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

Bratislava, 08. októbra 2018
Číslo: 4156/2018-1.7/mv
53394/2018

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 „Rozšírenie
sortimentu výrobnej jednotky Sulfurex“, navrhovateľa – PTCHEM Sulfurex, s. r. o.,
Štvrť kpt. Nálepku 751/1, Dubová, 976 97 Nemecká, takto:
Zmena navrhovanej činnosti „Rozšírenie sortimentu výrobnej jednotky Sulfurex“,
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 zmiernenie negatívnych vplyvov zmeny
navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov:
1. Vykonať kontrolu technického stavu existujúcich kanalizačných potrubí, akumulačnej
nádrže a čistiarne odpadových vôd a na základe zisteného technického stavu vykonať
potrebné technické opatrenia.
2. Vzhľadom na plánované zvýšenie výroby prehodnotiť dosahovaný stupeň čistenia
odpadových vôd v existujúcej čistiarni odpadových vôd vo vzťahu k recipientu
a vykonať potrebné technické opatrenia.
3. V prevádzkových, skladovacích a manipulačných priestoroch (napr. stáčacie miesta)
vykonať opatrenia na zabezpečenie ochrany horninového prostredia, povrchových vôd
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a podzemných vôd pred znečistením chemickými látkami, vrátane ropných látok,
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia.
4. Doriešiť spôsob dopravy vstupných surovín a finálnych produktov vo vzťahu k verejnej
cestnej sieti. Posúdiť možnosť využitia železničnej prepravy.
Odôvodnenie :
Prevádzka SULFUREX sa nachádza v areáli spoločnosti PTCHEM Sulfurex, s. r. o.,
Štvrť kpt. Nálepku 751/1, Dubová, 976 97 Nemecká v katastri obce Nemecká.
Prevádzka SULFUREX bola uvedená do činnosti spoločnosťou PETROCHEMA,
a. s., Štvrť kpt. Nálepku 751/1 Dubová, 976 97 Nemecká na základe kolaudačného
rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Banskej Bystrici, prot. č. 4752.1/93-Šiš
zo dňa 13. 10. 1993.
Následne bola vykonávaná činnosť v prevádzke spoločnosťou PTCHEM s. r. o., Štvrť
kpt. Nálepku 751/1 Dubová, 976 97 Nemecká v rokoch v rokoch 2012 až 2013 a od roku
2017 spoločnosťou PTCHEM Sulfurex, s. r. o., Štvrť kpt. Nálepku 751/1 Dubová, 976 97
Nemecká.
Prevádzka SULFUREX je určená k výrobe sulfónových alkylbenzénov a ich sodných
solí, sodných solí sulfátovaných mastných alkoholov, sodných solí sulfatovaných
etoxylovaných mastných alkoholov a sodných solí sulfatovaných ɑ-olefínov.
Produkty vyrábané v prevádzke Sulfurex slúžia ako základné tenzidy pre výrobu
tekutých a práškových čistiacich a pracích prostriedkov, bytovej chémie a kozmetických
prípravkov.
V súčasnosti je využívané existujúce technologické zariadenie na cca 70%
projektovanej kapacity.
V rámci navrhovanej zmeny činnosti nie sú navrhované žiadne zmeny v technológii.
Zmeny sa týkajú len základných vstupných surovín (sulfonované resp. sulfatované médium),
následne produktov a navýšenia výrobných kapacít.
Zmeny v prevádzke Sulfurex sú navrhované s cieľom využitia všetkých
technologických možností a dosiahnutie produkcie zodpovedajúcej 100 % nominálnej
projektovanej kapacity.
Podľa doplňujúcich informácií navrhovateľa sa v súčasnosti vyrába iba produkt
Dubacid. Výroba sa realizuje na základe nábehovej krivky predaja. Požiadavky odbytu sú
nižšie ako kapacita výroby. V posledných mesiacoch bola výroba Dubacidu v množstve 400 –
500 t/mesiac.
Ročný fond pracovnej doby 7 680 h sa v prevádzke spoločnosti nevyužíva.
Po realizácii zmeny navrhovanej činnosti je možné vyrábať nasledovné produkty:
-

Produkt

Základná surovina

Projektovaná kapacita výroby

Dubacid
Dubarol
Laurylan

LAB
LAB

19 353,6 t/rok
35 712,0 t/rok

Lauryl alkohol

67 660,8 t/rok

C8 – C18 alkohol

63 283,2 t/rok

Lauryl alkohol 2EO
49 536,0 t/rok
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19 123,2 t/rok
Lauryl alkohol 3 EO
53 913,6 t/rok
20 812,8 t/rok
ɑ-olefíny

35 481,6 t/rok

V prevádzke je inštalovaná jedna výrobná linka, na ktorej je možné vyrábať všetky
uvedené produkty.
Zakomponované sú všetky suroviny, ktoré je možné na existujúcom technologickom
zariadení potenciálne spracovať, ako aj výrobky, ktoré je možné z uvedených surovín vyrobiť.
Reálne sa predpokladá výroba produktov:
Dubacid zo surovinou LAB s obsahom aktívnej látky min. 96 %, s kapacitou výroby 2,52 t/h;
Laurylan zo suroviny Lauryl alkohol 2EO s obsahom aktívnej látky min. 68 %, s kapacitou
výroby 2,49 t/h;
Laurylan zo suroviny Laurylalkohol 3 EO s obsahom aktívnej látky min. 68 %, s kapacitou
výroby 2,71 t/h.
V rámci zmeny navrhovanej činnosti je riešené zvýšenie skladovacích kapacít.
V súčasnosti je využívaných 14 zásobníkov, z toho 6 pre suroviny a osem pre
produkty.
Šesť kontajnerových zásobníkov o objeme 33 m3 sa navrhuje umiestniť do havarijnej
nádrže.
Dva zásobníky N-3212/1,2 a N-3214/1,2, ktoré sa v súčasnosti nevyužívajú sa budú
rekonštruovať.
Celková skladovacia kapacita po rozšírení bude 1 628 m3.
Odpadové vody z prevádzky spoločnosti PTCHEM Sulfurex sú spolu so splaškovými
vodami odvádzané do akumulačnej nádrže, odkiaľ sú vypúšťané do potoka Oselmô, ktorý sa
vlieva do toku Hron.
Postup odborného a verejného posudzovania predpokladaných vplyvov na životné
prostredie navrhovaných činností pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo pred ich
povolením podľa osobitných predpisov upravuje zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
zmien (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“).
V prílohe č. 8 k zákonu o posudzovaní vplyvov je uvedený Zoznam navrhovaných
činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie.
Predmetná činnosť je podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov zaradená do
odvetvia 4. Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel, položka č. 3. Chemické
prevádzky, t. j. prevádzky na výrobu chemikálií alebo skupín chemikálií, alebo
medziproduktov v priemyselnom rozsahu, ktoré sú určené na výrobu: 3.1. základných
organických chemikálií, ako sú: c) organické zlúčeniny obsahujúce síru, Časť A (povinné
hodnotenie) bez limitu.
Prevádzka Sulfurex bola uvedená do činnosti v roku 1993 pred účinnosťou zákona
o posudzovaní vplyvov a preto nebola posudzovaná podľa tohto zákona.
Podľa ustanovenia § 18 ods. 2, písm. c) zákona o posudzovaní vplyvov zmena
navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A, ktorá nie je zmenou podľa odseku 1
písm. d) (ak samotná zmena dosahuje alebo prekračuje prahovú hodnotu) a môže mať
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významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú,
realizovanú alebo v štádiu realizácie je predmetom zisťovacieho konania. Podľa § 29 ods. 1,
písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov je povinnosťou navrhovateľa doručiť príslušnému
orgánu (v tomto prípade MŽP SR) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracovanej
podľa prílohy č. 8a zákona o posudzovaní vplyvov. Príslušný orgán na základe posúdenia
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti v rámci zisťovacieho konania rozhodne o ďalšom
postupe podľa zákona o posudzovaní vplyvov.
Navrhovateľ, PTCHEM Sulfurex, s. r. o., Štvrť kpt. Nálepku 751/1, Dubová,
976 97 Nemecká (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 02. 08. 2018 na Ministerstvo
životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné
prostredie podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov oznámenie o zmene
navrhovanej činnosti „Rozšírenie sortimentu výrobnej jednotky Sulfurex“, vypracované
podľa Prílohy č. 8a zákona o posudzovaní vplyvov.
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracovala spoločnosť ENVIRO
SERVICES s. r. o., Tatranská 17, 040 01 Košice v júli 2018.
Podľa § 29 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov príslušný orgán na základe zámeru
alebo oznámenia o zmene navrhovanej činnosti vykoná zisťovacie konanie o posudzovaní
navrhovanej činnosti k zámeru alebo k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a rozhodne,
či sa predmet zisťovacieho konania bude posudzovať podľa tohto zákona.
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 a ako príslušný orgán podľa § 3
písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona o posudzovaní vplyvov, zaslalo listom
č. 4156/2018-1.7/mv zo dňa 09. 08. 2018 v súlade s § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 6
zákona o posudzovaní vplyvov oznámenie o zmene navrhovanej činnosti dotknutej obci a
informáciu o zverejnení oznámenia o zmene na webovom sídle ministerstva rezortnému
orgánu, dotknutým orgánom a povoľujúcemu orgánu. MŽP SR zároveň týmto listom
upovedomilo podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov známych účastníkov konania o začatí konania.
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle ministerstva,
na adrese:
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-sortimentu-vyrobnej-jednotky-sulfurex
Rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu podľa § 29
ods. 9 zákona o posudzovaní vplyvov doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k
oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho doručenia. Ak
sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné.
Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene
navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa
odseku 8. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené
dotknutej obci.
K predmetnému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti boli podľa zákona
o posudzovaní vplyvov doručené na MŽP SR nasledovné stanoviská:
− Obec Nemecká, list č. OCÚ-S2018/00678, 3084/2018 zo dňa 27. 08. 2018
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V liste informuje, že oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie
o začatí konania je vyvesené na úradnej tabuli a tiež na oficiálnej stránke obce Nemecká –
www.nemecka.info
Vyjadrenie MŽP SR
MŽP SR akceptuje predložené stanovisko a berie uvedenú skutočnosť na vedomie.
− Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy ochrany ovzdušia, list č. OU-BR-OSZP-2018/006879-002 zo dňa
31. 08. 2018
Konštatuje, že zdrojmi emisií do ovzdušia v prevádzke Sulfurex sú dva výduchy
z technológie. Prvý výduch odvádza odpadový plyn zo sulfonačného reaktora. Po výstupe
z reaktora sa tento plyn vedie cez odlučovacie zariadenie, ktoré pozostáva z elektrostatického
odlučovača a absorbčnej kolóny. Druhý výduch odvádza odpadový plyn nábehového horáka,
ktorý slúži na nepriamy ohrev konverzného reaktora. Zmenou vstupnej suroviny sa
nepredpokladá výrazná zmena zloženia ani množstva emisií. Dodávateľ technológie
deklaruje zloženie výsledného odplynu s maximálnymi hodnotami 5 ppm SO2, 15 ppm SO3
a 25 mg/m3 TOC. Emisné limity, ktoré vyplývajú z právnych predpisov na úseku ochrany
ovzdušia budú dodržané. K zmene navrhovanej činnosti nemá námietky za predpokladu, že
navrhovateľ bude postupovať v priebehu realizácie zmeny navrhovanej činnosti a počas
prevádzky výrobnej jednotky Sulfurex v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti
ochrany ovzdušia.
Vyjadrenie MŽP SR
MŽP SR akceptuje predložené stanovisko. Podmienenie súhlasného stanoviska
realizáciou zmeny navrhovanej činnosti v súlade s osobitnými právnymi predpismi nie je
podľa názoru MŽP SR potrebné uvádzať vo výrokobej časti tohto rozhodnutia, nakoľko ich
dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov je navrhovateľ viazaný.
− Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, list
č. 2666/2018 zo dňa 30. 08. 2018
Podľa § 13 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov k predloženému oznámeniu o zmene
navrhovanej činnosti vydáva súhlasné záväzné stanovisko.
Vyjadrenie MŽP SR
MŽP SR akceptuje predložené stanovisko.
− Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného
prostredia, list č. 07703/2018/ODDUPZP – 2, 32480/2018 zo dňa 30. 08. 2018
V stanovisku uvádza, že
-

