadrenie OÚ Revúca, OSoŽP:
OÚ Revúca, OSoŽP stanovisko MŽP SR zobral na vedomie.
8. Mesto Jelšava – stanovisko č. S2022/0209 zo dňa 09. 09. 2022:
Mesto Jelšava vo svojom stanovisku uviedlo, že zmenu navrhovanej činnosti nepožaduje posudzovať podľa zákona
o posudzovaní a nemá k predmetnému oznámeniu námietky.
Vyjadrenie OÚ Revúca, OSoŽP:
OÚ Revúca, OSoŽP stanovisko Mesta Jelšava zobral na vedomie.
9. Dňa 05. 09. 2022 bolo tunajšiemu úradu doručené vyjadrenie občianskeho združenia - Združenie domových
samospráv, Rovniakova 14, 851 02 Bratislava k zmene navrhovanej činnosti.
V ďalšom texte je stanovisko Združenia domových samospráv uvedené v úvodzovkách a následne je uvedené
vyjadrenie navrhovateľa a tunajšieho úradu k jeho jednotlivým častiam:
„Podľa prieskumu Denníka N (https://e.dennikn.sk/2911528/) verejnosť veľmi silno podporuje ekologické
a klimatické ciele, ale veľmi nerozumie odbornej stránke a spôsobom, akými si ich môže realizovať.
Žiadame teda úrad aby zabezpečil práva verejnosti v súlade s Aarhuským dohovorom (https://www.slov-lex.sk/
pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/43/20060204), Smernicou o EIA (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/LSU/?
uri=celex:32011L0092) a zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č. 24/2006 Z. z. (https://www.slovlex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/24/20211101.html) a v zmysle § 3 ods. 2 správneho poriadku verejnosť poučil
o tom, akým spôsobom si má v konaní uplatňovať svoje práva a povinnosti efektívnym spôsobom; v odôvodnení
rozhodnutia žiadame uviesť, ako tieto práva verejnosti v konaní úrad realizoval.“
Vyjadrenie OÚ Revúca, OSoŽP:
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V rámci zabezpečenia prístupu verejnosti k informáciám vyplývajúceho z Aarhuského dovoru OÚ Revúca, OSoŽP
zrealizoval všetky legislatívou stanovené a potrebné úkony. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo v súlade
s ustanovením § 29 ods. 6 písm. b) zákona o posudzovaní zverejnené a verejnosti dostupné na webovom sídle
ministerstva a zároveň bolo dostupné prostredníctvom zverejnenia dotknutými obcami podľa § 29 ods. 8 a v súlade s
§ 65g ods. 3 zákona o posudzovaní. OÚ Revúca, OSoŽP upovedomil účastníkov konania ako aj dotknutú verejnosť
o tom, že obstaral potrebné doklady pre vydanie rozhodnutia a súčasne v súlade s ustanovením § 33 ods. 2 správneho
poriadku im dal možnosť pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladom, k spôsobu ich zisťovania,
prípadne podať návrh na ich doplnenie v primerane stanovenom termíne.
„Žiadame úrad, aby v rámci zisťovacieho konania vyhodnotil prípustnosť zámeru podľa prahových hodnôt
osobitných zákonov s použitím kritérií podľa prílohy č.10 k zákonu o posudzovaní na životné prostredie; zoznam
relevantných osobitných právnych predpisov je zverejnený tu: https://www.minzp.sk/legislativa/. V odôvodnení
rozhodnutia je potrebné toto vyhodnotenie zdôvodniť podľa §20a zákona EIA (https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/SK/ZZ/2006/24/20211101.html#paragraf-20a) najmä v rozsahu uvedenia ktoré kritériá boli použité ako
základ rozhodnutia, prečo práve tieto kritériá a súčasne stručné vyhodnotenie ako to-ktoré kritérium úrad pri
rozhodnutí vyhodnotil a teda pri rozhodovaní zohľadnil. Podľa § 29 ods.3 zákona o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/24/20211101.html#paragraf-29.odsek-3) je práve
toto podstatou rozhodnutia zo zisťovacieho konania a na to sa má úrad aj v rozhodnutí sústrediť.“
Vyjadrenie OÚ Revúca, OSoŽP:
Tunajší úrad použil kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 a sú rozpracované ďalej v odôvodnení
tohto rozhodnutia.
