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          22. novembra 2022 

Vec 

Kotol na biomasu v Mondi SCP, a.s. Ružomberok – náhrada súčasného kotla na biomasu 

za nový – zaslanie správy o hodnotení činnosti 

 

 

Navrhovateľ, Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO 

31637051, prostredníctvom splnomocneného zástupcu EKOS PLUS s.r.o., Župné námestie 

7, 811 03 Bratislava, IČO 31392547 (ďalej len „navrhovateľ“) doručil dňa 11. 11. 2022 na 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu posudzovania vplyvov na 

životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“), 

podľa § 31 ods. 6 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“) správu o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti „Kotol na biomasu 

v Mondi SCP, a.s. Ružomberok – náhrada súčasného kotla na biomasu za nový“ (ďalej 

len „správa o hodnotení“).  

 

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 

ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako 

správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 

písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona o posudzovaní vplyvov zasiela na zaujatie 

stanoviska podľa § 33 ods. 1 zákona povoľujúcemu orgánu, rezortnému orgánu, dotknutým 

orgánom a dotknutej obci správu o hodnotení prostredníctvom informácie o zverejnení na 

webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese: 

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/kotol-na-biomasu-v-mondi-scp-ruzomberok-

nahrada-sucasneho-kotla-na-bio 

 

V súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 

orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) 

doručuje MŽP SR list dotknutej obci v elektronickej forme a zároveň doručuje dotknutej obci 

správu o hodnotení spolu so všeobecne zrozumiteľným záverečným zhrnutím aj v listinnom 

vyhotovení. Lehoty pre dotknutú obec začnú plynúť doručením poštovou prepravou.  

 



Dotknutej verejnosti doručuje MŽP SR, v súlade s § 33 ods. 3 zákona o posudzovaní 

vplyvov, všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie. 

  

MŽP SR žiada dotknutú obec, aby podľa § 65g ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov 

do 10 dní od doručenia správy o hodnotení zverejnila v celom rozsahu dokumentáciu správy 

o hodnotení na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené. Ak nie je 

možné zverejniť na úradnej tabuli obce dokumentáciu v celom rozsahu, obec na úradnej tabuli 

obce zverejní informáciu o tom, kde a kedy možno do nej nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy 

alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie. Zároveň podľa § 34 ods. 1 zákona o posudzovaní 

vplyvov dotknutá obec uvedie, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a označí 

miesto, kde sa môžu podávať. 

 

MŽP SR zároveň žiada zabezpečiť sprístupnenie celého rozsahu dokumentácie správy  

o hodnotení pre verejnosť počas 30 dní odo dňa zverejnenia celého rozsahu dokumentácie 

správy o hodnotení podľa vyššie uvedeného. 

 

MŽP SR žiada dotknutú obec, aby o tejto skutočnosti informovala verejnosť spôsobom 

v mieste obvyklým. 

 

Podľa § 34 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov, s ohľadom na § 65g zákona o 

posudzovaní vplyvov, dotknutá obec do uplynutia doby zverejnenia správy o hodnotení 

zabezpečí po dohode a v spolupráci s navrhovateľom verejné prerokovanie navrhovanej 

činnosti. Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného 

v súvislosti s ochorením COVID-19 sa verejné prerokovanie uskutoční, len ak je konanie 

verejného prerokovania v súlade s opatreniami podľa osobitného predpisu. 

 

MŽP SR zároveň, s ohľadom na vyššie uvedené, upozorňuje, že ak nebude možné 

uskutočniť verejné prerokovanie navrhovanej činnosti do uplynutia doby zverejnenia správy  

o hodnotení, je nevyhnutné správu o hodnotení, po uplynutí tejto lehoty, opätovne zverejniť.  

 

Termín a miesto konania verejného prerokovania navrhovanej činnosti dotknutá obec 

oznámi podľa § 34 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov verejnosti najneskôr 10 pracovných 

dní pred jeho konaním a prizve naň okrem verejnosti aj MŽP SR ako príslušný orgán, rezortný 

orgán a dotknutý orgán.  

 

Z verejného prerokovania je dotknutá obec podľa § 34 ods. 4 zákona o posudzovaní 

vplyvov povinná v spolupráci s navrhovateľom vyhotoviť záznam a doručiť ho MŽP SR do 10 

pracovných dní od verejného prerokovania navrhovanej činnosti. 

 

Vaše písomné stanovisko k správe o hodnotení podľa § 35 ods. 1 zákona (vrátane 

informácie o dobe a spôsobe zverejnenia správy o hodnotení dotknutou obcou), žiada  

MŽP SR doručiť na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia 

posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné 

prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava, najneskôr do 30 dní od jej 

doručenia.  

 

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť na MŽP SR najneskôr do 30 dní odo 

dňa zverejnenia dokumentácie správy o hodnotení podľa § 65g ods. 3 zákona dotknutou obcou.  

 

Podľa § 35 ods. 4 zákona na stanoviská doručené po uplynutí stanovených lehôt nemusí 

príslušný orgán prihliadať. 

 

 



 

 

 

 

Dotknutá verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť na MŽP SR najneskôr do 30 

dní odo dňa doručenia všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia. 

 

 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

Mgr. Michaela Seifertová 

generálna riaditeľka odboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha  

Správa o hodnotení so všeobecne zrozumiteľným záverečným zhrnutím v listinnom vyhotovení 

(pre dotknutú obec) 

Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie (pre dotknutú verejnosť- poštou) 

 

 

 



Rozdeľovník 

Dotknutá obec (elektronicky): 

1. Mesto Ružomberok, mestský úrad, Námestie A. Hlinku 1, 034 01Ružomberok 

2. Obec Štiavnička, Štiavnička 78,034 01 Štiavnička 

3. Obec Lisková, Ulica pod Chočom 113, 03481 Lisková 

4. Obec Ludrová, Ludrová 239, 034 71 Ludrová 

5. Obec Liptovská Štiavnica, Hlavná 39, 034 01 Liptovská Štiavnica  

6. Obec Likavka, Likavka 815 034 95 Likavka 

7. Obec Martinček, Martinček 83, 034 95 Martinček 

 

Navrhovateľ (elektronicky): 

8. Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok 

 

Povoľujúci orgán (elektronicky): 

9. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, 

odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina 

10. Mesto Ružomberok, stavebný úrad, Námestie A. Hlinku 1, 034 01Ružomberok 

11. Obec Štiavnička, Štiavnička 78,034 01 Štiavnička 

12. Obec Lisková, Ulica pod Chočom 113, 03481 Lisková 

 

Rezortný orgán (elektronicky): 

13. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 

Dobrovičova 12, 811 09 Bratislava 

14. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia obehového 

hospodárstva, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, TU 

15. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 821 75 

Bratislava 

 

Dotknutý orgán (elektronicky): 

16. Okresný úrad Ružomberok, životné prostredie, Námestie A. Hlinku 74, 034 50 

Ružomberok 

17. Okresný úrad Ružomberok, krízové riadenie, Dončova 11, 034 01Ružomberok 

18. Okresný úrad Ružomberok, doprava a pozemné komunikácie, A. Bernoláka 25, 

Ružomberok 

19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, P.O. 

Box 10, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš 

20. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Ružomberok, Námestie A. 

Hlinku 74, 034 50 Ružomberok 

21. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 

22. Dopravný úrad Slovenskej republiky, divízia civilného letectva, Ivanská cesta 

4350/71, 820 01 Bratislava 

23. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody a 

biodiverzity, TU 

24. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia zmeny klímy a 

ochrany ovzdušia, TU 

 

Účastníci konania (poštou): 

25. Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava 

26. Občianske združenie ochrana ovzdušia Dolný Liptov, 034 81 Lisková 807  

Účastníci konania (poštou): 

27. Ing. Juraj Burgan, Bystrická cesta 196/18, 034 01 Ružomberok 

 


