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ROZSAH HODNOTENIA
určený podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre hodnotenie vplyvov
navrhovanej činnosti „Lagúna na digestát 10 000 m3“.
Obec Lovinobaňa, obecný úrad, SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa listom č. OCU70/2020/1013 zo dňa 28. 10. 2020 podala podľa § 19 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
podnet na začatie konania vo veci, či navrhovaná činnosť „Lagúna na digestát 10 000 m3“
(ďalej len „podnet“ alebo „navrhovaná činnosť“) navrhovateľa Agrosev spol. s r.o., Detva,
Bottova 1, 962 12 Detva (ďalej len „navrhovateľ“) bude predmetom posudzovania vplyvov na
životné prostredie podľa zákona.
Podnet bol doručený na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu
environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na
životné prostredie dňa 28. 10. 2020 spolu s projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie
a realizáciu, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou PROGRES-team s. r. o. v mesiaci
september 2020.
Navrhovaná činnosť je situovaná v Banskobystrickom kraji, v okrese Lučenec, v obci
Lovinobaňa, v katastrálnom území Lovinobaňa na pozemkoch parciel E-KN č. 2275, 2276,
2277, 2278, 2279 a 2280, ktoré sú v katastri nehnuteľností evidované ako orná pôda mimo
zastavaného územia dotknutej obce Lovinobaňa.
Účelom navrhovanej činnosti bude skladovanie digestátu vznikajúceho z prevádzky
bioplynových staníc Detva a Želobudza vo vlastníctve navrhovateľa a expedícia digestátu na
poľnohospodársku pôdu, ktorú navrhovateľ obhospodaruje. Samotná nádrž (lagúna) bude
plnená cisternami, ktoré budú stáť na stáčacej ploche. Vyčerpávaná bude mobilným čerpadlom,
ktoré bude digestát hadicami čerpať do aplikačného zariadenia, ktoré bude slúžiť na aplikáciu
po poli. Novou inovačnou aplikačnou technológiou sa takto obmedzí doprava
poľnohospodárskej techniky po cestných komunikáciách a odľahčí zaťaženosť cestných
komunikácii. Realizáciu navrhovanej činnosti navrhovateľ odôvodnil nedostatočnými
kapacitami na skladovanie cca 20 000 m3 digestátu z dôvodu zmeny v legislatíve ohľadom
skladovania z troch mesiacov na šesť mesiacov.

Strana č. 2 rozsahu hodnotenia č. 4604/2021-1.7/ed-12294/2021 zo dňa 04. 03. 2021

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho
hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
predložilo podnet aj s dokumentáciou pre navrhovanú činnosť na zaujatie stanoviska podľa § 23
ods. 1 zákona zainteresovaným subjektom a zároveň zverejnilo text podnetu na webovom sídle
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/laguna-na-digestat-10-000-m3
Na základe odborného posúdenia navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného
prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov štátnej správy a samosprávy
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia
a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie rozhodlo
(rozhodnutie č. 4604/2021-1.7/ed-1097/2021 zo dňa 11. 01. 2021, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 03. 02. 2021), že navrhovaná činnosť predstavuje taký zásah do životného
prostredia, ktorý by mohol mať významný negatívny vplyv na životné prostredie a preto sa
bude posudzovať podľa zákona.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany
prírody, biodiverzity a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné
prostredie (ďalej len „MŽP SR“) v zmysle § 65g ods. 1 zákona upovedomilo listom
č. 4604/2021-1.7/ed-6988/2021 zo dňa 04. 02. 2021 navrhovateľa, povoľujúci orgán, rezortný
orgán, dotknutý orgán, dotknutú obec a ostatných účastníkov konania, že prerokovanie návrhu
rozsahu hodnotenia sa uskutoční písomne listinne a elektronicky a to v lehote 10 dní od
doručenia tohto upovedomenia.
