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R O Z H O D N U T I E 
 

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „tunajší úrad“), 

ako orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 

zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení a orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 22 písm. d) a 

§ 26 ods. 3 písm. l) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v platnom znení  
 

–určuje výnimku– 

podľa § 17 ods. 1 písm. g) zákona č. 137/2010 Z. z. v platnom znení 
  

prevádzkovateľovi: „Bioplyn Horovce, s. r. o.; IČO: 44035845; Údernícka 11; 851 01  Bratislava“, 
zastúpeného spoločnosťou: „INECO, s.r.o.; IČO: 36738379; Mladých budovateľov 2; 974 11 Banská Bystrica“, 
 

stredného zdroja znečisťovania ovzdušia: „Bioplynová stanica Horovce“, 
 

ktorý je zaradený podľa § 3 ods. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

(ďalej len: „Ministerstvo ŽPSR“) č. 410/2012 Z. z. v platnom znení do kategórie v jej Prílohe č. 1:  
 

Číslo 

kategórie 

Názov kategórie Prahová kapacita       

1 

veľký zdroj 

2 

stredný zdroj 

1. PALIVOVO-ENERGETICKÝ PRIEMYSEL   

1.1.2 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia 

vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových 

spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným 

menovitým tepelným príkonom v MW 

 

 

 

– 

 

 

 

 0,3 

1.5.2 Výroba bioplynu s prahovou kapacitou: 

- množstvo spracovanej suroviny alebo bioodpadu v t/d  

 

≥ 100 
 

 1 
      

z nasledovných technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania ustanovených vo vyhláške 

Ministerstva ŽPSR  č. 410/2012 Z. z. v platnom znení - Prílohe č. 7: Špecifické požiadavky pre 

technologické zariadenia - II. časti: Priemyselné výroby - písmene A.: Palivovo-energetický 

priemysel - bode 6: Výroba bioplynu - bod 6.1: Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania: 
 

1. 6.1.3.3: Skladovací priestor na fermentačné zvyšky, ktoré môžu byť zdrojom zápachu, musí byť uzavretý a 

účinne utesnený alebo zakrytovaný a emisie pachových látok odvádzané na čistenie alebo iné zneškodnenie. 
 

2. 6.1.7: Termín určenej výnimky na zosúladenie s vyššie uvedenými technickými 

požiadavkami a podmienkami prevádzkovania určujeme do 15. júna 2019.  

 

O d ô v o d n e n i e 

Toto rozhodnutie sa vydáva na základe žiadosti zo dňa 20. 02. 2019, doručenej tunajšiemu úradu dňa 

22. 02. 2019 vo veci „Žiadosť o predĺženie výnimky v zmysle § 26 ods. 3 písm. l) zákona č. 137/2010 Z. z.“, 

pričom v rozhodnutí tunajšieho úradu č. OU-PU-OSZP-2017/000562-8/ZF1,A10 vydanom dňa 30. 08. 2017 

a právoplatnom dňa 14. 09. 2017, ktorým určuje výnimku podľa § 17 ods. 1 písm. g) zákona č. 137/2010 Z. z. 

v platnom znení prevádzkovateľovi „Bioplyn Horovce, s. r. o.“ stredného zdroja znečisťovania ovzdušia 

„Bioplynová stanica Horovce“, je určená podmienka č. 5 takto: „6.1.7. Termín určenej výnimky na zosúladenie 

s vyššie uvedenými technickými požiadavkami a podmienkami prevádzkovania určujeme do 30. marca 2019“.  
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V predmetnej žiadosti je uvedené: „Vzhľadom na to, že: 

- nevyhnutnou podmienkou realizácie uvedeného opatrenia zo strany prevádzkovateľa je úplné 

vyprázdnenie koncového skladu (t. j. úplné vyčerpanie a vývoz skladovaného digestátu), 

