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MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Sekci a envir onme ntáln eho hodn oteni a a riade nia
Odbo r enviro nment álneho posud zovan ia
Náme stie Ľudovíta Štúra 1,812 35 Bratis lava

Bratis lava 20.02. 2014
Číslo : 3675/2 014-3. 4/dp

ROZS AH HODN OTEN IA
určený podľa

§ 30 ods. 1, 2, 3 zákona č. 24/200 6 Z. z. o posudz ovaní vplyvo v na
životn é
prostre die a o zmene a doplne ní niekto rých zákon ov v znení
neskor ších predpi sov pre
hodno tenie vplyvo v navrho vanej činnosti "Energetické zhodn
ocova nie plastov - Zlaté
Moravce".
Navrhovateľ, WFF Drevo tes, spol. s.r.o., Palack
ého 3, 949 01 Nitra , (ďalej len
"navrh ovatel "'), predlo žil Minist erstvu životn ého prostre dia Sloven
skej republ iky (ďalej len
"MŽP SR") podľa § 22 zákon a Č . 24/200 6 Z. z. o posudz ovaní vplyvo
v na životn é prostre die
a o zmene a doplne ní niekto rých zákon ov v znení neskor ších predpi
sov (ďalej len "zákon ")
zámeľ navrho vanej či1U10sti "Ener getick é zhodn ocova
nie plastov - Zlaté Moravce" (ďalej
len "záme r") na posúde nie podľa zákona.

Účelom navrho vanej činnosti je energe tické zhodn ocova nie
plasto v v jestvuj úcej
hale, priemy selnéh o areálu v intľaviláne mesta Zlaté Morav ce.
Ide o šesť
samos tatnýc h prevád zok, tvoľených oddele nými teclu1010gicko prevád zkový mi jednot kami.
Vstupn á surovi na (zmes odpad ových ľecyklovaných plastov , dľeva
a papier a) bude dováža ná
náklad nou železničnou dopľav ou z Talian ska.
pľiemyselnej

MŽP SR predlo žilo zámer na zaujati e stanov iska podľa § 23
ods. 1 zákona všetký m
zainte resova ným subjek tom.
Diía 18.02.20 14 sa konalo na MŽP SR prerok ovanie rozsah u hodno
tenia navrho vanej
Po úvodn om privíta ní boli účastníci rokova nia obozn ámení s dotera
jším priebe hom
pľocesu posud zovan ia navľhovanej činnosti "Ener
getické zhodn ocova nie plastov - Zlaté
Moravce" podľa zákon a a stanov iskami , ktoré MŽP SR obdrža
lo k zámer u navrho vanej
čilU10sti podľa § 23 ods. 4 zákona .
činnosti.

Na prerok ovaní rozsah u hodno tenia boli prítom ní obozn ámení
so stanov iskami
k navrho vanej činnosti od zainte resova ných subjek tov a verejn
osti. Okresn é
riaditeľstvo HAZZ v Zlatýc h Morav ciach a Okresn
ý úľad Zlaté Morav ce, Odboľ krízov ého
riadenia nemaJ u pripom ienky k navrhovanej
čilU1osti.
Ostatn é stanov iská boli
s pripom ienkam i. Releva ntné pripom ienky sú premie tnuté do
rozsah u hodno tenia. Mesto
Zlaté Morav ce, ako dotknu tá obec a zároveií povoľujúci orgán
nesúhlaSÍ s uveden ým
zámer om navrho vanej čilU1osti. MŽP SR, odbor odpad ového hospod
árstva ako rezortný orgán
neodporúča , aby sa navrho vaná činnosť realizo vala.
doručenými

V diskus ii boli so zástup cami navrhovateľa; spracovateľa; dotknu
tej obce; MŽP SR,
odbor odpad ového hospo dárstv a a RÚVZ itra (viď . prezenčná
listina) preľokované všetky
pripom ienky predlo žené k zámer u a na základ e ich prerok ovania
bolo upresn ený návrh
rozsahu hodno tenia.
MŽP SR určuje v spolup ráci s rezoľtným orgáno m a povoľujúcim
orgáno m podľa § 30
ods. 1, 2 a 3 zákon a nasled ovný rozsah hodno tenia :

1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE

Pre ďa l šie, podrobnej šie hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti "Energetické
zhodnocovanie plastov - Zlaté Moravce" sa určuje dôkladné zhodnotenie nulového
variantu (stav, ktor)1 by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnil a) a va riantov
uvedených v predloženom zámere, v ktorom budú zo hľadnené pripomienky predložené
k zámeru, ktoré môže byť na základe týchto modifikované.

2. ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV
2.1. Všeobecné podmienky

2.1.1

Navrhovateľ zabezp ečí

vypracovanie správy o hodnotení. Vzhľadom na povahu a
rozsah navrhovanej čilmosti a jej lokalizáciu je potrebné, aby správa o hodnotení
obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č . 11 zákona,
primerane charakteru navrhovanej činnosti.

2.1.2

Pre hodnotenie navrhovanej čilmosti sa nestanovuje časový harmonogram, ani žiadne
špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia.

2.1 .3 Navrhovateľ doručí MŽP SR, odboru environmentálneho posudzovania, 12 ks
kompletných vyhotovení správy o hodnotení , 78 ks samostatne všeobecne
zrozumiteľných záverečných zlu'nutí a Ix správu o hodnotení na elektronickom nosiči
dát.

2.2. Špecifické požiadavky
Zo stanovísk doručených k predmetnému zámeru a po preštudovaní zámeru vyplynula
potreba v správe o hodnotení podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy otázok súvisiacich
s navrhovanou činnosťou:
Bližšie špecifikovať druh a zloženie surovín vstupujúcich do zariadenia
a zabezpečenie kontroly tohto zloženia.
2.2.2 Certifikát odpadu s kat. Č. 19 12 10 vstupujúci do zariadenia predl ožiť v úradnom
jazyku.
2.2.3 Zjednotiť technologický postup prípravy vstupných odpadov.
2.2.4 Odôvodniť potrebu dovozu odpadov zo zam'aničia .
2.2.5 Doložiť výstup z analytickej kontroly výrobkov vyrobených technológiou
termokatalytickej depolymerizácie zo zmesi odpadov. Preukázať, že navrho vaná
čilmosť bude spíňať podmienku v zmysle § 19 ods . 2 vyhlášky MŽP SR Č. 410/20 12
Z. z., t. j. , že plyny získané tepelným spracovaním odpadu sú vyčistené do takej
miery, že pred spaľovaním už nie sú odpadom a zodpovedajú požiadavkám na kvalitu
palív podľa § 14 ods. 3 zákona Č. 137/2012 Z. z . o ovzduší v znení zákona Č. 318/20 12
Z. z.
2.2.6 Konkretizovať subjekty, ktoré budú zabezpečovať zhodnocovanie alebo
zneško dňo vanie výstupných produktov (pevný zvyšok, kvapalný a plynný produkt)
v prípade, že ich nebude možné uviesť na trh v súlade so zákonom Č. 264/1999 Z. z.
o teclmických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
2.2 .7 Doplniť konkrétne refere nčné zariadenia, kde sa uplatňujú depolymerizačné zariadenia
spoločno sti World Technical Solutions Kft .
2.2.8 Dôsledne poúdiť navrhovanú činnosť z hľadiska súladu s BAT technológiou.

2.2.1

praxou verifikované parametre vyčisteného štiepneho plynu (konzultácia
s MŽP SR).
2.2 .10 Doplniť zloženie pyrolýznych plynov analýzou vykonanou akreditovaným
laboratóriom podľa platnej normy na všetky znečisťujúce látky, ktoré možno
vzhľadom na látkové zloženie odpadu predpokladať v pyrolýznom plyne.
2.2 .11 Uviesť praxou verifikované parametre štiepneho oleja (konzultácia s MŽP SR).
2.2.12 U viesť údaje o predpokladaných emisiách a ostatných parametroch spalín z poľných
horákov (konzultácia s MŽP SR).
2.2 .13 Uviesť spôsob oddelenia dechtovitých látok a voskov zo štiepneho oleja a spôsob ich
ďalšieho použitia.
2.2.14 Identifikovať miesto, kde bude vysýpaný koks vznikajúci pri procese.
2.2.15 Doplniť kategorizáciu odpadov podľa vyhl. MŽP SR Č. 284/2001 Z. z. vznikajúcich
z procesu termicko-katalytickej depolymerizácie (vyčerpaný katalyzátor, odpadový
olej a iné) a ich materiálovú bilanciu.
2.2.16 Definovať všetky výstupy z procesov (vývev, odvzdušnenia zásobníkov, odplyny
z výstupov pevného zvyšku depolymerizácie ) a upresniť nakladanie s nimi.
2.2.17 Upresniť výstupy z klimatizácie.
2.2 .18 Upresniť kde sa budú likvidovať toxické a škodlivé kvapalné odpady.
2.2 .19 Upresniť vyústenie poistných ventilov zo zberných nádob.
2.2.20 Opraviť rozpor medzi textovým opisom počtu KGJ vo variante Č. 1 a počtom KGJ
uvádzaných v tabuľkovej forme.
2.2 .21 Uviesť bilanciu výstupu plynov z KGJ.
2.2.22 Uviesť množstvo odpadového tepla z KGJ a ďalšie nakladanie s ním.
2.2.23 Bližšie analyzovať možný únik škodlivých látok zo skladových priestorov
a analyzovať vhodné opatrenia zabraňujúce tomuto javu.
2.2.24 Bližšie identifikovať riziká nebezpečných odpadov vznikajúcich pn procese
depolymerizácie, spôsob ich skladovania a likvidovania, spôsob zabezpečovania
ochrany pred únikmi emisií.
2.2.25 Popísať kontinuálnu medzioperačnú analytickú kontrolu celého procesu.
2.2.26 Podrobnejšie popísať princíp ko generácie (najmä z hľadiska výroby tepla;
identifikovania rizík nebezpečných odpadov, ktoré budú vznikať pri tomto procese;
spôsoby likvidovania pevných odpadov a ich skladovania, spôsoby zabezpečovania
ochrany pre únikmi emisií a pod.).
2.2.27 Doplniť tec1mické údaje a parametre poľného horáka, jeho umiestnenie, vzdialenosť
od ostatnej zástavby a preukázať dodržiavanie teploty 2: 1 000 cC (doplniť výšku
výduchu).
2.2.28 Upresniť typ katalyzátora v procese termokatalytickej depolymerizácie.
2.2.29 Doplniť do klimatických podmienok smer prevládajúcich vetrov, čo má vplyv na smer
emisií z komínov, čo nie je v imisno - prenosovom posúdení stavby zhodnotené.
2.2.30 Doplniť aké zariadenia budú inštalované na zníženie emisií pre TZL a NOx z dôvodu
zaťaženosti územia týmito znečisťujúcimi látkami.
2.2.31 Doplniť činnosti zhodnocovania odpadov podľa Prílohy Č. 2 k zákonu o odpadoch.
2.2.32 Upresniť búracie práce, ich rozsah a nakladanie so stavebným odpadom.
2.2.33 Upresniť stavebné práce, rozmiestnenie depol ymerizačných a kogeneračných
jednotiek, úložiska vstupného materiáli zásobníkov na olej , plyn, katalyzátorov,
filtrov , odpadu.