predložená zmena navrhovanej činnosti nie je v rozpore so Záväznou časťou
Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj v platnom znení
vzhľadom na to, že sa jedná o rozšírenie existujúcej výroby a z údajov uvedených
v oznámení o zmene navrhovanej činnosti vyplýva, že sa nepredpokladá
nepriaznivý vplyv zmeny činnosti na životné prostredie vrátane zdravia ľudí,
k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nemá pripomienky.

Vyjadrenie MŽP SR
MŽP SR akceptuje predložené stanovisko.
− Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, list č. 2100/2018-4210-46042 zo
dňa 03. 09. 2018
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V predloženom stanovisku odporúča v záujme ochrany zdravia a životného prostredia
pri používaní nebezpečných chemických látok a zmesí dodržať ustanovenia zákona
č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) a súvisiace nariadenie (ES)
č. 1907/2006 REACH v platnom znení, najmä identifikované spôsoby použitia látok,
expozičné scenáre, obmedzenia a režim autorizácie, ak sa pre látky vyžaduje.
Zmenu navrhovanej činnosti odporúča realizovať s prihliadnutím na rozsah
a charakter navrhovanej činnosti, predpokladané vplyvy, ako i opatrenia navrhnuté na
zmiernenie nepriaznivých účinkov. Pri rozhodovaní o ďalšom postupe s ohľadom na
charakter činnosti, rozsah zmien a lokalitu, odporúča prihliadať na postupnosť
požadovaných komplexných údajov a stanoviská ostatných účastníkov konania.
Vyjadrenie MŽP SR
MŽP SR akceptuje predložené stanovisko.
− Združenie domových samospráv, elektronicky doručené dňa 11. 08. 2018
K predloženému
pripomienky:

oznámeniu

o zmene

navrhovanej

činnosti

má

nasledovné

1. Žiada podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj
celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s
príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008, TP 10/2008. Z
predložených podkladov nie je zrejmý spôsob zapojenia do verejnej cestnej siete.
2. Žiada doplniť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a
metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 ,
Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných
projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej
stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom
území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa
vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).
3. Žiada overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiada, aby príslušná
zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti.
Vyjadrenie MŽP SR k bodom 1 - 3
Predložené oznámenie o zmene nerieši podrobne dopravné napojenie, nakoľko
zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k žiadnej zmene dopravného napojenia oproti
súčasnému stavu. Podľa informácií navrhovateľa podrobnejšie údaje budú uvedené
v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie. Vzhľadom na charakter zmeny
navrhovanej činnosti a účel zákona o posudzovaní vplyvov považuje MŽP SR uvedené za
dostatočné.
4. Žiada overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym
znením príslušnej normy STN 73 6110.
5. Žiada, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektmi
stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťa využitie
striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.
6. Žiada rešpektovať Technicko-kvalitatívne podmienky Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky, časť 9 – Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické
podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách, ako aj
ostatné spomínané technické predpisy v plnom rozsahu.
7. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené
vodorovné plochy požaduje použitie drenážnej dlažby, ktoré zabezpečia minimálne
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80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po
dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území.
Vyjadrenie MŽP SR k bodom 4 - 7
Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k zvýšeniu nárokov na parkovacie miesta
oproti súčasnosti. Počet parkovacích miest v súčasnosti je v súlade s kritériami podľa STN
73 6110. K dispozícii sú parkovacie miesta v areáli prevádzky, aj pred bránami závodu.
Vzdialenosť najbližšej zastávky hromadnej dopravy je cca 300 m od areálu závodu.
Navrhovateľ zabezpečuje dovoz zamestnancov od zastávky vlastnou dopravou.
V rámci zmeny navrhovanej činnosti sa neuvažuje s realizovaním nových parkovacích
miest.
V rámci zmeny navrhovanej činnosti nie sú navrhované žiadne pozemné komunikácie.
V prípade, že v budúcnosti dôjde k výstavbe pozemných komunikácií, pri ich návrhu budú
rešpektované STN a technicko-kvalitatívne podmienky Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky časť 9 – Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby.
V okolí navrhovanej zmeny činnosti plánuje navrhovateľ realizáciu výsadby zelene
v zmysle požiadavky STN 73 9110/Z1.
8.

Žiada spracovať dokument ochrany prírody podľa § 3 ods. 3 až ods. 5 zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a predložiť
ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

Vyjadrenie MŽP SR k bodu 8
Zmena navrhovanej činnosti je navrhovaná vo výrobnom areáli spoločnosti
navrhovateľa, v existujúcich výrobných objektoch. Nie je predpoklad, že zmenou navrhovanej
činnosti dôjde k ohrozeniu alebo narušeniu územného systém ekologickej stability
a navrhovateľ nie je preto povinný navrhnúť opatrenia, ktoré prispejú k vytváraniu
a udržiavaniu územného systému ekologickej stability.
Na str. 33 predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je uvedené, že
predmetná zmena nebude v priamej kolízii so žiadnymi stromami a porastmi (bude sa týkať
interiéru existujúceho objektu). Vzhľadom k obsahu zmeny navrhovanej činnosti sa v danom
prípade nevyžadujú opatrenia smerujúce k udržiavaniu systému ekologickej stability,
k predchádzaniu a obmedzovaniu poškodzovania a ničenia ekosystémov. Z toho dôvodu nie
je potrebné postupovať v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov.
9. Žiada vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene
v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN
83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.
Vyjadrenie MŽP SR k bodu 9
V rámci zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k výstavbe nových objektov ani
inštalácií nových technologických zariadení. Navrhovanou zmenou činnosti nedôjde ku
zásahu do verejnej zelene.
10. Žiada dodržať 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).
Vyjadrenie MŽP SR k bodu 10
MŽP SR akceptuje požiadavku a v podmienkach na zmiernenie negatívnych vplyvov
zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov vo výrokovej časti
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rozhodnutia uložilo navrhovateľovi vykonať opatrenia na zabezpečenie ochrany horninového
prostredia, povrchových vôd a podzemných vôd pred znečistením chemickými látkami
a ropnými látkami v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu
životného prostredia.
11. Žiada dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku
škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Osobitne požaduje správu o
hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď.,
spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných
útvarov.
Vyjadrenie MŽP SR k bodu 11
Požiadavka v prvej vete vyplýva z ustanovení 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). Navrhovateľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne
predpisy v rámci jednotlivých krokov investičnej prípravy, pri projektovaní, realizácii
a prevádzke navrhovaných činností. Sledovanie plnenia povinností vyplývajúcich zo
všeobecne záväzných právnych predpisov je v kompetencii orgánov štátnej správy v rámci
povoľovacích konaní podľa osobitných predpisov. Dodržiavanie všeobecne záväzných
právnych predpisov nie je potrebné podmieňovať vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Požiadavka v druhej vete je irelevantná a v súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti
je nesplniteľná, nakoľko zmenou navrhovanej činnosti je riešené len využitie projektovanej
kapacity technologického zariadenia a zvýšenie skladovacej kapacity. Navrhovaná zmena
nemá vplyv na stav vodných útvarov.
12. Žiada dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode
č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku
4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej
slovenská transpozícia je právne záväzná
(http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/).

