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R O Z H O D N U T I E 
 

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, 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 3, s. r. o.; IČO: 47168099; Horovce 106; 020 62  Horovce“, 

zastúpeného spoločnosťou: „INECO, s.r.o.; IČO: 36738379; Mladých budovateľov 2; 974 11 Banská Bystrica“, 
 

stredného zdroja znečisťovania ovzdušia: „Bioplynová stanica Horovce 3“, 

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. 6.1.4 Dávkovanie a prečerpávanie surovín a fermentačných zvyškov, ktoré môžu byť zdrojom 

zápachu: 6.1.4.2: Zariadenia na dávkovanie surovín a odber fermentačných zvyškov musia 

byť v uzatvorenom priestore s účinným tesnením a emisie pachových látok odvádzané na 

čistenie, recirkuláciu pár alebo iné zneškodnenie. Výnimkou môže byť len čas nevyhnutne 

potrebný na dávkovanie tuhých materiálov do zariadenia a na jeho vyprázdnenie. 
 

2. 6.1.6 Obmedzovanie zápachu: 6.1.6.2: Únik pachových látok do ovzdušia musí byť 

pravidelne monitorovaný a výsledky monitorovania zaznamenávané. 
 

3. 6.1.7: Termín určenej výnimky na zosúladenie s vyššie uvedenými technickými 

požiadavkami a podmienkami prevádzkovania určujeme do 31. marca 2021.  

 

O d ô v o d n e n i e 

Toto rozhodnutie sa vydáva na základe žiadosti zo dňa 04. 03. 2019 od spoločnosti 

„BIOPLYN HOROVCE 3, s. r. o.“ zastúpenej spoločnosťou „INECO, s.r.o.“ doručenej tunajšiemu 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

Štefánikova 820, 020 01  Púchov 
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úradu dňa 06. 03. 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-2017/000672-

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 3, s. r. o.“ stredného zdroja znečisťovania ovzdušia „Bioplynová stanica Horovce 3“, je 

určená podmienka č. 4 takto: „6.1.7. Termín určenej výnimky na zosúladenie s vyššie uvedenými 

technickými požiadavkami a podmienkami prevádzkovania určujeme do 30. marca 2019“. 
 

V predmetnej žiadosti je uvedené: Vás týmto žiadame o predĺženie výnimky do 31.03.2021 

v zmysle vyššie citovaného bodu č. 6.1.7  Vyhlášky č. 410/2012 Z. z. a vyššie citovaného § 26 ods. 

3 písm. l) zákona č. 137/2010 Z. z. nasledovne: 

Ustanovenie 

Prílohy č. 7, časti 

II.A, bodu 6 

6.1.4.2 Zariadenia na dávkovanie surovín a odber fermentačných zvyškov musia byť v 

uzatvorenom priestore s účinným tesnením a emisie pachových látok odvádzané na 

čistenie, recirkuláciu pár alebo iné zneškodnenie. Výnimkou môže byť len čas nevyhnutne 

potrebný na dávkovanie tuhých materiálov do zariadenia a na jeho vyprázdnenie. 

Jestvujúci stav Na prevádzke je tzv. „prečerpávacia“ nádrž v uzavretom režime bez účinného 

odsávania. Na prevádzke sa nachádza zariadenie na odber tuhých zvyškov fermentácie 

(tzv. separátor sušiny z digestátu) spolu s manipulačnou a skladovacou plochou. 

Dôvod predĺženia Počas udelenia výnimky číslo: OU-PU-OSZP-2017/000672-8/ZF1,A 10 zo dňa 

30.08.2017 prevádzkovaná v tomto režime a  neboli zo strany širokej verejnosti ani 

dotknutých orgánov zaznamenané žiadne sťažnosti, preto Vás žiadame o opätovné 

predĺženie výnimky v zmysle § 26 ods. 3 písm. l) zákona č. 137/2010 Z. z. 

Ustanovenie 

Prílohy č. 7, časti 

II.A, bodu 6 

6.1.6.2 Únik pachových látok do ovzdušia musí byť pravidelne 

monitorovaný a výsledky monitorovania zaznamenávané. 

Jestvujúci stav Vzhľadom na skutočnosť, že ustanovenie neupresňuje akým spôsobom má 

byť únik pachových látok do ovzdušia zaznamenávaný, pokladáme uvedené 

ustanovenie za nedostatočne vyšpecifikované na to, aby bolo možné 

v súčasnosti vyhodnotiť jeho plnenie resp. neplnenie. 

Žiadosť o udelenie 

výnimky 

Žiadame o predĺženie lehoty na plnenie tohto opatrenia do termínu podrobnej 

špecifikácie spôsobu monitorovania tvorcom legislatívnej normy. 
         

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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