SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
lnšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 8096/77/2022-25017/2022/770620718/Skp2-IP, Z2

Žilina 18.07.2022

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát Životného prostredia Žilina, odbor
integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia"), ako príslušný orgán štátnej správy
podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršĺch predpisov a Špeciálny stavebný
úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), na základe vykonaného konania podľa § 84
stavebného zákona, podľa zákona č. 7l/1967 Zb. osprávnom konaní vznení neskorších

predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní"),
pOvol'uje

dočasné uži'vanie stavby

„Projekt EC0 plus v MONDI SCP a.s., Ružomberok"
na skúšobnú prevádzku do 31.07.2023

prevádzkovatel'ovi

Mondi SCP, a.s. , Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
IČO: 31637 051
podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona.

v rozsahu:

-

S0 24.A-Budova papierenského stroja ps 19
PS 9A01 Papierenský stroj PS 19
DPS 9A01.1 Strojnotechnologická čast'
DPS 9A01.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
DPS 9A01.3 ASRTP

PS 9A02 Parokondenzačný systém pre PS19
DPS 9A02.1 Strojnotechnologická časť
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DPS 9A02.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
DPS 9A02.3 ASRTP

PS 9A03 Dokončovacia linka, previnovač a balenie PS19
DPS 9A03.1 Strojnotechnologická čast'

DPS 9A03 .2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
DPS 9A03.3 ASRTP

PS 9A04 Systém stlačeného vzduchu pre PS19
DPS 9A04.1 Strojnotechnologická čast'
DPS 9A04.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
DPS 9A04.3 ASRTP

PS 9A05 Pomocné papierenské prostriedky pre PS19
DPS 9A05.1 Strojnotechnologická čast'

DPS 9A05.2 Prevádzko`ý rozvod silnoprúdu
DPS 9A05.3 ASRTP
PS 9A06 Sitová čast' PS19
DPS 9A06.1 Strojnotechnologická čast'
DPS 9A06.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
DPS 9A06.3 ASRTP

PS 9A07 Systém spracovania výmetu PS19
DPS 9A07.1 Strojnotechnologická časť
DPS 9A07.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
DPS 9A07.3 ASRTP

PS 9AOS Vodné systémy PS19
DPS 9AO8.1 Strojnotechno]ogická čast'

DPS 9AO8.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
DPS 9AO8.3 ASRTP

PS 9AO9 Vákuový systém PS19
DPS 9AO9.1 Strojnotechnologická časť
DPS 9AO9.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
DPS 9AO9.3 ASRTP

PS 9A10 0dvetrávanie PS19
DPS 9A10.1 Strojnotechnologická čast'

DPS 9A10.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
DPS 9A10.3 ASRTP

PS 9A11 Prĺprava chemikálií PS19
DPS 9Al 1.1 Strojnotechnologická čast'
DPS 9A11.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
DPS 9A11.3 ASRTP

PS 9A12 Systém hydrauliky a lubrikácie PS19
DPS 9A12.1 Strojnotechnologická čast'
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DPS 9A12.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
DPS 9A12.3 ASRTP

PS 9A13 Protipožiarny systém pre PS19
DPS 9A13.1 Strojnotechnologická čast'

DPS 9A 13 .2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
DPS 9A13.3 ASRTP

PS 9A14 Systém napájanie pre PS19
PS 9A15 DCS pre PS19

-S0 24.B-Budova prĺpravylátkypre ps19
PS 9801 Príprava látky pre PS19
DPS 9801.1 Strojnotechnologická časť
DPS 9801.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
DPS 9801.3 ASRTP

PS 9802 Parokondenzačný systém (OCC PS19) súčasť 9801
PS 9803 Priemyselná voda (OCC PS19) súčast' 9801
PS 9804 0dpadové úžitkové vody (OCC PS19) súčast' 9801
PS 9805 Systém stlačeného vzduchu (OCC PS19) súčasť 9801

•

S0 24.C -Administratívna budova ps19
PS 9C01 Administratívna budova PS19
DPS9C01.3 ASRTP

-

S0 24.D -Pri'stavba pre zásobné nádrže ps19
PS 9D01 Zásobné nádrže PS19
DPS 9D01.1 Strojnotechnologická čast'

DPS 9D0l .2 Prevádzko\ý rozvod silnoprúdu
DPS 9D01.3 ASRTP

-

S0 24.E-Sklad hotových výrobkovps19
PS 9E01 Sklad kotúčov pre PS19
DPS 9E01.1 Strojnotechnologická čast'
DPS 9E01.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
DPS 9E01.3 ASRTP

PS 9E02 Expedícia kotúčov PS19
DPS 9E02.1 Strojnotechnologická časť
DPS 9E02.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
DPS 9E02.3 ASRTP

-

S0 24.H -Sklad papiera a kartónu určeného k recyklácii

-

S0 24.I -Budova nakladania balĺkov
PS 9101 Dopravník
DPS 9101.1 Strojnotechnologická čast'

DPS 9101.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
DPS 9101.3 ASRTP

-

S024.J-,Upravňavodypreps 19
PS 9J02 Upravňa vody pre Psl9
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DPS 9J02.1 Strojnotechnologická časť
DPS 9J02.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
DPS 9J02.3 ASRTP

-

S0 24.N-Čistiareň odpadových vôd pre ps 19
PS 9J01 ČOV pre PS19
DPS 9J01.1 Strojnotechnologická časť
DPS 9J01.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
DPS 9J01.3 ASRTP

-

S015.01 -Potrubné a káblové mosty
PS 1501 Vonkajšie technologické rozvody
DPS 1501.1 Strojnotechnologická časť
DPS 1501.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
DPS 1501.3 ASRTP

-

S015.02 -Vonkajší rozvod pitnej vodypre ps19
S015.03 -Vonkajší rozvod priemyselnej vody pre ps19 súčasťou ps1501
S015.04 -Vonkajší rozvod požiarnei. vody pre ps19
S015.05 -Kanalizácia dažd'ová pre ps19
S015.06 -Kanalizácia chemická súčasťou ps1501 (S015.03)
S015.07 -Kanalizácia splašková pre ps19
S015.08 -Vonkajšie oznamovacie rozvody
S015.09 -Vonkajšie osvetlenie ciest
S015.13-Oploteniezávodu
S015.14-VonkajšírozvodEPS
S01.9-Konečnáúpravaterénu
SO 23.1 - Hala papierenského stroja PS18 - Pripojovaci' bod optickej siete 1
súčast'ou SO 15.08

-S017.12 -Požiarna zbrojnica -Pripojovací bod HPS súčasťou s015.14
SO 228 -ČOV -kotolňa -Pripojovaci' bod DCS pre UV a ČOV PS19 súčast'ou DPS
9J01.3

-

S012.1-Výrobňacelulózy
PS 38 Bieliareň -Pripojovací bod buničiny súčast'ou DPS 1501.1

-

S013.10 -Regeneračný kotol č.2 -pripojovací bod biopLynu
PS 61 Regeneračný kotol č.2 -pripojovací bod bioplynu SÚČASŤOU DPS 1501.1

-

S013.16-Rozvodňa pri TG9-64_R_RG9
PS 64 Pripojovací bod 1 -Elektro pre PS19

-

S025l-Rozvodňa-101 R R11
PS 101 Pripojovací bod 2 -Elektro pre PS19

-

S016.02 -Úpravňa vody-pripojovací bod optickej siete

Pre prevádzku „Papierenský stroj č.19 -výroba obalového kartónu" vydala inšpekcia
integrované povolenie č.
5731-30227/2018/Pat/770620718 zo dňa 17.09.2018 vznení jeho
neskorších zmien Zl až Z4.
Inšpekcia, ako špeciálny stavebný úrad na povolenie stavby „Projekt ECO plus v MONDI

SCP a.s., Ružomberok" vydala stavebné povolenie pre predmetnú stavbu v integrovanom
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povolení č. 5731-30227/2018/Pat/770620718 zo dňa 17.09.2018 a následne povolila zmenu

stavby pred dokončením zmenou integrovaného povolenia - rozhodnutím č. 8451/77/202041048/2020/770620718/Z2-SP zo dňa 14.12.2020.
Rozhodnutím č. 5896/77/2021-22050/2021/770620718/Skp-IP, Z2 zo dňa 25.06.2021 povolila
skúšobnú prevádzku na obdobie 1 roka.

Údaje o stavbe „Projekt EC0 plus v Mondi SCP, a.s., Ružomberok":
Umiestnenie stavby:
K.Ú. Štiavnička:
• parcelné čísla C: 435/1, 435/2, 435/3, 435/4, 436/1, 436/2, 446, 447, 449/1, 449/3, 450, 452/1,
-parcelné čísla E: 117/3,117/4,117/5,117/7

• parcely dotknuté výstavbou: 436/6, 437/3, 448/1, 449/1, 449/2,
K.Ú. Lisková:
-parcelné čísla C: 2513/1, 2598, 2599/1, 2600, 2602/16, 2602/17, 2602/18, 2602/19, 2602/20,

2602/21,
2602/31,
2602/41,
2602/51,
2604/14,

2602/22,
2602/32,
2602/42,
2602/52,
2604/15,

2602/23,
2602/33,
2602/43,
2604/6,
2604/16,

2602/24,
2602/34,
2602/44,
2604/7,
2604/17,

2602/25, 2602/26, 2602/27, 2602/28,
2602/35, 2602/36, 2602/37, 2602/38,
2602/45, 2602/46, 2602/47, 2602/48,
2604/8, 2604/9, 2604/10, 2604/11,
2604/18, 2604/19, 2604/20, 2604/21,

2602/29,
2602/39,
2602/49,
2604/12,
2604/22,

2602/30,
2602/40,
2602/50,
2604/13,
2604/23,

2607, 2608, 2609, 2616, 2618, 2620, 2626, 2627, 2628, 2638, 2651, 2652, 2653, 2662, 2663

1 parcely dotknuté výstavbou: 2361, 2602/43, 2602/44, 2602/45, 2602/46, 2602/47, 2602/48,
2602/49, 2602/50, 2602/51, 2602/52, 2602/62, 2602/63, 2602/64, 2602/65, 2602/66, 2602/67,
2602/68, 2602/69, 2603/10, 2603/11, 2603/12, 2603/13, 2603/14, 2603/15, 2603/16, 2603/17,

2603/18, 2603/21, 2603/22, 2603/23, 2603/24, 2603/25, 2620, 2623, 2631, 2633, 2646, 2647/1,
2648, 2650, 2656, 2661, 2662, 2663,

K.ú. Ružomberok:
-parcelné čísla C: 7893, 7894/3, 7911/1, 7913, 7914

-parcely dotknuté výstavbou: 7194/1, 7194/2, 7719/4, 7747, 7879, 7884, 7886, 7890, 7891/2,
7891/3, 7898/2, 7899/1, 7903, 7909, 7910, 7913, 7915/1, 7915/2, 7916, 7917, 7919, 7923/2,

7923/3, 7924/1, 7924/2, 7925, 7926/1, 7953/11, 7957, 7958, 7962, 7964, 7966, 7967, 7968/1,

7969/3, 7999/1. (Pozemky sú vo vlastníctve prevádzkovateľa).

Pozemok parcelné číslo registra C 2513/1, druh pozemku vodná plocha, k.ú. Lisková je vo
vlastníctve Slovenskej republiky a v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.,

pričom právo stavebníka k pozemku je preukázané Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena uzatvorenej medzi spoločnost'ou Mondi SCP, a.s. a Slovenským
vodohospodárskym podnikom, š.p..

Účel stavby: Rozšírenie súčasnej výroby papiera o výrobu nového produktu - recyklovaného
kartónového vlnitého papiera, a to vybudovaním nového papierenského stroja s označením
"PS19".

