2011/00342/ZH-JA

ROZHODNUTIE
Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, ako príslušný orgán štátnej správy
podľa § 56 písm, b) zákona Č, 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") na základe predloženého zámeru navrhovanej
činnosti „Osadenie plynovej taviacej pece GIS SPG B 4000/2000", v k,ú. Vieska, ktoiý predložil
navrhovateľ Fagor Ederlan Slovensko, a.s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO: 36 022
934, zastúpenej oprávneným zástupcom navrhovateľa Ing. Jánom Slašťanom - vedúcim zlievárne,
vykonal zisťovacie konanie podľa § 29 ods. 1 zákona apo ukončení zisťovacieho konania vydáva
podľa § 29 zákona toto rozhodnutie:
Navrhovaná činnosť: „Osadenie plynovej taviacej pece GIS SPG B 4000/2000", v k. ú.
Vieska, uvedená v predloženom zámere
sa

nebude

posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Odôvodnenie
Navrhovateľ Fagor Ederlan Slovensko, a.s,, Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom,
zastúpená oprávneným zástupcom navrhovateľa Ing. Jánom Slašťanom - vedúcim zlievárne, predložil
Obvodnému úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie dňa 23.3.2011 zámer činnosti „Osadenie plynovej
taviacej pece GIS SPG B 4000/2000" v k. ú. Vieska, na pozemku KN parc. č. 714, 633/1, ktorý
vypracoval v mesiaci marec 2011 Enviroservis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom. Na
základe písomnej žiadosti navrhovateľa Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici podľa
§ 22 ods. 7 zákona upustil od variantného riešenia listom č.: 2011/00322/ZC zo dňa 17.3.2011.
Predmetom zámeru je:
Účelom osadenia novej plynovej taviacej pece je jednak inovácia strojového parku, ako aj
zabezpečenie dostatočného množstva tekutého kovu. Plynová taviaca pec GIS SPG B 4000/2000
nahradí 2 kusy starých taviacich pecí typu SFEAT, ktoré sú energeticky veľmi náročné a teda
nerentabilné.
Svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona je zaradená v kapitole 3. Hutnícky priemysel
v položke č. 6 Prevádzky na tavenie vrátane zlievania zliatin (legovania) neželezných kovov okrem
vzácnych kovov vrátane pretavovania recyklovaných výrobkov (rafinácia, výroba odliatkov a pod.)
a v časti B podlieha zisťovaciemu konaniu s kapacitou tavenia od 10 000 t/rok do 100 000 t/rok.
Posudzovaná činnosť zámeru sa má realizovať v Banskobystrickom kraji, v okrese Žiar nad
Hronom, v priemyselnej časti katastrálneho územia Ladomerská Vieska, na pozemkoch podľa KN
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pare. 5. 714, 633/1 v existujúcich priestoroch spoločnosti Fagor Ederlan Slovensko, a.s., Priemyselná
12, 965 63 Žiar nad Hronom.
Činnosť „Osadenie plynovej taviacej pece GIS SPG B 4000/2000" - Plynová taviaca pec
GIS SPG B 4000/2000 nahradí 2 kusy starých taviacich pecí typu SFEAT, ktoré sú energeticky veľmi
náročné a teda nerentabilné. Predpokladaná ročná kapacita prípravy taveniny bude 12 200 t/rok.
Uvedená pec bude určená predovšetkým na prípravu tekutého kovu - zliatin podľa DIN 226. Pec
funguje ako taviaco-ustaľovacia pec s kapacitou tavenia max. 2000 kg/hod a kapacitou ustaľovania
4000 kg/hod. Konštrukcia pece je riešená tak, že pec je rozdelená do 2 vzájomne prepojených komôr,
kde v jednej časti komory prebieha tavenie a tekutý kov sa následne prelieva do druhej komory, kde
ustaľuje. Táto pec je plynová s tepelným výkonom horákov max. 1800kW a min. 600 kW.
Predpokladané priemerné množstvo prípravy tekutého kovu bude -40,6 ťdeň.
Osadená plynová pec je navrhnutá pre výrobu v nepretržitej prevádzke s ročným časovým
fondom 8760 hod. Predpokladaný využiteľný Časový fond bude 7200 hod. ročne, zvyšný pracovný
fond bude využívaný pre opravu a údržbu pece. Osadením navrhovaného taviaceho zariadenia
a následného odstavenia taviacich pecí SFEAT dosiahne celková max. taviaca kapacita spoločnosti
hodnotu 30 660 t/rok.
V rámci zisťovacieho konania Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici
rozoslal zámer podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska rezortným orgánom, dotknutým
orgánom a dotknutej obci a zároveň i povoľujúcemu orgánu.
V zákonom stanovenej lehote doručili na Obvodný úrad životného prostredia v Banskej
Štiavnici, stále pracovisko v Žarnovici svoje písomné stanoviská tieto subjekty (stanoviská sú
uvádzané v skrátenom znení):

