OKRESNÝ ÚRAD KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Kysucké Nové Mesto

OU-KM-OSZP-2022/000211-016

14. 03. 2022

Rozhodnutie
súhlas
na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – linka
na výrobu peliet podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch
Výrok
Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán miestnej štátnej
správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003
Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný
orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o odpadoch) a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok)
udeľujesúhlas
na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – linka na výrobu peliet podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona
o odpadoch
1./ žiadateľovi :BIOPEL, a. s.
sídlo spoločnosti: Kysucký Lieskovec 847, 023 34 Kysucký Lieskovec
IČO: 46 823 492
sídlo zariadenia na nakladanie s odpadmi: Kysucký Lieskovec 847, 023 34 Kysucký
Lieskovec
2./ Nakladanie s odpadmi bude vykonávané činnosťami zhodnocovania podľa Prílohy č. 1 zákona o odpadoch:
činnosťou R1 - využitie ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom a
činnosťou R12 - úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11d) (d) - napr. triedenie,
drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie)
činnosťou R13 - skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia
pred zberom na mieste vzniku)
3./ V zariadení na zhodnocovanie odpadov v prevádzke Kysucký Lieskovec 847, 023 34 Kysucký Lieskovec bude
nakladané s druhmi odpadov, ktoré sú zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovila
kategorizácia odpadov a vydal Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, do kategórie ostatné odpady:
kód a názov odpadu:
15 01 03 - obaly z dreva

03 01 05 - piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené
v 03 01 04
03 03 01 - odpadová kôra a drevo
Kategória odpadu: O – ostatný odpad
Drevný odpad, ktorý je v zariadení spracovávaný je nasledovný:
15 01 03 - obaly z dreva – konkrétne sú to poškodené drevené palety, bedničky, ktoré po mechanickej úprave,
podrvení v pomalobežnom drviči na menšie kúsky (činnosť R12-mechanická úprava drvenie) vstupujú do zariadenia
ako palivo pre kotly na výrobu tepla (činnosť R1), ktorým sa sušia piliny pre výrobu peliet (činnosť R12 - peletizácia).
03 01 05 - piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené
v 03 01 04 – konkrétne sú to piliny používané ako materiál na výrobu peliet (činnosť R12 - peletizácia) a väčšie
frakcie drevného odpadu, ktoré, ak je to potrebné sú v pomalobežnom drviči podrvené na menšie kúsky, a sú
používané ako palivo pre kotly na výrobu tepla (činnosť R1), ktorým sa sušia piliny pre výrobu peliet.
03 03 01 - odpadová kôra a drevo – to je vytriedená nevyhovujúca prímes z pilín privážaných do zariadenia, ktorá, ak
je to potrebné je v pomalobežnom drviči podrvená na menšie kúsky, a je používaná ako palivo pre kotly na výrobu
tepla (činnosť R1), ktorým sa sušia piliny pre výrobu peliet (činnosť R12 - peletizácia).
Činnosť R13 – je to skladovanie uvedených druhov odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12, t.j.
skladovanie odpadu predtým ako sa odpad dostane do technologického zariadenia.
Prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – pomalobežný drvič drevného odpadu prebieha ma základe
samostatného povolenia, rozhodnutia o udelení súhlasu pre spoločnosť BIOPEL, a.s., Kysucký Lieskovec 847,
023 34 Kysucký Lieskovec. Jeho použitie nie je nevyhnuté pre činnosť linky na výrobu peliet, nakoľko väčšina
privážaného odpadu je priamo vhodná na vykurovanie kotlov na sušenie a na výrobu peliet aj bez predchádzajúcej
mechanickej úpravy. Drvenie slúži najmä na redukciu množstva odpadu a jeho využitie ako palivo v kotloch
peletizačnej linky, ktoré by inak bolo zneškodňované skládkovaním, čo nie je v súlade s hierarchiou v odpadovom
hospodárstve, ani v súlade s Programom odpadového hospodárstva SR a Žilinského kraja.
4./ Kapacita zariadenia – linky na výrobu peliet je 18 815 ton/rok vstupujúcich zhodnocovaných drevných odpadov.
5./ Súhlas sa vydáva na zariadenie na zhodnocovanie odpadov, ktoré sa nachádza v areáli spoločnosti BIOPEL, a.
s., na adrese Kysucký Lieskovec 847, 023 34 Kysucký Lieskovec.
6./ Technologický postup a spôsob nakladania s odpadmi.
LINKA NA VÝROBU PELIET – technické údaje
výrobné číslo: 008-00/2004,
rok výroby: 2004,
výkon linky: 420 kW,
projektovaná kapacita linky: podľa projektovej dokumentácie maximálne 12 000 ton drevných peliet/ rok (v
trojzmennej prevádzke) – výstupný produkt/výrobok (pelety).
Technológia výroby peliet je rozdelená na dva prevádzkové súbory, ktoré na seba nadväzujú, a sú to:
1. Príprava suroviny
2. Výroba peliet
PRÍPRAVA SUROVINY
Stroje a zariadenia na prípravu suroviny pre výrobu drevných peliet zabezpečujú nasledovné technologické postupy:
- prísun, transport a skladovanie materiálu (pilín, hoblín, kusového drevného odpadu)
- dávkovanie a triedenie odpadu
- výroba tepelnej energie pre sušenie pilín
- doprava, skladovanie suchých pilín
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Drevný odpad sa do areálu dováža vlastnými dopravnými prostriedkami alebo prostredníctvom zmluvných
dodávateľov. Každé auto je zvážené na mostovej váhe a do vážneho systému je zaregistrovaný údaj o vozidle,
privezenej surovine, t.j. drevného odpadu, hmotnosti nákladu, druhu privezenej suroviny a dodávateľovi suroviny.
Pred samotnou vykládkou je operátor povinný vizuálne skontrolovať kvalitu privezenej suroviny.
Drevný odpad sa vyloží na mieste svojho ďalšieho spracovania, resp. dočasného skladovania pred samotným
spracovaním na drevnú štiepku. Toto je činnosť R13 - skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1
až R12 podľa prílohy č. 1 zákona o odpadoch.
Zariadenie nie je určené pre dodávku drevného odpadu fyzickými osobami.
Pilina, ktorá je vhodná na výrobu peliet, t.z., že už je privezená v kvalite ENplusA1 je vyložená pred krytou
skládkou pilín na asfaltovej ploche, kde nedochádza ku kontaminácii s pôdou, resp. inými nečistotami. Kolesovým
nakladačom sa pilina následne presunie do krytého skladu pilín, kde je umiestnená hydraulická posuvná podlaha. Tu
vstupuje pilina (odpad kat. číslo 03 01 05) do samotného procesu výroby peliet. Vlhké piliny sú nahrnuté do žľabu
lomeného pásového dopravníka, ktorý cez magnetický separátor dopravuje piliny do diskového a sitového triediča.
