Obec Hrnčiarske Zalužany
Obecný úrad Hrnčiarske Zalužany
980 12  Hrnčiarske Zalužany
______________________________________________________________________________________



Váš list číslo / zo dňa                                       Naše číslo                             Vybavuje / linka                                                 Dátum
11.09.2012	                                   625/2012/140-Ku             Vybavuje: Mgr. Kuzmániová                                  11.9.2012
								(  047/4308414



Vec: 
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a pozvánka na ústne pojednávanie



	Dňa 11.09.2012 podal stavebník XAV, s.r.o., Štúrova 104, 900 01 Modra, IČO: 46332448, na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Bioplynová stanica Hrnčiarske Zalužany 3“, na pozemkoch parcelné čísla  KN- C 996/2, 999/2, 998/3 996/4, 998/1, 997/5 (KN- E parc.č. 649) , 998/2 (KN-E parc.č. 652/1), 996/1 (KN-E parc.č. 645) v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany.  Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.     
	
Popis stavby: Navrhovaná novostavba bioplynovej stanice bude situovaná neďaleko hospodárskeho dvora poľnohospodárskeho družstva, mimo zastavaného územia na pozemkoch parc.č. 996/2, 998/3, 999/2 katastrálne územie Hrnčiarske Zalužany. Zámerom investora je postaviť a prevádzkovať bioplynovú stanicu (ďalej BPS) s anaeróbnou technológiou fermentácie pre spracovanie kukuričnej siláže. Siláže budú skladované v silážnych žľaboch. Po fermentácii bude stabilizovaná surovina zhromažďovaná v skladovacej nádrži a následne aplikovaná ako hnojivo na poľnohospodársku pôdu. Pri fermentácii sa uvoľňuje bioplyn, ktorý bude spaľovaný v kogeneračnej jednotke. Plynový motor je spojený s generátorom elektrickej energie. Celá technológia bude umiestnená v upravených kontajneroch. Vyrobená energia bude vyvedená do verejnej distribučnej siete. Teplo získané chladením motora je čiastočne využívané pre ohrev suroviny vo fermentoroch. Kapacity navrhovaných zariadení – dávkovací zásobník: 60 m3, fermentory 2 x 3.300 m3, objem plynojemov na fermentoroch 2 x 800 m3, skladovacia nádrž 1 x 6.600 m3, kogenerácia – elektrický výkon – 1 x 999 kW. Vybudované budú vnútroareálové komunikácie, spevnené plochy a oplotenie areálu. Voda potrebná na hasenie požiarov a technické účely bude odoberaná z vlastného zdraja –studne. Podľa situácie širších vzťahov je areál  BPS od najbližšieho rodinného domu vo vzdialenosti cca 125 m. Komunikačne bude stavba napojená na cestu III/050115 cez miestnu komunikáciu.
Navrhovaná stavba BPS bude realizovaná v členení na nasledujúce stavebné objekty:
SO 01 Zemné práce a terénne úpravy: súvisia so svažitosťou terénu, zrealizujú sa dve terasy. Na hornej terase budú umiestnené silážne žľaby a na dolnej terase bude umiestnená BPS.
SO 02 Fermentory, základy fermentorov a strojovne : pre fermentáciu budú slúžiť 2 nadzemné nádrže priemeru 23,00 m a výške 9,50 m, ktoré budú zastrešené. Pre nádrže fermentorov je potrebné vybudovať betónové základy tvoriace zároveň dno nádrží.
SO 03 Základy skladovacej nádrže : pre otvorenú oceľovú skladovaciu nádrž s objemom 6.6.00 m3, ktorá slúži pre skladovanie digestátu a tvorí samostatný prevádzkový súbor sa vyhotovia betónové základy tvoriace dno nádrže.
SO 04 Základy a základové pätky pre kontajnery, stĺpy potrubných rozvodov, horáku zbytkového plynu, hromozvodu a pod. : pre uloženie kontajnerov kogenerácie, strojovne plynu a tepla, velínu a rozvodne, trafostanice a sanitárneho kontajnera ako aj dávkovacieho zásobníka je nutné vybetónovať základové pásy. Pre podpery potrubí, horáku zbytkového plynu a hromozvodu budú zhotovené betónové pätky.
SO 05 Silážne žľaby : pre skladovanie kukuričnej siláže budú v areáli vybudované 4 otvorené silážne žľaby s monitorovacím systémom. Silážne žľaby sú riešené ako povrchové, nezastrešené a neprejazdné s kapacitou 23.320 m3. Celková plocha žľabov je 5.182,70 m2 a uvažovaná výška naskladnenia 4,50 m. Na hornej hrane stien žľabov je navrhované zábradlie výšky 1,1 m. Pre zistenie a zabránenie prípadného úniku silážnych štiav do pôdneho horizontu bude slúžiť jednoduchý zabezpečovací a monitorovací systém. Zachytené tekutiny – silážne šťavy budú odvádzané do homogenizačnej nádrže a odtiaľ prečerpávané do fermentačných nádrží.
SO 06 Prívod technologickej vody : potreba vody pre technológiu bude zabezpečovaná z areálového rozvodu . Technologická voda je privedená do sanitárneho kontajnera a požiarnej nádrže, ktoré sú súčasťou prvej etapy výstavby BPS 1
SO 07 Spevnené plochy a oplotenie : vybudované budú spevnené plochy na areálovú komunikáciu a spevnené plochy. Spevnená plocha pri objekte dávkovacieho zásobníka bude rozmerov 18,0 m x 13,0 m. Spevnená plocha pred silážnymi žľabmi bude rozšírená na 8,0m a 12,0 m. Súčasťou stavby bude aj oplotenie areálu BPS, ktoré bude pozostávať zo stĺpov, pletiva a podhrabovej dosky. Pri vjazde do priestoru BPS bude v oplotení osadená brána o šírke 6,0 m.
SO 08 Prípojka VN: bude realizovaná odbočením z jestvujúceho vzdušného vedenia VN 22 kV z jestvujúceho podperného bodu JPB1 za stožiarovou trafostanicou do nového káblového vedenia. VN prípojka bude  vedená zemou. VN prípojka bude vedená cez parc.č. 996/4, 998/1, 997/5 (KN- E 649) , 998/2 (E- 652/1) 996/1 (KN-E 645) v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany.



	Obec Hrnčiarske Zalužany, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa v zmysle § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 36 ods.1 a ods.4 oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom, organizáciám, obci a všetkým známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prejednanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie na deň

08.10.2012 o 9.00 hod.,

ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch. 
	Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť na tunajšom úrade, najneskôr však na tomto pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány.
	Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade a pri ústnom pojednávaní. 
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods.4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce  po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.





Ing. Branislav Nociar
                      starosta














Doručí sa:
1.	XAV, s.r.o., Štúrova 104, 900 01 Modra
2.	Ostatní účastníci konania ( vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú k takýmto pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté) formou verejnej vyhlášky v zmysle § 36 ods.4 stavebného zákona tak, že toto oznámenie stavebného úradu bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli tunajšieho úradu 
3.	SSE-D, a.s. Republiky 5, 010 47 Žilina
4.	Krajský pozemkový úrad v Banskej Bystrici, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
5.	Obvodný pozemkový úrad v Lučenci, Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec
6.	Obvodný úrad životného prostredia v Lučenci, Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec
7.	Krajské riaditeľstvo hasičs. a záchr. zboru v Banskej Bystrici, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica 
8.	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, Petofiho č. 1, 984 38 Lučenec
9.	Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Nám. republiky 26, 984 0 1 Lučenec
10.	Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
11.	Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
12.	Slovenský hydrometeorologický ústav, regionálne stredisko Banská Bystrica, Zelená 5, 975 90 Banská Bystrica
13.	Obvodný úrad Lučenec, odbor civil. ochrany a kríz. riadenia, Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec
14.	Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava