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Bratislava (list zn.: 1035/2011-3100 zo
dňa 19.4.2011) k predloženému zámeru nemá zásadné pripomienky a zámer navrhujeme schváliť v
kontexte so stanoviskami ostatných účastníkov za predpokladu, že sa neobjavia iné relevantné
pripomienky. K predloženému zámeru máme nasledovné odporúčania:
Požadujeme zabezpečiť, aby v objekte boli umiestňované predovšetkým moderné
a perspektívne technológie najlepšie dostupných techník (Best Available Techniques - BAT)
a najlepších enviromentálnych postupov (Best Enviromental Practic- BEP), ktoré budú
v podmienkach prevádzky minimálne ovplyvňovať životné prostredie.
Vzhľadom na veľkoplošnú realizáciu prevádzky odporúčame, aby počas prevádzky boli
realizované všetky opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov posudzovaných činností na
životné prostredie.
Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica (list č. 5881/201 l/ODDUPZP-002
16148/2011 zo dňa 12.4.2011) nemá pripomienky. Odporúča ukončiť proces posudzovania.
Obvodný úrad v Žiari nad Hronom, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia (list č.
A/2011/01281-2 zo dňa 7.4.2011) vydáva súhlasné stanovisko k posudzovanému zámeru, nakoľko zo
zámeru nevyplýva, že by mohlo dôjsť k porušeniu zákona NR SR č. 42/1994 o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov a následne vydaných vykonávacích vyhlášok, za
predpokladu, že budú dodržané všetky opatrenia uvedené v predloženom zámere, určené na
zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie,
rozpracovaných podľa jednotlivých úsekov, vrátane úseku ochrany zdravia. Na základe uvedeného
netrvá, aby zámer bol posudzovaný podľa zákona.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom (list č. C/2011/00565 zo
dňa 14.4.2011). Predložený zámer nemá byť posudzovaný podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
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Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, stále pracovisko v Žarnovici - Štátna
správa v odpadovom hospodárstve (list č.: 2011/00616-002/ZH zo dňa 18.4.2011) s predloženým
zámerom súhlasí bez pripomienok a nepožaduje jeho posudzovanie podľa zákona.
Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, stále pracovisko v Žarnovici orgán štátnej vodnej správy (list č.: 2011/00598/ZH zo dňa 14.4.2011).
Orgán Štátnej vodnej správy súhlasí s predloženým zámerom za nasledovných podmienok:
1. Všetky stavby, zariadenia, manipulačné a spevnené plochy, v ktorých dochádza
k zaobchádzaniu s nebezpečnými látkami, musia po stavebnej a technickej stránke vyhovovať
ustanoveniam § 39 vodného zákona a Vyhlášky MZP SR č. 100/2005 Z.z.. Zariadenia musia byť
stabilné, nepriepustné, odolné voči mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým
a poveternostným vplyvom tak, aby sa zabránilo úniku nebezpečných látok do podzemných vôd.
Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, stále pracovisko v Žarnovici orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (list č.: 2010/00572/ZC zo dňa 7.7.2010). Na
základe posúdenia predloženého zámeru ku navrhovanému riešeniu dáva kladné stanovisko bez
pripomienok a netrvá na jeho ďalšom posudzovaní podľa zákona.
Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, stále pracovisko v Žarnovici orgán štátnej správy ochrany ovzdušia (list č.: 2011/00613/ZH zo dňa 19.4.2011). K predloženému
zámeru nemá pripomienky.
Mesto Žiar nad Hronom (list č. 1595/2011 06431/2011 zo dňa 13.4.2011) súhlasí
s predloženým zámerom.
Tak, ako to vyplýva z Oznámenia Mesta Žiar nad Hronom, daného listom zo dňa 13.4.2011,
ako dotknutá obec zverejnila uvedený zámer činnosti v mieste obvyklým spôsobom, t.j. na úradnej
tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v miestnych novinách, a vyhlásením v mestskom rozhlase
v dňoch 1.4.2011 až 22.4.2011.
Zámer Činnosti bol zverejnený na internetovej stránke www.enviroportal.sk.
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, Slovenská
inšpekcia životného prostredia Banská Bystrica, Obec Ladomerská Vieska sa v stanovenej lehote pre
vydanie písomného stanoviska k zámeru nevyjadrilo.
Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k navrhovanej činnosti osobitne nevyjadrila.
Zo stanovísk zainteresovaných subjektov nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov
na životné prostredie takého významu, aby bolo potrebné ďalšie posudzovanie tohto predloženého
zámeru.
Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici v rámci zisťovacieho konania posúdil
navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania
navrhovanej Činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných
predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súlad
s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská
doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
rozhodnutia.
Príslušný orgán upustil od hodnotenia vplyvov na životné prostredie v súlade so zákonom aj
z toho dôvodu, že k navrhovanej činnosti neboli tunajšiemu úradu doručené záporné stanoviská.
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Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli niektoré
konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré je potrebné zohľadniť v procese
konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
Pre uvedenú činnosť je možné požiadať povoľujúci orgán o povolenie podľa osobitných
predpisov za nasledovných podmienok:
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere je
ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu
s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti
podľa osobitných predpisov.
Podľa § 29 ods. 9 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť
spôsobom v mieste obvyklým.
Poučenie
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších právnych predpisov a preto sa voči nemu nemožno odvolať.
Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny
poriadok v znení neskorších predpisov.

Doručí sa:
1. Enviroservis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
2. Fagor Ederlan Slovensko, a.s., Priemyselná 12,965 63 Žiar nad Hornom
Na vedomie:
1. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava
2. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia, Partizánska cesta
94, 974 01 Banská Bystrica
3. Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
4. Obec Ladomerská Vieska, Obecný úrad Č. 132,965 01 Žiar nad Hronom
5. Banskobystrický samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja a ŽP, Nám. SNP Č. 23, 974 01
Banská Bystrica
6. Obvodný úrad, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01
Žiar nad Hronom
7. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad
Hronom
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sládkovičova 9, 965 01 Žiar nad Hronom
9. Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, stále pracovisko v Žarnovici
úsek štátnej správy odpadového hospodárstva
úsek štátnej správy ochrany ovzdušia
úsek štátnej vodnej správy
úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny

