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Rozhodnutie

vydané v zisťovacom konaní

Výrok

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods.
1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životnó prostrcdic a o
zincnc a doplnení niektorých zákonov v zneni ncskorších prcdpisov a podľa § 3 písm. k), § 53 ods. 1 písm. c) a
§ 56 písm, b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na životnc prostrcdic a o zmcne a doplncní
nicktoi-ých zákonov v znení neskorších predpisov, po ukončcní zisťovacicho konania podľa § 29 zákona NR SR
č. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na životnc prostrcdic a o zmcne a doplnení nicktorých zákonov v znení
ncskorších prcdpisov o posudzovaní navrhovanej činnosti Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výroby tepla a
rozvodov tepla v meste .Handlová, Stavba 1: Zdroj tepla a elektrickej energie, Stavba 2: Vonkajšic rozvody tepla,
ktorcj navrhovatcľom jc spoloônosť KMET Handtová, a.s., ul. F Nádaždyho 92/2, 972 51 Handlová, ICO 36 334
634 v zastúpcni spoloônosťou FABIAN & VAŇKO, s. r.o., Skuteckcho 30, 974 01 Banská Bystrica, IČO 31 625
088 na zakladc vykonanóho správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v zncní neskorších predpisov takto

rozh odo1:

Navrhovaná činnosť Výstavba, rckonštrukcia a inodemizácia výroby tcpla a rozvodov tepla v mcste Handlová,
Slavba I: Zdroj clcktrickej energíe, Stavba 2: Vonkajšie rozvody tcpla, uvedená v predloženom zámcre (zhotoviteľ
ENVING, s. r. o., Rakovčík 58, 089 01 Svidník, august 2022), ktorej navrhovateľomje spoločnosť KMET Handlová,
a. s„ ul. F Nádaždyho 92/2, 972 51 Handlová, IČO 36 334 634 v zastúpení spoločnosťou FABIAN & VAŇKO, s. r. o.,
Skutcckého 30, 974 01 Banská Bystrica, IČO 31 625 088

sa nebude posudzovať

pudľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákoiiov v znení neskoršícli predpisov. Prc uvedcnú navrhovanú činnosť jc prcto možnc podať návrh na začatie
povoľovacicho konania podľa osobitných predpisov.
Pri spracovaní ďalšiclio stupňa dokumentácic stavby a v ďalšom proccse konania o povolení činnosti podľa osobit-
ných predpisov jc ncvyhnutnó rcšpektovať naslcdovnó podmienky:

1. Pri vypracovaní projektovej dokumentácie k umiestncniu stavby rcšpcktovať závery rozptylovej štúdie zo dňa
04. 04. 2022.
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2. V spaľovacom zariadeiií TOK spaľovať výluônc bíomasu, ktorá splňa definíciu v zmyslc § 8 ods. 5 písm. i)
vyhlášky MŽP SR č. 410/20 12 Z.z., ktorou sa vykonávajú nicktoré ustanovcnia zákona o ovzduší v zncní neskorších
predpisov
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Odôvodnenic

Navrhovateľ, KMET Handlová, ul. F. Nádaždyho 92/2, 972 51 Handlová, IČO 36 334 634 v zastúpení spoločnosťou
FABIAN & VAŇKO, s. r. o., Skuteckóho 30, 974 01 Banská Bystrica, ICO 31 625 088 (ďalej len navrhovateľ),
predložil dňa 21. 12. 2021 Okresnému úradu Pricvidza, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 zákona
NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredic a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
zneni neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) zámer navrhovanej činnosti Výstavba, rekonštrukcia
a modemizácia výroby tepla a rozvodov tepla v meste Handlová, Stavba 2: Vonkajšic rozvody tcpla (spracovateľ
ENVING, s. r. o., RakovČík 58, 089 01 Svidník, december 2021) na vykonanie zisťovacicho konania o posudzovaní
predinctncj navrhovanej činností.
Uvedeným dňom bolo podľa § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v
znení neskorších predpisov začaté konanie v predmetnej veci. Po vykonanom zisťovacom konaní bolo dňa
14.02.2022, Oki-esným úradom Prievidza, OSŽP, vydané rozhodnutie zo zisťovacieho konania, pod č. OU-PD-
OSZP-2022/011090-025. Proti tomuto rozhodnutiu bolo v zákonom stanovcnej lehote, dotknutou verejnosťou Ing.
Milanom Obrkom, Cesta na štadión 1197/30, 010 04 Zilina, podané odvolanie, ktoré Okresný úrad Prievidza, OSZP,
v zmysle platnej legislatívy predložil príslušnému odvolaciemu orgánu - Okresncľnu úradu Trenčín, odboru oprav-
ných prostricdkov. Dňa 27. 05.2022, pod č. OU-TN-OOP3-2022/21048-002 vydal Okresný úrad Trenčín, odbor
opravných prostriedkov rozhodnutíe o odvolaní, právoplatné dňa 03.06.2022, v ktorom napadnuté rozhodnutie Ok-
resného úradu Prievidza, OSŽP zrušil a vec vrátil na nové pojednávaníe a rozhodnutic.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP dňa 27. 06.2022 konanie premšil a navrhovateľa vyzval o doplnenie zámeru navrho-
vanej činnosti. Dňa 26. 08.2022 navrhovatcľ predložil dopracovaný zámer navrhovanej činnosti, predmetom ktoré-
ho je Stavba 1: Zdroj tepla a elektrickej energie a Stavba 2: Vonkajšie rozvody tepla (zhotoviteľ ENVBSÍG, s. r.o.,
Rakovčík 58, 089 01 Svidník, august 2022).
Predmetom navrhovanej činnostije vybudovanie centrálneho zásobovania teplom (CZT) prostredníctvom Stavby 2
(vonkajších rozvodov tepla v meste Handlová) a prostredníctvom nového cnergetického zdroja Stavby 1 (v areáli
Bane Handlová), na báze drevnej šticpky, ktorým sa bude vyrábať tcplo a elcktrická cncrgia. Teplo sa bude odo-
vzdávať do centrálnej vykurovacej sústavy mesta Handlová, elektrická energia sa bude odovzdávať do elektrickej
siete Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina.

Navrhovaná činnosť budc realizovaná v Trenôianskom kraji, v okrese Prievidza, v katastrálnom území mesta Hand-
lová,

Stavba 1:

SO 01 Zdroj tcpla a elektrickej encrgic KN-C: 3406/151, 3403/152, 3406/5
SO 02 Vyvcdcnie elektrického výkonu a napajanie vlastnej spotrcby do a zo siete SSD KN-E: 14416, 14430, 14429,
14427/2 (4 ks), KN-C: 3406/165, 158, 161, 110, 81, 148, 2, 6, 129, 61, 133, 122, 4, 9, 5, 151 (16 ks)
SO 03 Prípojky kanalizácie K.N-C: 3406/5
SO 04 Spevnené plochy KN-C: 3406/5, 130, 8
Centrálna výmeru-iíková stanica zdroja tepla KN-C: 3406/151
Navrhovaná činnosť (SO 01, SO 03, SO 04, CVST) budc rcalizovaná v areáli spoločnosti HBP, a. s., pracovisko
Baňa Handlová, úsek Tepláreň

Stavba2:

Baňa Handlová - ŽSR (9 parciel) KN-C: 3406/151, 3406/5, 3406/9, 3406/148, 3406/39, 3406/41, 3406/40, 4671,
4330/2
hlavná trasa Baňa Handlová - PK5 (Morovno) (76 parciel) KN-C: 4330/1, 205/1, 4321/6, 4665/1, 486/1, 483, 482/1 ,
4299,474, 470/1,4299, 8/48, 528/1, 503/1,4495/1,4311, 4312, 4493, 958, 959/2, 961/1, 963/2, 965/1, 967, 4665/35,
4665/26, 4268/30, 4268/10, 942/10, 4269/4, 941/2, 4268/33, 937/4, 4268/1, 860/2, 4262, 2382, 4261, 2361/1, 2361/9,
2361/10, 2348, 4247/1, 2344, 4660/1, 2333/2, 2334, 2330/1, 2326, 2324/1, 4242, 1788, 1785, 4237, 1723/1, 4235,
1706/1, 4483, 4484/2,4487, 4485,4488, 1453, 4476/1, 1447/1, 1447/2, 1436/307, 1436/304, 1436/306, 1436/201,
1436/275, 1436/188, 1436/280, 1436/194, 1436/180, 1440
trasa do ZŠ Morovno (5 parciel) KN-C: 1436/304, 1436/259, 1436/263, 1436/273, 1436/413
trasa sidlisko Mostná, PK8 (14 pardel) KN-C: 4661/7, 4479/1, 4479/2, 4669/1, 4481/14, 4481/1, 1506/1, 1506/9,
4665/1,4230, 1509/1, 1509/9, 1529/2, 1509/8
trasa PK13 (4 parcely) KN-C: 4261, 4665/1, 1028/1, 1020
trasa PK3, PKI5 (16 parciel)KN-C: 1/1, 4321/1, 7/1, 6/1, 8, 4/1, 4/2, 3/1, 2/2, 2/1, 1/2, 4322/1, 21/1, 4322/1, 46/2, 42
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Navrhovaiiá činnosť bude rcali/ovuna v zuslavanom úzĽmi nicsta IIandlová. Dotknulýmjc
- areal HBP Baňa Llaiidlová
- ulicc Poločná, Pckárska, Paľlizánska, ŽclĽ/iiičiarska, Náin. baníkov, Postova, Čst. annady, Moslna, Morovnianska
ccstu, Okru/.ná a ich okolie.

1̂

Popis navrhovanej éinnosti
Pľcdmctoin navľl-iovancj činnostijc \-ybudovanÍĽ centrálneho zasol-iovaľiia teploin (CZT) prostrctlníctvom Sluvby 2
(vonkajsích rozvodov lcpla v nic.slc I luiii-lluvá) u prosLľtídnÍĽtvoin novčlio cncrgetickčho xdroja Stavby 1 (v areáli
Banc Ilandlová). na bá/c drevnej älicpky, kloi-ýin sy budc \'yrábať icplo a clĽkťľicka ciicrgia. Tcplu s;i buílc odo-
v/'dávať do centrálncj vykiiruv;iccj súsltivy inesla Ikiiulluvá. clcklľickí'i ei-icryia'sa budc odovzdúvul' clo SÍCIĽ Strcdo-
sluvcnskcj distribLičncj >,polucno.sti ;i. s. Ziliiia.
Stavba 1 mlu'-ňa vybLit. lovuiiie no\'clio /drojii iťplíi a clckiriiiy \- urcútí Banc l-IaiKÍlova (Tcplárcň), palivo dcndromasa
- lesná (.lrc\'ná slicpku. prc iičcly obnovy cciitrálneho -/asobovaiiia tcpluin čusti niĽsta iltiiKÍluva na bíizc tcnnoulc-
jovcho kotla (TOK) spojcnélio-s organickýin rankiiiuvýni Ľykluin (ORC'). Nove zi.lrojc cncrgic (TOK, ORC) ;i ĽCII-
trálna výmĽnníkova sianÍĽa (C'VST) biidú umic.stnctič v cxistiijúcuni objcktc bý\'alclH> sptyňovaniu (.Iľcvncj sticpky
v areáli Baňa llcindlová. IÍXÍSIIIJI'IĽÍ objekl biK.lc potrebnc slavebnc tipra\ iť ]-)re iiislalo\'uiiie nových tcclinologickýL-li
zariadcní.

Priiicíp zariadeiii novcho encrgctickóťio •zilroja .spocíva v ohi-evc prucovncj látky-ubichuji'iccho organickeho syiite-
tickčho olcja (siloxánu) v TOK s navrhovanýin menovilým tcpi-'lnýin výkonoin 4,294 M\V xa vy. iiiku púr pracoviicj
kvapatiny, ktoró sťi odvcdenó cto turbiny ORC, kdc cxpandujú. pričoin vyrábajú kincticki'i cncrgiu, ktoľá s;i spojkou
prcnáša na gcncrátor turbíny, ktorý vyrába clcklrÍĽkú cncrgiii. Para v kondcnzátorc kondeiizujť iia kvapaliiiu, kturá
sa vracia do obchu, a v/'.niknutó leplo z kondciizútoľa sa odvádxu do výincniiíkci (CVST), kturý tcplo odovzdava
do vykiirovacej vody. Odvcdcnic spalíii ?.o spaľuvani;i bioma.sy v TOK Jc navrhovunc spalinovými dymovocliiii
DN 1000 až DN800 do samostatnc stojaceho nerey.ovcho komiiiu s prietlachom DN 1 OOO/1160. ukončcnie pricdLiclui
spalínjc v miestc zaústenia do koiľiína -1-8, 81 in, výska hlavy kt)niiiuijc +20. 00 m 01.) úroviic lerčnit.
Navrhovaný projckt prcdstavujc vybudovanie iiajinodcrnejšitího syslcmu kombinovancj výroby tcpla a clcktľickcj
cncrgic v nových technologických y:ariadcniuch TOK. i\ ORC' (+• C'VST) na ba/e drcvncj štícpky, v kuiubinácii s
dvoma kogcneraĎnýmijcdnotkami na zcmný plyn a cxistujúciini plynovými kotolňami v inesic Ilandluva PKI, 3, 4,
5, 8, IU, 13, 15 (8 ks) a ich kogcneľačnýmijcilnoikumí (3 ks KG.I), ako aj c.KÍslujĽiĽÍin bio'niasovvin kottom VCSKO
(rczerva) v Teplárni, prc cxistujúcc odbcry lcpla mcsta Handlová.
Nové zariadcnia TOK a ORC budii /.abczpečovať výrobu clcktriny a výrobii tcplu prc ústrednc kúrcnic a pi-ípravii
teplej úžitkovcj vody prc časť mcsta Handlova ccloročnc.
Stavba 2je liniovou stavbou nových podzcmných/nacizciunýcli rozvoclov tepla budúccj sústavy ccntrálncho zasobo-
vania tepla spoločnosti KMET Handlová a. s., súčasťou ktorcj budc realizácia napojcnia voiikajsícli ro-ívodov tcpla,
vrátanc príslušenstva, na existujúci zdroj tepla v arcáli I-IBP Baňa Handlová a tcclinológic nových výmcnníkovýcli
staníc tcpla v cxistujúcich vybraných plynových kotolniach. Navrhovanó novc rozvody tcpla a novc výmcnnikovc
staníce iiahradia súčasný nehospodárny spôsob zásobovaniu tcplom okrskovými a ubjcktovými plyiiovými kotol-
ňami zásobujúcimi určcný okruh odberatcľov dojcdncj yústavy centrálncho zásobovania tcplom, s napojeníin nu
cxistujúci zdroj tcpla v areáli HBP Baňa Handlová, v sucasnosti na báze biomasy a kogcneračnýchjcdnotick.
Kancínýin cieľom cclej stavbyjc divcrzifikácia zdrojov cnergic, ústup od 100 %-ncj závislosti od zcinnčho plynu
(cenovo i bczpcčnosťou dodávok) a podpora obnuvílcľľiých zdrojov cnergic.

Požiadavky na vstupy
ZÁBRR PÔDY
Činnosť sa navrhujc v katastrálnom úzcmí mesta Handlová. Realizáciou navrhovancj činnosti dôjdc k trvalcmu a k
dočasncmu zábcru pozcmkov prc účcly výstavby. Po jcj ukončeni sa vgctky poxcinky uvedú do pôvot-iného sta\ u.
Dotknute parccly sa nachádzajú v zastavanom území obce, druh pozemku - zastavanc plochy u nádvoria.

POTREBA VODY
V ctapc prcvádzky sa budc vyrábať tcplá voda prc úôcly vykurovania a prípravy tcplcj vocly prc domácnosli a
inštitúcic. Voda pre účcty vykurovania aj ohrcvu TUV budc cirkulovať (v objcmc 170 m3 napustcnom po úsckuch
pri tlakových skúskach) incdzi zdrojom tepla a výmenníkovými stanicami (VST - 8 ks). T.j. prcvadzka VRT ncmu
nároky na vodu, a nebudc dochádzať k jcj spotrebe, oki-em únikov. Uniky (ccz poistnc vciitily, odvzdusňovaciť
ventíly, netcsnosti... ) môžu byť podľa normy max. 0,001% z objcmu za hodínu, t.j. cca 150 l/'liod (0,04 l/'s), čojc
zanedbateľnó množstvo charaktcru potcnciálneho „roscnia", prevažne v micstc zariadcní napojcnia VRT na zdroj
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tcpla v areáli Bane Handlová a vo výmenníkových staniciach. Bude riešený nový rozvod pitnej vody a požiarnej
vody v sociálnej časti kotolne.

POTREBA SUROVÍN
V prevádzke Stavby 1 budú nároky na biomasu, prostriedky na úpravu vody, prevádzkové kvapaliny a plyny. Zdro-
jom biomasy budc nepoužiteľný drcvný odpad zo závodov širšieho okolia (lesné závody), drevospracujucc prevádz-
ky, pily a pod.
Prevádzka Stavby 2 si vyžiada spotrebu prostriedkov na úpravu prevádzkovej vody cirkulujúcej v systéme pred-
stavujú anorganické zlúčeniny dusíka, ktorými sa médium konzervuje a formuje (kondiciovanie vody). NaOH je
dispergačný prostricdok a inhibítor korózie.

ENERGETICKÉ ZDROJE
Stavba 1

Prcvádzka má nároky na pohonnó hmoty pre dopravu biomasy, na elektrickú/tepelnú cnergíu pre vlastnú spotrebu.
Vzniknú novó zdroje tepla a elektriny vyvedené mimo areál Bane Handlová.
Stavba 2

Prevádzka má nároky na clcktrickú energiu pre ôerpadlá technológie existujúcej yýroby tepla v objekte Bane Hand-
lová a tcchnológic VST.

NÁROKY NA DOPRAVU A INÚ INFRAŠTRUKTÚRU
Stavba 1

Zvýšenic intenzít dopravy po verejných komunikáciách si vyžiada potrebu dodávok biomasy. Priememá ročná spot-
reba biomasy sa kalkuluje 77 128 m3/rok. Priemer na kamión (NA) sa uvažuje 80 m3/NA. Doprava biomasy bude
200 dní v roku, 1 2 hodín dcnne, len počas pracovných dní. Na dopravu kalkulovanej spotreby bude potrebných
4,8 NA/deň, 0,4 NA/hod. Spolu bude pohyb 0,8 NA/hod (0,4 NA/hod tam a 0,4 NA/hod späť). Nárast nákladnej
dopravy počas prcvádzky bude zanedbateľný.
Z incj infraštruktúry budú dotknutó len vnútorné inžinierskc sietc cxistujúceho energetickóho zdroja (2x KGJ, Ix
VESKO), na ktoré sa nová prcvádzka napojí (elcktrina, kanalizácia, vodovod, výroba dtisíka a stlačcnéhQ vzduchu).
Stavba 2

Navrhovaná stavba nevyžadujc prcložky súčasných cestných dopravných trás. Cestná doprava a iná infraštruktúra
budc dotknutá lcn počas výstavby. Osobítné využívanie komunikácií si stavba nebude vyžadovať. Pri realizácii
stavby nedôjde k zásadnému narušeniujestvujúccho stavu cestnej dopravy. Využívaná bude existujúca cestná sicť,
na ktorej budc počas výstavby zvýšený pohyb nákladnej dopravy a stavebných mechanizmov.
Navrhovaná stavba nebude mať ncgatívny vplyv na existujúcu dráhu ŽSR ajej zariadenia, neohrozí a neobmedzí
prevádzku dráhy a aní dráha nebude mať vplyv na navrhovanú stavbu.
Navrhovaná stavba ncpredpokladá prcložky súčasných nadzemných a podzemných vedení.

