Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Bratislava 28. septembra 2018
Číslo: 8867/2018-1.7/zl-R
ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov
na životné prostredie, 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 a ako príslušný orgán podľa
§ 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
rozhodlo podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po
vykonaní zisťovacieho konania k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Navýšenie
kapacity výroby anódových blokov, elektrolytického hliníka a odlievárenských výrobkov
v Slovalcu a. s. Žiar nad Hronom“, navrhovateľa, SLOVALCO a.s., Priemyselná 14, 965
48 Žiar nad Hronom, takto:
Zmena navrhovanej činnosti „Navýšenie kapacity výroby anódových blokov,
elektrolytického hliníka a odlievárenských výrobkov v Slovalcu a. s. Žiar nad Hronom“
uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti
sa

nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné
prostredie určuje nasledovné podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny
navrhovanej činnosti na životné prostredie:
• Vyhodnotiť, že nová taviaco-ustaľovacia pec spĺňa parametre najlepšej dostupnej techniky
v súlade s Vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2016/1032 z 13. júna 2016, ktorým sa
podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších
dostupných technikách (BAT) pre odvetvie výroby neželezných kovov.
• Zabezpečiť, aby hluk v pracovnom prostredí neprekračoval limity stanovené Nariadením
vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných
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požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku
v znení neskorších predpisov.
• Zabezpečiť, aby chemické faktory v pracovnom prostredí neprekračovali limity stanovené
Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred
rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení
neskorších predpisov.
• Zabezpečiť, aby karcinogénne a mutagénne faktory v pracovnom prostredí neprekračovali
limity stanovené Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym
faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.
Odôvodnenie:
Navrhovateľ, SLOVALCO a.s., Priemyselná 14, 965 48 Žiar nad Hronom (ďalej len
„navrhovateľ“), doručil dňa 25. 07. 2018 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) v súlade
s § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 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 vplyvov“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
„Navýšenie kapacity výroby anódových blokov, elektrolytického hliníka a
odlievárenských výrobkov v Slovalcu a. s. Žiar nad Hronom“, vypracované podľa prílohy
č. 8a k zákonu o posudzovaní vplyvov (ďalej len „oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“).
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracovala Ing. Edita Virčíková, CSc.,
Turistická 9/A, 040 01 Košice v júli 2018. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je
zverejnené na webovom sídle ministerstva, na adrese:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/navysenie-kapacity-vyroby-anodovych-blokovelektrolytickeho-hlinika-od
Opis procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie
Pôvodná navrhovaná činnosť, pod názvom „Rozšírenie elektrolytickej výroby
a spracovania hliníka“ bola posudzovaná podľa vtedy platného zákona č. 127/1994 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a bolo preň MŽP SR vydané záverečné stanovisko
zo dňa 05. 06. 1998.
Charakteristika zmeny navrhovanej činnosti
Areál spoločnosti Slovalco, a.s. je situovaný na západnom okraji priemyselnej zóny,
ohraničený z juhu štátnou cestou I/65 a z východu areálom ZSNP, a.s. Zmena navrhovanej
činnosti sa bude realizovať v objektoch na pozemkoch:
- Anódka - parcely: KN 34/326, 34/1, 34/401. 9/9, 34/400. 34/399, 34/320, 34/321. 34/14.
34/260, 34/257;
- Elektrolýza - parcely: KN 34/397, 9/10, 9/11. 33/4, 34/1, 34/260. 34/392;
- Odlievareň - parcely: KN 24/333, 34/21, 21/6, 21/5. 34/14, 34/396, 34/391, 34/390, 34/27,
34/28, 34/394, 34/295, 34/336, 34/257, 34/260, 34/333. 34/393;
- Nový transformátor - AGT 7 bude umiestnený na mieste vodného chladenia (parcela KN
34/1) a vodné chladenie bude preložené v rámci rovnakej parcely;
- Nová 35 tonová taviaco-ustaľovacia pec na spracovanie hliníkových čistých procesných
šrotov a primárneho hliníka bude nainštalovaná v Odlievárni čapov (parcela KN 34/27).
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Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je navýšenie kapacity výroby anódových blokov,
elektrolitického hliníka a odlievarenských výrobkov. Zmena navrhovanej činnosti sa týka
dvoch výrobných procesov:
1. Výroba elektorlitického hliníka – zvýšenie intenzity elektrolitického prúdu z 250 kA
na 300 kA pri udržaní stabilnej výkonnosti na jestvujúcich výrobných zariadeniach.
Technické riešenie zvýšenia intenzity elektrického prúdu spočíva v osadení nového
siedmeho agregátu AGT 7, čím sa zabezpečí, že pri odstávke jedného agregátu neprevýši
zaťaženie ostatných agregátov 85%.
Požadované parametre nového agregátu (AGT 7):
- vstupné napätie: 110 kV ± 2%, 50 Hz
- výstupné napätie: 0 až 1800 V DC s plynulou reguláciou
- výstupný prúd: 0 až 56 kA DC s plynulou reguláciou
- minimálne 12 pulzné usmernenie
- účinnosť: min. 98 %
- samostatný riadiaci systém s možnosťou ručného ovládania z velína Meniarne a
pripojenie na súčasný nadradený riadiaci systém SAT a centrálny regulátor ČKD
- vlastné chladenie s možnosťou pripojenia chladiacej vody do bazénov oteplenej a
ochladenej vody súčasného vodného chladenia meniarne.
AGT 7 bude výkonovo rovnaký ako každý jeden zo súčasných 6 agregátov, bude slúžiť
ako náhrada – 56 kA; v podstate sa jedná o rozšírenie meniarne. Umiestnený bude v blizkosti
stanoviska sučasných agregátov.
2. Výroba odliatkov v odlievarni čapov - inštalovaním taviaco-ustaľovacej pece s taviacim
výkonom 15 ton /hod o kapacite 35 ton. V peci sa budú spracovávať hliníkové čisté procesné
šroty. Predpokladá sa zvýšenie pretavovania čistých A1 šrotov o množstvo 60 000 ton/rok,
navýšením výroby zo 195 586 ton/rok na 270 000 ton/rok.
Predpokladané parametre pece:
- Kapacita pece: 35 ton
- Taviaci výkon: 15 ton/hod
- Ohrev: zemný plyn
- Výkon horákov: 800 Nm3/hod
- Spôsob odsávania: odsávanie pece a naddverného priestoru
- Množstvo odsávaných vzdušnín: 60 000 m3/hod
- Odvod vzdušnín do atmosféry: 2 komíny
- Odlučovacie zariadenie: vrecový filter (odlučovanie TZL), množstvo odsávaných
vzdušnín: 30 000 m3/hod
V prevádzke výroby anód nenastanú žiadne ďalšie úpravy výrobných zariadení –
navýšenie výroby sa bude realizovať výlučne intenzívnejším využitím existujúcich výrobných
zariadení.
Porovnanie súčasnej kapacity výroby s predpokladanou navrhovanou kapacitou:
Ročný objem výroby