Magnetický triedič z pilín oddelí nežiaduce kovové častice. Diskový triedič slúži na zachytenie väčších kusov
drevných odrezkov, kôry, kusov dreva, kamienkov a iných nežiaducich častí, ktoré by mohli poškodiť zariadenie.
Zachytený väčší drevný odpad, t.j. odpad katalógové číslo 03 03 01 - odpadová kôra a drevo je spracovávaný na
samostatnom technologickom zariadení – v pomalobežnom drviči drevného odpadu. V drviči je spracovávaný aj
odpad kat. číslo 15 01 03 - obaly z dreva. Drvič drevný odpad spracuje do podoby drevnej drvy frakcie G50, ktorá sa
následne energeticky zhodnotí. Táto drevná drva slúži ako palivo pre energetické zdroje, kotly, v rámci výrobného
cyklu na linke pre výrobu peliet, teda podrvený drevný odpad sa použije na výrobu tepla, ktorým sa sušia piliny.
Činnosť drvenia drevného odpadu je činnosťou R12 - úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností
R1 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona o odpadoch.
Prevádzkovanie pomalobežného drviča drevného odpadu, ktorý v prípade potreby väčšie frakcie drevného odpadu
podrví na menšie vhodné frakcie má spoločnosť Biopel povolené súhlasom na prevádzkovanie zariadenia
na zhodnocovanie odpadov č.s.: OU-KM-OSZP-2017/000263-003. Keďže platnosť tohto rozhodnutia končí, v
predmetnej veci vydania súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – pomalobežný drvič
drevného odpadu prebieha samostatné správne konanie.
Po vytriedení vyššie spomínaného drevného odpadu zostávajúce piliny a hobliny prepadnú z diskového triediča na
rovinný sitový triedič sa rozdelia na dve frakcie. Hrubšia frakcia, ktorá zostane na site sa pásovým dopravníkom
dopraví do hlbinného zásobníka paliva na spaľovanie. Menšia frakcia, ktorá prepadne cez sito o veľkosti otvorov 4-6
mm je odsúvaná pásovým dopravníkom do zásobníka vytriedených pilín. Odtiaľ sú piliny dopravované do dvoch
bubnových sušiarní.
Zdrojom tepla pre samotné sušenie pilín sú dva energetické zdroje, z toho jeden je mobilný kotol, v ktorých sa spaľuje
vyrobená drevná štiepka a vytriedený vlhký drevný odpad, t.j. odpad katalógové čísla 15 01 03 - obaly z dreva, 03 01
05 - piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03
01 04, 03 03 01 - odpadová kôra a drevo. Technologická zostava energetických zdrojov a dvoch bubnových sušiarní
zabezpečuje kontinuálne sušenie pilín teplom získaným zo spalín a výmenníka tepla zmiešaných so vzduchom
na požadovanú vstupnú teplotu. Spaliny so vzduchom a odparená voda z pilín sú z priestoru sušiarne potrubím
cez odlučovaciu cyklónovú komoru odsávané transportným ventilátorom cez dvojicu cyklónových odlučovačov do
vonkajšieho prostredia. Tento proces je činnosťou R1 - využitie ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom
podľa prílohy č. 1 zákona o odpadoch. Spoločnosť Biopel, a.s., prevádzkuje stredné zdroje znečisťovania ovzdušia
na základe rozhodnutí Okresného úradu Kysucké Nové Mesto, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku
štátnej správy ochrany ovzdušia.
Vysušené piliny zo sušičky sú odlúčené v odlučovacej cyklónovej komore a vyvedené na dopravník. Následne sú
transportované do zásobníka suchých pilín, z ktorého piliny vstupujú do samotného procesu výroby drevných peliet.
VÝROBA PELIET
Tento prevádzkový súbor rieši nasledovné technologické postupy:
- dávkovanie suchých pilín do zásobníka
- doprava medzi jednotlivými technologickými zariadeniami
- vlhčenie teplou vodou
- homogenizácia
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- lisovanie v granulačnom lise - peletizéri (peletizácia)
- chladenie
- triedenie
- technologická doprava
- skladovanie
- balenie peliet
- nakládka do prepravných vozidiel
Suché piliny sú zo zásobníka vyhrabávané hydraulickým zariadením a dávkované závitovkovým dopravníkom
cez rotačný podávač do redlerového dopravníka. Do tohto dopravníka sú napojené aj drobné vratné frakcie
zachytené odlučovačom z chladiča a triediča peliet. Piliny následne prechádzajú cez kladivkový mlyn, v ktorom
sú väčšie častice pomleté na požadovanú frakciu. Technologické vlhčenie pilín sa realizuje kontinuálne v mixéri
LL. Navlhčené piliny sa kondiciujú vo vertikálnom zásobníku po dobu 20-30 minút. V spodnej časti zásobníka
sú piliny kontinuálne vyhrabávané rotačným ramenovým zariadením a dávkované závitovkovým dopravníkom
cez prírubový magnetický separátor do druhého mixéra LL. Piliny z mixéra cez klapku sú priamo cez prírubové
prepojenie privádzané do plniaceho hrdla granulačného lisu – peletizéra.
Granulačný lis – peletizér vyrába z vlhkostne upravených prírodných pilín ihličnatých drevín granule – pelety o
priemere 6 a 8 mm podľa zvolenej prstencovej matrice. Piliny cez matricu natláčajú dva rotačné valce. Pri tomto
procese lisovania vzájomným trením materiálu vzniká teplo, ktoré pri zvýšenom tlaku mení vlhkosť v pilinách na
nasýtenú vodnú paru, ktorá spôsobuje fyzikálne zmeny zložiek štruktúry dreva – lignínu a celulózy, t.j. zmäknutie
strdnej lamely, ktorá zlepí – bakelitizuje piliny (proces plastifikácie lignínu) do výsledného produktu – peliet.
Popísaná činnosť je podľa prílohy č. 1 zákona o odpadoch činnosťou R12 - úprava odpadov určených na spracovanie
niektorou z činností R1 až R11d) (d) - napr. triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie....)
Vylisované pelety vypadávajú priamo z lisu do špeciálneho žľabového redlerového dopravníka, ktorý je napojený do
prúdového vzdušného chladiča peliet, kde sa pelety ochladia na skladovaciu teplotu 30-35 °C. Vychladené pelety sú
triedené na vibračnom sitovom triediči. Vytriedené pelety, ktoré zostanú na site o požadovanej veľkosti cez výsypku
triediča sú plynule odsúvané pásovým dopravníkom a vertikálnym pásovým elevátorom cez deliacu klapku do dvoch
zásobníkov peliet alebo do veľkokapacitného zásobníka.