Kcďže zámer obsahoval všetky náležitostí podľa § 22 ods. 3 a ods. 4 zákona o posudzovani, Okresný úrad Prievidza,
OSZP ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom zo dňa 06.09.2022 začatie správneho konania podľa § 18
ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Navrhovaná činnosťje podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní zaradená do kapitoly
č. 2 Energctický pricmyscl:
položky Č. 13 Ostatné priemyselnc zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradcné v položkách
č. ] -4a 12- ôasť B -od 5 MW do 50 MW
položky č. 14 Pricmyselné zariadenia na vedeníe pary, plynu a tcplej vody - ôasť B - bez limitu a v zmysle § 18 ods.
2 pism. b) zákona o posudzovaní podlieha zísťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona o posudzovaní.

V rámcí zisťovacicho konania Okresný úrad Prievidza, OSŽP podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal clck-
tronickou poštou ccz ústrcdný portál verejnej správy (d'alej len UPVS) zámer dotknutým obciam, rezortnému orgánu
(Ministerstvo hospodárstva SIovenskcj republiky Bratislava), povoľujúcemu orgánu (Mesto Handlová) a dotknutým
orgánom (Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Trenčín, odbor starostli-
vosti o žívotnó prostredíc, Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, TrenČiansky samosprávny kraj Trenôín,
Okresný úrad Prievidza, odbor ccstncj dopravy a pozeirmých komunikácií, Okresný úrad Prievidza, odbor ta-ízovóho
riadenia Prievidza, Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Rcgionál-
ny úrad verejncho zdravotníctva Pricvidza so sídlom v Bojniciach, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného
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zboru v Pricvidzi, Obvodný banský úrad Banská Bystrica, Ministcrstvo žívotncho prostrcdia Slovcnskcj republiky,
odbor geológic a prírodných zdrojov Bratislava). Súčasnc v zmyslc § 23 ods. 1 zvcrcjnil na wcbovej adrcsc https://
www.cnviroportal.sk/sk/cia/dtítail/vystavba-rckonstrukcia-modcmizacia-vyroby-tepla-rozvodov-tcpla-v-mest
a tiež prostrcdníctvom wcbovčho sídla Okrcsného úradu Pricvidza, OSZP zámcr, oznámcnic o zámerc a inforiTiáciu
prc vcrcjnosť.
Zámcrjc vypracovaný v jednom variantc. Navrhovateľ požiadal listom zo dňa 06. 12. 2021 Okresný úrad Pricvidza,
OSŽP podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní o upustcnic od požiadavky variantného riešenia záincru. Okrcsný
úrad Pľicvidza, OSŽP listom číslo OU-PD-OSZP-2021/028643-002 zo dňa 15. 12. 2021 tcjto žíadosti vyhovcl.

1̂

Udajc o výsmpoch
EMISIĽ
Zdrojc znečisťovania ovzdušia
Súčasnc zdrojc zncčisťovania ovzdušia
- v arcáli Banc Handlová: KGJ-1, KGJ-2 (palivo zcmný plyn), VESKO (palivo šticpka, ncťunguje), plynová kotolňa
4 ks plynovč kotle RAPID (K8, K9, KIO, Kll, palivo zemný plyn, zdrojc vyhradcné prc rybiu fannu a sklcníky
v BH);
- v mesle Handlová: PKl, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 15 (palivo zcmný plyn).
Budúcc zdrojc zncčisťovania ovzdušia
- v arcálí Banc Handlová: K.GJ-1, KGJ-2 (palivo zemný plyn), VESKO (palivo štiepka, v budúcnosti záložný zdroj
a zdrqj počas odstávky TOK/ORC cca 10 dní v roku), plynová kotolňa 4 ks plynové kotlc RAPID (K8, K9, KIO,
Kl 1, palivo zcmný plyn), TOK/ORC (palivo šticpka);
- v mcstc Handlová: PKl, 4, 5, 8 (palivo zemný plyn, ostatnó budú v sludcnej rezcrve).

Na základc výslcdkov rozptylovej štúdie možno konštatovať, že nový zdroj znečisťovaiiia ovzdušia splňa požiadav-
ky a podmienky, ktoré sú ustanovenc právnymi prcdpismi vo vcciach ochrany ovzdušia z hľadiska rozptylu emisii
a pri daných paramctroch zdrojajc zabezpečcný dostatočný rozptyl znečisťujúcich lätok v ovzduši.

Počas výstavby bude stavebná činnosť - najmä zemné a búracie práce zdrojom znečisťovania ovzdušia tuhými
znečisťujúcimí lätkami, políetavými časticami PMIO a'PM2,5.
Zvýšcným pohybom stavebnej a dopravnej mechanizácic vzniknú iniisnc príspevky zncčisťujúcich tátok v ov7.duší,
najmä oxidmi dusíka a suspendovanými časticami PMIO a PM2,5. Vplyv bude doôasný a krátkodobý.
Samotná prevádzka rozvodu tcpla a výinenníkových staníc nicje zdrojoin žiadnych emisií.

ODPADOVÉ VODY
Stavba I

Počas prcvádzky budú vznikať odpadovó vody splaškové, ktoré budú odvádzané do ČOV Baňa Handlová. Odpadové
vody zrážkové zo stricch nových stavieb SO 01 budú odvádzané na teréii. Z objcktu SO 04 Spevnené plochy budú
odvádzané sincrom do uličných vpustov (3ks). Odpadovó technologické vody budú vznikať z údržby zariadení a
oplachov, budú odvádzanc do vnútroareálovej kanalizácie.
Stavba 2

Počas prevádzky VRT a VST nebudú vznikať žiadne odpadovó vody. V systemc budc cirkulovať Jcdna a tá istá"
chcmicky upravcná prcvádzková voda.

ODPADY
Stavba I

Počas prevádzky novčho cnergelickóho zdroja (SO 01 + CVST) vzniknú odpady zo skupiny 1 O Odpady z tepelnýcli
proccsov, zo skupiny 13 Odpady z olcjov a kvapalných patív okrcmjedtých olcjov a odpadov uvcdených v skupinách
05 a 12 azo skupiny 16 Odpady inak ncšpecifikované v katalógu. Pri prcvádzke ostatných stavebných objcktov (SO
02, SO 03, SO 04) ncbudú vznikať žiadnc odpady.
Stavba 2

Počas prcvádzky navrhovaiicj činnosti sa ncprcdpokladá vznik žiadnych odpadov. Môžu vzniknúť ncpodstatnó
množstvá ostatných odpadov v súvislosti s údržbou zariadciií, integrované do súčasnóho režíinu nakladania s od-
padmi v rámci cxistujúcich objcktov prcvádzky plynových kotolní a encrgctickóho zdrqja tcpla a elektriny v areáli
MBP Baňa Handlová.
Počas výstavby budú produkovanc ostane odpady (0) zo skupiny 17 (stavebné odpady a odpady z demolácií a
skupiny 20 (komunálne odpady).
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HLUK A VIBRÁCIE
Predikované hladiny hluku nebudú prekračovať prípustné hodnoty aní v kumulácii sjestvujúcimí priemyselnými
zdrojmi hluku v areáli Bane Handlová.
Prevádzka rozvodov tepla a výmenníkových staníc nevyvolá žiadnu hlukovú záťaž a prekraôovanie prípustných
hodnôt určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí podľa vyhlášky č. 549/2007 Z. z., v žiadnom z kategórií
úzcmi prítomných pozdlž líniovej stavby (kat. II, III a IV), v dennom, večemom, ôi nočnom referenčnom ôasovom
intervale, pre hluk z iných zdrojov.

ŽIARENIE, TEPLO A ZÁPACH
V súvislosti s navrhovanou činnosťouje vplyv typu žiarenia, alebo zápachu možné vylúčiť
Navrhovaná tcchnoiógia sa vyznaéuje kvalítnou izoláciou voéi prestupu tepla.

Udaje o predpokladaných priamych a nepríamych vplyvoch na životné prostredie
VPLYVY NA OBYVATEĽSTVO
Stavbal

Nový energctický zdroj bude vybudovaný v priemyselnom arcáli, ktorýje v odstupe od obývaných zón. Prevádzka
technológií bude v uzavretom objekte. Nícktoré technologické zariadenia však budú umicstnené aj vo voľnom prie-
stranstvc, napr. zariadenie na odťah spalin, výfuk zo spalinového ventilátora, núdzový (suchý) ventilátorový chladič
kondcnzátora ORC.

Navrhovaná zmcna palivovej základne má rozmer:
-ekologický - ústup od vyčerpateľných zdrojov fosílnych palív (zemného plynu) s prechodom na obnoviteľné zdrojc
(drevná štiepka), a tým obmedzenic produkcie prekurzorov sklcníkových plynov, ktoré sú jednou z príôin spôsobu-
júcich klimatickó zincny,
-ekonomický - prechod na lacnejšie domáce zdroje,
-socíálny - zvýšcníe zamestnanosti vo sfére lesncho hospodárstva v podmienkach obmedzcnia možností po útlme
ťažby uhlia,
-politický - znížcnic závislosti od zahraničných zdrojov politicky nestabifného východn'ího b'oku.
Zvýšenie intenzít dopravy po verejných komunikáciách si vyžiada potrebu dodávok biomasy.
RcalizácioLi Stavby 1 a Stavby 2, dôjdc k zásadncj a komplcxncj modemizácii sústavy ccntrálneho zásobovania
tcplom v meste a to v súlade so súčasnými ekologickými trendami a požiadavkami podľa zákona č. 309/2009 Z. z.
o podporc obnoviteľných zdrojov cnergie a vysoko účinnej kombinovancj výroby a o zmcnc a doplnení niektorých
zákonov.

Stavba 1 nemá priamy vplyv na obyvateľstvo.
Stavbou 2 navrhované nové rozvody tepla a nové výmenníkové stanice nahradia súčasný nehospodárny spôsob
zásobovania tcplom okrskovými a objektovými plynovými kotolňami zásobujúcimi urceiiý okruh odberateľov do
jednej sústavy ccntrálneho zásobovania teplom, s napojením na existujúci zdroj tepla v areáli HBP Baňa Handlová,
v súčasnosti na bázc biomasy a kogeneračných jednotick. Učel bude defínitívne dosiahnutý po rcalizácii Stavby 1
(nieje predinetom hodnotenia v predloženom „zámerc EIA"), plánovanej v strednodobom horizonte, a ktorá bude
výslcdkoin samostatných projekčných čínností a povoľovacích konaní - vybudovania plánovaného zdroja tepla a
elektriny na bázc vysokoúčinnej kombinovanej výroby tepla a elcktriny, nového energetického zdroja ORC v areáli
Baňa Handlová, na bázc drevncj štiepky.

Výstavbou navrhovaných rozvodov nebude nijako ohrozená dodávka tepla. S krátkymi odstávkami dodávky tepla
je nutnc počítať počas pripájania nových rozvodov na rozvody a zariadcnia v okrskových a objcktových plynových
kotolniach PKl, PK4, PK5, PK8, PK15, PK13, PK 3, PKIO. Je potrebné, aby dodávateľ stavby vypracovalčasový
harmonogram prác tak, aby bolí odstávky tepla čo možno najkratšie.

VPLYVY NA KVALITU OVZDUŠIA
Stavba 1

Centrálne zásobovanie teplom predstavuje zmcnu palivovej základne výroby tepla a teplcj vody na základe navrho-
vaného zariadcnia TOK/ORC, palivo drevná štiepka (SO 01+CVST) a cxistujúcich zdrqjov 2x KGJ (KGJ-1, KGJ-2),
palivo zemný plyn, PKl (+KGJ), PK4 (+KGJ). PK5 (+ KGJ), PK8, palivo zemný plyn.
Potreba tepla a teplcj vody pre dotknutú časť mesta Handlová sa aktuálne saturujú na 100% prostredníctvom zem-
ného plynu. V budúcností by sa potrcba zemného plynu mala znížiť na 10,58% so súcasnej spotreby a prevažná
časť požadovancho tepla bude vyrábaná z drevnej štiepky. Pridanou hodnotouje výroba elektrickej energie na báze
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obnovitcľných zdrojov cncrgic (biomasy). Rozptylovó pomeiy v nulovoin vaľianlc a víu-iantc navi-huvanej znicny
činnosti posudzujc R.ozptylová štúdia.
Rozptylová stúdia bola spracovaná vo formc príspcvkov hodnotcných zdrojov k Ľclkovcj iiiusncj situáĽii na iizcmí
mesta Handlova, kdc okrcm tychto zdrojov pôsobia ďalšic staĽÍonarne zdrojc, alc aj duprava. V^hľatlom k cclkuvo
rclatívnc nízkej imisnej záťaží spôsobcncj posudxovanýini zdrojini jc pľcdpoklad, ŽĽ k prckračovaiiiu timitnýcli
hodnôt ncdôjdc ani v kumulovanom stavc, po zohľadncní hodnôt rcgioiialticho pozadiii.
Z hľadiska úrovnc zncčistenia ovzdušiajc rozdiel inedzi nulovým a rcalizačným variaiuom badutĽľný, avšak inô/c
byť charaktcrixovaný ako micrny.
Príspcvok samotného novóho zdroja TOK/ORC je taktiež micrny, a to aj vďaka paranictroľn koniína (výška 20 in.
pricmcr 1 m), ktorc zabezpcĎuju dobrý rozptyl znečisťujúcich Iiítok.
Na základc výslcdkov rozptylovcj štúdic možno konštatovať, že nový zdroj zncčisťovania ov/dusia splňa požiaclav-
ky a podmicnky, ktoré sú ustanovenc právnymi predpismi vo vcciach ochmny ovzduäia z hľadiska rozptylu cinisií
a pri daných paramctroch zdrojajc zabezpcčcný dostatočný rozptyl zncčisťiijúcich tátok v ovzduäí.
Vplyvy rcalizácic objektu SO 01 (+CVST) na ovzdušíc hodnotime ako priame (počas prevádzky), v kuinulácii so
zdľojmi, ktorc budú do systcmu zapojcné, trvalé a ncvýznamnc, Synergia v pozitívnom zmyslc spočíva v climinacii
emisií zo spaľovania zcmnóho plynu na 4 lokalitách v mestc Handlová, v miestc a okolí plynovýcti kotolni, ktoré
zostanú v studcncj rczervc (4 lokalíty - PK.3, PKlO, PK13, PK15).
Vplyvy rcatizácic objcktov SO 02, SO 03, SO 04 na ovzdušic budú takisto priame (počas výstavby), bcz intci-aktivity,
dočasnó a ncpodstatnó.
Samotná prcvádzka rozvodov tcpla, zariadení napqjcnia VRT na zdroj tcpla a technológic výmcnnikových slaníc
ncbudú zdrojom žiadnych cmisií.
Rcalizáciou navrhovancj činnosti sa cliininujú emisic zo spaľovania zemného plynu v obytných ̂ ónach mcsta Iland-
lová, v micstach pripájaných plynových kotolní a ich okolia (8 lokalít).
Vplyvy navrhovancj činnosti na ovzdušic sú hodnotenó v súvislosti s climináciou cmisií zo spaľovania zemncho
plynu v obytných zónach ako priamc, dlhodobc a pozitívne, najmä kvôli synergii v podobe budúccj Stavby 1 (vy-
sokoúčinncj kombinovancj výroby tcpla a clcktriny ORC v areáli Baňa Handlová na bázc obnovitcľných zdrojov).

VPLYVY NA VODNÉ POMERY
Navrhované objckty Stavby 1 nijako priamo fyzicky nesúvisia s povrchovými vodami. Realizáciou diela nedójdc k
zasahu do existujúccj konľigurácic ritíčnej sietc, čí koi-ýt tokov, ani k odbcru vody z tokov. Odpadovc vody budň
čistené na ČOV Baňa Handlová s odvádzaním prcčistených vôd do príslušncho rccipicntu. Vplyvy na povrchovc
vody z hľadiska kritérií ekologického stavu / potenciálu i chemickčho stavu útvarov vôd sa ncpredpokladajú.
Stavba 2 ncmá nároky na odber vôd z povrchových tokov. Vznik odpadových vôd pri výstavbe súvisí s jcdnorázo-
vou potrebou vôd na prcplach potrubia po ukončení montážnych prác, s prerozdclením na viaccro intcrvalov. Voda
z prcplachu v množstvc spolu najviac 340 m3 budc odvedená do vercjnej kanalizácie a čistená spolu s ostatnými
komunálnymi odpadovýmí vodami na ČOV íiandlová. Voda z preplachu ncb«de mať oproti vode použitej z vodo-
vodu zmcnenc chcmickó zložcnie.

Navrhovaná činnosť sa dotknc vodných tokov ich križovaním a súbehom.
Križovania tokov budú rcalizovanó buď novýini potrubnými mostami, alebo budú umicstncnó na existujúce bctónové
pn'p. occľovc prcmostcnia. Križovania sú navrhnutó na 100-ročnú vodu.
Výstavba sa tclics vodných tokov žiadnym spôsobom ncdotknc. Konštrukcie budú realizované z brehu. Vstup tcch-
niky do tokuje vylúôcný, a tým aj vnášanic ropných látok z mcchanizácie do vôd alebo zakaľovanie toku. Premoste-
nia, vrátane kotvcnia do betónových základov na brehu, budú realizované na 100-roČnú vodu, ncvznikne tým žiadna
prekážka v odtoku veľkých vôd.
Prevádzka rozvodov tepla a súvisiacich výmennikových staníc ncmá žiadny vplyv na množstvo alcbo kvalitu povr-
chových vôd.
Z dôvodu súbchu rozvodov tepla v ochrannom pásme tokov hodnotíme vplyvy navrhovanej činnosti ako potenciálnc
(nepriamc), bcz interakcie, doCasné (výstavba), bez idcntifíkácic akéhokoľvek rizika.

Činnosť má nároky na vodné zdrojc v ctape výstavby. Potrcbná bude pítná voda, dodávaná v malospotrcbitcľskom
balení, v množstvc cca 28,8 in3. Na prcčistenie potmbia sajednorázovo použijc preplachová voda z vcrcjného vodo-
vodu v množsrvu najviac 340 m3, s rozložcnim spotreby najednotlivé budované úscky v rôznych časových interva-
loch. Na tlakové skúšky sa použije prevádzková voda v objeme 170 m3, ktorá sa už vypúšťať ncbude. Zancdbatcľné
množstvo bude prcdstavovať doplňanic systómu v dôsledku únikov v množstvc 0,04 1/s.
Navrhovaná stavba 2 má nízkc nároky na zdroje vôd v etape výstavby a zancdbatcľnc nároky v ctape prevádzky.
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V prevádzke budú používané prostriedky na úpravu vody: tabletovaná soľ (chlorid sodný NaCl), prostríedok na
chemické viazanie kyslíka (Ferrolix 8358, hydrogénsulfid sodný NaHS), multifunkčná kotlová chemikália (Ferrolix
B561, hydroxid sodný NaOH). Prostriedky na úpravu prevádzkovej vody cirkulujúcej v systéme predstavujú anor-
ganickó zlúčeniny dusika, ktorými sa médium konzervuje a formuje (kondiciovanie vody). NaOH je díspergačný
prostríedok a inhibítor korózíc. Prc žívotné prostredie, resp. pre podzemnú vodu nevzniká žiadne ohrozenie, keďže
koncentrácie v obehovej sústavc tcsncných potrubí budú dosahovať zanedbateľné koncentrácie na úrovni: NaCl 1,2
g/1, NaHS 0,7 g/1 a NaOH 0,7 g/1.
Vplyvy navrhovancj činnosti na kvalitu podzcmných vôd sú vylúčené.
Celkovoje možné vplyvy navrhovanej Činnosti na kvantitu a kvalitu podzemných vôd hodnotiť ako priame, kumu-
latívne, krátkodobe i dlhodobc, avšak zanedbateľného rozsahu.