Anódka – výroba
anódových blokov
Elektrolýza – výroba
elektrolytického hliníka

Súčasný objem
výroby (t)

Navýšený objem
výroby (t)

Navýšenie
objemu výroby o
(%)

88 275

100 000

13,3

174 254

200 000

14,8
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Odlieváreň – výroba
hliníkových odliatkov

194 957

270 000

38,5

Dôvodom pre navýšenie výroby je neustále rastúci dopyt po primárnom hliníku na trhu.
Rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku spôsobil aj v rámci samotnej priemyselnej
zóny v Žiari nad Hronom veľký rozmach predovšetkým zlievarenských spoločností, ale aj iných
spoločností spracúvajúcich hliník. Preto je neustále vyvíjaný tlak na nárast produkcie
primárneho hliníka.
Požiadavky na vstupy
Zmena navrhovanej činnosti si nevyžiada záber pôdy, nárast pracovných síl, či zvýšené
nároky na spotrebu pitnej a priemyselnej vody v porovnaní so súčasnou spotrebou, naopak
navýši spotrebu vstupných surovín a energetických zdrojov.
Údaje o výstupoch
Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa mierne zvýši súčasná antropogénna záťaž
územia z dôvodu rozšírenia výrobných a skladových kapacít a mierneho zvýšenia vplyvov na
životné prostredie (vypúšťané znečisťujúce látky do ovzdušia – priemerné zvýšenie cca o 16 %
(okrem TOC), tvorba odpadov, doprava). Doterajším monitorovaním priestoru výrobného
areálu nebolo preukázané prekračovanie prípustných limitov v jednotlivých zložkách životného
prostredia (podzemná voda, pôda, imisie). Počas stavebných prác sa predpokladá zvýšená
hlučnosť a vibrácie. Realizaciou zmeny navrhovanej činnosti sa mierne zvýši teplo, a to
osadením novej taviaco-ustaľovacej pece. Je predpoklad, že aj po realizácii predmetnej zmeny
budú naďalej dodržané normy životného prostredia.
Zmena navrhovanej činnosti „Navýšenie kapacity výroby anódových blokov,
elektrolytického hliníka a odlievárenských výrobkov v Slovalcu a. s. Žiar nad Hronom“
(ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) je podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov
zaraditeľná nasledovne:
3. Hutnícky priemysel
Pol.
číslo

Činnosť, objekty a zariadenia

5.

Prevádzky na výrobu surových neželezných kovov z rúd,
koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickými,
chemickými alebo elektrolytickým
Prevádzky na tavenie vrátane zlievania zliatin (legovania)
neželezných kovov okrem vzácnych kovov vrátane
pretavovania recyklovaných výrobkov (rafinácia, výroba
odliatkov a pod.) s kapacitou tavenia 4.4 Prevádzky na
výroba uhlíka (grafitu) alebo elektrografitu vypalovaním
alebo grafitizáciou

6.

Prahové hodnoty
Časť A
Časť B
(povinné
(zisťovacie
hodnotenie)
konanie)
bez limitu

od 100 000 t/rok

od 10 000 t/rok do
100 000 t/rok

4. Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel
Pol.
číslo

Činnosť, objekty a zariadenia

4.

Prevádzky na výroba uhlíka (grafitu) alebo elektrografitu
vypalovaním alebo grafitizáciou

Prahové hodnoty
Časť A
Časť B
(povinné
(zisťovacie
hodnotenie)
konanie)
bez limitu
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MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1
a § 2 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. f) zákona o posudzovaní vplyvov, upovedomilo podľa § 18 ods. 3 správneho
poriadku všetkých známych účastníkom konania, že dňom doručenia oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci
zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné
prostredie. MŽP SR podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov zverejnilo oznámenie
o zmene navrhovanej činnosti na svojom webovom sídle a zaslalo toto upovedomenie
(list č. 8867/2018-1.7/zk - O zo dňa 31. 07. 2018) povoľujúcemu, dotknutému a rezortnému
orgánu a dotknutej obci a vyzvalo na doručenie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. MŽP
SR zároveň zaslalo dotknutej obci oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v listinnej podobe.
K predmetnému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti boli podľa zákona
o posudzovaní vplyvov doručené na MŽP SR nasledujúce stanoviská (stanoviská sú uvádzané
v skrátenom znení):
1. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie
odpadového
hospodárstva,
list
č.
OU-ZH-OSZP-0090651.1. Z hľadiska
2/2018(0028471/2018) zo dňa 16. 08. 2018, doručený dňa 23. 08. 2018 s oznámením
o zmene navrhovanej činnosti súhlasí a neodporúča jej posudzovanie podľa zákona
o posudzovaní vplyvov.
1.2. Z hľadiska ochrany ovzdušia, list č. OU-ZH-OSZP-009029-2/2018(0028312/2018) zo dňa
15. 08. 2018, doručený dňa 19. 08. 2018 so zmenou navrhovanej činnosti súhlasí
a neodporúča jej ďalšie posudzovanie podľa zákona o posudzovaní vplyvov.
1.3. Z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list č. OU-ZH-OSZP2018/009067(0029257/2018) nemá námietky voči oznámeniu o zmene navrhovanej
činnosti a nepožaduje jej posudzovanie podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Uvedená
činnosť sa bude vykonávať v území, kde platí 1. stupeň ochrany podľa zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon OPK“). Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v jestvujúcom areáli na
okraji priemyselnej zóny v jestvujúcich objektoch, nebude nezasahovať do maloplošného
chráneného územia národného významu, ani do veľkoplošného chráneného územia a nie
je súčasťou územia európskeho významu ani chráneného vtáčieho územia.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie.
2. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor priemyselného rozvoja, list č.
20645/2018-4210-44178 zo dňa 20. 08. 2018, doručený dňa 23. 08. 2018 – k oznámeniu
o zmene navrhovanej činnosti nemá pripomienky a zmenu navrhovanej činnosti s ohľadom na
údaje predložené navrhovateľom odporúča schváliť bez ďalšieho posudzovania vplyvov na
životné prostredie, pokiaľ je to v súlade so stanoviskami ostatných účastníkov konania.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie.
3. Slovenská inšpekcia životného prostredia, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, list
č. 6991-27944/47/2018/Ško zo dňa 16. 08. 2018, doručený dňa 23. 08. 2018 vydáva toto
stanovisko: Nové zariadenia budú inštalované v rámci prevádzok „Elektrolýza“ a „Odlievareň“,
pre ktoré vydala inšpekcia integrované povolenie rozhodnutím č. 16257799/2007/Vir/470250106 zo dňa 13. 03. 2007 v znení neskorších zmien. Na základe údajov
uvedených v oznámení o zmene navrhovanej činnosti a v imisno-prenosovom posúdení stavby
sa realizáciou predmetnej činnosti nepredpokladá významné ovplyvnenie súčasného stavu
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životného prostredia. Inšpekcia súhlasí so zmenou navrhovanej činnosti a nepožaduje
vypracovanie správy o hodnotení. Žiadosť o vydanie podstatnej zmeny integrovaného
povolenia musí obsahovať vyhodnotenie, že nová taviaco-ustaľovacia pec spĺňa parametre
najlepšej dostupnej techniky v súlade s Vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2016/1032
z 13. júna 2016, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ
stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre odvetvie výroby neželezných
kovov. Vzhľadom na uvedené požaduje, aby bola informovaná o ďalšom konaní podľa zákona
o posudzovaní vplyvov.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR akceptuje stanovisko povoľujúceho orgánu a požiadavku na dané
vyhodnotenie zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia. Vzhľadom na predmet zákona
o posudzovaní vplyvov a vyhodnotenie predpokladaných vplyvov súvisiacich s realizáciou
zmeny navrhovanej činnosti, MŽP SR považuje úroveň údajov predložených v oznámení
o zmene navrhovanej činnosti a zaobstaraných údajov podľa ustanovení zákona o posudzovaní
vplyvov a správneho poriadku za dostatočné, pričom uvedené požiadavky považuje za
nevyhnutné preukázať počas nadväzujúcich konaní o povolení podľa osobitných predpisov.
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, list
č. J/2018/01095-2 zo dňa 20. 08. 2018, doručený dňa 21. 08. 2018 vo svojom záväznom
stanovisku uvádza: Navrhované zvýšenie výrobnej kapacity má len lokálny vplyv na
bezprostredné okolie výrobného závodu, nebude mať dopad na obyvateľstvo žujúcich v okolí
z hľadiska zdravotných rizík, ani na kvalitu podzemných vôd a nebude mať vplyv presahujúce
štátne hranice Slovenskej republiky. Zároveň navrhuje, aby povoľujúci orgán v ďalšom štádiu
konania zaviazal navrhovateľa aby:
- Hluk v pracovnom prostredí neprekračoval limity stanovené Nariadením vlády Slovenskej
republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na
ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení neskorších
predpisov;
- Chemické faktory v pracovnom prostredí neprekračovali limity stanovené Nariadením vlády
Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi
s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších
predpisov;
- Karcinogénne a mutagénne faktory v pracovnom prostredí neprekračovali limity stanovené
Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred
rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení
neskorších predpisov.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR sa zaoberalo stanoviskom dotknutého orgánu a danú požiadavku
zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia. Vzhľadom na predmet zákona o posudzovaní
vplyvov a vyhodnotenie predpokladaných vplyvov súvisiacich s realizáciou zmeny navrhovanej
činnosti, MŽP SR považuje úroveň údajov predložených v oznámení o zmene navrhovanej
činnosti a zaobstaraných údajov podľa ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov a správneho
poriadku za dostatočné, pričom uvedené požiadavky považuje za nevyhnutné preukázať počas
nadväzujúcich konaní o povolení podľa osobitných predpisov.
Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného
prostredia a mesto Žiar nad Hronom doručili svoje písomné stanovisko po stanovenej lehote
zákonom o posudzovaní vplyvov a preto sa podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní vplyvov
považuje za súhlasné.
Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku je správny orgán povinný dať účastníkom konania
a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho
podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
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MŽP SR listom č. 8867/2018-1.7/zk-U zo dňa 07. 09. 2018 podľa § 33 ods. 2 správneho
poriadku oznámilo účastníkom konania, že účastníci konania a zúčastnené osoby majú
možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho
zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, a to v lehote do 7 pracovných dní odo dňa
doručenia tohto upovedomenia. MŽP SR pre oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia určilo,
že do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na MŽP SR, na adrese
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 15:00.
So stanoviskami doručenými príslušnému orgánu v rámci zisťovacieho konania
a ostatnými podkladmi rozhodnutia sa dňa 19. 09. 2018 oboznámil zástupca navrhovateľa.
Ostatný účastníci konania neprejavili záujem oboznámiť sa so stanoviskami doručenými
príslušnému orgánu v rámci zisťovacieho konania ani s ostatnými podkladmi rozhodnutia.
V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledovné vplyvy zmeny
navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia:
Vplyvy na flóru, faunu a chránené územia
Územie, na ktorom sa má realizovať daná činnosť spadá pod 1. stupeň ochrany podľa
zákona OPK. Riešené územie nezasahuje do žiadnych maloplošných alebo veľkoplošných
chránených území v zmysle zákona OPK. Rovnako posudzované územie nie je súčasťou
územia európskeho významu ani chráneného vtáčieho územia. Realizácia zmeny nebude mať
vzhľadom na charakter územia významnejší vplyv na druhy fauny a flóry. V riešenom území
neboli identifikované biotopy európskeho ani národného významu, nakoľko sa jedná o
priemyselný areál.
Vplyvy na krajinu – štruktúra a využívanie krajiny, krajinný obraz
Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v jestvujúcom areáli na okraji priemyselnej
zóny v jestvujúcich objektoch, nebude tak meniť štruktúru ani využívanie krajiny, či krajinný
obraz.
Vplyvy na územný systém ekologickej stability
Areál, v ktorom sa má realizovať zmena navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadneho
prvku územného systému ekologickej stability, a ani vzhľadom na primeranú vzdialenosť
týchto prvkov od riešeného územia nebudú danou zmenou ovplyvnené.
Vplyv na klimatické pomery a ovzdušie
Etapa výstavby bude spojená s lokálnym znečisťovaním ovzdušia v mieste vykonávania
stavebných prác a v okolí dopravných trás, najmä vplyvom zvýšenej prašnosti a vyššieho
obsahu výfukových plynov z nákladných automobilov a stavebných mechanizmov. Počas
prevádzky budú navýšené počty technologických zariadení o taviacu – ustaľovaciu pec čím
budú navýšené emisie zo spaľovania a emisie z pretavovania kovu. Zvýšené emisie budú aj
intenzifikáciou výroby v elektrolýze a výrobe anód. Navýšením kapacity výroby budú
navýšené emisie znečisťujúcich látok v priemere o 16 %. K zmene navrhovanej činnosti bolo
vypracované Imisno – prenosové posúdenie stavby (oprávnenou osobou RNDr. Jurajom
Brozmanom), v závere ktorého bolo konštatované, že zmena navrhovanej činnosti pri
dodržaných deklarovaných parametrov prevádzky a všeobecných podmienok prevádzkovania
bude spĺňať požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené právnymi predpismi vo vec ochrany
ovzdušia pre zdroje znečisťovania ovzdušia.
Vplyv na povrchovú a podzemnú vodu
Ohrozenie kvality povrchových vôd sa predpokladá len v prípade havárie stavebných
mechanizmov, resp. manipulácie s ropnými látkami v priestore výstavby agregátu. Z hľadiska
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ohrozenia kvality podzemných vôd v období výstavby pripadajú do úvahy úniky látok zo
stavebných mechanizmov, vrátane potenciálnych havarijných únikov. Pokiaľ dôjde k úniku
ropných látok do podložia, je nutné kontaminovanú zeminu ihneď vyťažiť a uložiť do
nepriepustnej nádoby, resp. kontajnera. Pri malých úkapoch možno previesť dekontamináciu
vapexom alebo iným vhodným absorbentom. Možno konštatovať, že vplyv na vodné pomery
je v prípade predmetnej zmeny navrhovanej činnosti porovnateľný ako pri pôvodne
navrhovanej činnosti.
Vplyv na pôdne pomery
Realizácia zmeny navrhovanej činnosti si nevyžiada nový záber pôdy mimo súčasných
pozemkov areálu spoločnosti Slovalco, a.s. Osadenie jedného kusa regulačného transformátora
a výstavba novej pretavovacej pece sa uskutoční v jestvujúcich priestoroch spoločnosti.
Vzhľadom na uvedené, možno konštatovať, že realizácia rozšírenia výroby nemá vplyv na
pôdu.
Vplyv na obyvateľstvo
Zmena navrhovanej činnosti, spočíva v rozšírení výrobnej kapacity v areáli vzdialenej
približne 1100 m juhozápadne od obytnej zóny obce Ladomerská Vieska a 1100 m od mesta
žiar nad Hronom. Navrhované zvýšenie kapacity výroby bude mať len lokálny vplyv na
bezprostredné okolie výrobného závodu, nebude mať dopad na obyvateľov žijúcich v okolí.
Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice
Zmena navrhovanej činnosti predmetnej stavby nebude mať žiadne vplyvy presahujúce
štátne hranice Slovenskej republiky.
MŽP SR pri posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných
vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona
o posudzovaní vplyvov vychádzalo z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, pričom použilo
aj Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, uvedené v prílohe
č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných
projektov na životné prostredie.