MŽP SR v zmysle § 65g ods. 1 zákona listinne a elektronicky prerokovalo so zástupcom
navrhovateľa, s rezortným, povoľujúcim a dotknutým orgánom, aj s ostatnými účastníkmi
konania navrhnutý rozsah hodnotenia, stanoviská a pripomienky, na základe ktorých
špecifikovalo okruhy uvedené v bode 2.2 rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti.
MŽP SR na základe predloženého podnetu, doručených stanovísk a po prerokovaní
podľa vyššie uvedeného odseku a podľa § 30 zákona určuje nasledovný rozsah hodnotenia
navrhovanej činnosti:
1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE
Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti sa určuje dôkladné
zhodnotenie nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť
neuskutočnila) a variantu uvedeného v priloženej projektovej dokumentácii k stavebnému
povoleniu.
2. ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV
2.1. Všeobecné podmienky
2.1.1. Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení. Vzhľadom na povahu
a rozsah navrhovanej činnosti a jej lokalizáciu je potrebné, aby správa o hodnotení
obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 11 zákona, primerane
charakteru navrhovanej činnosti.
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2.1.2. Na vypracovanie správy o hodnotení sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa v študijnom odbore zodpovedajúcom odboru činnosti alebo oblasti činnosti
uvedenej vo vyhláške č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej
spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie.
2.1.3. Pre hodnotenie navrhovanej činnosti sa nestanovuje časový harmonogram, ani žiadne
špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti.
2.1.4. Navrhovateľ doručí na MŽP SR kompletné vyhotovenie správy o hodnotení v listinnej
podobe v počte 2 kusy, samostatné všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie
v listinnej podobe v počte 1 kus a 1 správu o hodnotení na elektronickom nosiči dát
(MŽP SR si vyhradzuje právo spresniť konečný počet dokumentácií podľa potrieb
vyplývajúcich z ustanovení zákona).
2.2. Špecifické požiadavky
Zo stanovísk doručených k dokumentácii navrhovanej činnosti vyplynula potreba
v správe o hodnotení podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy otázok súvisiacich
s navrhovanou činnosťou:
2.2.1. Vyhodnotiť vplyvy navrhovanej činnosti (vrátane synergických a kumulatívnych) na
biotu (flóra, fauna a biotopy), ktorá je predmetom ochrany maloplošných chránených
území nachádzajúcich sa v blízkosti riešeného územia navrhovanej činnosti (prírodná
rezervácia Ružinské jelšiny a prírodná rezervácia Príbrežie Ružinej);
2.2.2. Vyhodnotiť vplyvy navrhovanej činnosti (vrátane synergických a kumulatívnych) na
ekologickú stabilitu územia, na prvky regionálneho územného systému ekologickej
stability – významné hydrické biokoridory Krivánsky potok a Budinský potok;
2.2.3. V prípade identifikácie významných negatívnych vplyvov navrhnúť konkrétne
opatrenia (uviesť ich charakteristiku, opis, rozsah a časový horizont realizácie) na
elimináciu týchto negatívnych vplyvov (hluk, vibrácie, prašnosť, zápach, intenzita
dopravy) v čase prípravy a počas prevádzky navrhovanej činnosti na biotopy, faunu a
flóru dotknutých maloplošných chránených území, na biotopy chránených a európsky
významných druhov rastlín a živočíchov a na dotknuté prvky územného systému
ekologickej stability;
2.2.4. Posúdiť krátkodobý a dlhodobý vplyv navrhovanej činnosti na kvalitu ovzdušia
a klimatické pomery (zápach, prašnosť, doprava) a vyhodnotiť kumulatívne
a synergické vplyvy s už existujúcimi aj ostatnými plánovanými činnosťami v okolí
navrhovanej činnosti;
2.2.5. Posúdiť mieru možného využitia digestátu na poľnohospodárske pozemky pri
zachovaní bonity pôdy a na pozemky trvalých trávnatých porastov pri zachovaní
biodiverzity lúčnych spoločenstiev s ohľadom na množstvo a frekvenciu aplikácie
digestátu. V nadväznosti na vyššie uvedené stanoviť (kvantifikovať), aké množstvo
z uskladneného digestátu v lagúne je možné využiť pre aplikáciu na poľnohospodárske
pozemky, ktoré sú v užívaní navrhovateľa;
2.2.6. Vyhodnotiť vplyvy navrhovanej činnosti (vrátane synergických a kumulatívnych) na
podzemné a povrchové vody (vodná nádrž Ružiná, vodohospodársky významné vodné
toky Krivánsky a Budínsky potok). Zohľadniť pritom aj skutočnosť, že navrhovaná
činnosť má byť realizovaná v území, ktoré bude na základe nariadenia vlády Slovenskej
republiky zaradené v zmysle 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 vodného zákona do zraniteľných oblastí.