Nový papierenský stroj bude schopný produkcie dvoch typov výrobkov - jednovrstvového
kartónového vlnitého papiera (RCB) a dvojvrstvového recyklovaného kartónového vlnitého
papiera s povrchovou vrstvou z bielenej buničiny (KTW). Jeho maximálna produkcia bude
300.000 t výrobku/rok. Recyklovaným materiálom bude najmä odpadový papier a kartón učený
na recykláciu z komunálnej aj podnikateľskej sféry a v primeranej miere aj výpl'uvy z výroby
buničiny. Druhou zo vstupných surovín bude bielená buničina z vlastnej produkcie.
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Súčasťou nového výrobného celku je aj nová prevádzková čistiareň odpadových vôd. ČOV PS 19
slúži na predčistenie odpadových vôd z PS19 a z linky OCC (linky prípravy vstupnej suoviny
z papiera a kartónu určeného na recykláciu) pred ich odvedením do kanalizačného systému
zaústeného do SČOV Ilrboltová.

Nepodstatné zmeny stavby ,Projekt ECO plus vMondi SCP, a.s., Ružomberok"pp±:Q!i
schválenei PD. ktoré nevvžadovali Dovolit' zmenu stavbv Dred iei dokončením:
SO 24.H
-plocha časť 2. nie je zrealizovaná
SO 24.1

-jímka pod dopravníkom na zberový papier je predĺžená smerom na juh a je v tejto predĺženej
časti prestropená

SO 24.E
Kancelárske priestory pre obsluhu skladu sú vybudované s kontajnerov a majú mieme zmenenú
dispozíciu. Dôvodom je plán v budúcnosti v tomto mieste inštalovať automatické nakladanie
kamiónov.
Vzhl'adom k upravenému požiamemu projektu skladu v mieste nakladania na kamióny a
nakladania na vagóny nie sú zrealizované murované steny zo západu nakladania na kamióny a zo
severu nakladania na vagóny.
-schodisko umiestnene v osiach K/35-36 -prístup na žeriavovú dráhu
-chráničky v smere východ -západ -v osiach M/3548
- nakladac]' mostík v počte iba ] ks
- opláštenie dopravníkového pásu - riešené identicky ako na hale skladu

- zábrany pri kontajnerovej zostave
-zábrany pri truck loadingu v osi 48/Q-R
-nerealizovaná murovaná stena na osiach R/3548 a H/35-48
-strecha nie je s asfaltovou hydroizoláciou ale s PVC izoláciou
-sendvíčová stena skladu nemá hrúbku minerálnej ízolácie 60mm ale 1 Oomm
-v podlahe skladu je v skladbe umiestnená poistná hydroizolácía
- na nakladacej plošine (preberanie balíkov Žeriavom) bolo realizované dodatočné zavetreníe
ocel'ovej konštrukcie

-nakladacĺ mostík na osi 35/Q nebol realizovaný
-zmena požiameho projektu na sklad z dôvodu zvýšenia skladovacej kapacity -výška
skladovania do výšky 15 m

S0 15.05
Vo vetve dažďovej kanalizácie za retenčnou nádržou a prečerpávacou stanicou je osadený lapač
olejov. Bol osadený na základe požiadavky prevádzky a aj SVP p. Mikušiaková. Jedná sa o
dažďovú kanalizáciu zaústenú do vnútomej areálovej dažďovej kanalizácie.
SO 15.07
Splašková kanalizácia je podl'a projektu zvedená do prečerpávacej šachty pri Sklade hotových

výrobkov a ďalej čerpaná po potrubnom moste do areálovej splaškovej kanalizácie seveme od
skladu hotovej výroby PM18. Zmena je v tom, Že nečerpáme na potrubný most ale trasa
tlakového potrubia je vedená v chráničke popod sklad hotovej výroby ďalej pretlakom popod
cestu Vstup 3 do existujúcej splaškovej kanalizácie.
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SO 24C
Zmena dispozície v administratívnej budove v dôsledku úprav vyplývajúcich z požiadaviek
požiameho projektu a požiadaviek prevádzky (vytvorenie samostatných miestností v dôsledku
Covid 19) a z toho vyplývajúce zmeny v VZT (HVAC)
SO 15.17

Viaceré zmeny vyplývajúce z projektu Parkoviska pre kamióny na vstupe 3. Zmena tvaru (šírky)

parkoviska pre kamióny pri sklade hotovej výroby SO 24.E.

SO 24H
- drobné zmeny tvaru plochy
Sklad kotúčov
-nerealizovali sa 2 nakladacie rampy

Protipožiarny systém PS19
V dokumentácii PSP neriešil hasenie vonkajšieho dopravníka zberového papiera, v skutočnosti
sa protipožiamy systéme založený na detekcii VESDA realizoval aj na tomto dopravníku.

Sklad papiera a kartónu určeného na recykláciu
Na hlavnej komunikácii bola mieme posunutá dispozícia oceľových konštrukcii s technológiou
snímania a merania vlhkosti zberového papiera transportovaného na kamiónoch.
Elektrické rozvádzače boli presunuté.
Niektoré pozície operátorských panelov boli posunuté na miesta definované prevádzkou

/údržbou.
Malé a nepodstatné zmeny bezpečnostných bariér, lightbeamov, senzorov.
V pn'pade odsávania prachu z orezávania papiera na PS 19 nie je vyčistený vzduch vyvedený do
vonkajšieho prostredia. Prach z rezania papiera na previ'jači je odt'ahovaný pomocou ventilátora,
pred ktorým je umiestnený filter. Filter zachytí prachové častice do záchytnej nádoby
umiestnenej v spodnej časti filtra a následne sa ručne odoberie a zneškodní ako odpad.
K ďalšej zmene doš[o aj v súvislosti so skladovaním pomocných látok -vprevádzke bolo
osadené samostatné silo na mastenec aj na bentonit (spolu 6 síl na skladovanie pomocných
látok).

Nepodstatné zmeny voči stavebnému povoleniu sú najmä v stavebnej časti. Jedná sa v prevažnej
miere o situačné umiestnenie základov, ich velkosti a konštrukcie vyžiadaných finálnym
dodávatel'om technológie. V niektorých pripadoch došlo k posunu technologického celku, čo
umožnilo výhodnejšie riešenie. Tieto zmeny sú vykonané na zastavaných plochách Mondi SCP,
a.s. nevyžadujúce nové dotknuté parcely.
Pre dočasné užívanie Dredmetnei stavbv ..Proi.ekt ECO Dlus vMONDI SCP a.s..
Ružomberok". v rozsahu uvedenom v úvode tohto rozhodnutia. počas skúšobnej prevádzky
inšpekcia určuje podľa § 84 ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z..

ktorou sa vvkonávaiú niektoré ustanovenia stavebného zákona. nasleduiúce podmienkv:
1.

Povolenie na dočasné užĺvanie stavby „Projekt ECo plus v MONDI Scp a.s., Ružomberok",
vrozsahu uvedenom v úvode tohto rozhodnutia, sa vydáva na 12 mesiacov odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia.
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2.

Predmetnú stavbu prevádzkovat' v súlade s realizačným projektom stavby „Projekt ECo plus
v MONDI SCP a.s., Ružomberok", vypracovanú spoločnost'ou CELPROJEKT plus s.r.o,
A.Bemoláka 6, 034 50 Ružomberok.

3.

Prevádzkovanie, kontroly, údržbu, čistenie a opravy jednotlivých technologických zariadení
môžu vykonávat' 1en pracovníci, ktorí sú preukázatel'ne zaškolení podľa aktuálnych
miestnych prevádzkových predpisov pre Papierenský stroj č.19 (Technologický reglement „Príprava chemikálií PS 19"). Všetky kontroly aúdržby musia byt' zaznamenávané do
vedenia prevádzkovej evidencie - prevádzkových denníkov údržby (systém APIPRO).

4.

Počas prevádzky technických zariadení stavby vykonávať odbomé prehliadky a skúšky
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení.

5.

U zariadení, v ktorých sa zaobchádza so znečist'ujúcimi látkami, vykonávat' v určených
intervaloch skúšky tesnosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku
ochrany vôd (vyhláška č.200/2018 Z.z.).

6.

V prevádzke PS19 počas skúšobnej prevádzky preverit' s dodávateľom technológie, či je
možnost' uzavretia výpľuvovej nádrže PP.

7.

Dodržiavat' hygienické, protipožiame a bezpečnostné predpisy.

8.

Dodržiavat' podmienky záujmov starostlivosti o Životné prostredie a podmienky na ochranu
zdravia ľudí.

9.

V priebehu skúšobnej prevádzky zabezpečiť, aby nedošlo k znečisteniu alebo ohrozeniu

pôdy, povrchových vôd a podzemných vôd, zhoršeniu kvality ovzdušia v blízkom okolí
zdroja znečist'ovania ovzdušia.

10. V prípade havarijného úniku škodlivých látok v priebehu skúšobnej prevádzky vykonat'

nevyhnutné opatrenia na zamedzenie kontaminácie pôdy, povrchových vôd a podzemných
vôd.

11. Dodržiavat' podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu
zdravia ľudí.

12. Uchovávat' projektovú dokumentáciu stavby po celý čas jej životnosti.

13. Počas skúšobnej

prevádzky predmetnej

stavby dodržiavat' podmienky integrovaného

povolenia č. 5731-30227/2018/Pat/770620718 zo dňa 17.09.2018 v znení jeho neskoršĺch

zmien Zl až Z4.
14. Počas skúšobnej prevádzky predmetnej stavby vykonat' meranie určených znečisťujúcich
látok a vyhodnotit' dodržiavanie emisných limitov AMS RK2 počas spal'ovania bioplynu
z ČOV PS 19.

15. Kuvedeniu predmetnej stavby „Projekt ECO plus v MONDI SCP a.s., Ružomberok" do
trvalej prevádzky predložit' inšpekcii vyhodnotenie skúšobnej prevádzky za obdobie 6
mesiacov, počnúc prvým dňom nasledujúceho mesiaca, odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti tohto povolenia.

16. Najmenej 2 mesiace pred uplynutĺm doby, na ktorú bola povolená skúšobná prevádzka,
požiadat' inšpekciu o uvedenie predmetnej stavby do trvalej prevádzky.
17. K vydaniu povolenia na trvalé užívanie predmetnej stavby predložit' inšpekcii:
17.1. Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky.

17.2. Správu z oprávneného merania emisií.

17.3. Správu z oprávneného merania hluku.
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17.4. Návrh vedenia prevádzkovej evidencie podľa vyhlášky č. 231/2013 Z.z. (s uvedením,

ktoré údaje a akým spôsobom sa budú evidovať).
17.5. Doklad o predložení návrhu postupu výpočtu množstva emisie na Okresný úrad
Ružomberok, Odbor starostlivosti o Životné prostredie, štátna správa ochrany
ovzdušia.

17.6. Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na
zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke predmetného zdroja znečist'ovania
ovzdušia, návrh predložiť na schválenie inšpekcii ešte pred podaním žiadosti o vydanie

kolaudačného rozhodnutia (3 x v písomnej fome a 1 x v elektronickej fome) pre
Papierenský stroj č.19. Ak dôjde kpotrebe zmeny súboru, tak aj pre RK2. Pre
obšímost' súborov bude možné požiadať o ich schválenie v samostatnom konaní.

17.7. Zaktualizovaný plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládatel'ného
úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v pripade ich úniku
(havarijný plán), schválený Slovenskou inšpekciou Životného prostredia, Inšpektorát
životného prostredia Žilina, odbor inšpekcie ochrany vôd.

17.8. Prevádzkové poriadky ®1ány údržby a opráv a plány kontrol) skladov znečisťujúcich
látok a zariadení určených na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, vypracované
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a schválené štatutámym zástupcom
prevádzkovatel'a.

17.9. Prevádzkové predpisy stanovujúce postupy a činnosti zabezpečujúce prevádzkovanie
zariadenĺ, riadenie výrobných procesov a ochranu zložiek Životného prostredia
v súlade s ciel'mi vedenia spoločnosti v oblasti ochrany Životného prostredia.
17.10. Mesačné protokoly (za obdobie 6 mesiacov, počnúc prvým dňom nasledujúceho
mesiaca, odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia) z kontinuálneho
merania emisií na RK2.
17.11. Ak sa počas skúšobnej prevádzky zistí, Že je potrebné aktualizovat' aj prevádzkové

predpisy pre regeneračný kotol RK2, tak vykonat' jeho aktualizáciu.
17.12. Dodržat' podmienky zo záväzného stanoviska OÚ v Ružomberku, odbor krl'zového
riadenia č. OÚ-RK-OKR-2020/000485-028 zo dňa 06.08.2020:
Pri kolaudácii žíadame predložiť spracovaný plán evakuácie zamestnancov a osôb
prevzatých do starostlivosti z daného objektu - textová aj grafická čast'. Uvedené
náležitosti komplexne zapracovat' aj do bezpečnostnej správy. Vzhľadom k rozsahu
a charakteru stavby nemáme žiadne ďalšie požiadavky.
17.13. Súhlas orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší,

vydaný Okresným úradom v Ružomberku,

na vydanie rozhodnutia na užĺvanie

stavby velkého a dvoch stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia počas skúšobnej

prevádzky ®redĺženie termínu skúšobnej prevádzky) „Projekt ECO plus v Mondi
SCP, a.s., Ružomberok", ktorým Okresný úrad v Ružomberku, OSŽP, ŠSOO potvrdí
splnenie nasledujúcich podmienok súhlasu č. OU-RK-OSZP-2022/006036-003 Mk
zo dňa 10.06.2022:
1.

Pre 19. PaDierenskÝ stroi :

1. Skúšobná prevádzka (predĺženie termínu skúšobnej prevádzky) je povolená na obdobie
ďalších 12 mesiacov.

2. Obdobie predĺženej skúšobnej prevádzky začne prv]ú dňom od dátumu nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o povolení dočasného užívania stavby „Projekt ECO plus v
Mondi SCP, a.s., Ružomberok" na skúšobnú prevádzku (predĺženie temínu skúšobnej

prevádzky) stavebným úradom.
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3. Počas obdobia predĺženej skúšobnej prevádzky zdroj znečisťovania ovzdušia 19. Papierenský

stroj , PS 19 prevádzkovať podl'a návrhu „Súbor technicko-prevádzkových parametrov
a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia zdroja znečist'ovania
ovzdušia počas skúšobnej prevádzky -,Papierenský stroj č.19" ev.č. STPP a TOO č.19
spracovaný lng. Marianom Jarabákom 12.02.2021 ", podľa ktorého bol zdroj prevádzkovaný
v období pôvodne povolenej skúšobnej prevádzky.
4. Na konci skúšobnej prevádzky predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia uvedený návrh
STPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia počas skúšobnej prevádzky zdroja
znečisťovania ovzdušia 19. Papierenský stroj, PS 19 doplnit' o poznatky získané počas celého

obdobia skúšobnej prevádzky, takto doplnený návrh STPP a TOO doručiť na Okresný úrad
Ružomberok, odbor starostlivosti o Životné prostredie.
5. Počas obdobia predĺženej skúšobnej prevádzky zdroj znečisťovania ovzdušia 19. Papierenský

stroj , PS 19 prevádzkovať podl'a návrhu prevádzkového poriadku, resp. pokynov obsluhy
z hľadiska ochrany ovzdušia, vrátane riešenia mimoriadnych stavov počas skúšobnej

prevádzky (Technologický reglement -„Priprava chemikálií PS 19" ev.č. TR -02
vypracovaný Barborou Makovou, technológom PS 19 15.02.2021), podl'a ktorého bol zdroj
prevádzkovaný v obdobĺ pôvodne povolenej skúšobnej prevádzky.
6. Na konci skúšobnej prevádzky predmetného zdroj a znečisťovania ovzdušia uvedený
návrh prevádzkového poriadku, resp. pokynov obsluhy z hľadiska ochrany ovzdušia,
vrátane riešenia mimoriadnych stavov počas skúšobnej prevádzky (Technologický reglement
-„Príprava chemikálií PS 19" ev.č. TR -02 vypracovaný Barborou Mákovou, technológom
PS19 15.02.2021) doplniť o poznatky získané počas celého obdobia skúšobnej prevádzky

a takto doplnený prevádzkový poriadok doručiť na Okresný úrad Ružomberok, odbor
starostlivosti o Životné prostredie.
7. Návrh vedenia prevádzkovej evídencie („Vedenie prevádzkovej evídencíe zdrojov
znečist'ovania ovzdušia v Mondi SCP a.s. Ružomberok - „Papierenský stroj č.19"
vypracovaný lng. Mariánom Jarabákom 04.02.2021 ) predmetného zdroja znečisťovania
ovzdušia podl'a vyhlášky MŽP SR č. 231 /2013 Z.z. o infomáciách podávaných Európskej
komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do

Národného emisného lnfomačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov
a technicko-organizačných opatrení na konci skúšobnej prevádzky prehodnotiť resp. doplnit'
v kontexte s uskutočnenou skúšobnou prevádzkou. Takto doplnený návrh vedenia
prevádzkovej evidencie priložit' k žiadostj o súhlasu na vydanie rozhodnutia na užívanie stavy
predmetného zdroja znečist'ovania ovzdušia.
8. Po skončení skúšobnej prevádzky požiadat' orgán štátnej správy ochrany ovzdušia o vydanie
súhlasu na vydanie rozhodnutia na povolenie prevádzky predmetného zdroja znečisťovania
ovzdušia.

9. V prípadoch vážneho a bezprostredného ohrozenia kvality ovzdušia vplyvom skúšobnej

prevádzky predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia bezprostredne danú skutočnosť
hlásiť orgánu ochrany ovzdušia a uobit' potrebné opatrenia na zamedzenie vzniku možnej
havárie.
11.

Pre Čistiareň odDadovÝch vôd PS 19:

1. Skúšobná prevádzka (predĺženie temínu skúšobnej prevádzky) je povolená na obdobie
ďalších 12 mesiacov.

2. Obdobie predĺženej skúšobnej prevádzky začne prvým dňom od dátumu nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o povolení dočasného uŽívania stavby „Projekt ECO plus v
Mondi SCP, a.s., Ružomberok" na skúšobnú prevádzku (predĺženie temínu skúšobnej

3.BrávÉ#!bs::vper:ä#n#sdi:?;bnejprevádzkyzdroJznečisťovariaovzdušiačisti"eň
odpadových vôd PS 19 prevádzkovať podl'a návodu na použitie „Čistiareň odpadových vôd -
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ECO Plus PM19", výrobné číslo 001, WWTP PM19/NP/SK/2020/1", podľa ktorého bol
zdroj prevádzkovaný v období pôvodne povol=nej skúšobnej prevádzky.
4. Na konci skúšobnej prevádzky predmetného zdroja znečist'ovania ovzdušia vypracovat' návrh

prevádzkového poriadku, resp. pokynov obsluhy z hľadiska ochrany ovzdušia, vrátane
riešenia mimoriadnych stavov počas prevádzky. Vypracovaný návrh prevádzkového

poriadku predložit' na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o Životné prostredie
ako súčasť Žiadosti o vydanie súhlasu na vydanie rozhodnutia na povolenie prevádzky
predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia.
5. Návrh vedenia prevádzkovej evidencie („Vedenie prevádzkovej evidencie zdrojov
znečisťovania ovzdušia v Mondi SCP a.s. Ružomberok - „Čistenie odpadových vôd z PS
č.19" vypracovaný lng. Mariánom Jarabákom 04.02.2021 ) predmetného zdroja znečist'ovania
ovzdušia podl'a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z.z. o infomáciách podávaných Európskej
komisii, o požiadavkách na vederie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do
Národného emisného lnfomačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov
a technicko-organizačných opatrení na konci skúšobnej prevádzky prehodnotiť resp. doplniť
v kontexte s uskutočnenou skúšobnou prevádzkou. Takto doplnený návrh vedenia

prevádzkovej evidencie priložiť k žiadosti o súhlasu na vydanie rozhodnutia na užívanie stavy
predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia.
6. Po skončení skúšobnej prevádzky požiadať orgán štátnej správy ochrany ovzdušia o vydanie
súhlasu na vydanie rozhodnutia na povolenie prevádzky predmetného zdroja znečisťovania
ovzdušia.

7. V prĺpadoch vážneho a bezprostredného ohrozenia kvality ovzdušia vplyvom skúšobnej

prevádzky predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia bezprostredne danú skutočnost'
hlásiť orgánu ochrany ovzdušia a uobiť potrebné opatrenia na zamedzenie vzniku možnej
havárie.
TH.

Pre BioDlvnová stanica PS 19:

1. Skúšobná prevádzka ®redĺženie temínu skúšobnej prevádzky) je povolená na obdobie
ďalších 12 mesiacov.

2. Obdobie predĺženej skúšobnej prevádzky začne prv:h dňom od dátumu nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o povolení dočasného užívania stavby „Projekt ECO plus v
Mondi SCP, a.s., Ružomberok" na skúšobnú prevádzku (predĺženie termínu skúšobnej

prevádzky) stavebným úradom.
3. Počas obdobia predĺženej skúšobnej prevádzky zdroj znečisťovania ovzdušia Bioplynová
stanica PS 19 prevádzkovať podl'a návodu na použitie „Bioplynová stanica -ECO Plus
PM 19", výrobné číslo 001, BIOGAS_PM19/NP/SK/2020/1, podľa ktorého bol zdroj

prevádzkovaný v obdobĺ pôvodne povolenej skúšobnej prevádzky.
4. Na konci skúšobnej prevádzky predmetného zdroja znečist'ovania ovzdušia vypracovať návrh

prevádzkového poriadku, resp. pokynov obsluhy z hl'adiska ochrany ovzdušia, vrátane
riešenia mimoriadnych stavov počas prevádzky. Vypracovaný návrh prevádzkového

poriadku predložiť na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie
ako súčasť žiadosti o vydanie súhlasu na vydanie rozhodnutia na povolenie prevádzky
predmetného zdroja znečist'ovania ovzdušia.
5. Návrh vedenia prevádzkovej evidencie („Vedenie prevádzkovej evidencie zdrojov
znečisťovania ovzdušia v Mondi SCP a.s. Ružomberok - „Čistenie odpadových vôd z PS
č.19" vypracovaný lng. Mariánom Jarabákom 04.02.2021 ) predmetného zdroja znečist'ovania
ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z.z. o infomáciách podávaných Európskej
komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do
Národného emisného lnformačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov
a technicko-organizačných opatrení na konci skúšobnej prevádzky @ol vypracovaný ako
spoločný -súčasne pre zdroj znečisťovania ovzdušia Čistiareň odpadových vôd PS 19 a
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súčasne pre zdroj znečist'ovania ovzdušia Bioplynová stanica PS 19) rozdelit' pre jednotlivé
zdroj e znečist'ovania ovzdušia, prehodnotiť resp. doplnit' v kontexte s uskutočnenou
skúšobnou prevádzkou jednotlivých zdrojov znečist'ovania ovzdušia. Takto doplnený návrh

vedenia prevádzkovej evidencie priložiť k Žiadosti o súhlasu na vydanie rozhodnutia na
uŽívanie stavy predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia.
6. Na konci skúšobnej prevádzky predmetného zdroja znečist'ovania ovzdušia vypracovat'
návrh Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení
(STPP a TOO) na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečist'ovania
ovzdušia. Návrh STPP a TOO doručiť na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti
o Životné prostredie. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného

prostredia Žilina, odbor integrovaného povol'ovania a kontroly vydá súhlas na vydanie súboru
technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrenĺ podl'a § 15 ods. 2
zákona o ovzduší a podľa § 17 ods.1 písm. c) zákona o ovzdušĺ v znení neskorších

predpisov.
7. Po skončení skúšobnej prevádzky požiadat' orgán štátnej správy ochrany ovzdušia o vydanie
súhlasu na vydanie rozhodnutia na povolenie prevádzky predmetného zdroja znečist'ovania
ovzdušia.