Dotknutým chráneným úzcmím podľa vodného zákona sú v rieäcnom území povrchové toky. Vplyvy na chránené
vodohospodárske záujmy su hodnotené rovnako ako vplyvy na povrchové vody (nepriame, dočasné, zanedbateľné,
bcz intcraktivity).

VPLYV NA KLIMATICKÉ POMERY
Stavba 1

Ušetrené emisic C02 prcdstavujú 543 1 ton C02 2a rok. Navrhovaná činnosť predstavuje významný príspevok k
zmicrňovaniu klimatických zmicn eliinináciou emisií C02, zmenou palivovej základne výroby tcpla zo zemného
plynu na drevnú šticpku, ktoráje podľa curópskej a národnej legislatívy C02 neutrálna.
Vplyvy Stavby 1 najmä z pohľadu klimatických zmien hodnotíme ako priame a pozitívne (prevádzka), dlhodobé, v
syncrgii s dlhodobým všcobecným vývojom klimatických pomerov.
Vplyvy Stavby 2 na klii-natické pomcry hodnotime ako priame (počas prevádzky), dlhodobé, ale zanedbateľné i vo
vzťaliu k otcpľovaniu atmosfóry.

VPLYVY NA HORNINOVÉ PROSTREDIE
Vplyvy Stavby 1 a Stavby 2 na hominové prostrcdie hodnotíme ako priame, dočasné a ncpodstatné, bez interaktivíty
(syncrgic alebo kumulácie).

VPLYVY NA PÔDU
Stavba 1

Na území arcálu Bane Handlová sa poľnohospodárske pôdy nenachádzajú. Poľnohospodárske pôdy v okolí sú cha-
raktcru kambizeme kultizen-uié, pseudoglcjové, zo svahových hlín, stredne ťažké (hlinité) až ťažké (ílovitohlinité)
nižšej bonity. Vplyvy Stavby 1 na pôdu sú priame (počas výstavby), dočasné, nepodstatnó a bez kumulácie alebo
synergic s inými vplyvmi na životne prostredie.
Stavba 2
Realizáciou navrhovanej činnostijc dotknutých 124 parciel v k. ú. Handlová, ktoré sú prevažne druhu zastavané
plochy a ostatné plochy, vo vlastnícrve mcsta Handlová a SR. Stavbou rozvodov tepla a výmenníkových staníc dôjde
k dočasnčmu záberu pozcmkov.
V dotknutom území sajcdná o nepoľnohospodárske pôdy. Časť trasy teplovodu bude vedená aj na plochách nespev-
nených osidlených vcgctáciou. V trase stavcbno-montážneho pruhu bude aktívna časť pôdneho horizontu zhmutá.
Po ukončcní montážnych prác a hrubom uhladení terénu sa rozprestrie humusovitá zcmina, čím sa pôdnc pomcry
obnovia. V trase tepelného rozvodu ajeho ochrannom pásme (I m na každú stranu potrubia), v úsekoch mimo spcv-
iicných povrchov, sa pôda oseje trávnikovým scmenom. Nieje vylúčené sadaníe pôdy, preto po roku bude potrebné
prcviesť korekčné terénnc a vegetačné úpravy. Dopad na mechanickú alebo chemickú degradáciu pôd sa počas vý-
stavby alebo prcvádzky navrhovanej činnosti neprcdpokladá. Vplyvy navrhovanej činnosti na pôdne pomeiy hod-
notíme ako priaine (počas výstavby), bez interaktivity, krátkodobé a zanedbateľné.

VPLYVY NA FLÔRU, FAUNU A ICH BIOTOPY
Stavba 1

Dotknutý úsek teplámeje bez vegetácic. Vplyvy objektov SO 01 (+CVST), SO 03, SO 04 na faunu, flóru a bíotopy
jc možné vylúčiť.
Stavba 2

V niektoiych úsckoch budú výkopmi dotknuté plochy kultúmej (verejnej a súkronmej) vegetácie, Je snaha v ma-
ximálnej možnej miere rešpektovať ochranu zclcne a porastov v trase teplovodu, a predísť nadbytoônému výrubu
drcvín, Ďo budc podmienkou zmluvy so zhotoviteľom. Nieje však úplne možné eliminovať odstránenie niektorých
drcvín v stavcbno-montážnom pruhu, pričom ich náhradná výsadba ncbudc po dokončení prác možná v ochrannom
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pásmc tcpclncho rozvodu, ktorým jc pás široký 1 in na každú stranu od okraja potrubia. Stavba si vyžiada zásali
do drevín a krovín, ktoró sú v trasc stavcbno-montážneho pruhu o šírkc 2,0 m navrhovaných potrubí v novcj trasc,
prípadnc sa nachádzajú v tcsnej blízkosti cxistujúcich betónových podzonných kanálov, ktorc budú využité na ulo-
ženie novcho potrubia. Dcndrologický prieskum bol vykonaný odburnc spôsobilou osobou (Lcontovyč, R., 2021).
Popis drevin a krovi'n urôených na výmb, orez, alubo prcsadbu. Idc o ticto dreviny: Počet dotknutých drevín (krovín)
jc22, z toho 17 ksje určených na výrub, 3 ksje možiié presadil', a pri 2 ks stačí orc?.. Prcdpokladaný rozsah zásahu
do vegctácic jc zanedbatcľný, bcz podstatnóho vplyvu na stav urbánncj vegetácie mcsta Handtová. Za odstráncné
drcviny sa realizujc náhradná výsadba v rozsahu podľa požiadavky MsU mimo ochrannóho pásma rozvodov tepla,
čímje zastúpcnie sídclnej zelcne možné ešte zlepšiť.
Vplyvy na zooccnózy sťdelnej zelcnc sú ncpodstatnc.
Realizáciou iiavrhovancj činnosti nie sú dotknutó žiadne chránenó, vzácnc alcbo ohrozcnó druhy rastli'n alebo živo-
číchov, či chráncnó biotopy. Vplyvy navrhovanej činnosti faunu, Hóru a biotopy hodnotímc ako priamc (výrub) a
tivaló, ale nevýznamné, v synergii y potrcbou náhradncj výsadby.

1
%

Hodnotenic zdravotných rizík
V Rozptylovcj štúdii sa konštatujc, žc nový zdroj zncčisťovania ovzdušia splňa požíadavky a podmicnky, ktoré sú
ustanovcné právnymi prcdpisn-ii vo vcciach ochrany ovzdušia z hľadiska rozptylu cmisií a pri daných parametroch
zdroja je zabczpcčený dostatočný rozptyl zncčisťujúcich látok v ovzduši. Zo zdrojov nedôjdc k pi-ekroôeniu limit-
nycli hodnôt na ochranu ľudskcho zdravia.
V dôslcdku realizácie Stavby 1 sa nepredpokladajú ncgativnc vplyvy z hľadiska ochrany ľudského zdravia, ani
priamc, ani ncpriamc, ôi už krátkodobé (počas výstavby) alebo dlhodobé (počas prevádzky), vrátanc interaktivity.
Navrhovanó rozvody tepla a inštalácia výmcnníkových staníc, ako aj inštalácia príslušenstva pri napájaní rozvodov
na cxistujúci zdroj tepla v areáli Banc Handlová nie jc zdrojom žiadnych emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia,
emisií hluku, či akýchkoľvck kontaminantov podkladu alebo vôd.
Vdôsledku výstavby alcbo prevádzky sa nepredpokladá žiadny konflikt s predpismi na ochranu ľudského zdravia.
Pozitívnym momentom budc climinácía cmisií zo spaľovania zemného plynu vjednotlivých kotolniach s dosahom
na okolic v obytných častiach územia mcsta. Vplyvy navrhovanej činnosti vo vzťahu k zdravotným rizikám hodno-
tímc v kontextc vplyvov na ovzdušie, t.j. ako priame, dlhodobc a pozitívnc.

Udaje o prcdpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti ňa biodiverzitu a chráncné územia
Dotknutý arcál Banc Handlová, rcsp. dotknutá časť mcsta Handlová sa nachádzajú mimo línií a plôch kostiy eko-
logickej stability úzcmia na regionálnej, či lokálnej úrovni. V zmyslc zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochranc
prírody a krajiny v znenf ncskorších zmienje v záujmových lokalitách prvý (všeobccný) stupcň úzcmnej ochrany.
V bczprostreílnom okolf dotknutých tokalít nie sú vyhláscnc územia európskej sústavy chráncných území Natura
2000 (chráncrió vtáčic úzcmia, úzcmia curópskeho významu), ani veľkoplošné a maloplošné osobitne chránené úze-
iraa prirody, ci mokradc medzinárodného alcbo národncho významu, ani chrancnó stromy. Najblížším chráncným
územím pn'rody a krajinyje PR a UEV Bicly kamcň sítuovanó cca 5 km od zastavanóho územia Handlovej, JZ sme-
roin. Vptyvy navrhovanej Činnosti z hľadiska biodiverzity a chránených úzcmí sú nulove, a nieje možné vymedziť
typ vplyvu, interaktivitu, alebo časové pôsobcnic.

Vzákonc stanovcnom tcrmíne, rcsp, do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okrcsnému úradu Pricvídza,
OSŽP svojc pÍsomné stanoviská naslcdovnc subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):
I. Okresný úrad Prievidza, OSZP
1. 1. úsek štálňej spravy odpadového hospodárstva, list čislo OU-PD-OSZP-2022/029202 zo dňa 09. 02.2022 - z
hfadiska odpayového hospodárstva súhlasí bez pripomienok a ncpožadujc, aby sa zámer posudzoval podľa zákona
oposudzovaní.

Stanovisko OU Prievidza, OSŽP - Správny orgán berie uvcdené stanovisko na vedomie.

1 2. úsck štátn&j správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-PD-OSZP-2022/029170-002 zo dňa 27. 09. 2022 - z hľadiska
ochrany ovzdtíšia súhlasi so zámcrom za podmícnok.
-Pri vypracovaní projcktovcj dokumentácic k uiniestncniu stavby rešpektovať závery rozptylovej štúdíe zo dňa
04.04.2022, ktorá bola súčasťou zámcru o navrhovancj činnosti.
-Y spaľova'com zariadení TOK spaľovať výlučne biomasu, ktorá splňa defíníciu v zmysle ust. § 8 ods. 5 písm. i)
vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovcnia zákona o ovzduší v znení ncskorších
prcdpisov, t.j. spaľovať rastlinnú hmotu pochádzajúcu z poľnohospodárstva a lcsného hospodárstva a tento odpad:
- rastlinný odpad z poľnohospodárstva a Icsného hospodárstva,
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- rastlinný odpad z potravinárskeho priemyslu,
- korkový odpad,
- drevný odpad oki-cm drevného odpadu, ktoiy by v dôsledku ošetrenia konzei-vačnými látkami alebo ochrannými
nátermi (napr. nábytok) mohol obsahovať halogénovanc organické zlúčeniny alebo ťažké kovy, najmä drevný odpad
pochádzajúci zo stavcbných a búracích prác (napr. drevené okná).
Stanovisko OU Pricvidza, OSZP - Správny orgán uvedené podmicnky zapracoval do podmienok rozhodnutia.

1. 3. úsek šlátnej vodnej správy, list číslo OU-PD-OSZP-2022/029144-002 zo dňa 12. 09.2022 - z hľadiska ochrany
vôd súhlasí so zámerom bez pripomienok. Zároveň nepožaduje, aby bol zámcr posudzovaný podľa zákona o posu-
dzovaní.

Stanovisko OU Pricvídza, OSŽP - Správny orgán berie uvedcnó stanovisko na vedomie.

1.4. úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list ííslo OU-PD-OSZP-2022/011072 zo dňa 26. 01.2022 - z
hľadiska ochrany prírody súhlasí so zámerom bez pripomienok a ncpožaduje posudzovanic .podľa zákona o posu-
dzovaní.

Stanovisko OU Pricvidza, OSZP - Správny orgán berie uvedené stanovisko na vcdomie.

2. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, list číslo 89-3240/2022 zo dňa 09.09.2022 - k zámeru nemá námietky.
Stanovisko OU Prievidza, OSZP - Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

3. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, list č. KPUTN-202I/4001-2/52460/Osw zo dňa 24.06.2021- s rcalizáciou lí-
niovcj stavby v k. ú. Handlová súhlasí za podmicnky:
- Termín začatia akýchkoľ'vck zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeine ohlásiť s dvojtýžden-
nýin predstihom KPU Trenčín písomne, e-mailom alebo telefonicky (podatelna. pd@pamiatky. gov. sk) s uvedením
teleíbnického kontaktu a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej arche-
ologickej lokality.
- Jc nutné, aby investor pri začatí výkopových prác zvolal kontrolný deň za účasti pracovníkov KPU Trenčín. Z
pricbehu kontrolného dňa bude vytvorcná zápisnica. Tcrmin kontrolnóho dňa požadujcme ohlásiť s dvojtýždenným
predstihom c-mailoin alebo tclefonicky (podatclna. pd@pamiatky. gov. sk) s uvcdením telefonického kontaktu.
- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov (d'alej "stavebný zákon") v pripadc zistenia, resp. narušenia archeologických
nálezov počas stavby musí nálczca alcbo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPU Trenčín priamo
alebo prostredníctvom obcc. Oznámcnie o nálezcjc povinný urobiť nálezca najncskôr na di-uhý pracovný deň pojeho
nájdcní. Nálcz sa musí poncchať bez zmeny až do obhliadky K.PU Trenčín alcbo ním poverenou odbome spôsobilou
osobou, najmcnej však tri pracovnó dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky KPU Trenčínje nálezca povinný
vykonať všetky ncvyhnutné opatrcnia na záchranu nálezu, najmä zabczpečiť ho proti poškodcniu, znehodnoteniu,
zničeniu a odcudzeniu. Archcologický nález môžc vyzdvihnúť a premíestniť z pôvodného miesta a z nálezových
súvislostí iba oprávncná osoba podľa vyššie uvedcného metódami archeologického výskumu. Ak archeologický
nález vyzdvilinc oprávncná osoba podľa vyššíe uvedenéhoje povinná KPU Trenčín predložiť najneskôr do desiatich
dní od vyzdvihnutia nálczu správu o náhodnom archeologickom náleze, správa o náhodnom archeologickom náleze
obsahuje informácie o lokalizácií nálczu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a totodokumcntáciu nálezovej
situácie.

Stanovisko OU Prievidza, OSŽP - Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie. Pripomienky vychádzajúcc
z platných právnych predpisov sú zákonmi stanovcnými povínnosťami, ktorc jc navrhovatcľ povinný zapracovať v
projektových dokumentáciách predložených v povoľovacích konaniach.

4. Ministerstvo žívotnóho prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej
geologickcj správy, list. Č. 9214/2022-5.3 54294/2022 zo dňa 26.09.2022- uvádza:
V kapilole III. Základné informácie o súčasnom stave životncho prostrcdia dotknutého územia odporúčame doplniť
informácie o geodynamických javoch územia a o náchylnosti územia na svahové pohyby. V záujmovom území
je zaregistrovaný výskyt potcnciálnych zosuvov. Prcdmctnó územic patrí do rajónu potenciálne nestabilných až
nestabilnýcli území. Aktivizácia svahových defonnácií jc možná vplyvom prírodných pomerov alebo ncgatívnymi
antropogénnymi faktormi, resp. ich kombináciou. Uzemia sú citlivé na negativne antropogénne zásahy. Výsledky
inžinicrskogcologického prieskumu sú spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SRvM 1 : 50
000 (Simeková, Mai-tinčeková et. al., 2006), ktorýje prístupný na mapovom serveri Státneho geologického ústavu
Dionýza Šlúra Bratislava (http://apl.gcology.sk/atlassd/).
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Svahovó dcformácic v prcdmctnom úzciľií ncgatívnc ovplyvňujú možnosti využitia úzcmi' prc stavcbné účcly.
Podľa vyjadrcnia ŠGÚDS prcdmctné úzcmie spadá du nízkeho až strcdnčho radónovčlui rizika tak, akojc to -zobra-
'/cnc na priložcncj mapc.
Strcdnč radónovc riziko inôžc ncgatívnc ovplyvniť možnosti ďalšicho využitia úzcmia.
Infoimacic o geotcriTiálncj ciicrgii v prcdmctnoin úzciní sú k tlispoť'ÍĽÍi iia wcbovcj stránkc Státiiclio gcologÍĽkcho
ústavu Dionýza Štúra - aplikácia Atlas ycolermálncj energie http://apl. gcology. sk/mapp0ľtal/#/uplikacia/14.
Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o gcologických pľácach (geologícký zakon) v zncní iicskoľšícli predpisov
ministerstvo vyincdziijc nasledoviic riziká sluvcbiieho vyu?ítia ú/einia:

a) výskyt potenciálnych svahových dcťomiacií. Vhodnosť a pudinicnky stavebncho využília úzcinia s výskytoiu
svahových dcťormáĽÍíje poti-cbnc posúdiť a ovcriť inžinicrskogcologickým pricskuinoni.
b) strcdnc radónovč ľiziko. Vhodnosť a podmicnky stavcbnólio využitia úzcmiu s výskytuin strcdiičliu radónuveho
rizikajc potrcbnč posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochranc, podporc a rozvoji vcrĽJnclK. ) /^dravia a o ziucnc u
doplnĽní niektorých zákonov v zncní ntískorsícli prcdpisov a vyhlásky MZ SRč. 98/2018 Z. z., klorou sa ustanoviijú
podrobnosti o obmcdzovaní ožiarcnia pracovníkov a obyvatcľov z prírodných zdrojov ionizLijúccho žiaľcnia.
Stanovisko OU Pricvid^a, OSZP - Správny organ bcric uvcdenc stanovisko na vcdoniic. Pripomicnky vycliadzajúcc
z platných pravnych prcdpisov sú zákonmi stanovcnýini povinnosťaini, ktoreje navrl-iovalcľ po\'ínný . ''apmcovíiť v
projcktových dokumcntáciách prcdložcných v povoľovacích konuniach.

5. OR Hasičskeho a zacliranncho zboru, list čislo ORIIZ-PD-2022/000703 -/. o dňa 07. 11. 2022 pľcskúmalo pred-
ložený zámcr nuvrhovaiiej činnosti a ncmá k ncinu žiadnc priponiicnky.
Stanovi.sko OU Pricvid/a. OSŽP - Spraviiy oryaii bcrie iivedciič stanovisko nu vccloniic,

6. Mcsto I-landlová, list č. 3195/2022 zo dňa 07. 11 .2022 oxnamilo, /c o navrhovancj cinnosti inľonnovulo vcľcjiiusť
prostrcdníclvom i'iradncj tubulc mcslii v časc ud 19.09.2022 du 20. 10.2022 a zánivcň u/.iiaiiiito kje, kcdy mo/nt) du
/'amcru iialiliudľiuť, v akcj lchote mô/.c vcrcjnosť putlávaťpripoiiiicnky u iiiiesto, kitĽ sa môžu |iri|X)iiiicnky puUávuť.
Stanovisko OU Pricvid/.a, OSZP -Spľíhny orgaii beric iiv'Ct.lciic stunovií'lo. i na VCI. IUIIHC.

7. Mcsto llaiidluva, list y.o dňa 24. 10.2022- k xaineľu ncmá pripomicnky.
SianovÍsktí'OU Pricvid/íi:OSZP - S]iia\iiy oryaii lieric iivci.leiiť -. Tan'ovi^ko 1^1 \'CLloinie.