- až po realizácii predchádzajúceho bodu je možné prikročiť k prípravným (vyčistenie koncového 

skladu) a následne vlastným stavebným prácam (výstavba centrálneho nosného stĺpa a vlastné 

zakrytie koncového skladu), pričom trvanie prípravných prác je cca 1 mesiac a trvanie vlastných 

stavebných prác je cca 1 mesiac, 

- v zmysle Prílohy č. 2 a §10 ods. 3 písm. b) zákona č. 136/2000 Z.z. o hnojivách je  aplikácia 

digestátu na poľnohospodársku pôdu explicitne zakázaná v období do 15.2. príslušného roka a 

súčasne aj v období kedy je poľnohospodárska pôda zamokrená (v zmysle definície uvedenej v § 2 

písm. v) citovaného zákona), 

- neštandardné meteorologické podmienky (intenzívne snehové zrážky) spôsobili, že k aktuálnemu 

dátumu poľnohospodárska pôda, ktorá mala byť použitá na aplikáciu digestátu spĺňa definíciu 

zamokrenia v zmysle vyššie citovanej definície a nie je teda možné na ňu aplikovať digestát, 

- uvedenú skutočnosť, nemohol prevádzkovateľ pri zachovaní primeranej odbornej starostlivosti 

predvídať a z toho dôvodu ju pokladá za tzv. nepredvídateľnú udalosť (resp. za skutočnosť 

napĺňajúcu podstatu právnej definície tzv. vyššej moci – vis major), 

Vás týmto žiadame o predĺženie udelenej  výnimky podľa §17 ods. 1 písm. g) zákona č. 137/2010 

Z.z. v rozsahu zakrytia koncového skladu z pôvodného termínu 30.3.2019 na nový termín 15.6.2019. 

Prevádzkovateľa považuje za potrebné upozorniť, že vykonal všetky kroky potrebné k realizácii 

prác nevyhnutných k splneniu podmienky uloženej Okresným úradom v pôvodnom termíne a tieto 

kroky vie v prípade záujmu Okresného úradu aj preukázať. K termínu podania tejto žiadosti má k 

dispozícii všetok materiál nevyhnutný na vlastné zakrytie koncového skladu. Vývoj 

meteorologickej situácie a na to nadväzujúci nevhodný stav poľnohospodárskej pôdy, ktorý 

neumožňuje aplikáciu digestátu preto podľa názoru prevádzkovateľa nie je možné považovať za 

neplnenie povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. nakoľko ide o skutočnosti, 

ktoré prevádzkovateľ nie je schopný ovplyvniť.  Z tohto  dôvodu prevádzkovateľ žiada o predĺženie 

výnimky tak ako je uvedené v predchádzajúcom odstavci. Prevádzkovateľ zároveň zdôrazňuje, že v 

schválených prípravných a stavebných prácach súvisiacich so zakrytými koncového skladu 

nedochádza k žiadnym technickým ani iným zmenám a budú realizované v plnom rozsahu tak ako 

ich ukladá rozhodnutie Okresného úradu“. 
 

Tunajší úrad preskúmal údaje a skutočnosti uvedené v predmetnej žiadosti, stotožnil sa 

s požadovanou výnimkou a jej zdôvodnením uvedeným v tejto žiadosti, preto totožná výnimka je 

uvedená vo výroku tohto rozhodnutia, a rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

Žiadateľ o predmetnú výnimku uhradil správny poplatok 10 eur podľa písm. ag) v Položke 162        

v X. časti v Prílohe k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení. 

 

P o u č e n i e 

Proti tomuto rozhodnutiu môže, podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní v platnom znení, účastník tohto konania podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa 

jeho oznámenia účastníkovi tohto konania na Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, Štefánikova 820, 020 01  Púchov. Toto rozhodnutie možno preskúmať správnym súdom. 
 

Doručuje sa:  

INECO, s.r.o. 

Mladých budovateľov 2 

974 11 Banská Bystrica  

Na vedomie: 

Slovenská inšpekcia životného prostredia 

Inšpektorát životného prostredia Žilina 

Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia 

Legionárska 5, 012 05  Žilina                                                                                                          

                                                                                                                             Ing. Iveta Kmošenová 

                                                                                                                                           vedúca 
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