8. V prípadoch vážneho a bezprostredného ohrozenia kvality ovzdušia vplyvom skúšobnej

prevádzky predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia bezprostredne danú skutočnost'
hlásiť orgánu ochrany ovzdušia a urobit' potrebné opatrenia na zamedzenie vzniku možnej
havárie.
17.14. Doklady zaslané OU Ružomberok v priebehu skúšobnej prevádzky predmetnej stavby
zaslať v kópii aj inšpekcii.

17.15. S odpadmi zprevádzky
hospodárstve.

nakladat'

v súlade

s platnou

legislatívou

v odpadovom

17.16. Doložit' inšpekcii doklad, že množstvo odpadových vôd a koncentračné hodnoty na
odtoku zSČOV Hrboltová sú vsúlade sustanovenými emisnými limitmi
a s predpok]adanými a posúdenými charakteristikami podľa EIA.
17.17. V lehote do 1 mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia odstránjt'
nedostatky zistené lnšpektorátom práce Žilina, uvedené v záväznom stanovisku č.
IPZA/IPZA_OBOZP/KON/2022/3046-2022
zo
dňa
13.07.2022,
o odstránení
nedostatkov infomovat' inšpekciu a lnšpektorát práce Žilina:

1. Stavebnĺk vzáujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ku dňu
kolaudácie nezabezpečil označenie v priestoroch so zníženou svetlou výškou

pracoviska vkolaudovanom objekte bezpečnostným značením,
kde hrozí
nebezpečenstvo zrážky s prekážkou s dopravníkom na zberový papier, čo je
v rozpore s § 13 ods. 6 zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri

práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znenĺ neskorších predpisov,
v nadväznosti na § 2 ods. 1 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na
zistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

2. Stavebník v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ku dňu
kolaudácie nezabezpečil v sklade zberového papiera, aby boli plochy skladovacích
zón a účelové komunikácie pre mobilný pracovné prostriedky zreteľne označené
bezpečnostným značením - neprerušovanými pásmi výraznej farby, čím porušil
ustanovenie § 13 ods. 6, v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona NR SR č. 124/2006
Z. z. vnadväznosti na § 2 ods.1 príloha č. 5 bod 2 NV SR č. 387/2006 Z. z.

o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označovania pri práci
a nedodržanie bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 4.3.2 STN 26 9030: 1993.
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3. Stavebník vzáujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ku dňu
kolaudácie nezabezpečil v priestoroch kolaudovaného objektu - 1inka OCC, aby
boli plochy skladovacích zón a účelové komunikácie pre mobilný pracovné

prostriedky

achodcov

zreteľne

označené

bezpečnostn]h

značením

-

neprerušovanými pásmi výraznej farby, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6,
v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 2
ods. 1 príloha č. 5 bod 2 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie

bezpečnostného a zdravotného označovania pri práci a nedodržanie bezpečnostnej
úrovne, ktorá vyplýva z čl. 4.3.2 STN 26 9030: 1993.

4. Stavebník vzáujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ku dňu
kolaudácie, nevyznačil hodnoty najnižšieho a najvyššieho dovoleného tlaku na
stupnici tlakomerov, ktoré sú súčasťou bezpečnostného príslušenstva tlakových
nádob stabilných umiestnených v priestoroch kolaudovaného objektu (vzdušník č.
1, vzdušník č. 2, vzdušník č. 3)„ čo je v rozpore s § 6 ods.1 písm. a) v nadväznosti
na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá
vyplýva z čl. 4.4.2.1 STN 69 0012:2014.

Novovzniknuté nedostatky, v nasledovnom znení:
5. Stavebník vzáujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci lai dňu
kolaudácie nezabezpečil, prístup ku karte bezpečnostných údajov (ďalej KBU) pre
bioplyn, čo je v rozpore s § 13 ods. 3 zákona č.124/2006 Z. z. v nadväznosti na §
10 ods.1 písm. c) nariadenia vlády č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred
rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.

6. Stavebník vzáujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ku dňu
kolaudácie nezabezpečil označenie potrubí s nebezpečnou chemickou látkou bioplynom v priestoroch ČOV pre PS 19, tak aby bol jednoznačne identifikovateľný
ích obsah vrátane charakteru obsahu a s ním spojeným nebezpečenstvom -zosúladit'
s KBU , čo je v rozpore s § 13 ods. 6 zákona č.124/2006 Z. z., v nadväznosti na §
10 ods. 4 nariadenia vlády č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami
súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.

7. Stavebník vzáujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ku dňu
kolaudácie nezabezpečil označenie nádrží s nebezpečnými chemickými látkami
(síran hlinitý, kyselina sírová) vpriestoroch ČOV pre PS19, tak aby bol
jednoznačne identifikovatel.ný ich obsah vrátane charakteru obsahu a s ním
spojeným nebezpečenstvom, čo je v rozpore s § 13 ods. 6 zákona č.124/2006 Z. z.,
vnadväznosti na § 10 ods. 4 nariadenia vlády č. 355/2006 Z. z. o ochrane
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri
práci.

8. Stavebník nevykonal opatrenia so zretel'om na všetky okolnosti týkajúce sa práce
a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci tým, že zreteľne neoznačil bezpečnostným označením
miesto s vyvýšenou plochou v priestorov kolaudovaného objektu - prízemie pilot
12 al3, čo je v rozpore s § 13 ods. 6 zákona č.124/2006 Z. z..

9. Stavebník vzáujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ku dňu
kolaudácie nezabezpečil odstránenie nedostatkov uvedených v opakovanej
vonkajšej prehliadke tlakových nádob stabilných (TNS v.č.19-1-0205/C, TNS v.č.
19-1-0205/8, TNS v.č.19-1-0205/A, TNS v.č,1901005383, TNS v.č.1501006271

a pod.), čoje v rozpore s § 9 ods. 2 zákona č.124/2006 Z. z..

10. Stavebník v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ku dňu
kolaudácie nezabezpečil odstránenie nedostatkov uvedených v odbornej prehliadke
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vyhradeného technického zariadenia zdvíhacieho (2 ks výt'ah), čo je v rozpore s § 9
ods. 2 zákona č.124/2006 Z. z..

18.

Počas skúšobnej prevádzky predmetnej stavby sa povol'uje prevádzkovat' v bioplynovej

stanici ČOV PS19 horák na spal'ovanie bioplynu (fakl'a na bioplyn) viac ako 240 hod. za

rok z dôvodu ladenia technológie spal'ovania bioplynu v RK2.
Námietky voči vydaniu povolenia na dočasné uŽívanie predmetnej stavby na skúšobnú
prevádzku neboli vznesené.

0 d ô v o d n e n i e:
Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z.

o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
podľa § 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 84 stavebného zákona
a zákona o správnom konaní, na základe Žiadosti prevádzkovatel'a Mondi SCP, a.s., č. Z-SCP2022-02916 zo dňa 15.06.2022, doručenej inšpekcii dňa 24.06.2022 pod č. 22602/2022, vydáva

predĺženie povolenia na dočasné užívanie stavby „Projekt ECO plus vMondi SCP, a.s.,
Ružomberok", zrealizovanej v areáli prevádzky „Papierenský stroj č.19 -výroba obalového
kartónu", na skúšobnú prevádzku v trvaní 12 mesiacov, v rozsahu uvedenom vo výroku tohto
rozhodnutia.
Prevádzkovatel' požiadal o predĺženie skúšobnej prevádzky z dôvodu, že súčasťou

projektu PS19 je aj energetické využitie bioplynu vznikajúceho v anaeróbnom stupni ČOV pre
PS19. Bioplyn sa má trvalo spaľovať vKotle na biomasu (KB), vprípade jeho odstávky
záskokovým zariadením bude existujúci Regeneračný kotol č. 2. KB je na svojom
technologickom limite čoho následkom sú časté odstávky, počas ktorých sa má spal'ovanie
bioplynu využívať RK2. Počas dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku nebolo možné
z technologických dôvodov (nevhodný horák) spaľovat' bioplyn v RK2. Spal'ovanie v zariadení
RK2 bude možné až po inštalácíi špeciálneho horáka, ktorý sa osadí v čase najbližšej plánovanej
odstávky zariadenia v septembri 2022. Počas dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku
je bioplyn možné spaľovať iba v existujúcom KB prípadne na pol'nom horáku

Prevádzkovateľ uhradil správny poplatok podl'a sadzobníka správnych poplatkov zákona
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podl'a položky 62a vo
výške 660 eur prevodom z účtu. Predpokladané rozpočtové náklady na celú stavbu sú cca 300
mil. eur.

Pre prevádzku „Papierenský stroj č.19 -výroba obalového kartónu" vydala inšpekcia
integrované povolenie č.
5731-30227/2018/Pat/770620718 zo dňa 17.09.2018 vznení jeho
neskorších zmien Zl až Z4.

Zároveň inšpekcia, ako špeciálny stavebný úrad, vydala povolenie stavby „Projekt ECO
plus v Mondi SCP, a.s., Ružomberok" rozhodnutím č. 5731-30227/2018/Pat/770620718 zo dňa
17.09.2018 a následne povolila zmenu stavby pred dokončením zmenou integrovaného povolenia
-rozhodnutím č.8451/77/2020-41048/2020/770620718/Z2-SP zo dňa 14.12.2020. Rozhodnutím
č.

5896/77/2021-22050/2021/770620718/Skp-IP, Z2 zo dňa 25.06.2021

povolila skúšobnú

prevádzku na obdobie 1 roka.
Inšpekcia v súlade s § 80 stavebného zákona, upovedomila o začatí konania o povolení
skúšobnej prevádzky stavby „Projekt ECO plus v Mondi SCP, a.s., Ružomberok" 1istom pod č.
8096/77/2022-23042/2022/770620718/Skp2-IP,Z2 zo dňa 28.06.2022 účastníkov konania
a dotknuté orgány a samostatne listom s prílohami (Žiadosť o povolenie skúšobnej prevádzky a
Vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v záverečnom stanovisku MŽP SR
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Bratislava) pod č. 8096/77/2022_23047/2022/770620718/Skp2-IP,Z2 zo dňa 28.06.2022 MŽP
SR Bratislava a nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 12.07.2022.

Na

ústnom

pQjednávaní

konanom

dňa

12.07.2022

boli

pritomní

zástupcovia

prevádzkovateľa a zástupkyne SIŽP, IŽP Žilina.

Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, vykonaná fýzická obhliadka stavby
v rozsahu uvedenom vo výroku tohto rozhodnutia a boli predložené podklady, v listinnej
aelektronickej fome, uvedené vprotokole zústneho pojednávania č. 8096/77/202224486/2022/770620718/Skp2-IP, Z2 zo dňa 12.07.2022.