S. l. Dotknata vercjnosť ptítlľa t; 24 zakonu o posiid/'ovani: Ing. Taliuiia Muliiáro\á. ul. 2^. augu.st;i (•>2/6, 972 51
liandlova, ILstom /-o dňa 03. 10.2022 - pripuinicnky k /'ámcru:
Pripoinicnka č. 1: V /'ainere iiicjc ľicšcní'i problciiiatika /í'isubovuniti tcploin koinplcxnc, v/. liľadtím iiíi exisli.ijúci
decciitrálny systóin chýba poroviitiiuc rozi.liclox s cxislLijiiĽÍin sysicinoin vyktiro\'aiiia v mcsle 11 prťiios iit.n'o iiavrlii)-
v;inčho zmenĽncho sy.slcinLi vykiirovania (tak ckonomÍL'kc aku uj ekolugickc a ino\-ulivnc liľaUisko). Priluin projckt
nezohľadňiije \'ckjc. stvujúcicl] tĽchiiologÍĽkých yaľiudciií na výrobu lcpla 11 icli úciiinost.
Pripomicnka č. 2: Zámcr iicobsahtijc skuluciic vplyvy dupadu iia obyvuteľstvo u živuliie ]-)ľosiľciJic.
Pripomicnkci č. 3: Chýba porovnunic zneči.slciiiu tívzdušia pri spaľuvaní drcviiĽJ siicpky, konibinovanoin spaľovaiii
s plynom a samotnýni spaľovaním plynii - tcila v rainci pnijcktLi, uko aj porovnuiuc /iicčistcniu ov/dusia novýin
zdrojom kjcslvuji'iCĽmu súčasnčmu zdroju tciila - výpocet úspory einisií C02, ruzptyl ťiiiisii. Ľliýba garanĽÍa koin-
plexiicj rcali/acic slavby I u suivby 2 v nadvíi/cuji'iĽum časovoin lioľi^ontc. Pripumicnky pri ̂ lavbc 2 pu/jtlovali
komplcxnc zliodnotcnic alc následnc aj kainplcxnú rcali/áciii oboch dicl, tak ako sú posiidzovanc. ľredkludaicľ
naďalcj dcklaruje. žc idc o <Jva saniuslylnc projckty.
Pripomicnka c. 4:Zámcr iicriesi /.iiížtínic spolrcby lepla prc Ot.lbcratcľo^'.
Pripomienka č. 5: V y-árncre nic sú vyčíslciió niíkludy na stavbii 1 a 2. <ij kcď ticto náklady sújcdno/.niičnýin mera-
ttíľným kritériom na dopacl na ubyvatcľ. stvo mĽ. sia I liindlová.
Pripomicnka č. 6:V zámĽi'c iiie sú aktiializovaiie vstupnc údajc, \'ychad/a sa z pôvotlnčtio spľacovania, klorý bol
urobený prcd cncrgetickoii kríy.ou. Vstupy /nucnc ovplyviiia kt>ncčim ccnu lcpla prc odbcratcľa
a chýba tuporovnanic ccny lcpla pri súčasnoin xdroji teplu'u nuv'i>m zi.lrqji lcpla voči konečnómu odbcratclovi.
Pripoimcnka č. 7: Schvaľovanic projcktii: VÝSTAVBA, IÍĽKONSTRUKCIA A MODĽRNIZACIA VÝROt3Y
TEPLA A ROZVODOV TEPLA V MŕSTE 1IAN[)LOVA. STAVBA 1 u2 - prcdložciiý zámcr nicjc možnc objck-
tivne posúdiťa zhodnotiť, chýba časovč hľadi. sko v ľcalizaciijcdiiotlivýcli krokov a ich nudva-íiiusť - nicJĽ garancia,
žc nakonicc ncbudc rcalizovaná lcn stavba 2, bcxrculizácic ľiovcliu zdroja icplu.
Jc potľtíbnó posudzovať projckt ako celuk prcto žiaclam -/amcru (.loplniť o naslcdovnc:
- rozpočtovč náklady na projekt ako celok vrataiicjcstvujúccho /itroja v arcali IIPB I-IaiKÍIová
stav po realizácii rozvotlov a stav pu rcali/.úcií ORC cyk-lu. KozpDčtOM; naklui.ly ruxčlcniť po
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objcktoch
Pripomienka č. 8; Cclkove zhodnotenie projektu vzhľadom na zmenu cien vstupov
Pripomienka č. 9: Vplyv na životne prostredíe, výpočet úspory emisií C02 prc novy zdroj v porovnaní s cxistujúcim
stavom, výpočct emisií v závislosti od použitého paliva, rozptyl emisií
Pripomicnka č. 10: Vplyv na ccny encrgií odberateľov tepla -teda na koncového odberateľa tcpla , nepostačuje
liodnotcnic "nebudú mat významný dopad na obyvateľov", doplniť hodnotenie úspor na spotrebe energií na stranc
konečných spotrcbiteľov tcpla
-vplyv na energctickú úsporu
Pripomienka ô. 11: Spôsob modemízáciejestvujúcich plynových kotolní
Pripomicuka č. 12: Spôsob ckologizácie výroby tepla s konkrétnymi vplyvmi a dopadmi na ŽP
Pripomíenka č. 13: Altematívy zabezpcčcnia tepelnej energie rozšíriť na inovatívne formy, altemativy zabezpeôenia
tepelncj energie sú spomínanó len v súvislostí so stavbou 3, ktorá nieje predmetom posudzovania anieje ani známi
časový harmonogram jcj realizácie.
Pripomíenka č. 14. Doplniť použitie priemysclných tepelných ôerpadicl na báze WW s využitím podzemných vôd
odvádzaných z Bane Handlová a z vôd z potoka Handlovka.

Ofa-csný úrad Prievidza, OSŽP vyzval navrhovateľa listom zo dňa 04. 10.2022 pod č. OU-PD-
OSZP-2022/011090-049 o doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok vyplývajúcich zo stanoviska doruče-
nóho v procese posudzovania.

Doplncnic infonnácií doruéil navrhovatcľ dňa 11. 10.2022 Okresnému úradu Prievidza, OSŽP.
Stanovisko navrhovateľa kjednotlivým pripomienkam:
K. pripomienke č. 1: V Zámere EIA sú prínosy a rozdiely s existujúcim systémom (nulový variant) porovnávané vo
viacerých kapitolách, napr. v kap. 11. 2., 11. 4., 11. 9., a zhrňujúcom v kap. V.2., V. 3. zámer, str. 128 až 132,
Jestvujúce technologické zariadenía (plynové kotolne) boli zrealizované cca pred 20-timi rokmi. Časová náročnosť
prípravy Projektu ajeho realizácieje enormná. Najeho konci bude existujúci systém na konci svojej životnosti. Je
najvyšší Čas pripraviť nový, vrátane rozvoja energetických potrieb.
Navrhovaný systčm ako najlepšia dostupná tcchnika v danej oblastije overený praxou, prešli už naň všetky okolité
mestá - Nováky, Prievidza, Partizánske,
Riešenie tejto problcmatiky je ďalej v prílohe č. 7 str. 1 až 7.
K pripomienkc č. 2: Dopadom na obyvateľstvo a životné prostredie sa venujú kapitoly IV. 3. až IV. 6. Porovnanie
znečistenia ovzdušia navrhovaného a nulového variantu, ako aj rozptyl emísíí je prcdmetom Rozptylovej štúdie
(Príloha č. 2 Zámcru). Výpočct úspor emísií obsahuje kap. IV.3.4. str 128
K pripomicnke č. 3:
Rozdelenie na Stavbu 1 a Stavbu 2je len fonnálnc kvôli zložitosti projekčncj, inžinierskej, úzcmnej a administra-
tívnej. V skutočnosti je tojedno diclo, ktoréjcdno bez druhého nemôžcbyť.
Garancia na rcalizáciu stavby budc daná v zmysle platncj legislatívy v SR pre investičnú výstavbu navrhovaných
diel po vydaní právoplatného stavcbuého povolenia zabezpeôení fínancovania a uzavretí zmluvných vzťahov na
tento projekt.
K. pripomienke č. 4: Je to ricšcné v predloženom zámerc str. 131 až 132, V.3 Zdôvodnenic návrhu optim. Variantu,
Znížcnie spotreby tcpla záleží na samotných odberateľoch.
K pripomicnkc č. 5: Náklady sú vyčíslené v kap. II. 10. str 43. Navrhnutá technologícká schéma, preferovaná európ-
skou a národnou lcglslatívoii, splňa všetky kritériá na uchádzanie sa o dotácie zo schóm štátnej pomoci pre oblasť
teplárenstva a výroby elcktriny z OZE.
K pripomicnke č. 6: Záincľje spracovaný na základe najaktuálnejších dostupných posledných údajov pre riešenie
tohto projektu, ccna tepla z novóho zdroja bude stanovená v zmysle platnej legislatívy a v hlavne aktuálnych vyhl.
URSO pre výrobu a predaj tepla a clcktriny. Je to ríešené v predloženom zámere, V. 3 Zdôvodnenie návrhu optim.
Varíantu, str. 131 až 132

Ccnu tcpla zo zemnólio plynu (100%) v nulovom variante a cenu tepla po realizácii Projektu z biomasy (89,42%) a
zcmného plynu (10,58%) nevic v súčasnosti nikto predpovedať. Je potrebné si uvedomiť, že v súčasnosti to nieje
ani tak otázka ceny, ako otázka dostupnosti akéhokoľvek paliva. Navrhovaný Projektje koncipovaný ako sústava
zdrojov, vrátanc studených, ktoró umožnia flexibilne riadíť výrobu tepla podľa aktuálnych potrieb v záujme efek-
tivity (aj v iných schómach, napr. podľa dostupnosti paliv, odstávok pre účely údržby a pod. ) na strane jednej, na
strane druhej sa zabczpečia budúce energetické poti-eby pri rozvoji mesta Handlová.
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K pripomicnkc č. 7: Logika rcalizácie len Stavby 2, a Stavby 1 jc jasná musí sa vybudovať nový zdroj cncrgie
(Stavba 1) a vyvicsť teplo do existujúcich spotricb v mestc Handlová - Stavba 2. Aktuáluym procesom EIAjc Projekt
posudzovaný ako cclok. Z časového hľadíska sa predpokladá paralclná rcalizácia Stavby I a Stavby 2.
Náklady sú uvcdenč v predložcnom zámcre, II. IO Celkové náklady, str. 43,
Jcstvujúcc zdrojc v arcáli HBP - sú vybudovanc a funkčnc.
K pripomicnkc č. 8: Cenu za tcplo biide urcciró Oradoin pre rcguláciu sicťových odvctví, tak ako u všetkých ostatných
obyvateľov SR.
K pripomicnkc č. 9; Výpočet úspor cmisii C02 pre nový zdroj jc uvcdený v kap. IV. 3.4. VýpoČct emisií v závislosti
od použitóho paliva a rozptyl emisiíjc predmctom Rozptylovej štúdic (Príloha č. 2 Zämeru).
K pripomienktí č. 10: Ccnu energií nevie nikto určiť. Tá sa v súčasnosti mcní na dennej bázc. Navrhovaná Stav-
ba 2 - nové predizolované occľovó potrubia s kvalitnou ízoláciou voči prestupu tepla a Stavba 1 - vysokoúčinná
kombinovaná výroba elektriny a tcpla (VUKVET), prcdstavujú technológie vyššcj generácic s vyššou cncrgctickou
účinnosťou, čím sa dosiahnu výrazné úspory palív a teda aj ccny tcpla.
K pripomicnkc č. 11: Vo všctkých dotknutých plynových kotolniach v meste (8 ks - PKl, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 15)
budú inštalovanc novč výmenníkovc stanicc tcpla, z ktorých bude dodávanó tcplo celoročnc. V kotolniach budú
nainstalované novó obchovc čerpadlá a nové riadiacc systómy. Dalcj súčasťou projcktujc komplcxná rckonštnikcia
modernizácia cxistujúcich odovzdávacích staníc tcpla, budú inštalovanc nové technológie (vrátane nových výmcn-
níkov obchových čerpadiel, potrubí, armatúra riadiacich systémov) (110 ks OST), čoje konccpt Stavby 3.
K pripomienktf č. 12. Konkrétnc vplyvy a dopady na životnó prostrcdie, s ohľadom na ekulogizáciu výroby tepla sú
uvcdenó v kap. IV. 3. až IV. 6., a zhrňujúco v kap. V.2. a V. 3.
K pripomicnkc ô. 13: Altcmatívy zabczpcčcnia tcpelncj encrgie su anatyzovanc v prílohc ô.7 Zámcni, jcdnak v
ráinci Stavby 3 ako súčasti ccnlralizovancj sústavy, a jcdnak v ráincí íných altcrnatív dccentralizovancj sústavy
(slncčnó kolcktoiy, fotovoltaika, vctema a gcotcnnálna cncrgia, výmcna kotlovej techniky za kondcnzačnú + tlakovo
nezávislé OST + prcdohrcv ccz slncčnc kolcktoiy). Prc Stavbii 3 sa spracováva projckt. Stavba 3 níc jc časovo
viazaná na rcalizaciu Stavby 1 a 2. Môže sa rcalizovať súbcžne alebo ncskôr v závislosti od kapacít a získania
stavcbiiých povolciií.
K pripomicnkc č. 14: Tepclnc čcrpaclla majú len lokátny účinok. Projekt rieši plošnú dodavku tcla. V prílohc č. 7je
aj zliocliiotcnie altcrnatívnych zdrojov cnergic, ktorc sa v plncj niicrc vzťahujc aj na poiižitic tcpclných ici-padicl iiu
báxe WW, banc Hanídová » potoka Handlovka.

Stanovisko OU Pricvidza, OSZP:

OU Pricvidza, OSŽP sa zaoberal pripomicnkami dotknutcj vcrcjnosti Ing. Tatiany Moliiárovej, uvcdcnýini v oclô-
vodncní tohlo rozhodniitia. Všctky pripomicnky dotknutej vcrejnosti boli dostiitočnc zodpovcdanc navrhovatcľoin
v doplňujúcich infbrmáciách zo dňa 11. 10.2022. Projckt pi-cdstavujc najmodcrncjšiu vysokoúčinnú kombiiiuvanú
výrobu tcpla a clektrickej encrgíe prcfcrovanú curópskou a národnou lcgislatívou. Zásadným prínosomje prechod
na obnovitcľne zdrojc encrgic (drevnú štiepku), climinácia 100%-tnej závislosti od zcinného plynu, a climinácia
produkcie prckui-zorov skleníkových plynov. Uäctrcná potrcba zcmncho plynu bude 89,42% prcdstavuje úspory
emisií C02 vo výške cca 5 431 t/rok. Dopad na obyvateľstvo a životnc prostredic sa vcnujú kapitoly IV. 3. až IV. 6. V
dôsledkii výstavby atcbo prcvádzky sa nepredpokladá žiadny konflikt s predpismi na ochranu ľudskóho zdravia. Po-
zitívnyin moinentom budc eliminácia eniisií zo spaľovania zcmného plynu vjcdnotlivých kotolniach s dosahom na
okolie v obytných častiach úzcmia inesta. Porovnanie znečistcnia ovzdušia navrhovaného a nulovcho variantu, ako
aj rozptyl cmisii jc pľcdmetom Rozptylovej štúdic. Bola spracovaná akustická štúdia, ktorá prcukázala, že nebudú
prckročcnó hodnoty hluku. Ccna za tcplo budc určcná Uradom prc reguláciu sieťových odvctví, tak ako u vsctkých
ostatnýcli obyvťiteľov SR. Navrhnutó iné altematívy zásobovania tcplom sa ukázali ako ckonomicky nevýhudnč
(slnečnc kolcktory a fotovoltaika na strcchách kotolní ako prípadný doplnkový zdroj) až ncrcálnc (slncčné kolcktoiy
a fotovoltaika ako plná nährada by si vyžiadala voľnú plochu o vcľkosti až 16 ha a cnormné investičnc náklady).
Možnosti vetcmcj a geotermálnej energie v lokalitc nic sú preskúmané. Výmcna kotlovcj techniky za kondcnzačnú
je investičnc náročná, ncmá zodpovcdajúcc výkony, a bolo by ich potrebnó prcvádzkovať ccloročne, aby sa využili
ich kondcnzačnc vlastností.

8,2. Dotknutá vercjnosť podľa g 24 zákona o posudzovaní: Ing. Mitan Obrk, Cesta na štadión 1197/30, 010 04
Žilina, listom s názvom - Pripomicnky k navrhovancj činnosti, doručcný osobne, dňa 17.01.2022 uvádza nasledovné
pripomienky:

Z hľadiska vplyvu na životné prostrcdic v zámerc abscntuje hodnotcnic vplyvujcstvujúcej kotolne na životne pro-
strcdic z hľadiska zvýšenia cmisii so zabezpcčovania výroby tcpla pre KMET Handlová a. s. Nic jc možné posu-
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dzovať vplyv lcn pri samotnej výstavbe stavby 2 a len od realizácie diela. Vplyv na životnó prostredie ovplyvne-
ný zámeromje treba zhodnotiť komplexnc. Teda pri realizácii zámeru, počas prevádzky, ale aj prijeho likvidácii.
Žiadam doplniť posúdenie vplyvu od technológie kotolne existujúceho zdroja tepla, od technológie nového zdroja
tepla s ORC cyklom, s ktorým sa uvažuje následne. Nakoľko dnes technológia výroby tepla pracuje na nižší objem
vyrobeného tepla, oproti výrobe tepla, ktorá sa bude dosahovať pri zabezpečovaní dodavok tepla do systému CZT
pre KMET Kandlová. Ziadam doplniť posúdenie vplyvu od Stavby 1, lebo od stavby 1 (v súčasnom/budúcom stave)
závisí cclkový vplyv stavby 2 na životnc prostredie.

-Tento zámcr spolu so stavbou 1 má vplyv na cenu tepla, teda na fíxnú zložku ceny tepla. Preto nieje možnc uviesť
v kapitolc II. 10: Cclkove náklady (oríentačne); "Náklady stavby btidú stanovené na základc výberového konania na
dodávatcľa stavby. " Podľa predloženého návrhuje zrejme o aké dlhó potrubnó rozvody ide vrátane dimenzii týchto
rozvodov, v akom tcréne a prostredí sa nachádzajú, rovnakoje zrejmc o aké výmennikovó stanice a s akýmí výkonmi
sa uvažujc. V prípade využitia fínančných prostriedkov z fondov (napriklad z eurofondov)je potrebne optímalizovať
vynaložcné prostricdky tak, aby sa dosiahla čo najvyššia cfektivita investovaných prostriedkov.
Žíadam doplniť zámcr o projektový náklad na Stavbu 2. Žiadam posúdiť stavbu vrátane ostatných investícíi (stavba
1) analýzou systémom hodnota za peniazc, lebo sajedna ojediný subjekt, ktorý zabezpečuje v dotknutom území
teplo pre vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody.
Touto analýzou je možné posúdiť vplyv na životnc prostredie. Teda zvýšenie možného psychologického tlaku s
nákladmi na teplo na občanov mesta Handlová, ktorí sú výlučne závislí od dodavok tepla od jedného dodávateľa
tepla v mcstc.

-V zámere abscntuje využitie bez emisných technológií pri výrobe tepla (slnečné kolektory, fotovoltaika), ktoré by
boli inštalovanó ako súčasťjestvujúcich odovzdávacích staníc tepla (OST) v odbemých micstach. Dnesje ohrev
teplej úžitkovej vody (TUV) cez priame výmenníky, nieje využívaná akumulácia TUV, čo má za následok nutný
zvýšený pohotovostný výkon výroby tepla. A to z toho dôvodu, že k odbcrom TUV dochádza nárazovo. V roku 2018
si dala spoločnosť K. MET Handlová a. s. vypracovať ätúdiu. Žiadam doplniť zámcr o vyhotoveníe vplyvu vyššic
uvcdených tcchnológií na spotrebu tepla pre konečných odberateľov.

- V záinere absentuje dopad na spotrebu energii z hľadíska využívaniajestvujúcich kotlových technológií v okrskp-
vých kotolniach PK. I až PK. 13, Žiadam doplniť hodnotcníe úspor na spotrebe cncrgií na strane konečných spotre-
biteľov tepla.

