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SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTR%M5Li
Inšpektorat životneho prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Nitra 05. 04. 2016

Č. 401-11086/2016/Máň,Jak/373350112/Z3-DSP

Rozhodnutím

nódóbudlo

právoplatnosf dňom:.6?:P°
Dňo:

Podpis:

..

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia. lnšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra. Odbor integrovaného povofovania a kontroly (ďalej len „lnšpekcia“),
ako prklušný orgán štátnej správy podFa 9 ods. I písm. c) a 10 zákona č. 525/2003 Z. z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z.
vzneni neskorších predpisov a podľa
o integrovanej prevencii a kontrole zneČisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny
stavebný úrad podľa * 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti
prevádzkovatel‘a Faurecia Slovakia s.r.o., Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO:
35 883 294, v zastúpení SCPC, s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava, iČo: 35 843 292,
podanej Inšpekcii dňa 02. 12. 2015, doplnenej dňa 17.02.2016 a22. 03. 2016, a konania
vykonaného podl‘a 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súčinnosti s 62, * 85 a 88a stavebného
zákona, podľa * 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podřa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskoršíeh predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)
menh

a

dopIňa

integrované

povolenie

vydané rozhodnutím č. 7077-5864/37/20l3/Pro/373350112 zo dňa 01. 03. 2013, zmenené
a doplnené rozhodnutím:
• Č. 6405-32064/2015/Rumj‘3733501 12/Z2-SP zo dňa 09. 11. 2015
(ďalej len ..povolenie“). ktorým bola povoLená Čínnosf v prevádzke:
„Lakovanie“, Prienwselná 1, 920 03 Hlohovec
(d‘alej len „Lakovanie ‘).
prevádzkovatera:
obchodně meno: Faurecia Slovakia s.r.o.
Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
sídlo:
35 883 294
Ičo
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nasledovne:
1. V povolení sav texte:
„Súčasťou integrovaného povoleniaje podľa

8 ods. 2 zákona o IPKZ konanie:“

vypúšťaj Ú slová:
„podľa * 8 ods. 2 zákona o IPKZ konanie“

2. V povolení sa v časti „Súčastu integrovaného prn‘olenia je:“ za odsek E) vkladá odsek F)
v znení:
„F)

v oblasti stavebného poriadku:
podľa 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosü s 66 a 88a stavebného zákona
lnšpekcia vydáva rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby „lnštalácia
dokovej stanice (‘02 a technológie CryoSnaw“ podľa projektovej dokumentácie
vypracovanej Pavlom Synakom, SES ENERGOPROJEKT, s.r.o., Gajova 4,
811 09 Bratislava zák. č. 14/03/1/1/2/15 v októbň 2015

-

č]enenej podl‘a projektovej dokumentácie:
Tlaková stanica CO2 (táto čast‘ patrí k SO 04 Montáž skladovanie, lakovanie
El.
lukov/ks FED)
E2.
Technologické zariadenie CtyoSnow (táto časf patrí kPS 10 Lakovanie
nárazníkov IS, FED, umiestnená je v objekte SO 04),
—

—

—

v katastrálnom území:
na pozemkoch par. Č.:
účel stavby.

Šulekovo
2673/14, 2673/24 (register ‚C“) podl‘a LV Č. 2964
budovy
nebytové budovy
priemyselné budovy
a sklady priemyselné budovy
trvalá,
—

—

—

c]iarakter stavby:

nasledovne:
a) povol‘uje už vykonané stavebné práce v rozsahu:
osadenie tlakového kryogéaneho zásobnika kvapalného CO2 (LIC typ RCV33) na
betónovej poche
osadenie hlavného čerpadla kvapalného CO2 (Booster Pump Skid AL DGF 12/2
(pozostáva z dvoch ks čerpadiel, jedno slúži ako záloha)
realizácia časti potmbného rozvodu od zásobníka k technológii CryoSnow
osadenie dvoch robotov Farnic M 710 ic a ich riadiacichjednotiek
osadenie sušičky stlačeného vzduchu
osadenie zvlhčovača vzduchu SANFOG
osadenie TCU Kontrolnej jednotky teploty kvapalného CO2
-

—

-

-

-

-

-

—

b) povol‘uje dokončenie stavby v rozsahu:
montáž elektroinštalácie medzi jednotlivými zaňadeniami v rámci techiiológie
CryoSnow (zásobník, pumpa, roboty)
pospájanie inštalovaného potrubného rozvodu do jedného celku
-

-
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-

-

-

uzemnenie častí technológie a vonkajšieho oplotenia
inštalácia striekacích hlavic na Fanuc roboty

podl‘a
3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s * 85 ods. 2 stavebného zákona
Inšpekcia vydáva rozhodnutie o zmene v užívaní stavby „Stavebné konštrukcie
Inšpektorátu
dosky“,
povolenej
rozhodnutím
betónovej
základovej
Č. 6405-32064/201 5/Rum13733501 12/Z2-SP zo dňa 09. 11. 2015 (zmena v užívaní
stavby spočíva v zmene účelu využitia stavby:
póvodný účel: uskladnenie prázdnych železných kontajnerov
nový účel: základová doska pre tlakovú stanicu CO2).
-