2.2.9

Uviesť

2.2.34 Upresniť zaobchádzanie s odpadom z čistenia plynu, oleja a s filtrami a katalyzátormi.
2.2.35 Upresniť zabezpečenie aby sa chlór vznikajúci pri procese depolymerizácie nachádzal
len v plynnej a nie v kvapalnej fáze.
2.2.36 Upresniť metódu eliminácie halogénovodíkov (pranie roztokmi KOHlNaOH alebo
zachytávanie
v semisorbčných
filtroch)
a
doplniť
účinnosť
eliminácie
halogénovodíkov z plynov, vyčísliť prípadný zvyškový podiel zostavajúcich
halogénovodíkov v plyne ajeho vplyv na vznikajúce emisie.
2.2.37 Uviesť odpady vznikajúce pri údržbe a oprave technických zariadení (hydraulické
oleje, rozpúšťadlá, zvyšky nebezpečných látok).
2.2.38 Upresniť spôsob nakladania s vytláčanými parami VOC z plnenia skladovacích
a prepravných zariadení.
2.2.39 Doplniť zhodnotenie rizík pri požiari skladu plastových odpadov (prípadne skladu kde
budú skladované horľavé látky) a spôsob likvidácie možného požiaru.
2.2.40 Podrobne posúdiť možné dopady na prvky dlhodobo zabezpečujúce zachovanie
prírodnej rovnováhy a ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života.
2.2.41 Bližšie konkretizovať biocentrá v užšom okolí navrhovanej činnosti.
2.2.42 Prepracovať štúdie priložené k zámeru (hluková, emisno-tec1mologická, lmlsnoprenosová, zhodnotenie zdravotných dopadov) s ohľadom na celkovú technológiu a
počet kogeneračných jednotiek v jednotlivých variantoch.
2.2.43 Dopracovať rozptylovú štúdiu (imisno-prenosové posudzovanie vplyvu stavby) pre
dotknuté územie pre všetky znečisťujúce látky, ktorých prítomnosť je možná
z výfukových plynov KGJ.
2.2.44 Posúdiť všetky vstupné a výstupné materiály, s ktorými bude počas celého výrobného
procesu nakladané v zmysle prílohy č. 1 zák. Č. 36412004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona SNR Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení
neskorších predpisov, v prípade, že budú obsahovať niektoré z látok uvedených v
zoznamoch I až III uvedenej prílohy (obzvlášť škodlivé látky, škodlivé látky príp.
prioritné látky). Spresniť ich množstvá a identifikovať miesta, kde bude s nimi
manipulované a uviesť spôsoby zabezpečenia pred možným únikom týchto látok do
okolitého prostredia a tým nepriamo do podzemných vôd.
2.2.45 Upresniť počet pracovných miest po uplatnení synergického efektu.
2.2.46 Popísať vplyv navrhovanej čilmosti na nelmuteľný majetok dotknutých obyvateľova
organizácií.
2.2.47 Posúdiť súlad s POH itrianskeho kraja a POH SR.
2.2.48 Preveriť súlad navrhovanej činnosti s ÚPN mesta Zlaté Iloravce, najmä so záväznou
časťou , ktorá bola vyhlásená VZN mesta Č. 1/2001.
2.2.49 Zapracovať do správy písomnú dôslednú analýzu (zodpovedanie, zdôvodnenie)
všetkých ďalších pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk účastníkov procesu
posudzovania predložených k zámeru a opodstatnené pripomienky zohľadniť v správe
o hodnotení a tiež stručne uviesť, kde v správe o hodnotení sa to nachádza.

3 UPOZORNENIE
Podľa

zbytočného

hodnotenia.

§ 30 ods. 4 zákona je navrhovateľ povinný v spolupráci s dotknutou obcou bez
odkladu informovať vhodným spôsobom verejnosť o určenom rozsahu

Podľa

§ 30 ods. 5 mozu subjekty posudzovania

zaslať

k rozsahu hodnotenia
navrhovanej čúmosti pripomienky do lOdní od jeho zverejnenia na MŽP SR.
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RNDr. Gabriel Nižií.anský
riaditeľ odboru
Prílohy:
l x prezenčná listina

Ro zdeľovník :

l.
2.
3.
4.
5.
6.

WFF Drevotes , spol. s.r.o. , Palackého 3, 949 Ol Nitra
Ing. Juraj Musil, INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 II Banská Bystrica
Mesto Zlaté Moravce, Mestský úrad, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
MŽP SR, Odbor odpadového hospodárstva, TU
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 O1 Nitra
Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie oclu"any prírody
a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Janka Kráľa 124, 94901 Nitra
7. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté
Moravce
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Zlaté Moravce, 1. mája I IA, 953
Ol Zlaté Moravce
9. Okresný úrad, Odbor krízového riadenia, Sládko v ičo va 3, 953 01 Zlaté Moravce
10. Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií , Sládkovičova 3,953 Ol
Zlaté Moravce
ll. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58,94963 Nitra
12. MŽP SR, Odbor oclu"any ovzdušia, TU
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