Vyjadrenie MŽP SR k bodu 12
Postupy pre posudzovanie infraštrukturálnych projektov podľa článku 4.7 smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, ktorou sa ustanovuje rámec pôsobnosti
spoločenstva v oblasti vodnej politiky (rámcová smernica o vode – RSV) transponovaného do
§ 16 ods. 6 písm. b) 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 riešia problematiku zvyšujúcich sa požiadaviek na využívanie zdrojov
vody v požadovanom množstve a vo vyhovujúcej kvalite, s cieľom zabezpečenia jej trvalo
udržateľného využívania aj pre budúce generácie. Zameriava sa na vytváranie podmienok
pre trvalo udržateľné využívanie zdrojov vody, prostredníctvom ich integrovaného
manažmentu v povodiach. Dôraz je kladený na zachovanie hydroekologických potrieb
vodných tokov a dotknutého prírodného prostredia. Nový prístup pri ochrane vody vychádza
z požiadavky zabezpečenia potrebného množstva vody v zodpovedajúcej kvalite pre jej
využitie, za podmienky zachovania prírodných funkcií vodných tokov a prírodného
ekosystému a krajiny.
Vzhľadom na charakter a rozsah zmeny navrhovanej činnosti je požiadavka Združenia
domových samospráv irelevantná.
13. Žiada definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom
osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický
posudok a svetlotechnický posudok.
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Vyjadrenie MŽP SR k bodu 13
Zmena navrhovanej činnosti je navrhovaná v areáli existujúceho výrobného areálu.
Vzhľadom na charakter zmeny navrhovanej činnosti je požiadavka neopodstatnená,
realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá dlhodobý vplyv na hlukové,
rozptylové a svetlotechnické podmienky, ktorých vyhodnotenie by malo byť predmetom
požadovaných štúdií.
14. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
Vyjadrenie MŽP SR k bodu 14
V rámci zmeny navrhovanej činnosti nie sú navrhované pozemné objekty, ktoré by
mohli byť výškovo aj funkčne v kolízii s najbližšou okolitou zástavbou. Požiadavka je
neopodstatnená.
15. V okolí zámeru navrhuje realizáciu lokálneho parčíka ako samostatného stavebného
objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
16. Požaduje, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný parčík
vhodne začlenený do okolitého územia a podľa možnosti voľne prístupný zo všetkých
smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a
návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska
stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne
začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia.
17. Náhradnú výsadbu žiada riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite.
18. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy
minimálnej vybavenosti obcí (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemneplanovanie/metodicke-usmerneniaoznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnejvybavenosti-obci-pdf-1-95-mb)
19. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiada riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej
mikroklímy a jej bilancie.
Vyjadrenie MŽP SR k bodom 15 - 19
Požiadavka realizácie lokálneho parčíka vzhľadom na to, že ide o zmenu vstupných
surovín a zvýšenie výroby v existujúcej prevádzke spoločnosti za účelom využitia
projektovanej kapacity technologického zariadenia nie je z hygienického a bezpečnostného
hľadiska opodstatnená.
Vzhľadom k tomu, že v rámci zmeny činnosti nebude realizovaný žiadny výrub stromov
a krov, náhradná výsadba sa nebude realizovať.
V prípade sadových úprav bude navrhovateľ postupovať v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
20. Žiada dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie
adaptácie Slovenskejrepubliky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením
vlády SR č. 148/2014.
Vyjadrenie MŽP SR k bodu 20
Požiadavka je vzhľadom na charakter a rozsah navrhovanej činnosti neopodstatnená.
21. Alternatívou k bodom 15 až 19 by bolo realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť použité aj
vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok.
Zatrávnená strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je
prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.
Vyjadrenie MŽP SR k bodu 21
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Požiadavka je vzhľadom na charakter a rozsah zmeny navrhovanej činnosti
neopodstatnená.
22. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie sa
s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle § 3 ods. 4 až 5
zákona OPK č.543/2002 Z. z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v
oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná
problematika vyrieši je na rozhodnutí navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj
technické parametre, viac k tejto téme napr.:
http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-vmestach.
Vo všeobecnosti odporúča realizáciu tzv. dažďových záhrad.
Vyjadrenie MŽP SR k bodu 22
Zmena navrhovanej činnosti spočíva vo využití projektovanej kapacity existujúceho
technologického zariadenia a zvýšenia skladovacích kapacít. Neuvažuje sa s výstavbou
nových pozemných objektov. Zariadenia sa nachádzajú vo výrobnom areáli spoločnosti
v existujúcich objektoch, kde budovanie dážďových záhrad je nereálne.
23. Statiku stavby žiada overiť nezávislým oponentským posudkom.
Vyjadrenie MŽP SR k bodu 23
Statika stavby je posudzovaná v rámci projektových prác a v konaniach podľa
osobitných predpisov. MŽP SR nevyplýva zo žiadneho právneho predpisu právo ani povinnosť
posudzovať statiku existujúcich stavebných, resp. prevádzkových objektov. MŽP SR nie sú
známe žiadne skutočnosti, ktoré by boli dôvodom na prehodnotenie statiky existujúcich
prevádzkových objektov.
24. Žiada variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych
variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa § 2 písm. c zákona o posudzovaní
vplyvov - „objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a
navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom“.
Vyjadrenie MŽP SR k bodu 24
Zmena navrhovanej činnosti rieši využitie existujúcich technologických zariadení
a preto nie je možné variantné riešenie.
25. Požaduje vyhodnotiť zmenu navrhovanej činnosti vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou
v dotknutom území, požaduje spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum
a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre
spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a
hydrogeológie.
26. Žiada doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej
kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
Vyjadrenie MŽP SR k bodom 25 a 26
Požiadavka je vzhľadom na charakter a rozsah zmeny navrhovanej činnosti
neopodstatnená. Zmena navrhovanej činnosti rieši využitie existujúcich technologických
zariadení v existujúcej prevádzke spoločnosti. V rámci zmeny navrhovanej činnosti nie je
uvažované so zásahom do horninového prostredia a následného ovplyvnenia geologických
a hydrogeologických podmienok v záujmovom území.
27. Žiada overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít
predpokladaných činností aj v okolitom území.
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Vyjadrenie MŽP SR k bodu 27
Zmena navrhovanej činnosti je situovaná v existujúcom výrobnom areáli. Podľa
stanoviska VÚC Banskobystrického kraja nie je predložená zmena navrhovanej činnosti
v rozpore so Záväznou časťou Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický
kraj v platnom znení.
28. Žiada dôsledne dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Vyjadrenie MŽP SR k bodu 28
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
29. Žiada vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť
umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
- komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
- kovov označeného červenou farbou
- papiera označeného modrou farbou
- skla označeného zelenou farbou
- plastov označeného žltou farbou
- bio-odpadu označeného hnedého farbou
Vyjadrenie MŽP SR k bodu 29
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V rámci posudzovanej prevádzky
SULFUREX bude zabezpečený zber odpadov.
30. Žiada používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú
vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú
mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.
Vyjadrenie MŽP SR k bodu 30
Vzhľadom na druh prevádzky (chemický priemysel) a obsah navrhovanej zmeny, pri
ktorej nedôjde k budovaniu nových stavebným objektov, je požiadavka neopodstatnená.
Zároveň upozorňujeme, že vzhľadom na to, že ide o chemickú výrobu, musia byť pri výstavbe
a rekonštrukcií stavieb použité materiály v zmysle osobitných predpisov pre chemické stavby.
Požiadavku nie je možné akceptovať.
31. Žiada zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR
(http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/
registre -azoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných
opatrení.
Vyjadrenie MŽP SR k bodu 31
Navrhované riešenie je v súlade so záväznými opatreniami POH SR 2016 – 2020.
32. Žiada spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií.
Vyjadrenie MŽP SR k bodu 32
Spracovanie manuálu krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií bude
predmetom následných konaní podľa osobitných predpisov podľa požiadaviek Okresného
úradu v Brezne, Odbor krízového riadenia.
33. Žiada, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe
fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo
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neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa
dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú
lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.
Vyjadrenie MŽP SR k bodu 33
Požiadavka je irelevantná. Zmena navrhovanej činnosti sa týka využitia projektovanej
kapacity existujúceho technologického zariadenia v areáli spoločnosti. Výrobný areál
spoločnosti nie je verejným priestorom.
34. Žiada dôsledne dodržiavať zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a
kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
35. Žiada overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie
nevyhnutnosti takéhoto záberu.
36. Žiada overiť, či predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality
príslušného katastrálneho územia.
Vyjadrenie MŽP SR k bodom 34 - 36
Požiadavka je irelevantná vzhľadom k tomu, že cieľom zmeny navrhovanej činnosti je
využitie projektovanej kapacity existujúceho technologického zariadenia situovaného vo
výrobnom areáli navrhovateľa. S výstavbou nových stavebných objektov, v rámci ktorých by
došlo k záberu pôdy, nie je uvažované.
37. Uvádza, že vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v § 24 ods. 2 zákona
o posudzovaní vplyvov je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších
povoľovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne
konanie) a preto žiada, aby ako známy účastník konania bolo v zmysle §§ 24 a 25
Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornené, aby sme si v nich mohli
uplatňovať svoje práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa §
24 ods.2 zákona o posudzovaní vplyvov môžu byť jeho práva na priaznivé životné
prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto
pripomienok.
Vzhľadom na uvedené požaduje, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené a v
zmysle § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov sa rozhodlo o posudzovaní
navrhovaného zámeru „Rozšírenie sortimentu výrobnej jednotky Sulfurex“ podľa tohto
zákona prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného
posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne
posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia; v takomto prípade žiada ich
pripomienky v podmienkach záverečného stanoviska akceptovať.
V prípade, že príslušný orgán napriek uvedenej požiadavke vydá rozhodnutie zo
zisťovacieho konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov zámeru „Rozšírenie sortimentu
výrobnej jednotky Sulfurex“ na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov,
žiada zapracovanie jednotlivých bodov vyjadrenia do výroku rozhodnutia podľa § 29
ods.13 zákona o posudzovaní vplyvov a zároveň ich vyhodnotenie v odôvodnení
rozhodnutia podľa § 20a písm. a zákona o posudzovaní vplyvov.
Vzhľadom na uvedené žiada zahrnúť do podmienok rozhodnutia podľa §29 ods.13
zákona o posudzovaní vplyvov resp. podľa §37 ods.5 zákona o posudzovaní vplyvov v
zmysle prílohy k zákonu o posudzovaní vplyvov č.12, bod VI.3 a bod VI.6 aj nasledovné
podmienky:
-