-V zámere absentuje zhodnotenie všetkých jcstvujúcich technológií na výrobu tepla, ktoré vstupujú do procesu vý-
roby tcpla v mcste Handlová. Jediia sa o technológic v jestvujúcich okrskových kotolniach PK 1 až PK 13, techno-
lógiujestvujúccho zdroja tepla v areáli HBP Baňa Handlová.
Žiadam doplniť hodnotcnie stavu a veku jednotlivých technológií. Hodnotením je možné lepšie určiť a zhodnotiť
celkovú cfcktívnosť a ekologickosť stavby 2.

-V zámere abscntujc konkrétne exaktne hodnotcnie vplysai na ovzdušie. Uvádza sa v ňom lcn: "Vplyvy navrhovanej
Činnosti na ovzdušie hodnotíme v súvislosti s elimináciou emisií zo spaľovania zemného plynu v obytných zónach
ako priamc, dlhodobé a pozitívne, najmä kvôli synergii v podobe budúcej Stavby 1 (vysokoúíinnej kombinovanej
výroby ttípla a clektriny ORC v arcáli Baňa Handlová na baze obnoviteľných zdrojov). " Takóto hodnotenie nie je
dostačujúce, nakoľko sajcdna už o jestvujúcu prevádzku výroby tepla a doterajšie hodiioty sú známe.
Ziadam doplniť exaktne hodnotenic vplyvu na ovzdušic výpočtom.

-V zámcrc abscntuje konkrétne cxaktne hodnotenie vplyvu na obyvatcľstvo a urbánny komplex. Uvádza sa v ňom:
Celkovo bude realizáciou navrhovanej Činnosti priamo dotknutý významný poČet obyvateľov mesta Handlová. Tan-
govanou infraštmktúroujc zásobovanie teplom. Vplyvy budú po ekologickej strane pozitívne a dlhodobé, z hľadis-
ka ruchu z výstavby negatívne, ale dočasne, v kumulácii s dopravnými obmedzeniami. Zdôrazniťje potrebne tiež
aspekt sociálno-ekonomicky - náklady, energetická efektivita (hospodámosť), divcrzifíkácia zdrqjov energic v pod-
mienkach rizík bezpečnosti dodávok zemného plynu a súčasnej 100% závislosti na tomtojedinom zdroji energie."
Takéto hodnotenie nicjc dostačujúce, nieje výpočtom preukázania jeho energetická cfektivita (hospodámosť) ani
ckologickosť.
Ziadam doplniť exaktne hodnotenie vplyvu na obyvateľstvo a urbánny komplex výpočtom.

- V zámere absentujc hodnotenie zámeru s variantnými riešeniami CZT.
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Žiadam ilopliiiť zámci-o hoclnotcnic /'ameru s variaiitiiými ricšeníami, (napi-iklad optiinalizaciu prcvád/. kyjestvujú-
cich /ariadcni pomocou mo<.tcrncj nadnidcľicj reyulácii; s prcdikĽioii vývoja puča.sia, zincny systcmu C'Z'ľ s vyu/itíiii
plnc koiKlcn/acnýĽli tcĽhnulógii na výrobii lc|-)la, optiiiializckiou pľcv;Kl/ko\'cj lcploty vykLirovaĽi.'j vodyv lclných
mc.si cicoch na ohrev TUV).

-V zamcrc v časti ll. S. I. Voiikajsic ro?:\'utlyjc tivct.lene:
Napojovane objckly;
- PK 1 okrsková lcplovoclna plynova kototňa. Pprevjnux = 4 550 k\V (výhľadovo aj prcvíicly.ka IxKGJ 200 k\Vcl)
- PK 4 okrskova tcplovoi.lná plyiiovú kololňa, l:>prcv, inax = 2 900 k\V (výhľadôvo aj prevad/ku IxKGJ 200 k\Vel)
- PK 5 okrskovú tcplovodiiá plynova kt>lolňa, ľprcv, in<ix - 4 750 k\V (výhľadov'o aj prcvád/ka IxKCiJ 200 k\\'cl)
V týchto objektocli ,sú ui nainstulovune KGJ, t;ik lo IIÍCJĽ inožnč uťátl/aľ uky \'ýhľai. 1ovú prcvádyku. JediiLi sa
o iiivcstíciu du leclinológíc, ktorťijc rcaliic nujnovsia v ccloin syslčmc /.abezpcčciiia výroby (cpla a cl. cncryic v
spoločnosii KMI;T I-lundtová. 'Talo technolóyia zvyiujc lokálnc cmisit.- (spulľcl);! plynu na výrobu cl. encľgÍĽ). je
vtiodnc umicslniť vyrobcnú cl. ďicľgiu priaiuo v nicsie, v ktoroin sa vyrúbu. ľ-liininiijú sa iiakludy na tlislribÚĽÍii
cl. encrgic v cl. ľozvodoch. Žiadaiii na\'rhiiiiť a ziibczpĽciť v >,polupr,.'ici s mesloin (iiiesto t()"« ukcioiuír) navľh
upolľcbcnia cl. ĽncrgÍĽ v inieste (mestc) výn)by tcjto cncrgic. Týmlo-sposobuin sa Xiibe/'jiĽči ckonoinická clckti\ íla
vyiižítia vyrobcncj cl. cncrgic a /.ubczpeči sii /.micnicnic tlopíulu ckologickcj xuťa/c v inicste v/iiikii ciiiisii / tejlu
výroby. Rovnako je ireba posúdíť vplyv spiistcnia starých 1-cpasov.iiiýĽh KGJ \' jcsh'iijÚĽOin /.droji \í areáli Illil)
Handlová (mo/. ncvyužiticcclkovej vyrobeiiej clektľicki;j cncrgicjc nuv. nc doluKlnúl's iiíijvíičsiini podiiikini v i-iK'ste,
napr. HBP IIandlová prípadnc spotreba cl. ciii-'rgic v bylovýcli doinuch iiiipojcných na C'ZT).

Okrcsný úrad Pricvidza, OSŽP vyzval iiavľhovalĽla listoin 7.0 dňa 24.01.2022 pod č. OU-PD-
OSZP-2022/011090-015 o doplňujúcc inlbrmácic na objasncnie pripumiťnok vyplývajúcich /.o stanoviska dtíničc-
neho v proccse posudzovania.
Doplncnic informácií doručil iiavľhovalcľ dňa 31.01,2022 Okrcsncinu i'ifailii Pricvid/a, OSZP.
Pripomicnka č. 1 ; Žiadain doplniť posúdcnic vplyvu od technotógic kotolnc tíxistiijúctího ydroja tcpla, od technolóyic
novcho zdroja tcpla s ORC cyklom s ktorým sa uvažujc naslcdnc,
V zmysle predchadzajúccho tcxtu Novč vonkajšic rozvody tcpla a VST napojíme na u'/. cxistiijúcc zdrojc tcpla IIE.
s. r. o. Handlová, viď tcxt vyšäic a výhľadovo na pripravovaný nový zdroj ORC v cxistujúcich pricstoroch bývalcho
objektu splyňuvania v arcály Baňa Handlová, (v tuinlo čascjc v spraĽovaiii novú EIA na (Ľiito /.droj u but.ic poiiaiia
na OU Prievidza OSZP, samostatným projcktom a sainostalnýin stavebným koiianíin). Súčasťou iiovchu Zámenije
vypracovanie Štúdie rozptylu cmisií a Akustickcj štúdic 1-iluku. Ticto .ŠII'KÍÍĽ urôia okrajovc podmicnky pi-c iiä\'rh
zariadení odvodu spalín z novcho kotla na spaľovanic biomasy a stavcbnotťchnickc pariimctrc slavcbnýĽh úprav
cxistujúcej stavby zdroja z hľadiska emisií hluku.
Realizácia a financovanie tohto projektu bude sainostainó, a budc závisle na možnostiacli získania nenávratnchu
finančnóho príspevku MŽP SR.

Pripomicnka č. 2 : Ziadam doplniť zámer o projektový náklad na stavbu č. 2, žiadani posúdiť stavbu vrátanc ostíitných
invcstícii, (stavba 1)

Projckt budc financovaný do výsky 85% oprávncných nákladov z ncnávratného Itnančncho príspcvku MZP SR,
opcračný program kvalíta životnóho prostredia, výstavba, rckonštľukcia a modcnii,iácia rozvodov tcpla, podpora
vysoko účinncj kombinovanej výroby tcpla a elcktriny na základe dopytu po využitcľnom tcplc, Schcina šlálncj
pomoci na podporu výstavby, rekonštrukcie a modcrnizácie rozvodov tepla, l.j. ncbudi'i mal' výziiamný dopad iia
obyvatcľov mcsta IIandlová.
V rámci projcktu prc stavebné povolcnie budú vypracovanó položkovó rozpočty, ticto budú sňčasl'ou žiadosti prc
poskytnulie nenávratnóho finančncho prispevku MŽP SR.
Prcdpokladanč cclkovó IN sú: 2,97 mil. €, - bcz DPH.
V tointo čascjc v spracovani nová EIA na cxistujúci a nový zdroj a budc podaná na OU Prievidza OSZP, samostatným
prqjektom a samostatným stavcbným konaním.
Rcalizácia a financovanic tohto projektu bude samostatné, a budc závisle na možnostiach získania nenávralncho
finančnóho príspcvku MZP SR.

Pripomienka č. 3 ; Žiadam doplniť zámcr o vyhodnotcnle vplyvu tcchnológii, slncčnó kolcktoiy, ťotovoltaika na
spotrcbu ttípla prc koncčných odberatcľov,
Nami navrhovaný projekt bude financovaný do výšky 85% oprávncných nákladov z ncnávratnčho finančnčho pľís-
pcvku MŽP SR, opcračný program kvalita životnóho prostrcdia, výstavba, rckonštrukcia a modcmizácia ľtKvuduv
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tepla, podpora vysoko účinnej kombínovanej výroby tepla a elektriny na základe dopytu po využiteľnom teple,
Schóma štátnej poinoci na podporu výstavby, rekonštrukcie a modemizácie rozvodov tepla, potom takto navrhovaný
projekt bude mať min dopad na obyvateľov mesta Handlová, z pohľadu ceny tepla. Prípadné inó ríešenia, slnečné
kolcktory, fotovoltaika by znamenali navýšenie investičných nákladov na tento projekt a mali by negatívny dopad
na cenu tcpla prc koneôných spotrcbitcľov tepla.

Pripomienka č. 4 ; Ziadam doptniť zámer o hodnotenie úspor na spotrebe encrgii na strane konečných spotrebiteľov

tcpla,
Tento zámer ricši realizáciu nových rozvodov tepla pre dosiahnutie vysokoúčinncj kombinovanej výroby tepla a
clcktriny t.j. „CZT ICMET Handlová". Takto navrhovaný projekt predstavuje vybudovanie najmodemejšieho sys-
tcmu kombinovanej výroby tepla a el. cnergie v kombinácii s existujúcimi plynovými kotolňamí, pre existujúce
odbcry tcpla mcsta Handlová, SCZT KMET Handlová.
Zdrojoni tepla prc nové rozvody tcpla a VST v existujúcich PK, 8 ks plynové teplovodne kotolne, PKl a Iks K.GJ,
PK 3, PK4 a 1 ks KGJ, PK.5 a 1 ks KGJ, PK8, PKIO, PK13 a PKI5 budú:
Existujúce zdrojc tcpla fy. HE, s. r.o. 1 ks Biomasový kotol a 2 ks KGJ.
Výhľadovo : Nový energetický zdroj tepla a elektriny ORC, palivo biomasa, teplotný spád 100/60°C.
- uvažovaný nový cnergctický zdroj tcpla a elektriny ORC, palivo biomasa, tento bude riešený v rámci samostat-
ncho posudzovania EIA, (v tomto čase je v spracovaní nová EIA na tento zdroj a bude podaná na OU Prievidza
OSŽP, samostatným projektom a sainostatným stavebným konaním). Realizácia a financovanie tohto projektii budc
samostatnó, a budc závislé na možnostiach získania nenávratného finančného príspevku MŽP SR.

V rámcí tohto projektu riešime aj výmenu existujúcich riadiacich systémov exist. PK, výmenu existujúcich obeho-
vých čcqiadicl v PK a napojcnie týchto zdrojov na dispečing v KMET Handlová.
V rámci 3. stavby znova v samostatnom projekte budeme riešíť opravu existujúcich OST v jednotlivých tcplom
zasobovaných objcktoch v mcste Handlová.
Nové zariadenia budú prevádzkované celoročne a budú zabezpečovať výrobu elektriny a tepla pre UK a TV pre
existujúce odbery tcpla v mcste Handlová.

Fripomieiika č. 5 : Žiadam doplniť zámer o hodnotenie stavu a veku jednotlivých technológii,
V súčasnosti jc tcplo pre vykurovanie a pripravu TV (objektov napojených na jednotlivé PK. ICMET Handlová)
vyrábanó, v existujúcich 8 ks plynovó teplovodne kotolne, PKl a Iks KGJ, PK 3, PK4 a 1 ks KGJ, PK5 a 1 ks KGJ,
PK8, PK10, PK13aPK15,
Palivo zcmný plyn, teplonosné médium teplá voda 90/5 5°C, V kotolniach sú nainštalované plynové teplovodnó
kotle, max prevádzkový tlak PN6.
Z kotolní sú zrealizované vykurovacie vctvy, okruhy tepla pre ohrev Uk, a TV v jcdnotlivých objektoch v tlakovo
závistých OST, celkoin 114 ks OST. Tepelnotechnické zariadenia kotolní sú primcrané svojmu veku, boli zrealizo-
vané cca prcd 20- timi rokini.
V rámci tohto projcktu ricšiine aj výmenu existujúcich riadiacich systómov exist. PK, výmenu existujúcich obeho-
vých čerpadiel v PK a napojcnie týchto zdrojov na dispečing v KMET Handlová.
V rámci 3. stavby znova v samostatnom projektc budeme riešiť opravu existujúcích OST v jednotlivých teplom
zásobovaných objcktoch v meste Handlová.
Novó zariadenia budú prevádzkované celoročne a budú zabezpečovať výrobu elektriny a tepla pre UK a TV pre
cxistujúce odbery tcpla v mcstc Handlová.

Pripoiiiienka č. 6 : Žiadam doplniť zámer o exaktné hodnotenie vplyvu na ovzdušie výpočtom,
V zmysltí prcdchádzajúccho textu Nové vonkajšie rozvody tepla a VST napojíme na už existujúce zdroje tepla HE,
s. r. o. Handlová, viď tcxt vyššie a výhľadovo na pripravovaný nový zdroj ORC v existujúcich priestoroch bývalého
objektu splyňovania v arcály Baňa Handlová, (v tomto časeje v spracovaní nová EIA na tento zdroj a bude podaná
na OU Prievidza OSZP, samostatným projektom a samostatným stavebným konaním). Tento zámer bude podaný
aj s vypracovanou cmisnou štúdiou nového zdroja tepla, kde bude zdokumentované exaktné hodnotenie vplyvu na
ovzdušic výpočtom.
Rcalizácia a financovaníe tohto projektu bude samostatné, a bude závislé na možnostiach získania nenávratncho
ňnančnóho príspevku MŽP SR.
Realizáciou tohto zámeru dosiahncmc, úsporu cmisií C02 eq. 5 458,48 t/rok
(oproti priemei-u existujúcich ovcrených emisií za obdobie rokov 2016-2019), náhrada fosílneho paliva ZP v exist.
PK., palivoin Biomasa v navrhovanoin novom zdroji tcpla ORC.
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Pripomicnka č. 7 : nicje dostačujúcc hodnotenic vplyvu na obyvatcľstvo a urbánny komplcx, nicjc výpočtom pre-
ukázaná jcho energetická cťcktivita (hospodárnosť) ani ekologickosť, Ziadam doplniť zaincr o cxaktne hodnotcnic
vplyvu na obyvatcľstvo a urbárny komplcx výpočtom.
Hospodárnosť budc dosiahnutá až po realizácii Stavby 1, ktorá niejc prcdmctom zámcru ricšiaceho len rozvody
tcpla (Stavba 2). Hospodárnosť sa budu „cxaktnc" preukazovať v ďalšoin záincrc EIA na Stavbu 1. po realizacií
potrcbných pricskumov.
Ekologickosť spočíva v konečnom cicli, ktorýmjc náhrada fosílneho paliva (zemného plynu) spaľovancho priamo v
obývaných častiach mcsla obnoviteľnými zdrojmi (biomasa) energic prostredníctvom najlepšcj dostupncj tcchniky,
vyrábanej miino obytných zón, na bázc domácich zdrojov.
Uvcdcnc prínosy sú zvýmznené súčasnou ccnovou krizou cncrgií, ako aj pcriodicky sa opakujúcou, politicky pod-
micncnou neistotou bczpečnosti dodávok zemného plynu. Ustup od spaľovania zemného plynu prc účely výroby
toplajc najnovším konccptom stratcgie EU, ktorý by mal byť lcgislatívne pripravcný najar 2022, prc pcrspcktívu
do roku 2040.

Pripomienka č. 8 : Ziadam doplniť zámer o hodnotcnic zámeru s variantnýmí riešeniami,
SIaEA, opcračný program kvalita živolnóho prostrcdia v zastúpení MŽP SR VYHLÁSILA, 73. Výzvu na prcdkla-
danic žíadostí o poskytnutie nenávratného ňnančnóho prťspcvku. Otvorená 19. 11. 2021 do vyôei-pania vyčlencných
finančných prostricdkov na výzvu. Výška finančných proslricdkov 15 mil. €, inlenzita pomocí 85% oprávncných
invcstičných nákladov.
V tomto zmyslcjc projekt, zámcľje navrhovaný a variantné ríešcnia nic sú uvažovane.

Tcnto zámcr rieši realizáciu nových rozvodov tcpla prc dosiahnutic vysokoúčinncj kombinovanej výroby tepla a
clcktriny t.j. „CZT KMET Handlová". Projcktje navrhovaný prc získanic nenávratncho finančncho príspevku MŽP
SR, opcračný program kvalita životncho prostredia, výstavba, rckonStrukcia a modemizácia rozvodov tcpla, podpora
vysoko účinncj koinbinovanej výroby ttípla a clcktriny na základc dopyhi po využitcľnom teple, Schéma štátncj
pomoci na podporu výstavby, rekonštrukcic a modcrnizácic rozvodov tcpla.
Zdrojom tepla prc novó rozvody tepla a VST v cxistujúcich PK, 8 ks plynové teplovodnc kotolne, PKl a Iks KGJ,
PK 3, PK4 a 1 ks KGJ, PK5 a 1 ks KGJ, PK8, PK10, PK13 a PK15 budú :
- Existujúcc zdrojtí tcpla ťy. HE, s. r. o. 1 ks Biomasový kotol a 2 ks KGJ.
- Výhľadovo, nový cnergctický zdroj tcpla a clcktriny ORC, palivo biomasa, tcplotný spád 100/60°C.
Uvažovaný nový energctický zdroj lepla a clektriny ORC, palivo biomasa, tcnto budc ricšený v rámci sainostatncho
posudzovania EIA, (v tomto časc jc v spracovaní nová EIA na tento zdroj a budc podaná na OU Prievidza OSZP,
samostatným projcktom a samostatným stavcbným konaním). Rcalizácia a fínancovanic tohto projektu budc samos-
tatné, a budc závisló na možnostiach ziskania nenávratnóho finančného príspevku MŽP SR.

Pripomienka č. 9 : Ziadam navrhnúť a zabezpcčiť v spolupráci s mcstom návrh upotrcbenia cl. cncrgic v mieste
výroby tcjto cncrgie, PK 1,4,5
Vzhľadom na prcvádzkovó paramctre a rcgulačnó vlastnosti cxistujúcich zdrojov tepla HE, s. r.o. Handlová, K.MET
Handlová a výhľadovo navrhovancho nového zdroja ORC zariadenie, navrhujemc nasledovnó prcvádzkové režimy
zariadenia:

Voľba chodu encrgctických zdrojov ORC zariadcnic, KGJ, BK a PK. z micstnosti obsluhy zariadcní z DISPEČIN-
GU na diaľku a micstne požadovanó úkony obsluhou zariadcní, prioritnc podľa požiadavky tcpetného výkonu do
vykurovacej sústavy.
Zdroje tepla ktoré budú pracovať do SCZT:l ks ORC, 5 ks-KLGJ, 1 ks biomasový kotol VESCO a Plynové Kotle
v micstach spotrcby tcpla v mestc Handlová, Zdroje budcme prcvádzkovať v zimc podľa potreby tepelnóho výkonu
do SCZT vykurovacej sústavy KMET Handlová.
Prioritnc budc v chode Iks ORC (palivo biomasa. drcvná šticpka) a 5ks KGJ (palivo ZP), a potom 1 ks biomasový
kotol VESCO a nakoniccjcdnotlivó PK v miestach spotreby tepla.
Týmto manazovaním, dispcčerským riadením výroby tcpta a clcktriny v sústave CZT KMET Handlová dociclimc
dosiahiuitic vysokoúčinncj kombínovanej výroby tepla a elektriny, a zároveň zabczpcčíme priorítnú prcvádzku KGJ
a spotrebu cl. cncrgic v micstc výroby olcklriny v cxistujúcich PK 1,4,5.
Takto navrhovaný projckt prcdstavujc vybudovanie najmodemejšieho systému kombinovanej výroby tcpla a el.
cncrgic v kombinácii s cxistujúcimi plynovými kotolňamí, pre cxistujúce odbery tcpla mcsta Handlová, SCZT
KMET Handlová. Zariadenia budú prevádzkované cctoročnc a budú zabczpečovať výrobu elektriny a tcpla prc UK
a TV prc cxistujúce odbery tepla v mcstc Handlová.
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Stanovisko OU Prievidza, OSZP:

OU Prievidza, OSZP sa zaoberal pripomienkami dotknutej verejnosti Ing. Milanom Obrkom, uvedenými v odôvod-
není tohto rozhodnutia. Všetky pripomienky dotknutej verejnosti boli zodpovedané navrhovateľom v doplňujúcich
informáciách zo dňa 31 .01. 2022. Pôvodný zámer Výstavba, rekonšti-ukcia a modemizácía výroby tepla a rozvodov
tepla v meste Handtová, Stavba 2 Vonkajšie rozvody tepla, bol dopracovaný a doplncný o Stavbu 1 Zdroj tepla a
etektrickej cncrgic. Stavba 1 Zdroj tepla a elektrickej encrgie rieši pripomienky dotknutej verejnosti.
Projekt prcdstavuje najmodernejšiu vysokoúčinnú kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energíe preferovanú
európskou a národnou legislatívou. Zásadným prínosomjc prechod na obnoviteľné zdrojc encrgie (drevnú štiepku),
eliminácia ] 00%-tnej závislosti od zemného plynu, a eliminácia produkcie prekurzorov skleníkových plynov. Ušet-
rcná potreba zemného plynu bude 89,42% prcdstavuje úspory emisií C02 vo výškc cca 5 431 t/rok. Dopad na oby-
vateľstvo a životnó prostrcdic sa venujú kapitoly IV. 3. až IV. 6. Porovnaníe znečístenia ovzduäia navrhovaného a
nulového variantu, ako aj rozptyl emisií je predmetom Rozptylovej štúdie. Bola spracovaná akustická štúdía, kto-
rá preukázala, žc nebudú prekročené hodnoty hluku. Cena za tcplo bude určená Uradom pre reguláciu sieťových
odvetví, tak ako u všetkých ostatných obyvateľov SR. Navrhnuté ine alternatívy zásobovania teplom sa ukázali
ako ekonomicky nevýhodné (slneČné kolektory a fotovoltaika i-ia strechách kotolní ako prípadný doplnkový zdroj)
až nereálne (slncôné kolektory a fotovoltaika ako plná náhrada by si vyžiadala voľnú plochu o vcľkostí až 16 ha
a cnormnc investične náklady). Možnosti vetemcj a geotermálnej energie v lokalite nie sú preskúmané. Výmena
kotlovej techniky za kondcnzaínújc investiône náročná, nemá zodpovedajúce výkony, a bolo by ich potrebné pre-
vádzkovať celoročne, aby sa využilí ich kondenzačné vlastnosti.
Požiadavka variantného riešeniaje pri umiestneni kotolne vo vnútri areálu navrhovateľa v danej lokalite, kde nad-
väzuje na cxistujúce výrobné a tcchnologické riešenie neopodstatnená.
Navrhovaná zmcna palivovej základne má rozmer;
-ekologický - ústup od vyčei-pateľných zdrqjov fosílnych palív (zemného plynu) s prechodom na obnoviteľné zdroje
(drevná štiepka), a tým obmedzenie produkcie prekurzorov skleníkových plynov, ktoré sú jednou z pričin spôsobu-
júcich klimatickc zmeny,
-ekonomícký - prechod na lacnejšie domáce zdroje,
-sociálny - zvýšenie zaniestnanosti vo sférc lesncho hospodárstva v podmienkach obmcdzenia možností po útlmc
ťažby uhlia,
-politický - zníženie závislosti od zahraničných zdrojov politicky nestabilného východného bloku.
V zákonc stanovenom termíne, rcsp. do tcrmínu vydania tohto rozhodnutia Ing. Milan Obrk nedoručil Okresnému
úradu Pricvidza, OSŽP svoje písomné stanovisko.

8. 3. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava zastúpenc Marcelom Slávikom, predseda,
listom s názvom „Závaznč stanovisko k predmetnému konaniu, doručený prostredníctvom úradného portálu verejnej
správy slovcnsko.sk dňa 19.09.2022, v ktoroin uvádza:
ZDS zotrváva na vyjadreniach uplatnených v pôvodnom konaní a žiada úrad, aby sa s nimi vysporiadal a rozhodol
o nich v súladc so zákonom a tak, aby realizoval právo verejnosti na priaznivé životné prostredie podľa šiestej časti
druhej hlavy Ustavy SR (https://www.slov-lex. sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/20170601.html#predpis.hIava-
di-uha.oddicl-sicsty), právo na blahobyt v zdravom životnom prostredi a informácie o životnom prostredí podľa
Aarhuského dohovoru (https://www.slov-lex. sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/43/20060204) a umožnilo verejnos-
ti prístup k vcrcjným službám v zmysle zásad dobrej spráyy vccí verejných (https;//www.ombudsman. europa.eu/
sk/pubIicatioiVsk/3510). Rozsah, účcl a podstata záujmov vcrcjnosti boli zrozumitcľne a dostatočne formulované
v zisťovacom konaní (https://www. enviroportal. sk/sk/eia/dctail/vystavba-rekonstmkcia-modernizacia-vyroby-tcp-
la-rozvodov-tepla-v-
mcst-1 ahttps://w\vw. enviroportal. sk/sk/cia/dctail/vystavba-rekonstrukcia-modernizacia-vyroby-tepla-rozvodov-
tepla-v-mcst), ktorými sa v dôsledku poslednej vety §24 ods. 2 zákona EIA (https;//www. slov-Iex. sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2006/24/20211101. html#paragraf-24. odsek-2) zárovcň tíeto záujmy na životnom prostredí prená-
šajú do povoľovacích konaní. Žiadame úrad, aby o nich rozhodol tak, že budú právnc chránené podľa §4 ods.l
písm. c resp. §10 ods. 2 písm. c stavcbnej vyhlášky č. 453/2000 Z. z. (https://www. slov-lex. sk/pravne-
prcdpisy/SK/ZZ/2000/453/20010101).

Vyjadrenie v procese EIA k zámeru Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výroby tepla a rozvodov v meste Hand-
lová, Stavba 2, domčený e-mailom poštou aj prostrcdníctvom úradnóho portálu verejnej správy slovensko.sk dňa
19.01.2022, v ktorom uvádza naslcdovnó pripomienky
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a) zistiť, opisať a vyhodnotiť priamc a nepriamc vplyvy navrhovaného stratcgickóho dokumcntu a navrhovancj
činnosti na žívotnc prostrcdic,
b) objasniť a porovnať výhody a ncvýhody návrhu stratcgického dokumcntii a navrhovanej činnosti vrátanc ich
variantov a to aj v porovnaní s niilovým varíantom,
c) urciť opatrcnia, ktorc zabránia zncčisťovaniu životncho prostrcdia, zmicrnia zncčisľovanic životncho prostrcclia
alebo zabránia poškodzovaniu životnóho prostredia,
d) získať odborný podklad na vydaníc rozhodnutia o povoleni činnosti podľa osobitných prcdpisov. Žiadame, aby
vydanó rozliodnutic opísalo a zrozumiteľnc vysvctlilo priame a ncpriamc vplyvy na životnč prostredic, objasnilo a
porovnalojcdnotlivó varianty a určilo cnviroľimcntálnc opatrcnia a právnc záväzným spôsobom ich ukotvilo prc na-
slcdujúce povoľovacic proccsy. ZaLijíma nás najmä hľadisko ochrany a obnovy biodivcrzity, budovania zelcncj in-
fraštľuktúi-y ako súôíisti zámcru a širšieho úzcmia, z hľadiska ochrany vôd a z hľadiska rcatizácic Programu odpado-
vóho hospodárstva SR. Týmto súčasnc prejavujcmc záujcm na predmctncj činnosti v zmyslc §24 ods. 2 zakona EIA.

Z hľadiska budúcich vplyvov nás zaujima, akým spôsobom bude navrhovatcľ rcagovať na klimatickú krízu a jcj
prejavy; zauji'ma násjcho plán zelcncj transfonnácic svojcj činnosti a znižovanic uhlíkovcj stopy a využívanie ob-
novitcľných zdrojov cncrgic. Zaujíma nás, akým spôsobom budc rcagovať na uvedcnó ckologickc a cnvironmentál-
nc krízy a výzvy a to zodpovedaiiím naslcdovných otvorených otázok:
1) Podľa viaccrých názorov [tu], [tuj, Slovensku hrozí tzv. pasca stredných príjmov:
Na druhej stranc Slovensko čclí najbližšic dcsiatky rokov ncuvcritĽľnc obrovskcj ekonomickcj výzvc. Idc o výzvu,
aku ncpadnúť do pascc strednopríjmových krajín. Zdrojom slovenského rastu za poslcdných dvadsať rokov bol
práve obchod a vývuz. Slovcnsko ncprodukuje vcľmi inovatívnu pridanú hodnotu. Ako budcmc ckonomicky rásť
- a už sa to dcjc -, konkurcnčnc výhody začnú klesaf. Ak ncbudú nízkc mzdovó náklady, už ncbudtíinc dostatočnc
konkurencicschopní. Idc o najväčšiu ^menu. ktorá nastanc v slovcnskcj ekonomikc v najbližšom dcsaťročí a klorá
budc mať dčslcdky na politicki'i mapu krajiny, no žiadcn politik o nej nchovorí. Idc o lo, ako zmcniť ekonomický
modcl SIovcnska a pľcjsť od nízkonákladovcj pricinysclncj výroby a zahraiiíčiicho vývozu na udľžatcľncjšiu tormu
rastu, ktorá gcncmje vyšäiu pridanú hudnotu a iiiovácic. Ide o to, ako urobiť zo Slovcnska krajiiiu. ktorá ľuďom
puskytnc niclcn akúkoľvck novú prácu, alc kvalitnú pracu a prílcžitosti, pre ktorc slovenský talcnt ncbudc musicť
utckať do zahraničia. Jc mi ľúlo, žc o tcjto kľúčovej otázke slovenskcj budúcnosti sa v slovcnskcj politike vcľmi
nediskutuje.
ZDS v ráinci Európskcj zelenej dohody (https://ec.cut-opa.eu/iľifo/stratcgy/priuritics-2019-2024/curopean-
grccn-dcal_sk) je potrcbné nastaviť transfoľmáciu liospodársiva na ckologickom princípc; žiydainc iiavrhovatcľa
vysvctlit'Jeho príspevok k budovaniu ckologickcho a inovatívncho hospodárstva.
2) ZDS tvrdí (podobnc ako Európska komisia) žc ckonomika ncinusi byť v rozporc s ckológiou alc majú sa vzájomne
dopiňať; ako sine opakovaiic uvicdli, toto jc dokonca ústavným princípom, kcorý sa doterax iicdarí pliie naplňat.
PredscdaZDSjc autorom intcrprctacic ľozvinutiapľodukcncj ľunkcic Y(X)-=f(C)-+f(L)+f(A); t.j. produkcia su rovná
kombinácii ťunkcii výrobných faktorov kapitálu, prácc a pôdy. Nazdávamc sa, žc tak ako kapitáljc nositeľom trhovcj
ekonomiky, práĽajc nositcľom sociálncho rozincru, tak pôdajc nositcľkou cnviľonincnlálncho rozmcľu. ZDS tak
prcsadziijc myšlienku zclcncj transformácie hoiipodárstva lak, aby bola konkurcncicschopnou modcrnou ckonomi-
kou s tým, žc tňto transformáciu vidímc prostľicdkami ekologického zlcpšovania niclcn samutncho prostrcdia, alc
aj ckologizácic samotncj výroby. Iným slovom, konkurenčnú výhodu môžc ziskať tcn, ktorý vhodnc invcstujc du
životnóho prostrcdia, čo sa mu súčasnc vráti iia produklivitc a tcda v koncčnom dóslcdku na hospodárskom výslcd-
ku. Ntíopomcnulcľnou skutočnosťou jc aj to, žc takto sa súčasnc gcncmjc aj sociálny u trhový mst. Slovensko t;ik
môžc získať naskok právc v ľozhodujúccj katcgórii nadchády. íijúccho obdobia a toje dôraz iia živolnc prostrcdic.
Inspiráciuu nam môže byť historický i-ULtný banský pricmyscl v Krcmnicku, ŠliavnÍĽku, lui Spisi a (icľncri, ktorý sa
nespolichal na fosílnu cncrgiu alc na udržateľnc ronny cncrgie (zväcsa tujcliy a inc fbnny vodnej encrgic). Žiadiimc
navrhovatcľa, aby navrhol opalrenía, kloiymi prispcje k zclcncj transtbrniácii Iróspodarstva ;ij cclcj spoločnosli /.u-
loženej na inováciách a Euróspkcj ..'clcncj dohodc (https://cc. cuľopa. cu/inro/slľalcgy/pľioriiics-2019-2024/cuľopL;-
an-grccn-dcal_sk); žiadame únid, aby takctó opatreniu určil ako závaxnó podinicnky ro/.hodnutia.
3) Európska komisia pľipravujc balíčck cncrgetických rcľoricm popularizovanýcli poi.1 nazvoin „Fit ľor 55" (littps://
www.consilium. ciiropa.cu/sk/policics/'t~it-í'or-55/), čím sa nazmičujc ambicia EU slať sa uhlíkovo neiitrňlnyin kuiili-
ncnlom. Žiadamc navrhovatcľa. aby uvlcdol oputi-cnia, kloi-ými navrhujc prispieť k lejlo snalic v rámci svojho /ú-
mcru. Bližšic vysvcttcnie nájdetc v odbornoin clanku (https://cuobsci-\'cr. com/climutc/152419).
4) EnergctÍĽká eľektivita budovje koniplcxná tóma. ktora iná najctlnej strane zabe/pcčiť znižovanic uhlíkovcj sto-
py budov a na stranc druhcj pomôcť vlastníkom a prcvádzkovaicľoiii budov T'nižoviiť naklady na pícli pľĽvádzku.
Približne tri štvrtiny budov v ťurópe nic sú cncrgcticky cťektívnc. Buclovy v KU sputrcbLijú ;isi 40 perccnl encľgic
a vyprodukujú 36 pcrccnt cmisii sklcnikových plynov. Zvýscnie ich encľgťlickcj cteklívnosti by prinicslo úspoi-y aj
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pomohlo zabrzdiť klimatické zmeny. Roku 2030 by mali všetky novopostavcné budovy produkovať nulové emisie;
pričom do tejto kategóric spadajú aj rckonštrukcie budov. Pri rekonštrukciách je dôraz na kvalitu a hÍbkové systé-
mové rekonštrukcie.

Obnova budov jc jcdným z pilierov slovcnského Plánu obnovy a odolnosti, ktorý ma zabezpeéiť zotavenie sloven-
skcj ekonomiky z pandémic COVID-19 a zároveň ho nasmerovať k uhlíkovcj neutralitc. Preukázanie splnenia tej-
to požiadavkyje teda vo vcrejnom záujme ako aj v záujme zabczpečenia konkurencieschopnosti Slovenska ajeho
hospodárstva prostredníctvom znižovania prevádzkových nákladov spojených s budovami.
Viaccj infomiácií ako aj infoiTnácie o pripravovanej energetickej smemici: https://euractiv. sk/scction/klima/ne-
ws/nova-sincmica-urci-povinne-energeticke-standardy-aj-pre-existujuce-budovy/. V dôslcdku požiadavky na udr-
žatcľnosť klimatickcj infmštruktúiy je prí fínancovaní z európskych zdrojov potrebné už dnes prcukázať splnenic
budúcich požiadavok, aj keď dnes cšte nieje legíslatívne podchytené.
5) Glasgowská konfcrcncia a odbomý panel konštatoval, žc dynamika klimatickej krízy sa od Paríž-
skej konfcrencie eätc zhoršila (zrejme hystériou navyšovania zaťaženia životného prostredia, kým to eš-
te nie je zakázanó). Preto je nevyhnutné okamžite prijať účinné opatrenia na zabezpečenie dosiahnutia cie-
ľov COP26 (https://e.dcnnikn.sk/2608713/je-cas-na-niidzovy-rezim-co-sa-stalo-na-klimatickej-konfercncii-v-glas-
gowc-a-co-to-znamcna-prc-slovcnsko/); žiadame uviesť a vyhodnotiť účinnosť prijatých opatrení na dosiahnutie
týchto cieľov.
Na Slovensku to znamená, žc Slovenská klíma sa zmení ešte viac ako doteraz, nadobudne značne stredomorský cha-
raktcr podobný dnešncmu Choi-vátsku (https://spravy,pravda. sk/domace/clanok/599783-klimatolog-fasko-v-idc-o-
pravdu-sloveiisko-budc-mat-pocasie-ako-vnutrozemie-chorvatska-a-bulharska/). Aké adaptačné a mitigačné klima-
tické opatrcnia zámer implemcntujc?
6) Zákon Č. 79/2015 Z.z. o odpacloch v znení neskorších predpisovje základným legislatívnym nástrojom odpado-
vého hospodárstva. Podľa hierarchie odpadového hospodárstva je zneškodňovanie odpadu až na poslednom mies-
te v prioritách nakladania s odpadom. Reálne jc to však na Slovensku najčastcjšie používaný spôsob nakladania
s odpadom. Príčinou tohto stavu je prcvažne lineámy ekonomický model súčasnej spoloônosti. Ťažíme prírodné
zdrojc, odnášamc ich na opačný koniec sveta, kde sa z nich vyrábajú výrobky. Tie sú distribuované do ďalších kútov
sveta, kdc ich spotrcbitelia kúpia, použijú a vyhodia. Tak vzniká odpad a suroviny vo forme produktov končia na
skládkach, v spaľovniach či pohodcnc vo voľncj prírode.
Žiadame v projckte ricšiť výrazný odklon od zneškodňovania odpadu skládkovaním v súčasností (líneáma ekono-
mika) a posunutie odpadoveho hospodárstva smerom k modelu založenom na církulámej ekonomike - pomocou
účinného zhodnocovania matcriálov v odpade. Takto sa výrazne minímalizuje odpad a náklady na vstupné materiály
í cnergiu, potrebnc prc výrobu nových výrobkov. Navrhovaná činnosť prispicva k plneniu cieľov v oblasti triedenia
a recyklácie komunálnych odpadov, ktoré ako členská krajina EU musíme splniť: do roku 2035 budeme triediť a
recyklovať 65 % komunálnych odpadov,v roku 2035 bude skládkovaných iba 10 % komunálnych odpadov.