„ZDS si neuplatňuje vlastné pripomienky, navrhovateľ však môže vyhodnotiť zámer z hľadiska rôznych
environmentálnych
pohľadov,
ktoré
sme
zverejnili
tu:
https://enviroportal.org/portfolio-items/
vseobecnepripomienky-zds/. Žiadame však navrhovateľa, aby všeobecne zrozumiteľným spôsobom v doplňujúcej
informácii uviedol, ktoré hlavné environmentálne vplyvy identifikoval, aké environmentálne ciele sledoval pri ich
riešení sledoval a ako ich navrhuje dosahovať a akými opatreniami zmierňuje svoj zásah do životného prostredia;
taktiež aby uviedol všetky argumenty, prečo si považuje svoj projekt za environmentálne prípustný a celospoločensky
prospešný.“
Vyjadrenie navrhovateľa:
Navrhovateľ v predloženom Oznámení o zmene činnosti podrobne zhodnotil všetky relevantné vplyvy navrhovanej
činnosti na životné prostredie. Komplexné vyhodnotenie jednotlivých vplyvov sa nachádza v kapitole IV.1.17
predloženého oznámenia. Z charakteru oznámenia vyplýva, že pôvodná činnosť po realizácii zmeny nebude mať v
zásade odlišné vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. V každej kapitole Oznámenia ktorá rozoberá
potenciálne vplyvy činnosti na životné prostredie sú navrhované opatrenia, ktoré takémuto vplyvu predchádzajú,
prípadne ho zmierňujú.
Opatrenia uvedené v oznámení o zmene budú doplnené v zmysle požiadaviek príslušných orgánov štátnej správy a
verejnosti ktoré budú uplatnené v procese zisťovacieho konania, ako aj v nadväzujúcich konaniach podľa osobitných
predpisov. Realizácia činnosti má svojim zameraním zabezpečiť efektívny spôsob zhodnocovania vybraných druhov
odpadov v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a zákonom o odpadoch.
„Podľa § 17 ods. 1 zákona o životnom prostredí (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/
ZZ/1992/17/20220101.html#paragraf-17.odsek-1 ) má navrhovateľ povinnosť priamo pri zdroji aplikovať
zmierňujúce a kompenzačné opatrenia. Žiadame, aby tieto boli jednoznačne v rozhodnutí identifikované
a určené ako záväzné podmienky rozhodnutia zo zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 13
zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/
ZZ/2006/24/20211101.html#paragraf-29.odsek-13). Zoznam environmentálnych opatrení odporúčaných našim
združením nájdete tu: https://enviroportal.org/portfolio-items/environmentalne-opatrenia-zds/. Ako záväzné
podmienky žiadame uviesť všetky environmentálne opatrenia, ktoré je potrebné zrealizovať za účelom výrazného
zníženia negatívnych efektov zásahu do životného prostredia; potrebné je uviesť presné a určité opatrenia, ktoré je
možné nezameniteľne projektovo rozpracovať v nasledujúcich stupňoch projektovej prípravy a realizácie tak, aby
ich splnenie bolo možné následne overiť a porealizačne monitorovať.
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Žiadame vyššie uvedené informácie vyhodnotiť formou všeobecne zrozumiteľného zhodnotenia opisom z hľadiska
šiestych hlavných faktorov posudzovania environmentálnych vplyvov: • klíma, • biodiverzita, • voda, • vzduch,
•energie a • územná stabilita biodiverzity; v každom z týchto faktorov žiadame zvoliť merateľný ukazovateľ, ktorý
bude následne monitorovaný aj z hľadiska poprojektovej analýzy.“
Vyjadrenie navrhovateľa:
Návrh konkrétnych preventívnych organizačných, stavebných a technologických opatrení, ktorých úlohou je
prevencia, prípadne zmiernenie identifikovaných nepriaznivých vplyvov na životné prostredie a obyvateľstvo sa
nachádza v oznámení o zmene pri každom identifikovanom možnom vplyve.
Vyjadrenie OÚ Revúca, OSoŽP:
OÚ Revúca, OSoŽP do výroku rozhodnutia zapracoval opatrenia na zmiernenie negatívnych vplyvov na životné
prostredie, ktoré vyplynuli zo stanovísk jednotlivých dotknutých orgánov.