Budovanie parkovacích miest a komunikácií je potrebné navrhnúť v súlade s
príslušnými normami STN technickými predpismi; v maximálnej možnej miere
používať materiály zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou.
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Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s
veľkou korunou v počte 1ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia.
Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia
sadovníckymi úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispejú k
zvýšeniu ekologickej stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku
vhodného pre daný typ územia a infiltračnú funkcionalitu. Súčasťou tohto projektu
bude aj zapracovanie opatrení Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy schválený uznesením vlády SR č. 148/2014
(https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmenyklimy/nas-sr-2014.pdf) tak, že budú
obsahovať mix mitigačných opatrení podľa odporúčaní MŽP SR na jeho stránke
https://www.protisuchu.sk/#section-features.
Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak,
aby spĺňala metodiku Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010
(https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodickeusmernenia
-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnejvybavenosti-obcipdf-1-95-mb).
Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak,
aby spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU,
PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ
VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2).
Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.
Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku
nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané
do verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou,
vsakovacím vrtom) do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači
ropných látok.
Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR
ako aj zákona o odpadoch (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnostipodnikatela).
Žiada dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č.
2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku
4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej
slovenská
transpozícia
je
právne
záväzná
http://www.minzp.sk
/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/).
Osobitne
požadujeme
správu
o
hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd
atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav
vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť v dokumentácii pre
územné aj stavebné rozhodnutie.
Žiada preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a
Vodného zákona.
Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie a
ostatných vodných stavieb.
Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