Stavba „Projekt ECO plus v Mondi SCP, a.s., Ružomberokje umiestnená na pozemkoch:
K.Ú. Štiavnička:
-parcelné čísla C: 435/1, 435/2, 435/3, 435/4, 436/1, 436/2, 446, 447, 449/1, 449/3, 450, 452/1,
-parcelné čísla E: 117/3,117/4,117/5,117/7

-parcely dotknuté výstavbou: 436/6, 437/3, 448/1, 449/1, 449/2,

K.Ú. Lisková:
-parcelné čísla C: 2513/1, 2598, 2599/1, 2600, 2602/16, 2602/17, 2602/18, 2602/19, 2602/20,

2602/21,
2602/31,
2602/41,
2602/51,
2604/14,

2602/22,
2602/32,
2602/42,
2602/52,
2604/15,

2602/23,
2602/33,
2602/43,
2604/6,
2604/16,

2602/24,
2602/34,
2602/44,
2604/7,
2604/17,

2602/25, 2602/26, 2602/27, 2602/28,
2602/35, 2602/36, 2602/37, 2602/38,
2602/45, 2602/46, 2602/47, 2602/48,
2604/8, 2604/9, 2604/10, 2604/11,
2604/18, 2604/19, 2604/20, 2604/21,

2602/29,
2602/39,
2602/49,
2604/12,
2604/22,

2602/30,
2602/40,
2602/50,
2604/13,
2604/23,

2607, 2608, 2609, 2616, 2618, 2620, 2626, 2627, 2628, 2638, 2651, 2652, 2653, 2662, 2663

-parcely dotknuté výstavbou: 2361, 2602/43, 2602/44, 2602/45, 2602/46, 2602/47, 2602/48,
2602/49, 2602/50, 2602/51, 2602/52, 2602/62, 2602/63, 2602/64, 2602/65, 2602/66, 2602/67,
2602/68, 2602/69, 2603/10, 2603/11, 2603/12, 2603/13, 2603/14, 2603/15, 2603/16, 2603/17,

2603/18, 2603/21, 2603/22, 2603/23, 2603/24, 2603/25, 2620, 2623, 2631, 2633, 2646, 2647/1,
2648, 2650, 2656, 2661, 2662, 2663,

K.Ú. Ružomberok:
-parcelné čísla C: 7893, 7894/3, 7911/1, 7913, 7914

-parcely dotknuté výstavbou: 7194/1, 7194/2, 7719/4, 7747, 7879, 7884, 7886, 7890, 7891/2,
7891/3, 7898/2, 7899/1, 7903, 7909, 7910, 7913, 7915/1, 7915/2, 7916, 7917, 7919, 7923/2,

7923/3, 7924/1, 7924/2, 7925, 7926/1, 7953/11, 7957, 7958, 7962, 7964, 7966, 7967, 7968/1,

7969/3, 7999/1. (Pozemky sú vo vlastníctve stavebníka).

Pozemok parcelné číslo registra C 2513/1, druh pozemku vodná plocha, k.ú. Lisková je vo
vlastníctve Slovenskej republiky a v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.,

pričom právo stavebníka k pozemku je preukázané Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena uzatvorenej medzi spoločnosťou Mondi SCP, a.s. a Slovenským
vodohospodársk)m podnikom, š.p.

Stanoviská

dotknutých

orgánov

a účastníkov

konania

k predĺženiu povolenia

skúšobnqj

prevádzky stavby „PrQjekt ECO plus v Mondi SCP. a.s.. Ružomberok":

Regionálnv úrad vereÉného zdravotníctva so sĺdlom v Lii)tovskom Miku]áši. Štúrova 36.
03180 LiiitovskÝ Mikuláš
(Záväzné stanovisko č.: 2021/00435-03/Čellárová zo dňa 06.07.2022)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši ako orgán príslušný
podľa § 3 ods.1 písm. c) v spojení s prilohou č.1, bod 18, § 6 ods. 3 písm. g) zákona NR SR č.
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355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z.z.), po preskúmaní Žiadosti
účastníka konania Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok, IČO: 31637051, na vydanie
záväzného stanoviska ku kolaudácii stavby Projekt ECO plus v Mondi SCP, a.s., Ružomberok,
vydáva podľa § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. vydáva toto záväzné stanovisko:

Súhlasí s návrhom účastníka konania Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok, IČO:
31637051, na kolaudáciu stavby Projekt ECO plus v Mondi SCP, a.s. Ružomberok.
Stanovisko lnšpekcie: Požiadavky neboli uplatnené, preto nebolo o nich rozhodované.

Okresné riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku . Námestie A. Hlinku
74. 034 01 Ružomberok
(Stanovisko na účely konania vo veci predĺženia termĺnu skúšobnej prevádzky stavby č. ORIIZRK-2022/000343|001 zo dňa 14.07.2022)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku ako dotknutý orgán
podľa § 84 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov s predĺžením skúšobnej prevádzky stavby „Projekt ECO plus v

Mondi SCP, a.s., Ružomberok", miesto stavby areál Mondi SCP, a.s., v k.ú. Ružomberok,
Lisková, Štiavnička, súhlasĺ bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrádza ani nemení stanovisko ku skúšobnej prevádzke č. ORIIZRRK-2021/000182-001zodňa13.05.2021.

Stanovisko lnšpekcie: Požiadavky neboli uplatnené, preto nebolo o nich rozhodované.

OkresnÝ úrad Ružomberok. OSŽP. štátna správa ochranv ovzdušia. Dončova 11. 034 01

Ružomberok
(Rozhodnutie č. OU-RK-OSZP-2022/006036-003 Mk zo dňa 10.06.2022)

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako pri'slušný orgán štátnej
správy ochrany ovzdušia podľa § 26 ods.1 zákona NR SR č.137/2010 Z.z. o ovzduší v znení

zákona NR SR č. 318/2012 Z.z., zákona NR SR č.180/2013 Z.z., zákona NR SR č. 350/2015
Z.z., zákona NR SR č. 293/2017 Z.z., zákona NR SR č.194/2018 Z.z. azákona NR SR č.
74/2020 Z.z. vydáva pre
MONDI SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 03417 Ružomberok, IČ0 316 37 051

súhlas
podl'a § 17 ods.1 písm. a) zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší v znení zákona NR SR č. 318/2012
Z.z., zákona NR SR č. 180/2013 Z.z., zákona NR SR č. 350/2015 Z.z., zákona NR SR č.
293/2017 Z.z., zákona NR SR č.194/2018 Z.z. a zákona NR SR č. 74/2020 Z.z.
na vydanie

rozhodnutia na uŽívanie stavby velkého zdroja znečisťovania ovzdušia počas skúšobnej

prevádzky ®redĺžerie termínu skúšobnej prevádzky)
19. Papierenský stroj, PS 19

ako súčasť stavby

„Projekt ECO plus v Mondi SCP, a.s., Ružomberok"
kategorizovaného podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o ovzdušĺ vznení vyhlášky MŽP č. 270/2014 Z.z., vyhlášky MŽP č.
252/2016 Z.z. a vyhlášky MŽP č. 315/2017 Z.z. :

4. CHEMICKÝ PRIEMYSEL
4.36.1

Výroba a zušľachťovanie papiera,1epenky s projektovaným výkonom 2 20 t/deň
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ktorý je umiestnený vareáli výrobného závodu MONDI SCP, a.s. Ružomberok vjeho
juhovýchodnej časti pozdĺžne so štátnou cestou 1/18 (pozemky parc.č. 2608 a2599/1 k.ú.
Lisková a parc.č. 434 a 435 k.ú. Štiavnička).

Predmetná stavba bola zrealizovaná na základe vyjadrenia Okresného úradu Ružomberok,
odboru starostlivosti o Životné prostredie, úseku štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 12 ods.
1 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečist'ovania Životného prostredia

a o zmene a doplnení niektorých zákonov s návrhom podmienok pre vydanie súhlasu podľa § 17
ods.1 pĺsm. a) zákona NR SR č.137/2010 Z.z. o ovzduší v znení zákona NR SR č. 318/2012
Z.z., zákona NR SR č.180/2013 Z.z., zákona NR SR č. 350/2015 Z.z. azákona NR SR č.
293/2017 Z.z. (súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby velkého zdroja znečisťovania
ovzdušia) č.j. OU-RK-OSZP-2018/006548-002 Mk zo dňa 18.07.2018.

Stavebné povolenie na stavbu „Projekt ECO plus v Mondi SCP, a.s., Ružomberok" vydala
Slovenská inšpekcia Životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor
integrovaného povoľovania a kontroly rozhodnutím č. 5731 -30227/2018/Pat/770620718 zo dňa
17.09.2018 .

Skúšobná prevádzka na predmetnú stavbu bola povolená rozhodnutím Slovenskej inšpekcie
životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Žilina, odboru integrovaného
povoľovania a kontroly č. 5896/77/2021-22050/2021/770620718/Skp-IP, Z2 zo dňa 25.06.2021

v súlade so záväzným stanoviskom Okresného úradu Ružomberok, odboru starostlivosti
o Životné prostredie, úseku štátnej správy ochrany ovzdušia
002 Mk zo dňa29.04.2021.

č.j. OU-RK-OSZP-2021/004043-

Súhlas sa vydáva za týchto podmienok:
1. Skúšobná prevádzka (predĺženie termínu skúšobnej prevádzky) je povolená na obdobie
ďalších 12 mesiacov.

2. Obdobie predĺženej skúšobnej prevádzky začne prvým dňom od dátumu nadobudnutia

právoplatnosti rozhodnutia o povolení dočasného užívania stavby „Projekt ECO plus v
Mondi SCP, a.s., Ružomberok" na skúšobnú prevádzku (predĺženie temĺnu skúšobnej

prevádzky) stavebným úradom.
3. Počas obdobia predĺženej skúšobnej prevádzky zdroj znečist'ovania ovzdušia 19. Papierenský

stroj , PS 19 prevádzkovat' podl'a návrhu „Súbor technicko-prevádzkových parametrov
a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia zdroja znečist'ovania
ovzdušia počas skúšobnej prevádzky -„Papierenský stroj č.19" ev.č. STPP a TOO č. 19

spracovaný lng. Marianom Jarabákom 12.02.2021 ", podľa ktorého bol zdroj prevádzkovaný
v období pôvodne povolenej skúšobnej prevádzky.
4. Na konci skúšobnej prevádzky predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia uvedený návrh
STPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia počas skúšobnej prevádzky zdroja
znečist'ovania ovzdušia 19. Papierenský stroj, PS 19 doplnit' o poznatky získané počas celého
obdobia skúšobnej prevádzky, takto doplnený návrh STPP a TOO doručiť na Okresný úrad
Ružomberok, odbor starostlivosti o Životné prostredie.
5. Počas obdobia predĺženej skúšobnej prevádzky zdroj znečist'ovania ovzdušia 19. Papierenský
stroj, PS 19 prevádzkovať podľa návrhu prevádzkového poriadku, resp. pokynov obsluhy
z hľadiska ochrany ovzdušia, vrátane riešenia mimoriadnych stavov počas skúšobnej

prevádzky (Technologický reglement -„Prĺprava chemikálií PS 19" ev.č. TR -02
vypracovaný Barborou Makovou, technológom PS 19 15.02.2021), podľa ktorého bol zdroj
prevádzkovaný v období pôvodne povolenej skúšobnej prevádzky.
6. Na konci skúšobnej prevádzky predmetného zdroj a znečist'ovania ovzdušia uvedený
návrh prevádzkového poriadku, resp. pokynov obsluhy z hľadiska ochrany ovzdušia,
vrátane riešenia mimoriadnych stavov počas skúšobnej prevádzky (Technologický reglement
-„Príprava chemikálií PS 19" ev.č. TR -02 vypracovaný Barborou Makovou, technológom
PS 19 15.02.2021) doplnit' o poznatky získané počas celého obdobia skúšobnej prevádzky

a takto doplnený prevádzkový poriadok doručiť na Okresný úrad Ružomberok, odbor
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starostlivosti o Životné prostredie.
7. Návrh vedenia prevádzkovej evidencie („Vedenie prevádzkovej evidencie zdrojov
znečist'ovania ovzdušia v Mondi SCP a.s. Ružomberok - „Papierenský stroj č.19"
vypracovaný lng. Mariánom Jarabákom 04.02.2021 ) predmetného zdroja znečisťovania
ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z.z. o infomáciách podávaných Európskej

komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do
Národného emisného lnfomačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov
a technicko-organizačných opatrení na konci skúšobnej prevádzky prehodnotiť resp. doplniť
v kontexte s uskutočnenou skúšobnou prevádzkou. Takto doplnený návrh vedenia
prevádzkovej evidencie priložiť k Žiadosti o súhlasu na vydanie rozhodnutia na užívanie stavy
predmetného zdroja znečist'ovania ovzdušia.
8. Po skončení skúšobnej prevádzky požiadať orgán štátnej správy ochrany ovzdušia o vydanie

súhlasu na vydanie rozhodnutia na povolenie prevádzky predmetného zdroja znečisťovania
ovzdušia.

