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OKR ES NÝ ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

R 4JD Narrr gen Štefá,rika 526/1. 064 01 Stará Lubovňa

STARÁ LUBOVŇA

Podia rozdeFovníka

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Stará Lubovňa

OU-SL-OSZP-2022/0001 91-032 Mgr Viera HrehikovállO6 17. 03. 2022

Vec

ROZSAH HODNO1‘ENIA

určený podta 30 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a Olmere a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (d‘alej len ‚zákona č. 24/2006 Z. z.“) pre bodnotenie vplyvov navrbovanej činnosti
‚Biometánová stanica 4,0 MW ENG

Navrhovateľ Fobos SWM energy s.ro., Levočská 361/27, 064 01 Stará Lubovňa, IČO: 46975942 v splnomocnení
spoločnost‘ou ENVIRO-KIERNOSZOVA, s.r,o,, so sídlorn Pri hati 1, 040 01 Košice, IČO: 52416259 (d‘atej len „navrhovateV‘)
doručil na Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 08.11.2021 zámer navrhovanej
činnosti Biometánová stanica 4,0 MW ENG“.

Okresný úrad Stará Lubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslu‘sný orgán štátnoj správy podľa 51 ods. 1
písm. c) a 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z, O štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskor‘sích predpisov, ako správny orgán podIa 1 ods. 2 zákona č, 71/1967 Zb. o správnom
koraní (dalej len ..správny poriadok“) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podta 53 písm. k) v spojení s556
písm. b) zákona č, 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplneni niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov listom Č. OU-SL-OSZP-2021/008525-002, OU-SL-OSZP-2021/008525-003 zo dňa 16.11.2021
upovedomil známych účastníkov konania podľa 518. ods. 3 správneho poriadku, že podľa * 18 ods. 2 správneho poriadku
dňom doručenia zámeru začato správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na
životné prostredie.

Ooplňujúce informácie k procesu posudzovania vplyvov navrbovanej činnosti na životné prostredie — Okresný úrad Stará
Lubovňa na základe podkladovej dokumentácie, rozhodnutím č. OU-SL-OSZP-2021/007299-002 Zo dňa 29.09.2021 upustil
od požiadavky variantného riešenia a zároveň poukázal na to, že ak z priponiienok predložených k zárneru podia 523 ods.
4 zákona č, 24/2006 Z. z. vyplynie potreba posudzovania d‘alšiebo reálneho variantu navrhovanej činnosti, prislušný orgán
uplatní požiadavku na dopracovanie d‘alšieho variantu v konaní podta zákona č. 24/2006 Z. z.. Navrhovateľ na základe
uvedeného doručil dňa 08.11.2021 na Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie zámer, vypracovaný podIa 5
22 a prílolly č. 9 zákona č. 24/2006 Z.z., ktorý obsahoval jeden variant činnosti, ako aj nulový variant, tj. variant stavu, ktorý
by nastal, ak by sa navrhovaná činnost neuskutočnila.

Lokalizácia navrhovanej činnosti: Prešovský kraj, okres Stará Lubovňa, katastrálne územie obce Šarišské Jastrabie, parcelné
čísla reg. KN-C 1350; 1420, 1421/1,1342/1, 1351; KN-E 979, 723, 757/2, 4745/1, 4749/2.

Predmetom realizácie navrhovanej činnosti je výstavba novej biometánovej stanice s výkonom 4,0 MW ENO, na
energetické spracovanie biomasy (kukuríčnej siláže) a bioodpadu k produkcii bioplynu a následne biometánu z
obnoviteľných zdrojov energie a podIa prilohy č. 8 zákona č, 24/2006 Z. z.je zaraditel‘ná nasledovne:

Zámer svojlmi parametrami podía prilohy č. 8k zákonu č. 24/2006 Z. z.je zaradený do kapitoly č. 2. Energeticky priemysel
spadajúca pod rezortny orgán Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. položka č, 14,— Priemyselné zariadenia na
vedenie pary, plynu a teplej vody, kde zákon č. 24/2006 Z. z, v časti B predpisuje zistovacie konanie bez limitu.

Okresný úrad podIa 5 23 ods, 1 zákona č, 24/2006 Z. z, listom č. OU-SL-OSZP-2021/008525-002, OU-SL-OSZP
2021/008525-003 zo dňa 16.11.2021 zaslal zámer navrhovanej činnosti dotknutej obci, povolujúcemu orgánu a
rezortnému orgánu ako aj dotknutému orgánu prostredníctvom informácie o zverejneni na webovom sídle Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese:
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mimoriadného zhoršenia véd.

2.2.10. Prilohu správy bude tvoriť podrobný hydrogeologický prieskurn, Záverečná správa, v ktorej Sa vyhodnotí
geologická úloha, musí byť vypracovaná podia prilohy č. 7 vyhlášky MŽP SR Č. 51/2008 Z. z., ktorou Sa vykonáva
geologický zákon v zneni neskoršich predpisov vo vztahu k odberu podzemných véd a vypúštaniu véd z povrchového
odtoku ceL ORL.