Ziadame, aby zmicrňujúcc opatrenia určené v rozhodnutí ako záväzné podmienky podľa §29 ods. 13 zákona EIA
obsahovaliaj:
I. prvky zelencj ínfraštruktúry a obnovy biodivcrzity podľa §2 písm. zh až zj zákona OPK. č. 543/2002 Z.z.
II. opatrcnia ochrany vôd podľa §5 až §11 Vodného zákona
III. opatrenia rcalizácíc Programu odpadovcho hospodárstva
IV. opatrenia realizácic obehového hospodársrva Pri určení týchto opatreníje treba v zmysle §29 ods. 3 zákona EIA
vychádzaťaj z návrhov verejnosti; Navrhujeme, aby navrhovateľ akceptoval nasledovné opatrenia (ktoré sa v praxi
osvedčili ako tzv bcst available techniques - BAT - krajinných cnvironmentálnych opatrení) alcbo sáin navrhol
k nim lepšíu altematívu rcsp. riešeníe, ktoré dané environmentálne oblasti splní lepšie/vhodnejšie a to na základe
výslcdkov požadovancho krajinného hodnotenia. V rámci doplňujúcej informácie žiadame komparatívnu analýzu
výhod a nevýhod a zdôvodnenie výsledného vybraného riešenia. Nami navrhovanc štandardné riešenia tvoriace
základ odbomcj diskusic o cnvironmentálnych opatreniach sú:
1) Pri vyhodnocovaní vychádzať z nášho zoznamu kritórií nášho vyhodnocovania envirorunentálncj kvality projek-
tov (nie je potrcbné ho osobitne vyhodnocovať), ktorý predstavuje návod a inšpiráciu; prí hodnotení projektov vy-
chádza aj z kritórií a hľadísk uvcdcných v tomto zozname. Je to akýsi check list kvality a dobrej environcmntálnej
prípravy projektu; keď si budcte klásť otázky tak, ako si ich kladieme v ZDS, pochopíte ďalšie envíronmentálne
súvislosti a previazanosť jednotlivých zložick životného prostredia ako aj kumulatívnosť a synergíu vplyvov na
životné prostredic. Kritériá cnvironmcntálnej kvality prqjektov nájdete tu: https://enviroportal. org/portfolio-items/
vscobecne-pripomienky-zds.
2) Používať v inaximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; v rozhodnutí konkrétne uvicsť aké
recykláty a ako sa v zámere použijú.
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3) Projcktant projcktovú dokumcntáciu pre úzcmnc a stavcbnó povolcnie spracujc tak, aby splňala mctodiku Európ-
skcj komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCli
OPATRENI PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÔPE (http;//nwrm. cu/guidc-sk/filcs/assets/basic-html/indcx. html#2).
Nakladanic s vodami, zabezpcčcnic správneho vodného rcžimu ako aj vysporiadaníe a s klimatickými zmenami
jc komplexná a systematická činnosť: v zmyslc §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č. 543/2002 Z.z. sú právnickc osoby
povinnč zapracovávať opatrcnia v obtasti žívotnóho prostrcdia už do projektovcj dokumcntácic. Spôsob ako sa daná
problcmatika vyricši jc na rozhodnuté navrhovatcľa, musí však splňať istó kvalitativnc aj tcchnické parametrc, viac
k tejto témc napr. : http://www.uzeiniiĽplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchovcho-odtoku-v-mcstach. Vo
všcobecnosti požadiijcmc rcalizáciu tzv. dažďových záhrad.
4) Pľispôsobiť projekt okolitcj vcgctácií a environmcntálncj divcrzite; a to najmä vhodnými veyctačnými úpravami
nczastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami na základe výpočtov podľa Vodncho zákona, realizáciou zc-
lcncj infraštruktúry podľa §48 zákona OPK č. 543/2002 Z.z. Táto zclcná inlrašti-uktúra by mala mať formu lokálncho
parčíka, ktoiy budc vhodnc začlcncný do okolitóho územia a podľa prevádzkových
inožnosti voľnc prístupný zo všetkých sinerov; okrem environmcntálnych ťunkcií budc plniť aj účcl pre oddych
zamcstnancov a návštcvnikov areálu; súčasťou parčíkaje aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska stavcbnóho
zákona sa jcdná o stavcbný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodnc začleňujc zámcr do biodiverzity
okotitého úzcmia, Sadovc a parkovó úpravy rcalizovať minimálnc v rozsahu podľa prímčky Štandardy minimálncj
vybavcnosti obcí (https://www. mindop. sk/ministcrstvo- 1/vystavba-
5/
uzciTinc-planovanic/nictodickc-usmcrnciiia-oznainenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalncj-vybavcnosti-ob-
ci-pdf-l-95-mb) a podľa tcjto metodiky spracovať dokumcntáciu pre územne aj stavcbnc konanic.
5) Na horizontálnc plochy (najmä strechy) požadujcmc biosolámcj strechy - koinbináciu vegetačncj strcchy a so-
lárncho fotovoltickcho systcmu. Tieto dvc tcchnológic môžu prispicť k udržatcľnému rozvoju budov a k znižovaniu
cmisií sklenikových plynov. Kcd' sú tieto tcchnológic na strcchc kombinované, vylcpšujú teplotcchniku budov a
zvyšujú efcktivnosť výroby z fotovoltických článkov vďaka chladiaccmu efcktii ktorý vyvolávajú, zároveň majú
protihlukovú funkciu. Súčasne žiadaine o kvantifíkáciu predpokladaných množsticv neutralizovaných cniisií C02
ako aj príspcvok k cncrgctickej efcktivite budovy v dôslcdku aplikácic tohto systómu.
V zmystc princípu lead by example odkazujemc, žc tento system sa v praxi ukazuje ako BAT (bcst available techno-
logy), ktorýďihoiJobú snahu ZDS o aplikáciu vcgctačných stricch doplnil o fotovoltické články a tcda spojil výhody
zcloicj strcchy s výhodami fotovoltiky (https://www. cnviroportal. sk/sk/'cia/dctail/ccntrum-
cncrgctickcho-biologickcho-zhodnotcnía-odpadu-martin).
6) Implcmentovať Akčný plán pre obehovú ckonomiku (https://cc. curopa. cu/ciivironment/stratogy/ciľcular-
cconomy-action-plan_sk).
7) Navrhovatcľ vysadí v mcstc Handlová 50ks vzrastlých drcvín a to na vcrcjných priestranstvách v obývaných
častiacli incsta po dohodc s orgánoni ochrany prírody v zmyslc Dokumcntu starostlivosti o drcviny.
S) Vyhodnotíť umicstncnie zámcru z hľadiska tcpelncj mapy spracovancj sa-
telitným snímkovaním (infraČcrvené snimkovanic voľne k díspozícii zo satelitu
LANDSAT-8: https://www. usgs. gov/ccntors/cros/sciencc/usgs-cľos-archivc-landsat-archives-Iandsat-8-oli-opcra-
tional-land-imagcr-and?qt-scicnctí_center_objects=0#qt-science_ccnter_objects) a porovnať s mapou vod-
iiých útvarov (https://www.tíca.curopa.eu/data-and-maps/datíVwise-wfd-spatial-l), mapami sucha (http://
www.shinu. sk/sk/?page=:2166) ako aj s mapami zrážok a tcploty vzduchu (http://www. shmu. sk/sk/?
pagc-=] &id=klimal mcsaciicmapy); na zakladc ich vyhodnotcnia navrhnúť vhodnc adaptačnó a mitígačnč opatrcnía
podľa stratcgickóho dokuinentu Slovcnskcj republiky "Stratcgic adaptácic Slovenskcj republiky na nepriaznivé dô-
slcdky zmcny klimy" schválcný uzncscníin vlády SR č. 148/2014 do naslcdujúcich stupňov projektovcj dokumen-
tácic projcktu.
9) Používať pi-vky intcligentných budov na cfcktívnc nakladanic s cncrgiami (dynamickc ríadenic chtadcnia/kúre-
nia, spätná rckuperacia tcpla z výroby, používanic fotovoltiky na aspoň čiaytočnó vykiytie cnertgetických potrieb a
aplikacia mikrogrid systemov, tcpclnc čcrpadlá).
10) Prcukazať poiiživanic výhradnc zclenej elcktriny (napr. ľormou tzv. zclcncho ccrtifikátu).

Oki-esný úrad Pricvidza, OSZP vyzval navrhovateľa lístom zo dňa 21. 09.2022 pod č. OU-PD-
OSZP-2022/011090-044 o doplňujúce infonnácic na objasneníe pripomicnok vyplývajúcich zo stanovisk doi-učc-
ných v proccse posudzovania.

Doplncnic informácií doručil navrhovateľ dňa 29. 09.2022 Okrcsnému úradu Prievidza, OSŽP
Stanovisko navrhovatcľa k pripomienkam zo dňa 18. 01.2022;
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Vyjadrcnic č. 1: Pre navrhovanú činnosť niejc zatiaľ vydanc koncčnó rozhodnutic vo vcci. Pokladom budc Zámcr,
kde sú otázky biodivcrzity, zclenej infraštrukrúry, ochrany vôd a odpadového hospodárstva riešené, ako aj stanoviská
a podmienky, ktoró vzídu zo stanovísk kompetentných orgánov.
Vyjadrenie č. 2; Konečným cieľomjc rozšírenie využívania obnoviteľných zdrojov cncrgic (biomasy) na výrobu
tcpla, čoje reakciou na klimatíckú krizu ajej prejavy aje zelenou transformáciou činnosti, pri znižovaní uhlíkovej
stopy. Zmcnou palivovej základne sa ročne ušetria emisie C02 vo výškc 5 431 ton. Projckt splňa kritériá rastu s
vysšou pridanou hodnotouje inovatívny, a predstavuje najmodemejšiu vysokoúčinnú kombinovanú výrobu tepla
a clcktrickcj cncrgie (inovácia najlcpsou dostupnou technikou) preferovanú a podporovanú európskou a národnou
Icgislativou.
Ekologické parametre, najmä z hľadiska imisných príspevkov znečisťujúcich látok v ovzduší vo vzťahu k ľudskcmu
zdraviu, sú prevcrcné odbornou štúdiou ako bczproblémové. V rámci posúdcnia vplyvov na životné prostredie nic
jc zistený žíadny konflikt Projcktu s predpismi na ochranu jcdnotlivých zložiek životného prostredia a ochranu
ľudského zdravia.

Navrhovanými tcchnológiami vyššej generácie sa dosiahne vyššía energetická účinnosť a tým aj výrazné úspory
palív a tcda aj ccny tepla.
K.onštatujcmc, žc Projcktje požadovaným príspcvkom k zclcnej transformácii hospodárstva založcnej na inováciách
ajcv súladc so spomínanou Európskou zelenou dohodou.
Potrcbnó jc alc brať do úvahy aj primáme problémy, ktorými je v súčasnej geopolitickej situácii problém vôbec
získať nejaký zdroj paliva na výrobu tcpla.
Vyjadrcnic č. 3: Navrhovaný Projekt niejc v konflikte s pripravovanými encrgctickými retbrmami EU, ale naopak.
Ustup od spaľovania zemného plynu pre účely výroby tcpla bol konccptom stratégic EU s plánom legislatívnej
prípravy najar 2022, pre perspektivu do roku 2040, a to eŠte pred vznikom energetickej ki-Í2y. Navrhovaný Projekt
s vysokou mierou znižcnia spotrcby zemného plynu (oproti existujúcemu stavu až o 89,4%) príspieva k posledným
aktuálnym záväzkom SR v rámci požiadavky komisie EU na zníženie spotreby zemného plynu o 1 5% oproti pô-
vodnej spotrebc, nielen kvôli konceptu ústupu od spaľovania zemného plynu pre účely výroby tepla, ale hlavne pre
vyríešenic divcrzifikácic dodávok do krajín EU mimo zdrojov z Ruska.
Vyjadrcnic č. 4: Invcstičným zámerom je centrálne zásobovanie teplom časti mesta Handlová (vybudovanie von-
kajších rozvodov tcpla z novcho energetickcho zdroja v areáli Bane Handlová). Z dôvodu viastnickych vzťahov
nemá investor žiadny dosah na riešenie stavebno-technického stavu budov, ktoré majú byť teplom zásobované.
Vyjadrcnic č. 5: Podľa výstupov z konfercncic OSN s názvom COP26 maju Štáty rok na prepracovanie svojích
plánov na ziniernenie klimatíckých zmien. Jedná sa teda o stratógiu štátu, čo presahuje rámec zámeru súkromného
invcstora obnoviť centrálne zásobovanie teplom v meste Handlová.
Slovensko ale má vypracovanú Stratégiu adaptácie SR na ncpriaznivó dôslcdky klímy - aktualizácia (2017), a k
nemu Akčný plán pre ímplementáciu Stratégie adaptácie SR na zmcnu klímy (2021).
Vyjadrenie č. 6: Problematika odpadovje podrobne riešená v kap. IV. 2. 3. spoločného zámeru na Stavbu 1 a Stavbu
2. Nakladanie so vzniknutými odpadmije navrhnuté plne v súlade s legislatívou a strategickými dokumentmi SRna
úseku odpadoveho hospodárstva, s dôrazom na opätovné využitic a zhodnocovanie odpadov.
Vyjadrenic č. 7: Uvedcné zdroje sú súkromnými portálmí s ponukou pre projektantov vypracovať environmentálne
štúdie ohľadoin kvantifikácie vplyvu budov na ich okolie. Predmctom zámemje centrálne zásobovanie teplom častí
mesta Handlová, nic budovy. MŽP SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán
štátnej správy na úscku posudzovania vplyvov na životné prostredie, má vypracované vlastné metodícké príručky
a usmerncnia, ktoré sú publikovanč na cnviroportáli (Informačnó zdroje - Enviroportál - žívotné prostredie onlinc
(enviroportal. sk)), a ktoró boli podkladom pre hodnotenie vplyvu na ki-ajinu a obyvateľov navrhovanej činnosti.
Vyjadrenie č. 8: Jedná sa o súkromný portál občianskeho združenia (ZDS). Riešitelia sa striktne riadia mechaniz-
mami zakotvcnými všeobecne záväznými prcpismi, strategickými dokumentľni a schválenými metodikami.
Vyjadrenic č. 9, Predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie sú rozvody tepla z nového energetického
zdroja. Používaťje možné len certifíkované materiály, vyplýva to 2 noriem.
Vyjadrenie č. 10 V dôsledku realizácie navrhovanej činnosti nevzniknú vody z povrchového odtoku.
Vyjadrenic č. 11 Zámcr na Projekt ricši problcmatiku zclene v kap. IV. 1. 7. a IV. 3. 7. Konečné slovo ohľadom sta-
vcbnélio objcktti sadových úprav ako náhrad za záber zelene, predovšetkým v zastavanom územi obce (pre Stav-
bu 2), bude mať Mesto Handlová. Parčik, alebo obvodová líniová zeleň v dotknutcj časti areálu Bane Handlová
sa ncplánujc (navrhovateľ bude len nájomcom budovy a dvora). Revitalizácia arcálu Bane Handlová, po ukončení
ťažobnej činnostije prcdmetom iných samostatných projektov, ktoré sú už schválené a realizované. Investor nemá
dosah na uvcdcnó ôinnosti.

Vyjadrcnieč. 12; Stavba2niejebudovou. VrámciStavby 1 budenavrhovateľnájomcomobjektu, ktorýbolnedávno
zrckonštruovaný. Objckt má sedlovú strcchu.
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Vyjadrcnic č. 13: Žiadna z tcin uvcdcncho dokumcntu ncsúvisi s navrhovanou iinnosťou. Ak má ZDS na mysli
problcmatiku odpadového hospodárstva, platí vyššic uvedené vyjadrcnic (bod 6) predchádzajúcej sckcie).
Vyjadrcnie č. 14: Opatrcnicjc akceptovateľnó, zárovcň platí vyjadrenie k bodu 4) tcjto sekcie.
Vyjadrenie č. 15: Požadovaný pricskumjc irelcvantný, rovnako aj citovaný stratcgický dokumcnt (je starý, od roku
2017 resp. 202] iná SR novó vyššic citovane strategie).
Vyjadrcnie č. 16: Uvcdcné technológie sú pre konccpt ccntrálneho zásobovania tcplom ncvhodnó. Podrobnejší roz-
borjc iivcdený v prílohc Ď. 7 Zámeru.
Vyjadrcnic č. 17: Biomasajc zdrojom zclencj clektriny.
Vyjadrcnic č. 18: Environmcntálnc aspckty sa prcvcrujú proccsom EIA. Tcnto prebieha v etapc pred povoľovacími
proccsini podľa stavcbného zákona a osobitných predpisov. Týmto postupom sa prednostne tcstujú ekologické zá-
ujmy. V procesc ĽIA má postavcnic verejnosti rovnoccnnú váhu ako stanoviská orgánov najednotlivých úsekoch
životneho prostrcdia. Prcdpokladámc, žc rozhodovanic vo vzťahu k vcrejnosti sa riadi v súlade so všctkými všc-
obccnc záväznými právnymi predpismi SR, v ktorýchje európskc právo implementovanó.
Vyjadrenie č. 20: Projcktje situovaný v intenzívne urbanizovanom pricstorc mesta a v opustcnom priemyselnom
arcáli. O biodivcrzite nemôže byť rcč. Zelené zmicmujúce opatrcnia budú realizovanó podľa požiadavick mesta.
Výroba tcpla na báze biomasy prispieva k riešcniu klimatickej krízy. Spaľovaním biomasy, ktorájc podľa curópskej
a národnej lcgislatívy C02 ncutrálna, sa ušctrí produkcia uhlíka v porovnaní so spaľovaním zemnóho plynu. Ušetrenc
cmisic C02 prcdstavuji'i 5431 ton C02 za rok.
Vyjadrcnie č. 21: K uvcdencmu sa nevyjadrujcmc. Navrhovatcľjc subjcktom energctického hospodárstva. Proccsom
EIA sa vcrcjnc záujmy životnóho prostrcdia prcvci-ujú. Aarhuský dohovor (o pristupc k informáciám, účasti vcrcj-
ností na rozhodovacom proccsc a prístupc k spravodlivosti v zálcžitostiach životnóho prostľedia) je v mcchanizmc
zákona č. 24/2006 Z. z. a ďalších prcdpisoch plnohodnotne zakomponuvaný. Pľtídpokladáinc, že zúčastnenč oi-gány
postupiijú v súladc so všcobccnc záväznýmí právnymi prcdpismi, v ktoi-ýchjc curópskc právo, vrátanc Aarhuskóho
dohovuni, implcmcntovanc.
Vyjadrenic č. 22; Plncnic ustanovcní zákonaje automatickč. Standardnc sa do podmicnok realizácic činnosti zapra-
cuvávaju všelky oprávncné a rclevaiitnc podmicnky, ktorč '/. proccsu EIA vyplynú.
Vyjadrcnic č. 23: Požiadavka ncsledujc nič viac ako proccs ĽIA určujc.
Vyjadrcnic č. 24: Bez komcntára.

Stanovisko navrhuvateľa k pripomienkam zo dňa 14.09.2022:
Vyjadrcnic č. 1: Pripomienka jc vcľmi všcobccná a lcgislatíva SR má uvcdcnc muchanizmy zakomponovanc v
súvisiacich všeobccnc záväzných právnych prcdpisoch, ktoi-ýnii sa úrad riadi.
Vyjadrcnic č. 2: Uvcdcná pripomicnkajc konštatovaním. Odkazujú zarovcň na vyhlášku MŽP č. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú nicktorc uslanovcnia stavcbného zákona. Tcnto prcdpis bol zruäený zákonom č. 200/2022 Z.
z. o úzcinnum plánovaní.
Vyjadrcnic č. 3; Bcx koincntára.