9. V prípadoch vážneho a bezprostredného ohrozenia kvality ovzdušia vplyvom skúšobnej

prevádzky predmetného zdroja znečist'ovania ovzdušia bezprostredne danú skutočnosť
hlásiť orgánu ochrany ovzdušia a urobiť potrebné opatrenia na zamedzenie vzniku možnej
havárie.
11.

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej
správy ochrany ovzdušia podľa § 26 ods.1 zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení
zákona NR SR č. 318/2012 Z.z., zákona NR SR č.180/2013 Z.z., zákona NR SR č. 350/2015
Z.z., zákona NR SR č. 293/2017 Z.z., zákona NR SR č.194/2018 Z.z. azákona NR SR č.
74/2020 Z.z. vydáva pre
MONDI SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČ0 316 37 051
súhlas
podl'a § 17 ods.1 písm. a) zákona č. ] 37/20] 0 Z.z. o ovzduší v znení zákona NR SR č. 318/2012
Z.z., zákona NR SR č.180/2013 Z.z., zákona NR SR č. 350/2015 Z.z., zákona NR SR č.

293/2017 Z.z., zákona NR SR č.194/2018 Z.z. a zákona NR SR č. 74/2020 Z.z.
na vydanie
rozhodnutia na užívanie stavby stredného zdroja znečist'ovania ovzdušia počas skúšobnej

prevádzky (predĺženie temiínu skúšobnej prevádzky)

Čistiareň odpadových vôd PS 19
ako súčast' stavby

„Projekt ECO plus v Mondi SCP, a.s., Ružomberok"
kategorizovaného podl'a vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o ovzduší v znenĺ vyhlášky MŽP SR č. 270/2014 Z.z., vyhlášky MŽP SR č.
252/2016 Z.z. a vyhlášky MŽP SR č. 315/2017 Z.z. :

5. NAKLADANIE S ODPADMI A KREMATÓRIÁ
5.3.2

Čistiame odpadových vôd s projektovanou kapacitou čistenia podl'a počtu ekvivalentných
obyvateľov

b) centrálne čistiame odpadových vôd priemyselných podnikov 2 2 000
ktorýje umiestnený v areáli výrobného závodu MONDI SCP, a.s. Ružomberok v jeho východnej
časti ( pozemky parc.č. 2663, 2662, 2602/17, 2602/18, 2602/19, 2602/20, 2602/21, 2602/22,
2602/23, 2602/24, 2602/25, 2602/26, 2602/27, 2602/28, 2602/29, 2602/30, 2602/31, 2602/32,

2602/33, 2602/34, 2602/35, 2602/36, 2602/37, 2602/38, 2602/39 k.ú. Lisková ).

Predmetná stavba bola zrealizovaná na základe vyjadrenia Okresného úradu Ružomberok,
odboru starostlivosti o Životné prostredie, úseku štátnej správy ochrany ovzdušia podl'a § 12 ods.
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1 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov s návrhom podmienok pre vydanie súhlasu podľa § 17
ods.1 písm. a) zákona NR SR č.137/2010 Z.z. o ovzduší v znení zákona NR SR č. 318/2012
Z.z., zákona NR SR č. 180/2013 Z.z., zákona NR SR č. 350/2015 Z.z. a zákona NR SR č.
293/2017 Z.z. (súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby veľkého a stredných zdrojov
znečist'ovania ovzdušia) č.j. OU-RK-OSZP-2018/006548-002 Mk zo dňa 18.07.2018.

Stavebné povolenie na stavbu „Projekt ECO plus v Mondi SCP, a.s., Ružomberok" vydala
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor
integrovaného povoľovania a kontroly rozhodnutím č. 5731-30227/2018/Pat/770620718 zo dňa
17 .09.2018 .

Skúšobná prevádzka na predmetnú stavbu bola povolená rozhodnutím Slovenskej inšpekcie
životného prostredia, Inšpektorátu Životného prostredia Žilina, odboru integrovaného
povoľovania a kontroly č. 5896/77/2021-22050/2021/770620718/Skp-IP, Z2 zo dňa 25.06.2021

v súlade so záväzným stanoviskom Okresného úradu Ružomberok, odboru starostlivosti
o životné prostredie, úseku Štátnej správy ochrany ovzdušia

č.j. OU-RK-OSZP-2021/004043-

002 Mk zo dňa29.04.2021.

Súhlas sa vydáva za týchto podmienok:
1. Skúšobná prevádzka (predĺženie termínu skúšobnej prevádzky) je povolená na obdobie
ďalších 12 mesiacov.

2. Obdobie predĺženej skúšobnej prevádzky začne prvým dňom od dátumu nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o povolení dočasného uŽívania stavby „Projekt ECO plus v
Mondi SCP, a.s., Ružomberok" na skúšobnú prevádzku (predĺženie termínu skúšobnej

prevádzky) stavebným úradom.
3. Počas obdobia predĺženej skúšobnej prevádzky zdroj znečist'ovania ovzdušĺa Čistiareň

odpadových vôd PS 19 prevádzkovat' podľa návodu na použitie „Čistiareň odpadových vôd ECO Plus PM 19", výrobné čĺslo 001, WWTP_PMl gmp/SK/2020/l ", podľa ktorého bol
zdroj prevádzkovaný v obdobĺ pôvodne povolenej skúšobnej prevádzky.
4. Na konci skúšobnej prevádzky predmetného zdroja znečist'ovania ovzdušia vypracovat' návrh
prevádzkového poriadku, resp. pokynov obsluhy z hľaďska ochrany ovzdušia, vrátane
ríešenia mimoriadnych stavov počas prevádzky. Vypracovaný návrh prevádzkového

poriadku predložit' na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o Životné prostredie
ako súčast' žiadosti o vydanie súhlasu na vydanie rozhodnutia na povolenie prevádzky
predmetného zdroja znečist'ovania ovzdušia.
5. Návrh vedenia prevádzkovej evidencie („Vedenie prevádzkovej evidencie zdrojov
znečisťovania ovzdušia v Mondi SCP a.s. Ružomberok - „Čistenie odpadových vôd z PS
č.19" vypracovaný lng. Mariánom Jarabákom 04.02.2021 ) predmetného zdroja znečist'ovania
ovzdušia podl'a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z.z. o infomáciách podávaných Európskej
komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do
Národného emisného lnfomačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov
a technicko-organizačných opatrení na konci skúšobnej prevádzky prehodnotiť resp. doplnit'
v kontexte s uskutočnenou skúšobnou prevádzkou. Takto doplnený návrh vedenia

prevádzkovej evidencie priložit' k Žiadosti o súhlasu na vydanie rozhodnutia na užívanie stavy
predmetného zdroja znečist'ovania ovzdušia.
6. Po skončení skúšobnej prevádzky požiadat' orgán štátnej správy ochrany ovzdušia o vydanie

súhlasu na vydanie rozhodnutia na povolenie prevádzky predmetného zdroja znečist'ovania
ovzdušia.

7. V pripadoch vážneho a bezprostredného ohrozenia kvality ovzdušia vplyvom skúšobnej

prevádzky predmetného zdroja znečist'ovania ovzdušia bezprostredne danú skutočnost'
hlásiť orgánu ochrany ovzdušia a urobiť potrebné opatrenia na zamedzenie vzniku možnej
havárie,
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111.

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný
orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 26 ods. 1 zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o
ovzduší v znení zákona NR SR č. 318/2012 Z.z., zákona NR SR č.180/2013 Z.z., zákona NR SR
č. 350/2015 Z.z., zákona NR SR č. 293/2017 Z.z., zákona NR SR č.194/2018 Z.z. a zákona NR

SR č. 74/2020 Z.z. vydáva pre
MONDI SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 03417 Ružomberok, IČ0 316 37 051
súhlas
podľa § 17 ods.1 pĺsm. a) zákona č.137/2010 Z.z. o ovzdušĺ v znení zákona NR SR č. 318/2012

Z.z., zákona NR SR č. 180/2013 Z.z., zákona NR SR č. 350/2015 Z.z., zákona NR SR č.
293/2017 Z.z„ zákona NR SR č.194/2018 Z.z. azákona NR SR č. 74/2020 Z.z.
na vydanie
rozhodnutia na užívanie stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia počas skúšobnej

prevádzky (predĺženie termínu skúšobnej prevádzky)
Bioplynová stanica PS 19
ako súčast' stavby

„Projekt ECO plus v Mondi SCP, a.s., Ružomberok"
kategorizovaného podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o ovzduší v znenĺ vyhlášky MŽP SR č. 270/2014 Z.z., vyhlášky MŽP SR č.
252/2016 Z.z. a vyhlášky MŽP SR č. 315/2017 Z.z. :

1. PALIVOVO-ENERGETTCKÝ PRIEMYSEL
1.5.2 Výroba bioplynu s projektovanou výrobnou kapacitou :
množstvo spracovanej suroviny alebo bioodpadu 2 1 t/d a S 100 t/d.

ktorý je umiestnený v areáli výrobného závodu MONDI SCP, a.s. Ružomberok v jeho východnej.
časti ( pozemky parc.č. 2663, 2662, 2602/17, 2602/18, 2602/19, 2602/20, 2602/21, 2602/22,
2602/23, 2602/24, 2602/25, 2602/26, 2602/27, 2602/28, 2602/29, 2602/30, 2602/31, 2602/32,
2602/33, 2602/34, 2602/35, 2602/36, 2602/37, 2602/38, 2602/39 k.ú. Lisková ).

Predmetná stavba bola zrealizovaná na základe vyjadrenia Okresného úradu Ružomberok,
odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 12 ods.
1 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečist'ovania Životného prostredia

a o zmene a doplnení niektorých zákonov s návrhom podmienok pre vydanie súhlasu podl'a § 17
ods.1 písm. a) zákona NR SR č.137/2010 Z,z. o ovzduší v znení zákona NR SR č. 318/2012
Z.z.,zákona NR SR č.180/2013 Z.z., zákona NR SR č. 350/2015 Z.z. azákona NR SR č.

293/2017 Z.z. (súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby vel'kého

a stredných zdrojov

znečisťovania ovzdušia) č.j. OU-RK-OSZP-2018/006548-002 Mk zo dňa 18.07.2018.

Stavebné povolenie na stavbu „Projekt ECO plus v Mondi SCP, a.s., Ružomberok" vydala
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor
integrovaného povoľovania a kontroly rozhodnutím č. 5731 -30227/2018/Pat/770620718 zo dňa
17.09.2018.

Skúšobná prevádzka na predmetnú stavbu bola povolená rozhodnutím Slovenskej inšpekcie
Životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Žilina, odboru integrovaného
povol'ovania a kontroly č. 5896/77/2021-22050/2021/770620718/Skp-IP, Z2 zo dňa 25.06.2021

v súlade so záväzným stanoviskom Okresného úradu Ružomberok, odboru starostlivosti
o Životné prostredie, úseku štátnej správy ochrany ovzdušia
002 Mkzo dňa 29.04.2021.

č.j. OU-RK-OSZP-2021/004043-
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Súhlas sa vydáva za týchto podmienok:
1. Skúšobná prevádzka (predĺženie temínu skúšobnej prevádzky) je povolená na obdobie
ďalších 12 mesiacov.