2.2.11. V správe o hodnotení resp. prílohu bude tvoriL Primerané posúdenia vplyvu v zmysle smernice NATURA ku
všetkým zložkám životného prostredia

2.2.12. Posudzovanie d‘alšieho reálneho variantu navrhovanej činnosti ( 22 ods. 6 zákona č. 24/20067. z.).

2,2.13. V správe o hodnoteni zapracovat návrhy zmierňujúcich opatreni na záujmy ochrany prirody a to na všetky
chránené územia (Chránené vtáčie územie Čergov (SKCHVUO52);PR Slatina pri Šarišskom Jastrabí; Pp Okrúhly kopec; Pp
Rehrá), biotopy národného a európskeho významu, biotopy druhov národného a európskeho významu a v prípade bežnej
prevádzky navrhnúť postup pri havárii.

2.2.14. V správe o hodnotení zapracovat návrhy zmierňujúcich opatrení pre podzemné a povrchové vody, nakoľko
miestne toky sú biotopmi chránených druhov (bobor vodný. rak riečny, obojživelníky).

2.2.15. V správe o hodnotení navrhnúť opatrenia na zabránenie pripadného šírenia inváznycb druhov rastlín.

2,2.16. Preukázat súlad splatným územným plánom VÚC Prešovského sarnosprávneho kraja, nakolko predložený návrh
nere‘spektuje Zásady a regulativy priestorového usporiadania územia z hladiska starostlivosti o krajinu. (jedná Sa O záväzný
dokument).

2.2.17. V bode X. Správy o hodnoteni okrem zhrnutia navrhovanej činnosti a jej vplyvov na životné prostredie Sa
vyjadriť ku všetkým pripomienkam doručeným k zámeru resp. doručeným k určenému rozsahu hodnotenia a v prehľadnej
forme vyhodnotiť splnenie všetkých požiadaviek a odporúčaní zo stanovísk doručených k zámeru a k určenému rozsahu
hodnotenia, resp. odóvodnit‘ ich nesplnenie.

2.2.18. Pristušnému orgánu holi doručené stanoviská od nasledujúcich subjektov: Krajský pamiatkový úrad Prešov;
Okresný úrad Stará Lubovňa, odbor krizového riadenia; Okresný úrad Stará Lubovňa, odbor starostlivosti o životné
prostredie, ako dotknutý orgán z hľadiska odpadového hospodárstva; Okresný úrad Stará Lubovňa, odbor starostlivosti o
životné prostredie, ako dotknutý orgán z hladiska štátnej vcdnej správy; Regionálny úrad verejného zdravotnictva so
sidLom v Starej Lubovni; Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Lubovňa; Okresný úrad Prešov, odbor
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja; Štátna
ochrana prirody SR, Správa Pieninského národného parku; Okresný úrad Stará Lubovňa, odbor starostlivosti o životné
prostredie, z hladiska štátnej spravy ochrany prirody a krajiny; Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja;
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny; Ústredný kontrolný
a skúšobny ustav poľnohospodársky v Bratislave; Združenie dornových samospráv, Bratislava; Slovenský rybársky zváz —

Rada Žilina; Ing. Róbert Fejko — fyzická osoba — dotknutá verejnost, ktoré tvoria prílohu tohto Rozsahu bodnotenia a v
Správe o hodnotení je ich potrebné podrobne rozpracovat.

3, UPOZORNENIE

Podľa 30 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. je platnost‘ rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti 3 roky od jeho určenia, ak
sav harmonograme neurči inak.
Podia 30 ods.] zákona č. 24/20067. z. je navrhovateľ povinný v spolupráci s dotknutou obcou bezodkladne informovat‘
verejnosť spósobom v mieste obvyklým o určenom rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti.
Podia 30 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. méže verejnost‘, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán
d‘alšie osoby predložit pripomienky k rozsahu hodnotenia navrbovanej činnosti do 10 pracovných dni od jeho zverejnenia
podľa 30 ods.] zákona č. 24/2006 Z. z. príslu‘snému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doruči navrhovatelovi.

Priloha:

22 x Stanoviska

Poznámka pre priame doručenie

Rozdeľovník pre priame doručenie:

Doručuje sa:

Dotknutá obec zároveň povoľujúci orgán(elektronicky a poštou)

1. Obec Šarišské Jastrabie

Dotknutý orgán (elektronicky):

2, Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia ochrany prirody, biodiverzity a odpadového hospodárstva. Nám. L. Štúra

1,81235 Bratidava

3. Okresný úrad Stará Lubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie. Námestie gen. Štefánika č. 1, 064 01 Stará

Lubovňa

a. štátna správa ochrany ovzdušia

b. štátna vodná správa
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OKRESNÝ ÚRAD STARÁ LUBOVrA. ODBOR KRiZOVÉHO RIADENIA. Nan. gen Štďánika 526/1, 064 Dl, Stará hjbovna
OKRESNÝ URAD STARÁ LUBOVŇA, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIvoTNÉ PROSTREDIE. Nam gen. Stefanka 526í, 064 01,
Stará Ljbovúa

OKRESÝ ÚRAD STARÁ :JBOVŇA, POZEMOVÝ A E5\Ý ODBOR, Nám gen. Štefánika 526r, 064 01, Stara Lijoevňa
OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV! ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNĚ PROSTREDIE, Námestie nilem 3,080 01, Prešov
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