MŽP SR posúdilo zmenu navrhovanú činnosť uvedenú v oznámení o zmene navrhovanej
činnosti z hľadiska povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miesta vykonávania
navrhovanej zmeny činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie
obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.
MŽP SR dôkladne preštudovalo všetky v zákonom stanovenom termíne doručené
stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a podrobne sa zaoberalo vyhodnotením
a následným zapracovaním všetkých pripomienok do tohto rozhodnutia, pričom vychádzalo
najmä z dostatočnej podrobnosti, výpovednej hodnoty obsahu oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti, s braním na vedomie stupeň jej prípravy. Orgány štátnej správy a samosprávy vo
vyjadreniach a stanoviskách, ktoré boli doručené na MŽP SR, súhlasili
so zmenou navrhovanej činnosti a netrvali na pokračovaní posudzovania podľa zákona
o posudzovaní vplyvov. Prípadné vznesené požiadavky od orgánov štátnej správy sa
v prevažnej miere vzťahujú na spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie, MŽP
SR ich zahrnulo do podmienok tohto rozhodnutia. V rámci zisťovacieho konania neboli
doručené žiadne stanoviská od verejnosti.
MŽP SR sa stotožnilo s celkovým environmetálnym zhodnotením uvedeným na
stranách 6 a 7 tohto rozhodnutia, že vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva možno
z hľadiska druhu, predpokladaného rozsahu a intenzity hodnotiť ako v zásade rovnaké ako v pri
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pôvodne posudzovanej činnosti, a za predpoladu dodržania podmienok uvedených vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia nepredpokladá vznik nepriaznivých vplyvov zmeny
navrhovanej činnosti v porovnaní s pôvodne posudzovanou navrhovanou činnosťou. Zmena
navrhovanej činnosti nebude predstavovať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie,
ale porovnateľné zaťaženia prostredia s pôvodne posudzovaným stavom, zmena je tiež v súlade
s územným plánom mesta Žiar nad Hronom.
MŽP SR na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených
stanovísk orgánov štátnej správy a samosprávy konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných
záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude zmena
navrhovanej činnosti, spočívajúca v rozšírení kapacity výroby predstavovať taký zásah do
životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie
obyvateľov a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zmenu
navrhovanej činnosti je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom
stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v oznámení
o zmene navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia
na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení o zmene navrhovanej
činnosti a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných
predpisov.
Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov 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:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61
ods. 1 správneho poriadku na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.
V prípade verejnosti sa podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov za deň doručenia
rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona
o posudzovaní vplyvov na webovom sídle MŽP SR.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň
pripúšťajú, preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z.
Správny súdny poriadok.

Ing. Roman Skorka
riaditeľ odboru
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Doručí sa:
1. SLOVALCO a.s., Priemyselná 14, 965 48 Žiar nad Hronom
2. Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
3. Obec Lovča, Geromettova 95, 966 21 Lovča
4. Obec Ladomerská Vieska 132, 965 01 Ladomerská Vieska
5. Obec Lehôtka pod Brehmi 22, 96601 Lehôtka pod Brehmi
Na vedomie:
6. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská
Bystrica, Jegorovova 29 B, 974 01 Banská Bystrica
7. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Matice
slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
8. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor krízového riadenia, Nám. Matice slovenskej 8, 965
01 Žiar nad Hronom
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Ul. SNP 127, 965 01 Žiar nad
Hronom
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad
Hronom
11. Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská
Bystrica
12. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212