2. Obdobie predĺženej skúšobnej prevádzky začne prvým dňom od dátumu nadobudnutia

právoplatnosti rozhodnutia o povolení dočasného uŽívania stavby „Projekt ECO plus v
Mondi SCP, a.s., Ružomberok" na skúšobnú prevádzku (predĺženie temínu skúšobnej

prevádzky) stavebným úradom.
3. Počas obdobia predĺženej skúšobnej prevádzky zdroj znečist'ovania ovzdušia Bioplynová
stanica PS 19 prevádzkovat' podľa návodu na použitie „Bioplynová stanica -ECO Plus
PM 19", výrobné číslo 001, BIOGAS_PM 19flŇP/SK/2020/1, podľa ktorého bol zdroj

prevádzkovaný v období pôvodne povolenej skúšobnej prevádzky,
4. Na konci skúšobnej prevádzky predmetného zdroja znečist'ovania ovzdušia vypracovať návrh
prevádzkového poriadku, resp. pokynov obsluhy z hľadiska ochrany ovzdušia, vrátane
riešenia mimoriadnych stavov počas prevádzky. Vypracovaný návrh prevádzkového

poriadku predložit' na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o Životné prostredie
ako súčast' žiadosti o vydanie súhlasu na vydanie rozhodnutia na povolenie prevádzky
predmetného zdroja znečist'ovania ovzdušia.
5. Návrh vedenia prevádzkovej evidencie („Vedenie prevádzkovej evidencie zdroj.ov
znečist'ovania ovzdušia v Mondi SCP a.s. Ružomberok - „Čistenie odpadových vôd z PS
č.19" vypracovaný lng. Mariánom Jarabákom 04.02.2021 ) predmetného zdroja znečist'ovania
ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 231 /2013 Z.z. o infomáciách podávaných Európskej

komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do
Národného emisného lnfomačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov
a technicko-organizačných opatrení na konci skúšobnej prevádzky (bol vypracovaný ako
spoločný -súčasne pre zdroj znečist'ovania ovzdušia Čistiareň odpadových vôd PS 19 a
súčasne pre zdroj znečist'ovania ovzdušia Bioplynová stanica PS 19) rozdeliť pre jednotlivé
zdroje znečist'ovania ovzdušia, prehodnotít' resp. doplnit' v kontexte s uskutočnenou
skúšobnou prevádzkou jednotlivých zdrojov znečist'ovania ovzdušia. Takto doplnený návrh

vedenia prevádzkovej evidencie priložiť k žiadosti o súhlasu na vydanie rozhodnutia na
užívanie stavy predmetného zdroja znečist'ovania ovzdušia.
6. Na konci skúšobnej prevádzky predmetného zdroja znečist'ovanja ovzdušia vypracovat'
návrh Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení
(STPP a TOO) na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečist'ovania
ovzdušia. Návrh STPP a TOO doručit' na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti
o Životné prostredie. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát Životného

prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly vydá súhlas na vydanie súboru
technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 15 ods. 2
zákona o ovzduší a podl'a § 17 ods.1 písm. c) zákona o ovzduší v znení neskoršĺch

predpisov.
7. Po skončení skúšobnej prevádzky požiadat' orgán štátnej správy ochrany ovzdušia o vydanie

súhlasu na vydanie rozhodnutia na povolenie prevádzky predmetného zdroja znečist'ovania
ovzdušia.

8. V prípadoch vážneho a bezprostredného ohrozenia kvality ovzdušia vplyvom skúšobnej

prevádzky predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia bezprostredne danú skutočnost'
hlásit' orgánu ochrany ovzdušia a urobiť potrebné opatrenia na zamedzenie vzniku možnej
havárie.
Stanovisko lnšpekcie: Požiadavky boli akceptované v celom rozsahu a zapracované do podmienky
17.13 . tohto rozhodnutia.
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MŽP SR Bratislava, Sekcia posudzovania vplvvov na životné prostredie. Odbor
posudzovania vDlvvov na ŽP, Námestie Ľ. Štúra 35/1. 812 35 Bratislava
(Záväzné stanovisko č. 449/2022-1.7/40374/2022 zo dňa 13.07.2022)

Ministerstvo Životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a
odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný
orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm.
c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako prislušný orgán podľa § 3 písm.

k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 38 ods. 4 tohto zákona
nasledovné
záväzné stanovisko,
v rámci ktorého je možné konštatovat', že konanie vo veci predíženia temínu skúšobnej

prevádzky na stavbu „Projekt ECO plus v Mondi SCP. a.s., Ružomberok" na obdobie 12
mesiacov, je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zriení neskorších

predpisov, s vydaným záverečným stanoviskom Ministerstva Životného prostredia Slovenskej
republiky č. 1496/2017-1.7/ml zo dňa 24. 03. 2017, s rozhodnutím Ministerstva životného

prostredia Slovenskej republiky č. 3938/2020-1.7/ss-R-9413/2020 zo dňa 14. 02. 2020 vydaným

v zisťovacom konaní a ich podmienkami.
Na základe predložených podkladov:
- 1istu č. 8096/77/2022-23042/2022 zo dňa 28. 06. 2022 oznámenie o začatí konania vo veci
povolenia dočasného uŽívania stavby;
- kópie Žiadosti navrhovateľa o vydanie rozhodnutja o dočasnom užívanĺ stavby na skúšobnú

prevádzku;
-hodnotenia súladu predkladaného návrhu na začatie povol'ovacieho konania „Projekt ECO plus
v Mondi SCP. a.s., Ružomberok" (vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok);
- projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie „PROJEKT ECO PLUS v MONDI, a.s.

RUŽOMBEROK SCP a.s. Ružomberok "arec 2021 )".
MŽP SR konštatuje, že v predmetnej stavbe nenastali také zmeny, ktoré by boli v rozpore so
zákonom o posudzovaní vplyvov, posúdenou navrhovanou činnosťou alebo boli dôvodom na
posúdenie podľa § 18 zákona o posudzovaní vplyvov.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky neboli uplatnené, preto nebolo o nich rozhodované

lnšpektorát práce Žilina. Hlavná 2. 010 09 Žilina
(Stanovisko č. IPZA/IPZA_OBOZPKON/2022/3046 zo dňa 13.07.2022)
Inšpektorát práce Žilina v zmysle § 7 ods.3 písm. c) zákona NR SR č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii

práce aozmene adoplnení zákona č. 82/2005 Z. z. onelegálnej práci anelegálnom
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na § 140b ods. 2 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov zistil nasledovné skutočnosti :
Nedostatky, uvedené v stanovisku lnšpektorátu práce Žilina č. IZA42-27-2.1/ZS-C22,23-21

zo

dňa 10.05.2021 v bodoch č. 2,3,6,8,10,11,12,13,14,15,16,17 boli odstránené.

Nedostatky neboli odstránené v požadovanom rozsahu a pretrvávajú:
1. Stavebnĺk v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ku dňu kolaudácie
nezabezpečil označenie vpriestoroch so zníženou svetlou výškou pracoviska
v kolaudovanom objekte bezpečnostným značenĺm, kde hrozí nebezpečenstvo zrážky
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s prekážkou s dopravníkom na zberový papier, čo je v rozpore s § 13 ods. 6 zákona č.
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 2 ods. 1 nariadenia vlády č.
387/2006 Z. z. o požiadavkách na zistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri
práci.

2. Stavebník v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ku dňu kolaudácie
nezabezpečil v sklade zberového papiera, aby boli plochy skladovacích zón a účelové
komunikácie pre mobilný pracovné prostriedky zreteľne označené bezpečnostným
značením -neprerušovanými pásmi výraznej farby, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6,
v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 2 ods. 1
príloha č. 5 bod 2 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného
a zdravotného označovania pri práci a nedodržanie bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z
čl. 4.3.2 STN 26 9030: 1993.

3. Stavebnĺk v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ku dňu kolaudácie
nezabezpečil vpriestoroch kolaudovaného objektu -linka OCC, aby boli plochy
skladovacích zón a účelové komunikácie pre mobilný pracovné prostriedky a chodcov
zreteľne označené bezpečnostným značením - neprerušovanými pásmi výraznej farby,
čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6, v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona NR SR č.
124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 2 ods. 1 príloha č. 5 bod 2 NV SR č. 387/2006 Z. z.

o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označovania pri práci
a nedodržanie bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 4.3.2 STN 26 9030: 1993.
4. Stavebník v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ku dňu kolaudácie,
nevyznačil hodnoty najnižšieho a najvyššieho dovoleného tlaku na stupnici tlakomerov,
ktoré sú súčast'ou bezpečnostného príslušenstva
tlakových nádob stabilných
umiestnených vpriestoroch kolaudovaného objektu (vzdušník č. 1, vzdušník č. 2,
vzdušník č. 3)„ čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona
č. 124/2006 Z. z. nedodržanĺm bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 4.4.2.1 STN 69
0012:2014.

Novovzniknuté nedostatky, v nasledovnom znení:
5.

Stavebník v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ku dňu kolaudácie
nezabezpečil, prĺstup ku karte bezpečnostných údajov (ďalej KBU) pre bioplyn, čo je v
rozpore s § 13 ods. 3

zákona č.124/2006 Z. z. vnadväznosti na § 10 ods.1 písm. c)

nariadenia vlády č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s
expozíciou chemickým faktorom pri práci.

6. Stavebník v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ku dňu kolaudácie
nezabezpečil označenie potrubí s nebezpečnou chemickou látkou - bioplynom
v priestoroch ČOV pre PS19, tak aby bol jednoznačne identifikovatel'ný ich obsah
vrátane charakteru obsahu a s ním spojeným nebezpečenstvom - zosúladit' s KBU , čo je
v rozpore s § 13 ods. 6 zákona č.124/2006 Z. z., v nadväznosti na § 10 ods. 4 nariadenia
vlády č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou

chemickým faktorom pri práci.
7. Stavebník v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ku dňu kolaudácie
nezabezpečil označenie nádrží s nebezpečnými chemickými látkami (síran hlinitý,
kyselina sírová) v priestoroch ČOV pre PS 19, tak aby bol jednoznačne identifikovatel'ný
ich obsah vrátane charakteru obsahu a s ním spojeným nebezpečenstvom, čo je v rozpore
s § 13 ods. 6 zákona č.124/2006 Z. z., v nadväznosti na § 10 ods. 4 nariadenia vlády č.
355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou

chemickým faktorom pri práci.
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8.

Stavebnĺk nevykonal opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce
av súlade správnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci tým, že zreteľne neoznačil bezpečnostným označením miesto
s vyvýšenou plochou v priestorov kolaudovaného objektu -prízemie pilot 12 al 3, čo je v
rozpore s § 13 ods. 6 zákona č.124/2006 Z. z..

9. Stavebnĺk v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ku dňu kolaudácie
nezabezpečil odstránenie nedostatkov uvedených v opakovanej vonkajšej prehliadke
tlakových nádob stabilných ( TNS v.č.19-1-0205/C, TNS v.č.19-1-0205/8, TNS v.č.191-0205/A, TNS v.č,1901005383, TNS v.č.1501006271 a pod.), čo je v rozpore s § 9 ods.
2 zákona č.124/2006 Z. z..

10. Stavebník v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ku dňu kolaudácie
nezabezpečil odstránenie nedostatkov uvedených v odbomej prehliadke vyhradeného
technického zariadenia zdvíhacieho (2 ks výt'ah), čo je v rozpore s § 9 ods. 2 zákona
č.124/2006 Z. z..

Zistené nedostatky bezprostredne neohrozujú bezpečnost' a zdravie osôb ani bezpečný stav
stavby, z uvedeného dôvodu lnšpektorát práce súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre

predmetnú stavbu. Inšpektorát práce žiada stavebný úrad, aby v kolaudačnom rozhodnutí
zaviazal stavebníka odstránit' nedostatky a jeho odstránenie písomne oznámil lnšpektorátu práce
do 1 mesiaca od vydania právoplatného rozhodnutia. Inšpektorát práce žiada stavebný úrad
o zaslanie kópie kolaudačného rozhodnutia.
Stanovisko

lnšpekcie:

Požiadavky bola

akceptované v celom

rozsahu

azapracované

do

podmienok 17.17. tohto rozhodnutia.