Vyjadrenie MŽP SR k bodu 37 a následným požiadavkám
MŽP SR sa podrobne zaoberalo všetkými požiadavkami uvedenými vo vyjadrení
Združenia domových samospráv. Ku každému bodu uviedlo stanovisko a vyjadrilo sa
k relevantnosti požiadavky. Požiadavky v závere vyjadrenia sú zhrnutím požiadaviek
uvedených v bodoch 1 až 37 a preto ich MŽP SR osobitne duplicitne nevyhodnocovalo.
Relevantné pripomienky a požiadavky Združenia domových samospráv sú zapracované vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Navrhovateľ zaslal Združeniu domových samospráv stanovisko k predmetnému
Vyjadreniu Združenia domových samospráv listom zo dňa 05. 09. 2018, ktoré bolo v kópii
zaslané aj na MŽP SR.
Na MŽP SR bolo stanovisko navrhovateľa doručené elektronicky dňa 11. 09. 2018.
Zo stanoviska navrhovateľa nevyplynuli nové skutočnosti, s ktorými by sa MŽP SR
ako príslušný orgán mal vysporiadať.
Podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov 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.
MŽP SR podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov listom č. 4156/2018-1.7/mv zo dňa 13. 09. 2018
oboznámilo účastníkov konania s tým, že v rámci zisťovacieho konania k oznámeniu o zmene
navrhovanej činnosti „Rozšírenie sortimentu výrobnej jednotky Sulfurex“, navrhovateľa
MŽP SR zhromaždilo rozhodujúce podklady na vydanie rozhodnutia a ako účastníci konania
majú právo sa s podkladmi na vydanie rozhodnutia oboznámiť a následne sa k nim, ako aj
k spôsobu ich zistenia, vyjadriť pred vydaním rozhodnutia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
Združenie domových samospráv elektronicky dňa 17. 09. 2018 doručilo na MŽP SR
podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov vyjadrenie k podkladom rozhodnutia a k doplňujúcim informáciám,
v ktorom akceptuje realizáciu dodatočných environmentálnych opatrení a požaduje zahrnúť
do podmienok rozhodnutia nasledovné:
− Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia
sadovníckymi úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispejú k
zvýšeniu ekologickej stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku
vhodného pre daný typ územia a infiltračnú funkcionalitu.
− Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku
nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
− Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR
ako aj zákona o odpadoch (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnostipodnikatela).
− Dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES;
najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7
Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej
slovenská transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda
/implementacia-smernic-eu/). Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou,
ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s
posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných
útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť v dokumentácii pre územné aj
stavebné rozhodnutie.
− Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie
a ostatných vodných stavieb.
− Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
Vyjadrenie MŽP SR