Odprášenie na vstupe peliet do zásobníkov a na výstupe pri vyprázdňovaní zásobníkov do prepravných prostriedkov
(cisternových áut) je riešené samostatným odsávacím zariadením do filtračného zariadenia umiestneného na nosnej
konštrukcii vedľa zásobníkov.
Riadenie technologického procesu výrobnej linky peliet je riešené z velínu operátorom.
Výsledný produkt – drevné pelety sa distribuujú konečnému spotrebiteľovi v nasledovných formách:
- voľne ložené pelety – dopravujú sa spotrebiteľovi špeciálnymi cisternami, nakladané sú z jednotlivých zásobníkov
- balené pelety – do 15 kg sáčkov balené v automatickej baliacej linke, následne ukladané na drevené palety a
zastrečované, alebo do veľkoobjemných vriec – big bagov s hmotnosťou 1 000 kg uložených na drevenej palete.
7./ Súhlas sa vzťahuje na nakladanie len s vybranými druhy odpadov, uvedenými v predmetnom súhlase
zaradenými do kategórie „O“ – ostatný odpad. Prevádzkovateľ zariadenia bude odpady zhodnocovať v zariadení
na zhodnocovanie odpadov v prevádzke Kysucký Lieskovec 847, 023 34 Kysucký Lieskovec, v oplotenom a
monitorovanom areáli spoločnosti BIOPEL, a. s..
8./ Technické požiadavky prevádzky zariadenia – zhodnocovanie uvedených druhov odpadov vykonávať
technologickými postupmi v súlade s technickou dokumentáciou zariadenia, technickými normami a jednotlivými
ustanoveniami legislatívnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva. Zhodnocovanie odpadov v prevádzke,
respektíve výkon pracovnej činnosti musí byť zabezpečovaný podľa tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia,
života, majetku ako aj zhoršeniu životného a pracovného prostredia.
9./ Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia – obsluha zariadenia musí byť riadne vyškolená o technických,
organizačných a bezpečnostných pokynoch pri prevádzke zariadenia, o svojich povinnostiach, ktoré musí dodržiavať
pri prevádzkovaní a pri vedení prevádzkovej dokumentácie, o opatreniach v prípade vzniku havarijnej situácie.
Obsluha musí mať k dispozícii pracovné pomôcky a prostriedky potrebné pri prevádzkovaní zariadenia ako aj
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prostriedky pre prípad vykonania opatrení pri vzniku havárie. V prípade havárie je nutné postupovať podľa opatrení,
ktoré sú uvádzané v prevádzkovom poriadku.
10./ Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov pri jeho prevádzkovaní je povinný dodržať v nadväznosti
na platnú legislatívu povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 17 zákona o odpadoch a rovnako aj ustanovenia § 6 a
§ 9 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
11./ Prevádzková dokumentácia zariadenia na zhodnocovanie odpadov bude vedená podľa § 10 vyhlášky č. 371/2015
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
12./ O množstvách a druhoch odpadov viesť evidenciu a zasielať požadované hlásenia v súlade s ustanoveniami
vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z.. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
13./ Prevádzkovateľ zariadenia je povinný dodržiavať ustanovenie právneho predpisu – Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadov.
14./ Všetky činnosti spojené s nakladaním s uvedenými druhmi odpadov budú v súlade s platnou legislatívou v
oblasti odpadového hospodárstva.
15./ Ukončenie činnosti zariadenia a následná starostlivosť o miesto výkonu: pri ukončení prevádzky zariadenia
na zhodnocovanie odpadov budú všetky zhromaždené odpady odovzdané do povolených zariadení na spracovanie
odpadu, prevádzkové priestory budú uvedené do takého stavu, aby sa zabránilo nežiaducim vplyvom na životné
prostredie.
16./ Predmetný súhlas je vydaný na dobu určitú do 31. januára 2027, pokiaľ nenastanú dôvody na jeho zmenu,
zrušenie alebo stratu platnosti podľa príslušných ustanovení § 114 zákona o odpadoch.
17./ Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia stráca platnosť pôvodný súhlas vydaný spol. BIOMASA,
združenie právnických osôb na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov vydaný rozhodnutím
Okresného úradu Kysucké Nové Mesto č. OU-KM-OSZP/Z/2013/00037/Sim z 29. novembra 2013, jeho zmena
vydaná spol. BIOMASA, združenie právnických osôb rozhodnutím Okresného úradu Kysucké Nové Mesto č. OUKM-OSZP-2018/000621-005 z 24. augusta 2018 a jeho zmena vydaná spol. BIOMASA, združenie právnických
osôb rozhodnutím Okresného úradu Kysucké Nové Mesto č. OU-KM-OSZP-2020/000436-004 z 29. mája 2020,
od ktorej spoločnosť BIOPEL, a. s., so sídlom Kysucký Lieskovec 847, 023 34 Kysucký Lieskovec predmetné
zariadenie odkúpila a v zmysle § 114 ods. 4 zákona o odpadoch túto skutočnosť Okresnému úradu Kysucké Nové
Mesto oznámila.
18./ Priestory na zhromažďovanie a skladovanie odpadov prevádzkovať tak, aby nedochádzalo k nežiadúcemu
vplyvu na životné prostredie. Odpady prepravovať a skladovať na vhodne zabezpečenom mieste, kde nenarušujú
prachom okolité prostredie. Pre zníženie rozfúkavania pilín mimo areálu prevádzky vplyvom poveternostných
podmienok prevádzkovateľ vykoná vhodné opatrenie, napr. inštaláciu rozstrekových trysiek, ktoré zvlhčia piliny,
resp. iné opatrenie.
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzku zariadenia tak, aby eliminoval hlučnosť a prašnosť, aby nemohlo
dôjsť k poškodzovaniu zdravia a hmotného majetku obyvateľov.
Všeobecné ustanovenia
1./ Spoločnosť BIOPEL, a. s., sídlom Kysucký Lieskovec 847, 023 34 Kysucký Lieskovec alebo ním poverený
subjekt, je povinný prerokovať s OÚ všetky okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmenu skutočností udeleného
súhlasu.
2./ Okresný úrad Kysucké Nové Mesto môže udelený súhlas zrušiť alebo zmeniť v zmysle ustanovenia § 114 ods.
1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
3./ Na základe žiadosti žiadateľa OÚ Kysucké Nové Mesto predĺži tento súhlas v zmysle § 97 ods. 17 zákona o
odpadoch, pokiaľ budú dodržané podmienky tohto ustanovenia.
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4./ Zrušením vyššie uvedenej spoločnosti a/alebo jej prevádzky zaniká platnosť tohto súhlasu.
5./ Predmetný súhlas nenahrádza vydanie iných súhlasov podľa ďalších platných legislatívnych predpisov.
Odôvodnenie
Spoločnosť BIOPEL, a.s., sídlom Kysucký Lieskovec 847, 023 34 Kysucký Lieskovec, IČO: 46 823 492 podala 24.
novembra 2020 na Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie
súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov (linka na výrobu drevných peliet) podľa § 97 ods.
1 písm. c) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o
odpadoch) pre prevádzku Kysucký Lieskovec 847, 023 34 Kysucký Lieskovec. Uvedeným dňom doručenia podania
bolo začaté správne konanie v tejto veci.
Spoločnosť BIOPEL, a.s., sídlom Kysucký Lieskovec 847, 023 34 Kysucký Lieskovec, IČO: 46 823 492 (ďalej len
BIOPEL, a.s.) uzatvorila so združením BIOMASA z.p.o., Kysucký Lieskovec č. 743, 023 34 Kysucký Lieskovec,
IČO: 36 126 055, dňa 13. 03. 2020, Zmluvu o predaji časti podniku BIOMASY, združenia právnických osôb,
na základe ktorej sa spol. BIOPEL, a. s. stal okrem iného aj vlastníkom a prevádzkovateľom zariadenia na
zhodnocovanie odpadov od 1. júna 2020.
Existujúca výrobná činnosť, ktorá sa pripravovala od roku 2001 nebola posúdená v zmysle zákona o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie (vtedy platný zákon 127/1994 Z. z.) pretože nespĺňala kritéria uvedené v zákone. Na
nové plánované aktivity v roku 2010 bolo spracované oznámenie o zmene. Proces posúdenia zmeny bol ukončený
vyjadrením MŽP SR č. 7199/2010-3.4/ak zo 17. júna 2010. Existujúca prevádzka je zaradená podľa prílohy č.
8 zákona EIA, kapitoly 9: Infraštruktúra, položky 6: Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania
odpadov uvedených v položkách 5 až 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov pre zisťovacie
konanie od 5000 t/rok. V roku 2014 bolo predložené oznámenie na rozšírenie a zmenu činnosti v spoločnosti
BIOMASA z. p .o. Proces posúdenia zmeny bol ukončený vyjadrením OU-KM-OSZP- 2014/000804/Pap., v ktorom
sa rozhodlo, že činnosť „linka na výrobu peliet“ spoločnosti BIOMASA z.p.o. sa nebude posudzovať podľa zákona
o EIA, nakoľko na základe vykonaného posúdenia nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie.
Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné
prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy vydal 27. júla 2020 stanovisko č. OU-KM-OSZP-2020/000706-002,
že nakoľko nejde o zmenu navrhovanej činnosti, ale len o zmenu vlastníka a prevádzkovateľa zariadenie na
zhodnocovanie odpadov nie je potrebné vykonať proces zisťovacieho konania o posudzovania vplyvov na životné
prostredie podľa tohto zákona.
Tunajší úrad oznámil účastníkom konania: spol. BIOPEL, a.s. a Obci Kysucký Lieskovec začiatok správneho
konania vo veci vydania súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a upustenie od ústneho
pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania sa v zmysle § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní mali
možnosť k podkladom pre vydanie rozhodnutia, k spôsobu ich zistenia vyjadriť, prípadne navrhnúť ich doplnenie
najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia na tunajšom úrade .
Obec Kysucký Lieskovec v zastúpení starostom Milanom Králikom zaslala dňa 16. decembra 2020 nesúhlasné
stanovisko OKL863/2020, s prevádzkovaním zariadenia na zhodnocovanie odpadu pre prevádzkovateľa BIOPEL,
a.s.. Dňa 18. decembra 2020 Obec Kysucký Lieskovec zaslala doplňujúci list č. OKL863/2020 k predmetnému
nesúhlasnému stanovisku. Vydaný nesúhlas je na základe 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kysucký
Lieskovec (uznesenia č. 259/2020 z 24 decembra 2020), kde prevažná časť obyvateľov žijúcich v bezprostrednej
blízkosti spoločnosti BIOPEL, a.s. žiadala, aby bolo vydané záporné stanovisko k výrobe pre uvedenú spoločnosť.
Obyvatelia obce sa sťažovali na šíriaci sa hluk a prach, ktorý im znepríjemňuje život a ohrozuje ich zdravie.
Tunajší úrad zamietol nesúhlasné stanovisko obce Kysucký Lieskovec s prevádzkovaním zariadenia na
zhodnocovanie odpadu pre prevádzkovateľa BIOPEL, a.s. a to z dôvodov:
- doterajšieho prevádzkovania zariadenia v súlade s platnou legislatívou odpadového hospodárstva,
- činnosť je v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva,
- ako aj z dôvodu zachovania kontinuity dovozu (odpadu), výroby a vývozu peliet.
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Okresný úrad Kysucké Nové Mesto vydal súhlas na prevádzkovanie predmetného zariadenia na zhodnocovanie
odpadov č. OU-KM-OSZP-2020/001000-005 a zaviazal spoločnosť BIOPEL, a.s. dodržiavať všetky podmienky
uvedené vo výroku rozhodnutia.
Dňa 7. januára 2021 bolo v zákonom stanovenej lehote na Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti
o životné prostredie doručené odvolanie od Obce Kysucký Lieskovec, Kysucký Lieskovec č. 29, proti vyššie
uvedenému rozhodnutiu v ktorom sa uvádza, že rozhodnutie č. OU-KM-OSZP-2020/001000-005 zo dňa 21.
decembra 2020 spočíva na nesprávnom skutkovom posúdení veci (Obec Kysucký Lieskovec považuje rozhodnutie
za zmätočné a nepreskúmateľné) a žiada o zrušenie predmetného súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov (linka na výrobu peliet) podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch.
31. januára 2022 bolo tunajšiemu úradu a účastníkom konania (BIOPEL, a.s. a Obec Kysucký Lieskovec)
elektronickou poštou od odvolacieho orgánu Okresného úradu Žilina, Odboru opravných prostriedkov doručené
rozhodnutie o odvolaní č. OU-ZA-OOP3-2022/003705-002 zo dňa 31.01.2022, právoplatné dňa 31. 01. 2022,
ktorým odvolací orgán zrušil rozhodnutie vydané Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, odborom starostlivosti
o životné prostredie, číslo: OU-KM-OSZP-2020/001000-005 zo dňa 21.12.2020 vo veci udelenia súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov (linka na výrobu drevných peliet) podľa § 97 ods. 1 písm. c)
zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch)
pre prevádzku BIOPEL, a.s., Kysucký Lieskovec 847, 023 34 Kysucký Lieskovec a vec vrátil na nové prejednanie
a rozhodnutie.
Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán miestnej štátnej
správy oznámil listom č. OU-KM-OSZP-2022/000211-011(nové číslo spisu po prečíslovaní) nové prejednanie vo
veci udelenia súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. c/ zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
odpadov (Linka na výrobu peliet) a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na 21. februára
2022 o 10.00 hod. so stretnutím na tvare miesta – prevádzka Biopel, a.s., Kysucký Lieskovec 847, 023 34 Kysucký
Lieskovec.
Podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní tunajší úrad v oznámení o novom prejednávaní
účastníkom konania uviedol, že sa môžu k podkladom pre vydanie rozhodnutia, k spôsobu ich zistenia vyjadriť,
prípadne navrhnúť ich doplnenie na ústnom pojednávaní, najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa doručenia
predmetného oznámenia, inak nebude na ne prihliadnuté. Do podkladov pre rozhodnutie bolo možné nahliadnuť na
Okresnom úrade Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké
Nové Mesto, prízemie, kancelária č. 6.
Ústneho pojednávania a miestnej obhliadky sa zúčastnili:
za Okresný úrad Kysucké Nové Mesto – Ing. Zuzana Hýllová (úsek štátnej správy odpadového hospodárstva)
za žiadateľa Biopel, a.s. – Mgr. Pavol Lenhart (predseda predstavenstva)
za Obec Kysucký Lieskovec – Milan Králik (starosta obce)
Ústne jednanie sa konalo v prevádzke spoločnosti Biopel a.s., Kysucký Lieskovec 847, 023 34. Začalo sa
oboznámením sa s dôvodmi, pre ktoré odvolací orgán, Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov
zrušil rozhodnutie prvostupňového orgánu Okresného úradu Kysucké Nové Mesto, odboru starostlivosti o životné
prostredie, úseku štátnej správy odpadového hospodárstva vo veci vydania súhlasu na prevádzkovanie zariadenia
na zhodnocovanie odpadov – linka na výrobu peliet v prevádzke spoločnosti Biopel a.s., Kysucký Lieskovec 847,
023 34 podľa § 97 ods. 1, písm. c) zákona o odpadoch.
Na ústnom jednaní sa správny orgán a účastníci konania zaoberali predchádzajúcim nesúhlasným stanovisko Obce
Kysucký Lieskovec č. OKL863/2020 zo dňa 18. 12. 2020, ktoré vychádzalo zo sťažnosti obyvateľov zo dňa 16. 12.
2020 predloženej na 24. zasadnutí Obecného zastupiteľstva.
Ako prvá bola prejednávaná pripomienka, že prevádzka obťažuje obyvateľov nadmerným hlukom. Tunajší úrad
nemá v kompetencii posudzovanie sťažností obyvateľov na hluk. K problematike hluku sa vyjadruje Regionálny
úrad verejného zdravotníctva, s ktorým spoločnosť BIOPEL, a.s. túto vec riešila. Hluk, ktorý obťažoval obyvateľov
pochádzal z mobilného štiepkovača MUS – MAX, typ WT 11 RBV umiestneného v juhozápadnej časti areáli
prevádzky za výrobnými a skladovými objektmi. Mobilný štiepkovač nepodliehal súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch vydávaného Okresným radom
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Kysucké Nové Mesto, odborom starostlivosti o životné prostredie, úsekom štátnej správy odpadového hospodárstva.
Činnosť mobilného štiepkovača bola ukončená v júli 2020 a nebola a ani v súčasnosti nie je predmetom žiadosti o
vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – linka na výrobu peliet.
Napriek tomu, že problematika hluku nie je predmetom rozhodovania tunajšieho úradu, a hluk, ktorý občanom
prekážal pochádzal z iného technologického zariadenia, bola do rozhodnutia OU-KM-OSZP-2020/001000-005
zakomponovaná podmienka v bode 6./ a 16./ ktorou je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť prevádzku zariadenia
tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia, života, majetku ako aj zhoršeniu životného a pracovného prostredia a
aby eliminoval hlučnosť a prašnosť, aby nemohlo dôjsť k poškodzovaniu zdravia a hmotného majetku obyvateľov.
Rovnaká podmienka zostáva zakomponovaná aj vo výroku tohto rozhodnutia pod číslom 18 s doplnením inštalácie
rozstrekových trysiek na vlhčenie pilín.
Spoločnosť Biopel, a.s. na ústnom jednaní predložila nasledovné listinné dôkazy
- Protokol o meraní imisií hluku č. 1/18 v dvoch miestach merania – rozdiel hladiny posudzovaného zvuku a
hladiny hluku pozadia bol menší ako 3 dB, a teda nemožno jednoznačne určiť zvuk, ktorý sa má na základe merania
posudzovať.
- Záznam z výkonu štátneho zdravotného dozoru č. RH-2019/02116-4, P-32/2019 zo dňa 10. decembra 2019
- Rozhodnutie RÚVZ Čadca č. RH/2020/00364-2 zo dňa 14. februára 2020, ktorým boli vydané pokyny pre činnosť
mobilného štiepkovača
- Záznam č. RH/2020/00364-3 z kontroly plnenia pokynov
- Záznam z výkonu štátneho zdravotného dozoru č. RH-2020/01279-2 zo dňa 06. 07. 2020 – podmienka zabezpečiť
oprávnené meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí
- Rozhodnutie RÚVZ Čadca č. RH-2020/01279-3 zo dňa 15. 07. 2020 o uvedení priestorov do skúšobnej prevádzky
- Záznam z výkonu štátneho zdravotného dozoru č. RH-2020/04889-2 zo dňa 09. 12. 2020 – splnená podmienka
zabezpečiť oprávnené meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí
- Protokol č. 36/20 z 28. 09. 2020 a protokol č. 37/20 z 23. 09. 2020 o oprávnených meraniach hluku - vyhovujúce
- Rozhodnutie RÚVZ Čadca č. RH-2020/04889-3 zo dňa 10. 12. 2020 o uvedení priestorov do prevádzky
Na základe uvedeného je zrejmé, že každý štátny zdravotný dozor vykonaný RÚVZ bol ukončený záznamom, keďže
neboli zistené pochybenia a nedostatky na strane prevádzkovateľa. RÚVZ vydal rozhodnutia na skúšobnú a trvalú
prevádzku
Spoločnosť BIOPEL, a.s., činnosť štiepkovania ukončila v júni 2020 na základe vlastného uváženia aj napriek tomu,
že prevádzkovateľ nebol vyzvaný príslušným RÚVZ k takémuto kroku.
Následne na ústnom jednaní prevádzkovateľ, spoločnosť BIOPEL, a.s. predložila listinné dôkazy, že voči spoločnosti
BIOPEL, a.s. a taktiež voči predchádzajúcemu prevádzkovateľovi zariadenia na zhodnocovanie odpadov BIOMASA
z.p.o. neboli vedené nijaké správne konania vo veci uloženia sankcie podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení
neskorších predpisov ani podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch od Slovenskej inšpekcie životného prostredia
Žilina, Inšpektorátu životného prostredia Žilina – e-mailové potvrdenie.
Taktiež bol predložený úradný záznam Okresného úradu Kysucké Nové Mesto, úseku štátnej správy ochrany
ovzdušia č. OU-KM-OSZP-2018/000140-007 zo dňa 23.02.2018 o odložení podania vo veci zvýšenej prašnosti v
prevádzke BIOPEL, a.s., Kysucký Lieskovec 847, 023 34, keďže príslušný úrad nezistil porušenia.
Bol predložený záznam z kontroly Slovenskej inšpekcie životného prostredia, odboru inšpekcie odpadového
hospodárstva č. 9/2018 zo dňa 16. 03. 2018, v ktorom je konštatované, že neboli zistené porušenia ustanovení
vyplývajúcich zo zákona o odpadoch.
Žiadateľ predložil aj svoje stanovisko k sťažnostiam a vydaným uzneseniam.
Všetky tieto listinné dôkazy o vykonaných kontrolách a záveroch z predmetných kontrol boli na ústnom jednaní dňa
21. 02. 2022 poskytnuté Obci Kysucký Lieskovec, ktorá si vyhotovila fotokópie. Všetky písomnosti boli založené
do spisu a tvorili podklad pre vydanie rozhodnutia.
Na ústnom jednaní spoločnosť BIOPEL, a.s. predložila fotodokumentáciu z kamerových záznamov, ktorá
preukazuje, že autá spoločnosti BIOPEL, a.s., a zazmluvnených partnerov, ktoré prichádzajú do areálu a odchádzajú
z neho sú zaplachtované. Kamerovým systémom disponuje aj Obec Kysucký Lieskovec a nepredložila nijaký dôkaz,
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ktorý by potvrdzoval tvrdenia uvedené v nesúhlasnom stanovisku č. OKL863/2020 zo dňa 18. 12. 2020. Tvrdenie,
že naložené autá prechádzajú obcou bez prekrytia a šíria sa z nich piliny a prach nebolo preukázané.
Ďalej bola na ústnom pojednávaní prerokovaná pripomienka šírenia prachu a znečisťovania ovzdušia z areálu
prevádzky.
Spoločnosť BIOPEL, a.s., je prevádzkovateľom stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktoré prevádzkuje
na základe rozhodnutí Okresného úradu Kysucké Nové Mesto, odboru starostlivosti o životné prostredie,
úseku štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-KM-OSZP-2016/00450-002 zo dňa 15. 02. 2016 a č. OU-KMOSZP-2017/000110-002 zo dňa 20. 01. 2017. Je teda zrejmé, že k znečisťovaniu ovzdušia dochádza, ale len v
povolených hodnotách, t.j. v stanovených emisných limitoch.
Okresný úrad z vlastného zisťovania predložil na ústnom pojednávaní stanovisko, v ktorom sa zaoberal časťou
podnetu zaslaného Kancelárii verejného ochrancu práv o obťažovaní občanov prašnosťou. Okresný úrad listom
č. OU-KM-OSZP-2020/000441-002 zo dňa 16. 04. 2020 zaslal Kancelárii verejného ochrancu práv odpoveď,
akým spôsobom danú vec prešetroval, že podľa predložených správ oprávnenom meraní emisií nebol prekročený
emisný limit znečisťujúcich látok CO (oxid uhoľnatý, NOx oxid dusnatý a oxid dusičitý, TOC – celkový organický
uhlík a TZL – tuhé znečisťujúce látky). Kancelária verejného ochrancu práv upovedomila tunajší úrad listom č.
4209/2019/VOP zo dňa 17. 03. 2021, že nebolo preukázané porušenie základných práv a slobôd zakotvených v
Ústave Slovenskej republiky zo strany Okresného úradu Kysucké Nové Mesto, odboru starostlivosti o životné
prostredie. Tento listinný dôkaz bol rovnako predložený Obci Kysucký Lieskovec a tvoril podklad pre vydanie tohto
rozhodnutia.
Na ústnom jednaní spoločnosť BIOPEL, a.s. z vlastnej iniciatívy uviedla a správnemu orgánu a Obci Kysucký
Lieskovec priblížila dva návrhy na zníženie prašnosti a šírenia TZL do okolitého prostredia. V letnom období budú
nainštalované rozstrekové trysky, ktoré postriekajú piliny skladované vo vonkajšom priestore, aby pri nepriaznivých
poveternostných podmienkach neboli rozfúkavané do okolitého prostredia. Spoločnosť BIOPEL, a.s., vysadila
stromy ako vegetačnú bariéru, čo však potrebuje čas, aby zasadené stromy dosiahli určitú výšku a plnili požadovanú
funkciu.
Ďalším krokom, ku ktorému spoločnosť BIOPEl, a.s., chce pristúpiť, je inštalácia nového filtračného zariadenia
PULS-JET. Vzhľadom na existujúcu technológiu sušenia a existujúcich ventilátorov a cyklónových odlučovačov,
spoločnosť navrhla zaradiť filter ako druhý stupeň filtrácie za už existujúci cyklónový odlučovač. Návrh a popis
technológie nového zariadenia bol predložený na ústnom jednaní, Obec Kysucký Lieskovec sa s ním oboznámila,
vyhotovila fotokópiu tiež bol založený do spisu správneho orgánu.
V sťažnosti občanov Obce Kysucký Lieskovec, ktorá bola podkladom pre nesúhlasné stanovisko Obce Kysucký
Lieskovec OKL863/2020 zo dňa 18. 12. 2020 sa uvádza nasledovné: “Obcou bolo vydané kolaudačné rozhodnutie
na stavbu dočasnú č.k. Výst. 769/2016Ča, kde však nebola povolená žiadna výroba, a ani v záväznom stanovisku
RÚVZ Čadca nebola posudzovaná. Bola posudzovaná len činnosť BLC (Biomasové logistické centrum) zameraná
na nákup celej škály drevného paliva, kusové štiepané drevo a drevné štiepky od menších výrobcov, následné balenie,
skladovanie a predaj.“
Zo spisového materiálu je zrejmé, že spoločnosť BIOPEL, a.s., Kysucký Lieskovec 847, 023 34 prevzala od 01.