V kolaudačnom rozhodnutí o predl'ženie povolenia dočasného užívania stavby, v rozsahu
uvedenom vo výroku tohto rozhodnutia, uviedla Ínšpekcia nepodstatné zmeny stavby oprotí
projektovej dokumentácií schvá]enej v stavebnom konaní.

Zdôvodnenie nepodstatných zmien oproti schválenej projektovej dokumentácii:
Projekt pre stavebné povolenie bol spracovaný v rokoch 2017-2018, nakoľko sa jednalo o projekt
značného rozsahu a investičných nákladov. V tomto období prebiehali jednania s viacerými
oslovenými dodávateľmi technológie, ktorĺ prichádzali do úvahy vjednotlivých častiach

prevádzkových súborov a stavebných objektov v oblasti výroby papiera, úpravne vody, ČOV
a ktorí boli schopní garantovat' požadované kvalitatívne parametre vyrábaného papiera ako aj
garancie na kapacitu a časový harmonogram výstavby.
V každom prevádzkovom súbore boli vybrané dve až tri fimy, s ktorými sa prevádzali ponukové
jednania, kde boli upresňované požiadavky na daný súbor a bolo porovnávané splnenie
požadovaných ukazovateľov, ktorí vypracovali predbežné ponuky.
Vtomto čase bol vypracovaný projekt stavby, v ktorom bola po dohode s Mondi SCP a.s.
vybraná jedna ponuka, podľa ktorej prebiehali projektové práce pre PSP a ktorá musela spĺňať
garancie požadované Mondi SCP a.s. Táto ponuka nám slúžila ako podklad. Projekt stavby pre
stavebné povolenie bol odovzdaný na pripomienkové konanie verejnoprávnym orgánom.
Jednotlivé kolá konkurzného jednania prebiehali postupne ďalej podl'a vel'kosti a dôležitosti
daného prevádzkového súboru. Na tieto boli uzatvorené kontrakty s firmami, ktoré boli
v konkurznom jednaní úspešné.
Nie vo všetkých prípadoch boli vybrané fimy, podľa ktorých bol spracovaný PSP a z tohto
dôvodu dochádzalo k nepodstatným zmenám v realizačných projektoch oproti projektu pre
stavebné povolenie. Tento prípad sajedná najmä v PS 9J01 ČOV.
Obdobný je prípad Papierenského stroja, kde nastal výber na finálnu dodávku viacerých firiem,
ktoré sa vhodne dopĺňali a zodpovedali daným požiadavkám
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K d'alším úpravám dochádzalo v dôsledku postupných zmien vjestvujúcich prevádzkach, kde
boli uvoľňované priestory, ktoré sa pre vybraného dodávateľa javili výhodnejšie a nemali vplyv
na kvalitatívne parametre a výkonové údaje pre hotový produkt. Jedná sa o nepodstatné zmeny
v PS 9A01.

V technológií hlavnej výroby papierenského stroja nedošlo k zásadným zmenám, ale len
upresneniu dispozičného umiestnenia niektorých zariadení v dôsledku vybraného zariadenia,
ktoré požadoval kontaktovaný dodávateľ.
Kapacita výroby papiera, jeho kvalitatívne parametre, ako aj jednotlivé spotreby chemikálií,
vody, spotreba pary a elektrickej energie ostávajú zachované bez zmeny oproti Projektu stavby
pre stavebné povolenie.
Tak isto sú bez zmeny parametre životného prostredia (emisie, odpadové vody, pevné odpady)
oproti Projektu stavby pre stavebné povolenie.
Spotreby elektrickej energie a vody boli čiastočne upravené podľa vybraných dodávatel'ov
technológie, ktoré sú však v požadovaných limitoch Mondi SCP, a.s.
Počet pracovníkov a zmennosť ostáva bez zmeny.
Nepodstatné zmeny voči stavebnému povoleniu sú najmä v stavebnej časti. Jedná sa v prevažnej
miere o situačné umiestnenie základov, ich veľkosti a konštrukcie vyžiadaných finálnym
dodávateľom technológie. V niektorých prípadoch došlo k posunu technologického celku, čo
umožnilo výhodnejšie riešenie. Tieto zmeny sú prevedené na zastavaných plochách Mondi SCP,
a.s. nevyžadujúce nové parcely.
Keďže skutočné realizovanie stavby, zohľadniac vyššie uvedené zmeny, sa podstatne

neodchyl'uje od dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a je v súlade s
rozhodnutĺm o umiestnení stavby „Projekt ECO plus v Mondi SCP, a.s., Ružomberok" vydaným
obcou Štiavnička č.j. OSS-2017/505-3-ZJ zo dňa 17.01.2018 a rozhodnutím č. OSS-2020/025-4-

AV zo dňa 19.06.2020 vydaným obcou Štiavnička, ktorým sa meni' a dopĺňa vydané rozhodnutie
oumiestnení stavby č. j. OSS-2017/505-3-ZJ zo dňa 17.01.2018, pričom zmenami nie sú

ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom alebo osobitnýmí predpismi,

stavebný úrad s

kolaudačným konaním spojil konanie o povolení vyššíe uvedených zmien stavby, pričom tieto
zmeny povolil.
V konaní inšpekcía podrobne preskúmala splnenie podmienok určených v stavebnom
povolení.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadost' v zmysle stavebného zákona
a zistila, že predĺžením povolenia skúšobnej prevádzky stavby „Projekt ECO plus v MONDI
SCP a.s., Ružomberok", v rozsahu uvedenom vo výroku tohto rozhodnutia, nie sú ohrozené
záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené
záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili

povoleniu skúšobnej prevádzky vymenovaných častí stavby, boli splnené podmienky učené
v stavebnom povolení a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu môže podat' odvolanie na Slovenskú inšpekciu
životného prostredia, Inšpektorát Životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povol'ovania
a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina:
a) účastník konania podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní do 15 dní odo dňa doručenia

písomného vyhotovenia rozhodnutia,
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b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia
s obsahom rozhodnutia podľa zákona č. 24/2006 Z.z. Zákon o posudzovaní vplyvov na
Životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znenĺ neskorších predpisov,
podľa
§ 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dnĺ odo dňa zverejnenia
rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne

právoplatnost', jeho zákonnosť môže byt' preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:
1.
Mondi scp, a.s., Tatranská cesta č. 3, 03417 Ružomberok
2.
CELPROJEKT plus, spol. s r. o., A. Bemoláka 6, 034 50 Ružomberok
3. Mesto Ružomberok, Mestský úrad Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 03417 Ružomberok
4.
Obec štiavnička, Štiavnička 78, 034 01 Štiavnička
5.
ObecLisková,Ulicapodchočom ll3, 034 8l Lisková
6.
Specialty Minerals Slovakia spol. s r. o., Ružomberok, P.O.BOX 28, Tatranská
cesta -Vstup 11, 034 00 Ružomberok
7. Občianske združenie OCHRANA OVZDUŠIA DOLNÝ LIPTOV, 034 81 Lisková
č.d. 807

8.

Občianske združenie ZDRAVÝ DOMOV, ul. Príjazdová č. 6, 034 01 Ružomberok

- Hrboltová
9.

Výbor MsČ Hrboltová, ul. Potočná l l2, 034 05 Ružomberok -Hrboltová

10. Tng. Ján Kolĺk, Scota Viatora 1467/11, 034 01 Ružomberok

11.
12.
13.
14.

Patrik Lupták, Vetemá 2006/3, 034 01 Ružomberok
Združenie domových samospráv, Rovniankova 1667/14, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné nám. 8, 969 55 Banská Štiavnica
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 81715 Bratislava 11

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:
1. Obec Štiavnička v pôsobnosti stavebného úradu, 034 01 Štiavnička 78
2. Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. A. Hlinku 74,
034 01 Ružomberok -ŠSOO, ŠSOH, ŠSopaK, ŠVS, EIA
3. Okresný úrad Ružomberok, Odb. krízového riadenia, Dončova 11, 034 01 Ružomberok
4. Okresný úrad Ružomberok, Odb. cestnej dopravy a pozemných komunikácií, A. Bemoláka
25, 034 01 Ružomberok
5. Okresný úrad Žilina, Odb. cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov
8556/338, 010 08 Žilina
6. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd
a vybraných zložiek Životného prostredia kraja, Vysokoškolákov8556/33B, 010 08 Žilina
7. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 82619 Bratislava

8.

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Ružomberku, Okresný dopravný inšpektorát, Nám.
Slobody 2, 034 01 Ružomberok
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9. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina
10. Okresné riaditeľstvo Hazz v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok
11. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok
12. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešt'any, Nábrežie l.Krasku 3/834, 921 80
Piešťany

13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
14. 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava
15. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, Piešt'any 92101 (Orange Slovensko a.s.)
16. Energotel, a.s., Miletičova 7, 82108 Bratislava
17. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
18. Dopravný úrad SR, Divízia civilného letectva, Letisko M.R.Štefánika , 823 05 Bratislava
19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš, Štúrova 36, 03180 Liptovský
Mikuláš

20. Ministerstvo životného prostredia, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie,
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, , Nám. Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava
21. Aeroklub Ružomberok, P.O.BOX 80, 034 01 Ružomberok
22. Slovenský plynárenský priemysel -distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44m, 825 11 Bratislava
23. Inšpektorát práce, Hlavná 2, 010 09 Žilina

SLOVENSKÁ INšPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
INšPEKTORÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ŽILINA
Legionárska 5, 01205 Žilina
Žilina

čís,o spisu

18. 07. 2022
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ROZHODNUTIE
č. 8096/77/2022-25017/2022/770620718/Skp2-lp, Z2

Popis konania / Účastníci konania
správne konanie / právnická osoba
Výľok

rozhodnutie

Odôvodnenie
odôvodnenie

Poučenie
poučenie o opravnom prostriedku proti tomuto rozhodnutiu
lng. Mariana Martinková
riaditel'ka

lnformatívnapoznámka-tentodokumentbolvytvorenýelektronickyorgánomverejnejmoci
lčo: 00156906 Sufix: 10005

QQmšujeÉ
Mondi SCP, a.s.. Tatranská cesta 3, 03417 Ružomberok, Slovenská republika
CELPROJEKT plus, s. r. o., lng. Jan Vrana, A. Bernoláka 6, 03450 Ružomberok, Slovenská republika
Mesto Ružomberok, Andreja Hlinku 1, 03401 Ružomberok, Slovenská republika
Obec štiavnička, Obecný úrad 78, 03401 Štiavnička, Slovenská republika
Obec Lisková, Ul. Pod Chočom 113, 03481 Lisková, Slovenská republika
SPECIALTY MINERALS SLOVAKIA, spol. s r.o., Tatranská cesta-Vstup 11, 03400 Ružomberok
Slovenská republika
Občianske združenie Ochrana ovzdušia Dolný Liptov, Lisková 807, 03481 Lisková, Slovenská
republika

Občianske združenie -ZDRAVÝ DOMOV, Príjazdová 6, 03450 Ružomberok, Slovenská republika
Výbor Msč Hrboltová, Ul.Potočná 6, 03401 Ružomberok Slovenská republka
lng. Ján Kolík, Scota Viatora 1467/11, 03401 Ružomberok, Slovenská republika
Patrik Lupták, Veterná 2006/3, 03401 Ružomberok, Slovenská republika

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 85102 Bratislava - mestská čast' Petržalka,
Slovenská republika
Slovenský vodohospodársky podnik , š.p., Radničné námestie 8, 96901 Banská štiavnica, Slovenská
republika

Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 81715 Bratislava, Slovenská republika
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