Stanovisko OU Pricvidza, OSŽP:
OU Pricvidza, OSŽP sa zaobcral pripomienkami dotknutcj vcrcjnosti Združcniu domových samospráv Bratislava,
uvcdcnými v odôvodncní tohto rozhodnutia. Všctky pripomicnky dotknutcj vcrejnosti boli dostatočnc zodpovcdanó
navrhovateľom v doplňujúcich informáciách zo dňa 29.09. 2022.
Projckt prcdstavujc najmodcrncjšiu vysokoúčinnú kombinovanú výrobu tcpla a elektrickej energic prefcrovanú
curópskou a národnoii Icgislatívou. Zásadným prinosoinjc prechod na obnovítcľné zdrojc cncrgie (drcvnú šticpkii),
eliminácia 10U%-tncj závislosti od zcinného plynu, a climinácia produkcie prckurzorov skleníkových plynov. USct-
rená potreba zcmnóho plynu budc 89,42% prcdstavujc úspory emisií C02 vo výške cca 5 43 1 t/rok. Dopad na oby-
vateľiitvo a životnc prostredie sa venujú kapitoly IV. 3. až IV. 6. Porovnanie zncčistenia ovzdušia navrhovanóho a
nulovóho variantu, ako aj rozptyl emisií je prcdmetom Rozptylovcj štúdie. Ccna za teplo bude určcná Uradom prc
rcguláciu sieťových odvetví, tak ako u všctkých ostatných obyvatcľov SR. Okrcsný úrad Pricvidza, OSŽP, sa ako
prislušný orgán štátncj správy zaobcral z vccnóho hľadiska všetkými pripomienkamí uvcdcnými vo vyjadrcniach
dotknutej vercjnosti. Pripomicnky vychádzajúce z platných právnych prcdpisov budú zapracovanó v projcktových
dokumentáciacl-i prcdložených v povoľovacích konaniach navrhovancj činnosti podľa osobitných prcdpisov (územ-
nó a stavcbné konanie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o úzcinnom plánovani a stavebnom poriadku v znení ncskorších
prcdpisov - stavcbný zákon v platnom znenť. Pozcmky sa nachádzajú v k. ú. mcsta Handlová v intraviláne obce,
inimo curópskcj sústavy chránených území Natura 2000, iniino národnej sictc chránených území, mimo území me-
dzinárodncho výziiamu.
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Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie centrálneho zásobovania teplom (CZT) prostredníctvom Stavby 2
(vonkajších rozvodov tepla v meste Handlová) a prostredníctvom nového energetického zdroja Stavby 1 (v areáli
Bane Handlová), na báze drevnej štiepky, ktorým sa bude vyrábať teplo a elektrická cnergia. Teplo sa bude odo-
vzdávať do centrálnej vykurovacej sústavy mesta ŕlandlová, elcktrická energia sa bude odovzdávať do siete Stredo-
slovenskej distríbučncj spoločnosti a. s. Zilina. Počas výstavby a aj počas prevádzky sa so vzníknutými odpadmi na-
kladá a naďalcj bude nakladať v súladc s ustanoveniami zákona ô. 79/2015 Z. z. o odpadoch a so všeobecne záväz-
ným nariadenim obce. Spôsob preukazovania plncnia povinností plynúcich zo zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadochje
stanovený týmto zákonom a nie je predmetom posudzovania vplyvov na životné prostrcdie. Zabezpečenie zhodno-
tcnia, zncškodnenia odpadov v rámci realizácic stavebných prác budc rcalizované v súladc s platnou lcgislatívou na
úseku odpadoveho hospodárstva - zákonom o odpadoch. Výkopová zemina, ktorá vznikne pri realizácií stavebných
prác budc opätovnc použitá na spätnó zasypanie priestoru výkopu. Na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene
sa vyskytujúcí materiál vykopaný počas stavebných prác, ak jc isté, žc sa matcriál použije na účely výstavby v
prirodzenom stave sa ncvzťahujc zákon o odpadoch. Zvýšenie hlukových hladín oproti prípustným hodnotám sa
ncočakáva. Navrhovateľ pri svojej ôinností bude uplatňovať opatrenia primerane rozsahu a charakteru svojej čin-
nosti v súlade s implementaônými podmienkami Stratégie, metodikami a záväznými postupmi pre lokálnu adaptáciu
uvcdenej stratcgíe a v súladc s platnou lcgislatívou SR.
Pripomicnky dotknutcj verejností vyplývajú z lcgislatívnych požiadaviek uvedených vo všeobecne záväzných práv-
nych predpisoch a noriem, technických predpisov a STN, pričom ich dodržiavanicjejednou z povinností navrho-
vateľa, prevádzkovateľa, projcktantov, respektíve rcalizátora výstavby navrhovanej činnosti. Pripomienky týkajúce
sa architektonického, či projekčného riešenia stavby sa zohradnia pri spracovaní projcktovej dokumentácie stavby a
v proccse konania o povoleni' činnosti podľa osobitných predpisov - v stavcbných konaniach. V zmysle § 24 ods. 2
zákona o posudzovaní má dotknutá verejnosť postavenie účastníka konania v uvedených povoľovacích konaniach.

8.4. Dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona o posudzovaní: M.A. Ján Spevár, Sadová 5, 972 51 Handlová, list zo
dňa 03. 11. 2022 doplnil podpisovú listinu a kzämeru nemá pripomienky.
Stanovisko OU Prievidza, OSZP - Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

Okresný úrad Pricvidza, OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a roz-
sahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, významu očakávaných vplyvov na životné
prostredic a zdravic obyvateľov, možnosti rcalizácic opatrení navrhnutých v zámere na odstránenie a zmiemenie
ncpriaznivých dopadov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom zobral do úvahy
súčasný stav životného prostredia v dotknutom území a skutočnosť, žc navrhovaná činnosť nezasahuje do chráne-
ných územi curópskeho významu Natura 2000. Pri rozhodovaní použil kritériá podľa prílohy č. 10 zákona o posu-
dzovaní (transpozícia prilohy č. III Smemice 92/201 l/EC o posudzovani' vplyvov určitých verejných a súkromných
projcktov na životnó prostrcdie).
Pri svojom rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská povoľujúceho orgánu, dotknutých orgánov a dotknutých obcí.
K zámcru bolo doručcných celkom 10 stanovísk a vyjadrení od orgánov štátnej správy a samosprávy. Všetky tieto
subjekty vyjadrili kladný postoj k navrhovanej činnosti, nepoukázali na zhoršenie kvality zložíek životného prostre-
dia a podmíenok ochrany vercjného zdravia a z ich stanovísk nevyplynulo, žcje predpoklad očakávaných vplyvov
na životné prostredie a zdravíe takého významu, aby vzníesli požiadavku na d'alšie posudzovanie navrhovanej čin-
nosti. Okrcsný úrad Prievidza, OSŽP akceptoval podmienky a pripomicnky Okrcsného úradu OSŽP- úsek štátnej
správy ochrany ovzdušia a zahmul ich do podmienok tohto rozhodnutia. TrenČiansky samosprávny kraj, Okresný
úrad Prievidza, odbor pozeinkový a lesný, Okrcsný úrad Prievidza, odbor cestncj dopravy a pozcmných komuniká-
cíí, Okresný úrad Prievídza, odbor krizového riadcnia, Ministerstvo hospodárstvo Slovcnskcj republiky, Okresný
úrad Trenčín, OSŽP, Regíonálny úrad vercjného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach svoje písomné sta-
noviská k záincru v zákone stanovcnom tcrmine ani do tcrmínu vydania tohto rozhodnutia nedomôilí. V zmysle §
29 ods. 9 zákona o posudzovaní sa táto skutočnosť považuje za súhlasné stanovisko.

Do zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej čimiosti sa podľa § 24 zákona o posudzovani zapojila dotknutá
vcrcjnosť:
a) Ing. Tatiana Molnárová, ul. 29. augusta 62/6, 972 51 Handlová listom doruŕeným na Okresný úrad Prievidza,
OSŽP osobnc dňa 13. 01.2022.
b) Ing. Milan Obrk, Cesta na štadión 1197/30, 010 04 Žilina listom doruĎeným na Okresný úrad Prievidza, OSŽP
osobne dnal7.Gl.202.
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c) Združcnic domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratíslava zastúpené Marcclom Slaví-
kom, prcdsedom združenia listom doručcným Okresnómu úradu Pricvidza, OSŽP dňa 19. 01. 2022 c-mailovou po-
štou a náslcdne do clcktronickej schránky na ústrcdnom portáli vercjncj správy.
d) M. A. Ján Spcvár, Sadová 5, 972 51 Handlová lístoin doi-učcným na Okresný úrad Pricvidza, OSŽP dňa 27. 01. 202
prostrcdníctvom incsta Handlová.

Okresný úrad Pricvidza, OSŽP, sa zaoberal pripomicnkami dotknutcj vercjnosti a požiadal navrhovateľa listom
zo dňa 21.09.2022 pod číslom OU-PD-OSZP-2022/011090-044 a listom zo dňa 04. 10. 2022 pod Číslom OU-PD-
OSZP-2022/011090-049 o doplňujúcc informácic na objasncnic pripomienok vyplývajúcich zo stanovisk doruče-
ných v proccsc posudzovania.

Navrhovatcľ listom doručcným dňa 29. 09. 2022 a 11. 10.2022 zaujal stanovisko k pripomicnkam dotknutcj vercjnosti.

Listom zo dňa 17. 10.2022 pod číslom OU-PD-OSZP-2022/011090-051 a zo dňa 20. 10.2022 pod číslom OU-PD-
OSZP-2022/011090-052 Okrcsný úrad Pricvidza, OSŽP, informoval účastníkov konania o sprístupnení podkladov
k vydaniu rozhodnutia a možnosti zaslania písomnej konzultácie k zvcrejncncj dokumcntácii a k zverejnenýin pod-
kladom rozhodnutia do 5 pracovných dní od doručenía upovedomenia.

Okresný úrad Pricvidza, OSZP vyzval M. A. Jána Spcvára, Sadová 5, 972 51 Handlová listom zo dňa 27. 10.2022
pod číslom OU-PD-OSZP-2022/011090-053 o doplnenie podpisovej listiny zaslancj k stanovisku (pripomienkam)
občianskej iniciatívy občanov mcsta Handlová zo dňa 25.01.2022 k zámcru navrhovancj činnosti Výstavba, rckon-
štrukcia a modernizácia výroby tcpla a rozvodov tcpla v mestc Handlová, Stavba 2: Vonkajšie rozvody tcpla. Pod-
pisovú listinu navrhovateľ doplnil dňa 03. 11.2022.

Okrcsný úrad Prievidza, OSŽP umožnil v súlade s §63 a §65g zákona o posudzovani, vykonanic písomných
konzultácii. Okrcsný úrad Pricvidza, OSZP, má za to, žc podklady doi-učcnc v rámci vykonancho zisťovacicho ko-
nania, ku ktorým sa mohli účíistníci konania a dotknutc orgány vyjadriť, sú dostatočným podkladom na vydanic
rozhodnutia. Doručcnč pripomicnky ncobsahujú takó skutoônosti, ktorc by si vyžadovali ústnc pojednávanic. Ich
objasncnic vyplyniilo z údíijov iivcdených v zámere navrhovanej činnosti, zo stanovísk navrhovateľa k nim a zo
všcobecnc známych skutočností. Odpovcde navrliovateľa k doručcným pripomicnkam, považujcmc za písomnú for-
mu konzultacic. lch zapracovanie do rozhodnutia, ako aj zapracovanic vyjadrenia príslušncho úradu kjednotiivým
pripomicnkam, považujcmc za vysporiadanic týchto pripomienok v súladc s požiadavkou eťektivity konania. Prí-
slušný orgán má za to, žc k podkladoin doi-uôeným v rámci vykonanóho zisťovacicho konania, sa mohli účastníci
konania a zúčastncné osoby prcd vydanim rozhodnutia vyjadriť, ako aj k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť
ich doplnenie v súladc s ustanoveniami § 33 ods. 2 správneho poriadku. Do spisu bolo možnó nahliadnuť (robiť
z ncho kópic, odpisy a výpisy) na tunajšom úradc. O tcjto možnosti bola verejnosť informovaná prostredníctvoin
wcbovcho sidla minislcrslva a wcbovčho sídla Okrcsnóho úradu Prievidza, OSZP. Učastníci konania boli takticž

písomnc infonnovaní o sprístupnení podkladov k vydaniu rozhodnutia na webovom sídlc ministerstva a zároveň aj o
možnosti vykonania písoinných konzultácii v zmysle § 63 ods. 1 a § 65g ods. 1 zákona o posudzovaní a aj o možnosti
podať pisomiic stanoviská k zvcrcjncným dokumentom. Zámcr navrhovanej činnosti bol v súlade s jednotlivými
ustanoveniami zákona o posudzovaní zvcrejiicne a vercjnosti dostupnc na wcbovom sídle ministerstva, webovom
sídle a úradncj tabuli príslušného orgánu a zároveň bolo doslupnó prostredníctvom zvcrcjncnia dotknutou obcou, v
súlade sjcdnotlivými ustanoveniamí zákona o posudzovaní.
Tunajší úrad má za to, žc zisŕil presnc a úplnc skutočný stav vcci a má obstaraiió všctky podklady pre rozhodnutie.

Závcrečnc vyhodnotenie:

Proccs zisťovacicho konania má poskytnúť základnč informácic o navrhovancj činnosti, dcttnovať a zhodnotiťjcj
vplyvy najednotlivc zložky ŽP a navrhnúť opatrcnia zabezpcčujúce súlad navrhovanóho riešcnia s požiadavkami
súčasnc platncj lcgíslativy o životnoin prostrcdí, pred vypracovaním projektovcj dokumcntácie navrhovanej činnosti
a prcd vydaním povolcní podľa osobitných prcdpisov. Vychádza z podrobností ricšcnia v prvcj ctapc prípravy a
rozhodnutic zo zisťovacicho konania nicjc povolením navrhovancj činnosti a ani takéto povolcnia ncnahrádza.

Vsctky opodstatncnó pripomícnky orgánov štátncj správy a dotknutcj vcrcjností vyplývajúce z uskutočncného zis-
ťovacieho sú zapracovanč do rozhodni.itia zo zisťovacicho konania a budú riešcne v rámci následných povoľovacích
konaní a pri rcalízacii navrhovanej činnosti. V rámci zisťovacicho konania bolo doi-učcných 10 stanovísk od oslovc-
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ných orgánov štátncj správy, samosprávy a 4 stanoviska od dotknutej verejnosti. Okresný úrad Prievidza, OSZP na
základc komplexnélio prcskúinania predloženeho zámeru navrhovanej činnosti, doručených vyjadrení a stanovísk a
zhodnotenia celkovej úrovnc ochrany životnóho prostredia nczistil žiadnc skutočnosti, ktoré môžu byť v rozporc so
všeobecne záväznými právnymi prcdpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoró by v závažnej miere ohro-
zovali životnó prostredic a zdravie obyvateľov. Realizáciou navrhovanej čínnosti sa nepredpokladajú také významné
negatívne vplyvy, ktore by mali za náslcdok zhoršenie stavu jednotlivých zložiek žívotného prostredia a zdravia
obyvateľstva v dotknutom území oproti súíasnému stavu, ktoré by bolo potrebné d'alej posudzovať podľa zákona
o posudzovaní a komptcxné výsledky zisťovacieho konania nepoukázali na predpokladanc prekročenie mcdzných
hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia. Pri dodržaní všeobecne
plalných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude mať navrhovaná činnosť
významný negativny vplyv na žívotné prostredie a zdravie obyvateľstva. Navrhovaný zámer navrhovanej činnosti
je tak možné za plnóho rcšpcktovania všetkých zákonom stanovených požiadavíek odporuôíť na realizáciu.

Okresný úrad Prievidza, OSZP na základe preskúmanía predloženého zámem navrhovanej činnosti, vyjadrení sub-
jcktov konania, zistcnia stavu z hľadiska zhodnotcnia cclkovcj úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o
posudzovaní konštatuje, že nie sú ohrozcné ani neprimerane obmedzcné alebo obmedzené práva a oprávncné záujmy
subjcktov konania a sú splnenó podmienky podľa zákona o posudzovaní a predpisov upravujúcich konania, ktoré
boli súčasťou záincru k navrhovanej činnosti. Na základe uvedených skutočností Okresný úrad Prievidza, OSŽP
rozhodoltak, ako jc uvcdcnc vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej
navrhovanej ôinnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere navrhovanej činností, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný
zabezpečiť opatrenia na zosúladcnic skutočného vplyvu s vplyvom uvcdeným v zámere navrhovanej činnosti a v
súladc s podmíenkami urcenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozomenie;
Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí na svojom webovom sidle, ak
ho má zriadenó a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a§ 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
zncní neskorších predpisov na Okrcsný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ul. G. Švéniho 3H,
971 01 Pricvidza v lehote do 15 dnť odo dňajeho oznámenia.
V prípade verejiiosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov sa za deň doručenia rozhodnutia považuje
pätnásty dcň zvcrcjnenia rozhodnutía podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní.
Ak toto rozhodnutie po vyôerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho
zákonnosť môže byť preskúinaná súdom.

Ing. Darina Mjartanová

vedúca odboru

liitbniialivna poxiiámka - tenlo dokument bol vytvorený eleklronicky orgánoin verejnej moci
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Doruôu'e sa

FABIAN & VANKO, s. r. o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Mesto Handlová, Námestie baníkov 7/14, 972 51 Handlová, Slovenská republika
Ing. Milan Obrk, Cesta na štadíón 1197/30. 010 04 Závodie, Slovenská rcpublika
Združcnie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava, Slovenská republika
Tatiana Molnárová, 29.augusta 84/62, 972 51 Handlová, Slovenská republika
Ján Spevár, Sadová 3982/5, 972 51 Handlová, Slovenská republika
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolncj stanici 7282/20A, 911 01 Trenôín, Slovenská republika
Regionálny úrad verejnóho zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Bojníce,
Slovenská republika
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Okresnó riaditcľstvo Hasičského a záchrannóho zboru v Pricvidzi, Vápenická , 971 01 Prievidza, Slovcnská
rcpublíka
Minislcrstvo hospodárstva SR, MIynske nivy 44, 827 15 Bratislava, Slovenská republíka
KMET Handlová, a. s., ul. F. Nádaždyho 922, 972 51 Handlová, Slovcnská rcpublika
Okresný úrad Pricvidza, OSŽP, G. Svéniho 3H, 971 01 Pricvidza, Slovenská republika
Okresný úrad Pricvidza, odbor PaL, G. Švéniho 3H, 971 01 Pricvidza, Slovenská republika
Okresný úrad Pricvidza, odbor CDaPK, G. Švéniho 3H, 971 01 Pricvidza, Slovenská rcpublika
Okrcsný úrad Pricvidza, odbor KR, G. Svéniho 3H, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Minísterstvo životného prostredia Bratislava, sekcia gcológie a prírodných zdrojov, Ná.mestie Ľudovíta Štúra 351,
812 35 Bratislava, Slovenská republika
Obvodný banský úrad v Banskcj Bystrici, 9. mája 2, 975 90 Banská Bystrica, Slovenská rcpublika
Krajský pamiatkový úrad, pracovisko Prievidza, Nová ulica 2, 971 01 Pricvidza, Slovenská republika
Okresný úrad Trcnčín, OSŽP, Mviezdoslavova 0/3, 91101 Trcnčín, Slovenská republika
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