06. 2020 výrobnú činnosť a výrobno-administratívne priestory združenia právnických osôb BIOMASA, Kysucký
Lieskovec 743, 023 34. Obec Kysucký Lieskovce ako príslušný stavebný úrad k predmetným priestorom vydala
kolaudačné rozhodnutia č. 934/2004 zo dňa 27. 08. 2004 a č. 1946/2005 zo dňa 14.12.2005 s uvedením, že predmetné
priestory i technológiu možno využívať na posudzovaný účel. RÚVZ Čadca v každom svojom rozhodnutí a zázname
z kontroly uvádza názov priestorov: “Výroba drevných peliet z drevného odpadu, Kysucký Lieskovec 743, 023
34 Kysucký Lieskovec“ A teda je zrejmé, že výrobná činnosť je povolená. Kolaudačné rozhodnutie, ktoré uvádza
sťažovateľka vo svojom podnete sa týka novej budovy spoločnosti BIOPEL, skolaudovanej v roku 2016, v ktorej
nijaká výroba neprebieha. Uvedené skutočnosti boli jasné preukázane vykonanou miestnou obhliadkou 21. februára
2022 o 10.00 hod. a Obec Kysucký Lieskovec má predmetné kolaudačné rozhodnutia k dispozícii, keďže Obec
Kysucký Lieskovec bola povoľovacím orgánom podľa zákona č. 50/1976 Zb. – stavebný zákon.

Ďalej sa v sťažnosti od občanov uvádza, a na ústnom pojednávaní bolo prejednávané, že skladovanie pilín vo
vonkajšom prostredí nebolo v rozhodnutiach RÚVZ uvedené.
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Spoločnosť BIOPEL, a.s. prevádzkuje zariadenie na zhodnocovanie odpadov (linka na výrobu peliet) nielen na
základe rozhodnutí RÚVZ, ale aj na základe súhlasu Okresného úradu Kysucké Nové Mesto, odboru starostlivosti
o životné prostredie č. OU-KM OSZP/Z/2013/00037/Sim z 29. októbra 2013 predĺženého rozhodnutím č. OU-KMOSZP-2018/000621-005 zo dňa 24. 08. 2018 na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97
ods. 1 písm. c) zákona o odpadov činnosťami R1, R12 a R13 podľa prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch. Skladovanie je
podľa zákona o odpadoch činnosťou R13 a ide o dočasné uloženie odpadu pred niektorou z činností zhodnocovania
odpadu v zariadení, v ktorom má byť tento odpad zhodnotený.
Na miestnej obhliadke prevádzkovateľ previedol správny orgán a zástupcu obce Kysucký Lieskovec celou
prevádzkou. Bol obhliadnutý celý areál, od miesta príchodu áut, váženie, skladovanie, drvenie v pomalobežnom
drviči, samotná technológia linky na výrobu peliet, aj priestorov ich balenia a uskladnenia. Obhliadkou bolo
preukázané, že spôsob nakladania s odpadmi v prevádzke je v súlade s predloženými písomnosťami opisujúcimi
technologický postup.
Následne bola spísaná zápisnica, kde žiadateľ uviedol, že požaduje vydať predmetný súhlas a Obec Kysucký
Lieskovec uviedla, že všetky materiály predloží na zasadnutí Obecného zastupiteľstva, nakoľko aj predtým v roku
2020 to bolo prejednávané na obecnom zastupiteľstve.
Dňa 23. 02. 2022 sa konalo 35. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Obci Kysucký Lieskovec. Dňa 25. 02.
2022 Obec Kysucký Lieskovec doručila cez elektronickú poštu správnemu orgánu nesúhlasné stanovisko č.
OKL94/2022-3 s vydaním rozhodnutia na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadu – linka na výrobu
peliet. Obec vo svojom stanovisku uviedla, že starosta obce sa zúčastnil ústneho pojednávania spojeného s miestnou
obhliadkou, no neuvádza dôvody vydania nesúhlasu. Uvádza iba, že Obecné zastupiteľstvo Obce Kysucký Lieskovec
na svojom 35. zasadnutí dňa 23.02.2022 prijalo uznesenie č. 388/2022/B, ktorým neschválilo vydanie súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
(Linka na výrobu peliet)pre prevádzku BIOPEL, a.s., Kysucký Lieskovec 847, 023 34 Kysucký Lieskovec.
Keďže Obec Kysucký Lieskovce vo svojom vyjadrení č. OKL94/2022-3 neuvádza dôvody opätovného nesúhlasu
s predmetným zariadením na zhodnocovanie odpadov, správny orgán nepozná odôvodnenie a v tomto rozhodnutí
sa vysporiadal s pripomienkami predchádzajúceho nesúhlasného stanoviska Obce Kysucký Lieskovec č.
OKL863/2020.
Správny orgán listom č. OU-KM-OSZP-2022/000211-012 zo dňa 25. 02. 2022 oboznámil účastníka konania,
spoločnosť BIOPEL, a.s. o zaslanom nesúhlasnom stanovisku druhého účastníka konania Obce Kysucký Lieskovec
a podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku dal mu možnosť sa k predmetnému nesúhlasnému stanovisku vyjadriť.
Spoločnosť BIOPEL, a.s. dňa 25.02.2022 elektronickou poštou doručila správnemu orgánu svoje vyjadrenie k
predmetnému nesúhlasnému stanovisku Obce Kysucký Lieskovec, v ktorom uvádza, že sa s ním nestotožňuje,
nakoľko neobsahuje dôvody, Obec Kysucký Lieskovec nepredložila nijaké zistenia, návrhy, podnety brániace
prevádzkovaniu zariadenia.
Dňa 04.03. 2022 správny orgán listom č. OU-KM-OSZP-2022/000211-015 oznámil účastníkom správneho konania
skončenie dokazovania a oboznámil ich, že v predmetnej veci rozhodne.
Na základe vyššie uvedených skutočností, vykonaného dokazovania, ústneho pojednávania, miestnej obhliadky
a doplnenia spisového materiálu listinnými dôkazmi správny orgán rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia. Správny orgán má za to, že naplnil ustanovenia § 32 ods. 1 a 2 správneho poriadku a
vykonaným dokazovaním zistil presne a úplne skutočný stav veci a boli zaobstarané všetky potrebné podklady
pre vydanie rozhodnutia. Doklady, ktoré boli vydané správnym orgánom, t.j. Okresným úradom Kysucké Nové
Mesto (predchádzajúce rozhodnutia na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, rozhodnutia na
prevádzkovanie stredného zdroja znečisťovania ovzdušia) sa považujú za skutočnosti známe správnemu orgánu z
úradnej činnosti, ktoré nemusia účastník konania a zúčastnená osoba správnemu orgánu dokladovať.
Správny orgán vyhodnotil dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej
súvislosti.