Vzhľadom na časovú náročnosť zisťovacieho konania a potrebu vykonania ďalších úkonov v rámci konania OÚ
Revúca, OSoŽP v zmysle § 49 ods. 2 správneho poriadku požiadal Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných
prostriedkov listom č. OU-RA-OSZP-2022/000921-011 zo dňa 19. 09. 2022 o predĺženie lehoty pre rozhodnutie v
zisťovacom konaní navrhovanej činnosti s uvedením dôvodov predĺženia.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov listom č. OU-BB-OOP3-2022/005658-121 zo dňa
21. 09. 2022 žiadosti tunajšieho úradu vyhovel a predĺžil lehotu pre rozhodnutie v predmetnej veci o 60 dní. OÚ
Revúca, OSoŽP o predĺžení lehoty informoval účastníkov konania listom č. OU-RA-OSZP-2022/000921-013 zo
dňa 22. 09. 2022.
Odôvodnenie vydania rozhodnutia a úvahy, ktoré boli použité pri hodnotení kritérií pre zisťovacie konanie podľa
prílohy č. 10 zákona č. 24/2006 Z. z.
I. Povaha a rozsah zmeny navrhovanej činnosti
1. Rozsah zmeny navrhovanej činnosti
Účelom zmeny navrhovanej činnosti je náhrada stavebne povoleného zariadenia na hygienizáciu odpadov za
kapacitne výkonnejšie zariadenie, rozšírenie sortimentu zhodnocovaných odpadov a navýšenie maximálneho
celkového množstva zhodnocovaných odpadov v prevádzke bioplynovej stanice Jelšava I na 25 000 ton za rok (z
toho bude do 5 000 t odpadov, pre ktoré bude potrebné vykonávať hygienizáciu).
Celkové množstvo surovín (poľnohospodárskych surovín a odpadov) spracovávaných v Bioplynovej stanici Jelšava
I sa po realizácii zmeny navrhovanej činnosti nezmení:
-množstvo spracovanej suroviny vrátane bioodpadu – 97,32 t/deň.
Činnosť vykonávaná v prevádzke bioplynovej stanice, jej celková spracovacia kapacita, ako aj proces fermentácie
zostanú navrhovanou zmenou nedotknuté.
2. Požiadavky zmeny navrhovanej činnosti na vstupy
Záber pôdy - v rámci navrhovanej nedôjde k dodatočnému záberu pôdy, činnosť bude realizovaná v existujúcej
prevádzke Bioplynovej stanice Jelšava I a stavebne povolenej hale hygienizácie.
Pracovné sily – v rámci navrhovanej zmeny nie je uvažované s novými pracovnými miestami.
Voda – vo vzťahu k spotrebe vody bude realizačný variant vyžadovať v súčasnosti bližšie nešpecifikované množstvo
vody potrebné na dopĺňanie vody v systéme vyhrievania hygienizátora a čistenie priestorov. Taktiež bude potrebné
zabezpečiť vodu na hygienické a pitné účely, kde však nedôjde k zmene oproti nulovému variantu.
Vstupné suroviny – realizáciou navrhovanej činnosti vznikne v danom území kapacita na zhodnotenie 25 000 ton
vybraných druhov odpadov ročne, čo je v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podľa zákona č. 79/2015
Z. z. zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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Energetické zdroje – prevádzka navrhovanej činnosti bude vyžadovať napojenie na rozvody elektrickej energie,
ktoré sa v areály už nachádzajú. Prevádzka nebude vyžadovať spotrebu zemného plynu.
Doprava - Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k navýšeniu intenzity dopravy v predmetnej oblasti, nakoľko
nedôjde k zmene celkového množstva spracovávaných materiálov a odpadov (zmení sa len ich vzájomný pomer), v
prípade produkcie digestátu dôjde iba k zanedbateľnej zmene v produkovanom množstve.
3. Údaje o výstupoch zmeny navrhovanej činnosti
Ovzdušie – Bioplynová stanica Jelšava I je stredným zdrojom znečisťovania ovzdušia kategorizovaným
podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. ako:
1.5.2 Výroba bioplynu s projektovanou výrobnou kapacitou: množstvo spracovanej suroviny alebo bioodpadu v t/
deň: od ≥ 1 do < 100.