Požiadavky sú identické ako v pôvodnom vyjadrení Združenia domových samospráv
zo dňa 11. 08. 2018. Relevantné požiadavky sú uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Možnosť nahliadnuť do spisu vo veci zisťovacieho konania zmeny navrhovanej
činnosti „Rozšírenie sortimentu výrobnej jednotky Sulfurex“ nevyužil žiaden účastník
konania.
V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledovné vplyvy
zmeny navrhovanej činnosti na obyvateľov žijúcich v záujmovom území a jednotlivé zložky
životného prostredia:
Vplyvy na obyvateľstvo
Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde ku zvýšeniu negatívnych vplyvov na
obyvateľov žijúcich v záujmovom území. Zmena navrhovanej činnosti je situovaná
v existujúcom prevádzkovom areáli navrhovateľa.
Vplyvy na ovzdušie, miestnu klímu a hlukovú situáciu
Zmenou navrhovanej činnosti, v rámci ktorej dôjde k využitiu projektovanej kapacity
technologického zariadenia a zmene vstupnej suroviny – sulfonovaného, resp. sulfatovaného
média sa nepredpokladá výrazná zmena zloženia ani množstva emisií. Výrobca technológie
deklaruje zloženie výsledného odplynu s maximálnymi hodnotami 5 ppm SO2, 15 ppm SO3
a 25 mg/m3 TOC.
Pri plnení zásobníkov sa nepredpokladá zvýšenie TOC vo výduchoch.
Zvýšenie celkovej hlukovej záťaže v záujmovom území z dôvodu zmeny navrhovanej
činnosti sa nepredpokladá.
Vplyv na pôdu
Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde ku záberu pôdy. Činnosť sa vykonáva
v existujúcom areáli navrhovateľa.
Vplyv na flóru a faunu
Vzhľadom na to, že zmena navrhovanej činnosti sa vykonáva vo výrobných objektoch
nachádzajúcich sa v areáli navrhovateľa, nedôjde ku negatívnemu vplyvu na faunu a flóru
záujmového územia.
Vplyvy na podzemné a povrchové vody
Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde ku znečisteniu povrchových a podzemných vôd
za predpokladu dodržiavania technologickej disciplíny a všeobecne záväzných právnych
predpisov v oblasti starostlivosti o životné prostredie.
Pozemky sú vedené v katastri nehnuteľnosti ako zastavané plochy a nádvoria.
Predpokladá sa zvýšenie spotreby pitnej vody pre technologické účely.
Vplyvy na chránené územia
Zmena navrhovanej činnosti nezasahuje priamo do žiadnych veľkoplošných ani
maloplošných chránených území v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov ani do území európskeho významu a chránených
vtačích území.
Vplyv na dopravu
Zmenou navrhovanej činnosti dôjde k zvýšeniu nárokov na dopravu. Predpokladá sa
opätovné využitie železničnej trate na dopravu, ktorú je však potrebné zrekonštruovať.
Zmena navrhovanej činnosti nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie
presahujúce štátne hranice Slovenskej republiky a nenapĺňa ustanovenia § 40 zákona
o posudzovaní vplyvov a kritériá uvedené v prílohe č. 13. a č. 14. predmetného zákona.

Strana č. 16 rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní č.4156 /2018-1.7/mv zo dňa 08. 10. 2018

Rozhodnutie je podkladom pre zmenu integrovaného povolenia podľa zákona
č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
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 „Rozšírenie
sortimentu výrobnej jednotky Sulfurex“, navrhovateľa, vypracovaného spoločnosťou
ENVIRO SERVICES s. r. o., Tatranská 17, 040 01 Košice v júli 2018.
Orgány štátnej správy a samosprávy vo vyjadreniach a stanoviskách, ktoré boli
doručené na MŽP SR, súhlasili s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti a netrvali na
posudzovaní podľa zákona o posudzovaní vplyvov.
MŽP SR na základe odborného posúdenia predloženého oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území,
doručených stanovísk orgánov štátnej správy a samosprávy konštatuje, že zmena navrhovanej
činnosti nepredstavuje 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.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa
§ 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov 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

Doručí sa:
1.

PTCHEM Sulfurex, s. r. o., Štvrť kpt. Nálepku 751/1, Dubová, 976 97 Nemecká

2.

Obec Nemecká, Obecný úrad, Hronská 37, 976 97 Nemecká

3.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská
Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29 B, 974 01 Banská
Bystrica

4.

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen. M. R.
Štefánika 40, 977 01 Brezno
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5.

Okresný úrad Brezno, odbor krízového riadenia, Nám. gen. M. R. Štefánika 40, 977 01
Brezno

6.

Okresný úrad Brezno, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. gen. M.
R. Štefánika 40, 977 01 Brezno

7.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k
nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica

8.

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská
Bystrica

9.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Brezno, Rázusova 18, 977 01
Brezno

10. Ministerstvo
hospodárstva
827 15 Bratislava 212

Slovenskej

republiky,

Mlynské

nivy

44/a,

11. Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava,
slavik@samospravydomov.org