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Prevádzkovanie pomalobežného drviča drevného odpadu, ktorý v prípade potreby väčšie frakcie drevného odpadu
podrví na menšie vhodné frakcie má spoločnosť Biopel povolené súhlasom na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov č.s.: OU-KM-OSZP-2017/000263-003 a jeho zmeny č. OU-KM-OSZP-2017/000666-003
zo dňa 18.07.2017. Keďže platnosť tohto rozhodnutia končí, v predmetnej veci vydania súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov – pomalobežný drvič drevného odpadu prebieha samostatné správne konanie.
V prevádzke spoločnosti BIOPEL a.s. sa budú zhodnocovať drevné odpady uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia, zaradené do kategórie „O“ – ostatný odpad a budú sa zhodnocovať činnosťami R1, R12 a R13.
Technologický postup je uvedený v podmienkach tohto súhlasu. Zariadenie je umiestnené v priemyselnej zóne obce
Kysucký Lieskovec, v oplotenom areáli spoločnosti BIOPEL, a.s., ktorý je monitorovaný kamerovým systémom,
na mieste vhodne zabezpečenom, kde nenarušuje okolité prostredie.
Žiadateľ ako prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov predložil všetky doklady a splnil zákonné
podmienky potrebné k udeleniu požadovaného súhlasu.
Zariadenie na zhodnocovanie drevného odpadu výrazne prispieva k zachovaniu hierarchie v odpadovom
hospodárstve a k plneniu limitov stanovených v Programe odpadového hospodárstva Slovenskej republiky a v
Programe odpadového hospodárstva Žilinského kraja, kde zhodnocovanie odpadu je nadradené nad zneškodňovanie
odpadu, kde nežiaducim je najmä zneškodňovanie odpadu ukladaním na skládky odpadov (skládkovanie).
Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva
po preskúmaní predložených dokladov a zistených informácií dospel k záveru, že boli splnené zákonné podmienky
pre udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov v takom rozsahu, v akom bol udelený
a pri dodržaní podmienok uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia nedôjde k porušeniu celospoločenských
záujmov, ani záujmov ochrany životného prostredia.
Na základe vyššie uvedených skutočností tunajší úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti predmetného
rozhodnutia.
Žiadateľ predložil:
- žiadosť vypracovanú v súlade s § 21 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch,
- informatívny výpis z obchodného registra Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10782/L, k dátumu
21.12.2020,
- fotokópiu Zmluvy o predaji časti podniku BIOMASY, združenia právnických osôb medzi BIOMASA ako
predávajúci a BIOPEL ako kupujúci,
- fotokópie dokumentov: opatrenia pre prípad havárie, požiarny štatút a posúdenie rizika výbuch zariadenia,
- fotokópiu súhlasu OU-KM-OSZP/Z/2013/00037/Sim z 29. októbra 2013 vydaného Okresným úradom Kysucké
Nové Mesto, odborom starostlivosti o životné prostredie na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
- fotokópiu zmeny súhlasu OU-KM-OSZP-2020/000436-004 z 29. mája 2020 vydaného Okresným úradom Kysucké
Nové Mesto, odborom starostlivosti o životné prostredie na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
- fotokópia Certifikátu č. 1463/2/2015 Technickej inšpekcie, a.s. podľa STN EN ISO/IEC 17020 o bezpečnosti
technického zariadenie s názvom - Linka na výrobu peliet č. 008/-00/2004,
- fotokópia Certifikátu č. 3618009/01 TÚV NORT Czech, s.r.o. v súlade s ENplusR na výrobok – Dřevní pelety
pro účely vytápění, třída A1,
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- fotokópia vyjadrenie OU-KM-OSZP-2014/000804/Pap z 3. decembra 2014 o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie, vydaného Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, odborom starostlivosti o životné prostredie na
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
- fotokópia vyjadrenie OU-KM-OSZP-2020/000706-002 z 27. júla 2020 o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie, vydaného Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, odborom starostlivosti o životné prostredie na
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
- Protokol o meraní imisií hluku č. 1/18 v dvoch miestach merania – rozdiel hladiny posudzovaného zvuku a
hladiny hluku pozadia bol menší ako 3 dB, a teda nemožno jednoznačne určiť zvuk, ktorý sa má na základe merania
posudzovať.
- Záznam z výkonu štátneho zdravotného dozoru č. RH-2019/02116-4, P-32/2019 zo dňa 10. decembra 2019
- Rozhodnutie RÚVZ Čadca č. RH/2020/00364-2 zo dňa 14. februára 2020, ktorým boli vydané pokyny pre činnosť
mobilného štiepkovača
- Záznam č. RH/2020/00364-3 z kontroly plnenia pokynov
- Záznam z výkonu štátneho zdravotného dozoru č. RH-2020/01279-2 zo dňa 06. 07. 2020 – podmienka zabezpečiť
oprávnené meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí
- Rozhodnutie RÚVZ Čadca č. RH-2020/01279-3 zo dňa 15. 07. 2020 o uvedení priestorov do skúšobnej prevádzky
- Záznam z výkonu štátneho zdravotného dozoru č. RH-2020/04889-2 zo dňa 09. 12. 2020 – splnená podmienka
zabezpečiť oprávnené meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí
- Protokol č. 36/20 z 28. 09. 2020 a protokol č. 37/20 z 23. 09. 2020 o oprávnených meraniach hluku - vyhovujúce
- Rozhodnutie RÚVZ Čadca č. RH-2020/04889-3 zo dňa 10. 12. 2020 o uvedení priestorov do prevádzky
- Fotodokumentáciu vyhotovenú z kamerových záznamov spoločnosti BIOPEL, a.s.,
- záznam z kontroly Slovenskej inšpekcie životného prostredia, odboru inšpekcie odpadového hospodárstva č.
9/2018 zo dňa 16. 03. 2018
- popis technológie výroby peliet
- návrh na zníženie množstva produkovaných TZL – popis riešenia
- stanovisko k sťažnostiam a vydaným uzneseniam
- e-mailové potvrdenie od Slovenskej inšpekcie životného prostredia Žilina, Inšpektorátu životného prostredia Žilina
zo dňa 03. februára 2022
- úradný záznam Okresného úradu Kysucké Nové Mesto, úseku štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-KMOSZP-2018/000140-007 zo dňa 23.02.2018
Žiadateľ uhradil správny poplatok v hodnote 5,50 € (slovom päť eur päťdesiat centov) v súlade s § 162 písm. g) a §
6 ods. 2 Zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa §§ 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor
starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto.
Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci
správneho konania.
Ing. Zuzana Hýllová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10115
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Doručuje sa
BIOPEL, a. s., Kysucký Lieskovec , 023 34 Kysucký Lieskovec, Slovenská republika
Obec Kysucký Lieskovec, Kysucký Lieskovec 29, 023 34 Kysucký Lieskovec, Slovenská republika
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