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2.2.7. Navrhnúť konkrétne opatrenia na včasné zistenie úniku znečisťujúcich látok, na
pravidelné hodnotenie výsledkov sledovania, na monitorovanie vplyvu zaobchádzania
so znečisťujúcimi látkami na podzemné vody vzhľadom na zvýšené riziko ohrozenia
kvality podzemných a povrchových vôd a na obmedzenie prítoku povrchových vôd
z okolitého prostredia do zapustenej nádrže v zemi;
2.2.8. Posúdiť vplyv zvýšenej prašnosti, hluku, zápachu a vibrácií spôsobenej prevádzkou
navrhovanej činnosti a dopravou v súvislosti s navrhovanou činnosťou na obyvateľstvo
dotknutej obce Lovinobaňa vrátane kumulatívnych vplyvov. Navrhnúť efektívne
technické a prevádzkové opatrenia na elimináciu negatívnych vplyvov z prevádzky
navrhovanej činnosti;
2.2.9. Doplniť podrobné informácie o vstupnej surovine resp. o druhu odpadu, ktorá vstupuje
do procesu výroby bioplynu;
2.2.10. Posúdiť možné dopady prevádzky navrhovanej činnosti na vodnú nádrž Ružiná
a priľahlé okolie z pohľadu rekreácie a cestovného ruchu;
2.2.11. V bode X. správy o hodnotení navrhovanej činnosti okrem zhrnutia navrhovanej
činnosti a jej vplyvov na životné prostredie sa vyjadriť ku všetkým pripomienkam
doručeným k podnetu, prípadne k určenému rozsahu hodnotenia (od orgánov štátnej
správy a samosprávy ako aj účastníkov konania) a v prehľadnej forme vyhodnotiť
splnenie všetkých požiadaviek a odporúčaní zo stanovísk doručených k navrhovanej
činnosti, prípadne k určenému rozsahu hodnotenia, resp. odôvodniť ich nesplnenie.
3. UPOZORNENIE

Podľa § 30 ods. 6 zákona je platnosť rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti 3 roky od
jeho určenia, ak sa v harmonograme neurčí inak.
Podľa § 30 ods. 7 zákona je navrhovateľ povinný v spolupráci s dotknutou obcou
bezodkladne informovať verejnosť spôsobom v mieste obvyklým o určenom rozsahu
hodnotenia navrhovanej činnosti.
Podľa § 30 ods. 8 zákona môže verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj,
dotknutý orgán a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej
činnosti do 10 pracovných dní od jeho zverejnenia podľa § 30 ods. 7 zákona príslušnému
orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.

Ing. Roman Skorka
riaditeľ odboru
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Rozdeľovník
Doručí sa (elektronicky):
1. Obec Lovinobaňa, obecný úrad, SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa
2. Agrosev spol. s r.o., Detva, Bottova 1, 962 12 Detva
3. Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
4. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie republiky 26,
984 36 Lučenec
5. Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec
6. Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie
republiky 26, 984 36 Lučenec
7. Okresný úrad Lučenec, odbor krízového riadenia, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, ul. Petőfiho č. 1, 984 38
Lučenec
9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Lučenec, Novomeského 3, 984 01
Lučenec
10. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12,
812 66 Bratislava
11. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia zmeny klímy a ochrany
ovzdušia, TU
12. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd, TU