Pôvodné denné množstvo všetkých spracovávaných surovín 97,32 t/deň v bioplynovej stanici sa realizáciou zmeny
navrhovanej činnosti nezmení. Vstupnú surovinu budú tvoriť poľnohospodárske suroviny a odpady. Navrhovanou
zmenou činnosti sa zvýši celkové množstvo spracovávaných odpadov a to na 25 000 ton za rok. Hygienizácia
potrebná pri spracovaní určitých vedľajších živočíšnych produktov bude vykonávaná v uzavretej hale. V súvislosti s
prevádzkou zariadenia na spracovanie odpadov sa predpokladá uvoľňovanie pachových látok. Technologický proces
fermentácie nebude navrhovanou zmenou dotknutý. Časť vyrobeného bioplynu sa za účelom výroby elektrickej
energie a tepla spaľuje v troch existujúcich kogeneračných jednotkách. Ďalšia časť vznikajúceho bioplynu sa
upravuje v biometánovej stanici (300 – 600 Nm3 bioplynu/h) na biometán, ktorý sa dodáva do distribučnej
plynárenskej siete.
Odpadové vody – vo vzťahu k odpadovým vodám nedôjde realizáciou projektu k zmene.
Odpady - v prípade realizácie navrhovanej činnosti bude navýšené množstvo vznikajúcich plastových odpadov.
Hluk a vibrácie - realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k zásadnej zmene jestvujúceho stavu v oblasti hlukovej
záťaže v danej lokalite. Zmena technológie bude realizovaná v uzavretej hale v existujúcom areáli bioplynovej
stanice, ktorý sa nachádza cca 1500-1700 m od obytnej zástavby.
Zápach a iné výstupy – Na základe konštatovania odborného spracovateľa rozptylovej štúdie, sa realizáciou
navrhovanej činnosti nepredpokladá zhoršenie existujúcej úrovne kvality ovzdušia v okolí jej umiestnenia.
II. MIESTO VYKONÁVANIA ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
Zmena navrhovanej činnosti sa bude realizovať v existujúcej prevádzke Bioplynovej stanice Jelšava I v katastrálnom
území Jelšava:
Pozemky parciel registra C-KN: 2333/2; 2339/5; 2339/7; 2339/8; 2339/51; 2339/12; 2339/52; 2339/40; 2339/2;
2339/38; 2339/39; 2339/9; 2339/17; 2339/15; 2339/16; 2339/13; 2339/14; 2339/21; 2339/36, 2339/37 a 2339/49.
(Miesto realizácie výmeny hygienizátora je situované na pozemku parcely registra C-KN č. 2339/2).
Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k novému záberu pôdy, nakoľko nové technologické zariadenia
pre hygienizáciu určitých vedľajších živočíšnych produktov budú inštalované v stavebne povolenej hale. Prevádzka
sa nachádza vo vzdialenosti približne 1,5 km južným smerom od zastavanej oblasti mesta Jelšava a približne 1,7
km západne od obce Gemerské Teplice.
1.Súčasný stav využívania územia
V bioplynovej stanici Jelšava I sa anaeróbnym procesom fermentácie vyrába bioplyn. Časť vyrobeného bioplynu
sa za účelom výroby elektrickej energie a tepla spaľuje v troch existujúcich kogeneračných jednotkách. Ďalšia časť
vznikajúceho bioplynu sa upravuje v biometánovej stanici (300 – 600 Nm3 bioplynu/h) na biometán, ktorý sa dodáva
do distribučnej plynárenskej siete. Technologický proces fermentácie nebude navrhovanou zmenou dotknutý.
2.Súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou
Zmena navrhovanej činnosti, ktorá sa bude realizovať v existujúcej prevádzke bioplynovej stanice Jelšava I, bez
potreby povoľovania nových objektov, nie je v rozpore s územným plánom mesta Jelšava.
3.Územná ochrana
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Daná lokalita umiestnenia zmeny navrhovanej činnosti spadá do územia s prvým stupňom ochrany v zmysle §
12 zákona č. 543/2002 Z. z, t.j. do územia bez osobitnej ochrany. Na lokalite sa nachádza antropogénne zmenená
vegetácia s absenciou prírodných, resp. poloprírodných biotopov. V blízkosti navrhovanej činnosti sa nachádzajú
dve územia európskeho významu – Alúvium Muráňa SKUEV 2285 a 0285 a chránené územie Tri peniažky SKUEV
0001. Vodný tok Muráň (Alúvium Muráňa) preteká v blízkosti umiestnenia navrhovanej činnosti cca 500 m.
III. VPLYVY ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
1. Pravdepodobnosť a rozsah vplyvu
V rámci zisťovacieho konania boli identifikované nasledujúce vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé
zložky životného prostredia:
-Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k výstavbe nových objektov, preto nevzniknú žiadne vplyvy stavebnej
činnosti na životné prostredie. V rámci zmeny navrhovanej činnosti budú v stavebne povolenej prevádzkovej hale
inštalované nové technologické zariadenia pre vykonávanie hygienizácie odpadov.
-Pri realizácii navrhovanej činnosti sa nepredpokladá významné navýšenie intenzity dopravy v danej lokalite,
nakoľko nedôjde k celkovému navýšeniu množstva surovín, ktoré budú vo vzťahu k činnosti bioplynovej stanici
prepravované.
-Z charakteru navrhovanej činnosti a z geologickej stavby dotknutého územia nevyplývajú také dopady, ktoré by
závažným spôsobom ovplyvnili kvalitu a stav geologického prostredia. Realizácia navrhovanej činnosti si nevyžiada
žiadny nový záber pôdy, nakoľko nové technologické zariadenia budú inštalované v stavebne povolenej hale
navrhovateľa.
-Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nevznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia. Začlenenie a kategorizácia
zdroja znečisťovania ovzdušia zostanú nezmenené. Vstupnou surovinou pre výroby bioplynu vo fermentačných
nádržiach bioplynovej stanice budú poľnohospodárske suroviny a odpady. Hygienizácia potrebná pri spracovaní
určitých vedľajších živočíšnych produktov bude vykonávaná v uzavretej hale. V súvislosti s prevádzkou zariadenia
na zhodnocovanie odpadov sa predpokladá uvoľňovanie pachových látok. Súčasťou prevádzkovej haly hygienizácie
bude odsávanie technologických celkov - dávkovacieho zariadenia, depackeru a hygienizátora. Vzdušnina bude
prečisťovaná vo filtroch s náplňou aktívneho uhlia a následne vypúšťaná cez výduchy do okolitého ovzdušia. Pre
dávkovanie vstupných surovín - odpadov do fermentorov bioplynovej stanice, pre ktoré nie je potrebné vykonávať
hygienizáciu, sú v podmienkach výrokovej časti tohto rozhodnutia určené opatrenia za účelom obmedzenia šírenia
zápachu. Realizovaním uvedených opatrení a na základe konštatovania odborného spracovateľa rozptylovej štúdie,
sa realizáciou navrhovanej zmeny činnosti nepredpokladá zhoršenie existujúcej úrovne kvality ovzdušia v okolí jej
umiestnenia.
-Počas prevádzky navrhovanej činnosti nebude produkované znečistenie, ktoré by mohlo ovplyvniť kvalitu
povrchovej a podzemnej vody. Pri dodržaní pracovnej a prevádzkovej disciplíny nehrozí znečistenie podzemných
a povrchových vôd. Prípadný únik kontaminácie v rámci riešenej prevádzky bude obmedzený takmer výlučne na
spevnené plochy, pričom sa okamžite pristúpi k sanácii a zamedzeniu ďalšieho šírenia úniku kontaminácie (v súlade
s Havarijným plánom).
-Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať negatívny vplyv na faunu, flóru ani biotopy.
-Realizáciou navrhovanej činnosti sa nezmení štruktúra využívania krajiny, nakoľko sa využijú jestvujúce objekty.
-Vplyv navrhovanej činnosti na chránené územia sa vzhľadom na umiestnenie záujmového územia a vzdialenosť
najbližších chránených území nepredpokladá.
-Realizácia a prevádzka navrhovanej činnosti nezníži ekologickú stabilitu krajiny, nakoľko nedôjde k zásahom do
prvkov územného systému ekologickej stability.
-Navrhovaná činnosť patrí do odvetvia odpadového hospodárstva. Realizácia navrhovanej zmeny činnosti bude
vytvárať podmienky dodržiavania hierarchie odpadového hospodárstva v zmysle § 6 zák. č. 79/2015 Z. z. zákona
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čo možno charakterizovať
ako environmentálny prínos pre zvyšovanie podielu zhodnocovania odpadu, ktorý patrí k jedným z hlavných
cieľov odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, ako aj k spoločným environmentálnym cieľom Slovenskej
republiky a Európskej únie.
- Realizáciou navrhovanej zmeny činnosti sa nepredpokladá významný dopad na zdravie obyvateľstva. V rámci
zmeny navrhovanej činnosti bolo navrhnuté také technologické riešenie, ktoré zmierňuje negatívne vplyvy a samotná
prevádzka bioplynovej stanice je v dostatočnej vzdialenosti od zastaveného územia obcí. Na základe konštatovania
odborného spracovateľa štúdie dopadov na verejné zdravie, výsledky hodnotenia vplyvov navrhovanej zmeny
činnosti nepreukázali možné negatívne vplyvy na zdravie obyvateľov v najbližšej obytnej zástavbe ani neprípustné
zhoršenie podmienok bývania v dotknutom území a jeho okolí.
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2. Pravdepodobnosť vplyvu presahujúceho štátne hranice:
Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k vplyvom presahujúcim štátne hranice Slovenskej republiky.
Zhrnutie:
OÚ Revúca, OSoŽP listom č. OU-RA-OSZP-2022/000921-023 zo dňa 13. 10. 2022 v zmysle § 33 ods. 2 správneho
poriadku upovedomil účastníkov konania o tom, že v rámci zisťovacieho konania zhromaždil rozhodujúce podklady
pre vydanie rozhodnutia a o možnosti pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k týmto podkladom, k spôsobu ich
zisťovania, prípadne navrhnúť ich doplnenie v termíne do 7 dní odo dňa doručenia upovedomenia. Stanoviská
dotknutých orgánov a verejnosti boli uvedené v prílohe uvedeného upovedomenia.
K uvedeným podkladom pred vydaním rozhodnutia bolo dňa 24. 10. 2022 OÚ Revúca, OSoŽP doručené stanovisko
Mesta Jelšava listom č. S2022/00209 zo dňa 18. 10. 2022, v ktorom Mesto Jelšava uviedlo, že k predmetnému
oznámeniu nemá žiadne námietky. Do vydania rozhodnutia nikto z ďalších účastníkov konania nevyužil možnosť
vyjadriť sa k podkladom súvisiacim so zmenou navrhovanej činnosti.
Posúdenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti bolo vykonané s ohľadom na jej umiestnenie, charakter,
kapacitu a rozsah, vo vzťahu k predpokladaným vplyvom na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie
obyvateľstva. Po preverení skutkového stavu možno konštatovať, že v oznámení o zmene navrhovanej činnosti
boli uvedené všetky podstatné predpokladané vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného
prostredia a na zdravie obyvateľov. Z vyhodnotenia stanovísk neboli zistené skutočnosti, ktoré by bránili realizácii
zmeny navrhovanej činnosti po akceptovaní a zapracovaní relevantných pripomienok dotknutých orgánov. Vplyvy
na životné prostredie a na zdravie obyvateľstva možno z hľadiska druhu, predpokladaného rozsahu a intenzity
hodnotiť ako v zásade prijateľné, a za predpokladu dodržania podmienok uvedených vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia sa nepredpokladá vznik nepriaznivých vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a na
zdravie obyvateľov.
OÚ Revúca, OSoŽP na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania t.j. kritérií, uvedených v prílohe č. 10
zákona o posudzovaní, prihliadnuc na doručené stanoviská a informácie z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti,
rozhodol, že zmena navrhovaná činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní.
Na základe uvedených skutočností rozhodol tunajší úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Upozornenie:
Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne
informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.
Podľa § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní má dotknutá verejnosť postavenie účastníka v konaniach uvedených v
tretej časti zákona o posudzovaní a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti
alebo jej zmene, ak uplatní postup podľa § 24 ods. 3 alebo ods. 4 zákona o posudzovaní, ak jej účasť v konaní už
nevyplýva z osobitného predpisu.
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa zmeny navrhovanej činnosti v súlade s § 29 ods.
12 zákona o posudzovaní podať návrh na začatie povoľovacieho konania k zmene navrhovanej činnosti.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku možné podať odvolanie v lehote 15 dní
odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského
40, 050 01 Revúca.
Verejnosť podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní 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 tohto rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní. Verejnosť podaním odvolania môže
prejaviť záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.
13 / 14

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015
Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
Ing. Milan Herczeg
poverený vykonávaním
funkcie vedúceho zamestnanca
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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