-

Mesto Hlohovec, ako príslušný stavebný úrad, vydalo podľa 39a ods. 3 písm. d)
stavebného zákona Záväzné stanovisko č. 316/2015-AM zo dňa 03. 08. 2015, podľa
ktorého sa na umiestnenie stavby Stanica oxidu uhličitého apotrubný rozvod“
rozhodnutie nevyžaduje, ale umiestnenie stavby sa uvedie do výrokovej časti stavebného
povolenia.
Mesto Hlohovec, ako príslušný stavebný úrad, vydalo Záväzné stanovisko
140b stavebného zákona v súčinnosti
č. 518/2015-AM zo dňa 23. 11. 2015 podľa
s 120 stavebného zákona, podľa ktorého súhlasí bez pripomienok a podmienok
Inštalácia tlakovej stanice CO2
s vydaním stavebného povolenia na stavbu
a technológie CiyoSnow“.
Mesto Hlohovec, ako účastník konania, vydalo podľa 4 ods. 3 písm. d) zákona
369/1990 Zb. o obecnom zňadení v znení neskorších predpisov Záväzné stanovisko
k projektovej dokumentácii „Jnštalácia tlakovej stanice CO2 a technológie CtyoSnow“
č. 43141/2015/4014 zo dňa 02. 12. 2015, podľa ktorého pri dodržaní platných právnych
predpisov a podmienok integrovaného povolenia, nemá námietky k uvedenej stavbe.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako príslušný orgán podľa
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o posudzovaní“), vydalo stanovisko č. 6305/2015-3.4/ak zo dňa 25. 11.2015, podľa
ktorého zmena v prevádzke „Lakovanie“ podľa projektovej dokumentácie Jnštalácia
tlakovej stanice CO2 a technológie CryoSnow“ nepodlieha zisfovaciemu konaniu podl‘a
18, resp. podFa 29 zákona o posudzovaní.“
„

„

3. V časti J. Údaje oprevádzke, A. Zaradenie prevádzky, 1.
priemyselnej činnosti sa text:

Vymedzenie kategórie

„6.7. Prcvádzky na povrchovú úpravu Iátok, predmetov alebo výrobkov používajúce
organické rozpúšťadlá, naj mil vykonávajúce apretáciu, potlač, pokovovanie,
odmasťovanie, vodovzdornú úpravu, úpravu rozmerov, farbenie, čistenie alebo
impregnáciu so spotrebou organického rozpúšťadla väčšou ako 150 kg za hodinu alebo
väčšou ako 200 t za rok.“

strana 4zo 16 rozhoduju/u Č. 401-11086 !20!6ĺMáň,iak3 73350! 12/fl-DSP

nahrádza textom:
„6.7. Povrchová úprava látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických
rozpúšfadiel, najmä apretácia, tlač, pokovovanie, odmast‘ovanie, vodovzdorná úprava,
lepenic, lakovanie, čistenie, úprava rozmerov. farbenie alebo impregnovanie s kapacitou
spotreby organického rozpúšťadla väčšou ako 150 kg za hodinu alebo 200 t za rok.“
a vypúšfa sa text:
„NOSE-P: 107.01“

4. V časti Ĺ Údaje o prevádzke. A. Zaradenie prevád:kv 2. Určen/e kategórie zíko/a
znečis(ovania ovzdušia sa text:
„Prevádzkaje podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov
a vyhlášky MŽP Č. 41/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov
Veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia:
Kategóňa 4.38.1 Spracovanie a povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel podřa
projektovanej spotreby organických rozpúšfadiel v tĺrok:
i) nanášanie náterov s použitím organických rozpúšťadiel> 15t/rok“
nahrádza textom:
trevádzka je podFa vyhlášky MŽP SR Č. 410/2012 Z. z. vznení vyhlášky MŽP SR
Č. 270/2014 Z. z. kategodzovaná ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia (nové zariadenie)
kategóde:
6.3.1 Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických
rozpúšfadiel v t/rok:
a) kovov a plastov vrátane povrchov lodí. lietadiel, koľajových vozidiel, textilu,
tkanin, fólii, papiera> 5 t/rok.“

5. V časti J. Udaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu
ovzdušia, vody apódy vprevádzke, 1. charakteristika prevádzky sa v odseku Lakovňa FED
text:
„Povrchová úprava vylisovaných nárazníkov/dielov začína odmast‘ovaním povrchu, pokračuje
zdrsnením povrchu s následným nanášaním náterov.“
nahrádza textom:
„Po dokončení stavby Jnštalácia tlakovej stanice CO2 a technológie C;yoSnow“ bude
povrchová úprava vylisovaných nárazníkov/dielov zaČínať čistením povrchu na pracovisku
clyogénnej technológie (CryoSnow) otrieskavanie suchým snehom (oxid uhličitý CO2),
ktoré nahradí póvodný spósob čistenia plastových dielov ručně oůjkovanie povrchu tlakovým
deionizovanrn vzduchom.
Nová technológia Čistenia plastových dielov pozostáva z tlakovej stanice CO: s pňslušenstvom
a z robotického pracoviska čistenia plastových dielov pomocou CO2.
Hlavným zaňadením tíakovej stanice CO2 je tlakový kryogéimy zásobník kvapalného oxidu
uhličitého LIC typ RCV33. v ktoromje za nizkych teplót a tlaku Li MPa skladovaný kvapalný
CO2 (objem CO2 31 705 1). Plnenie zásobnika kvapalným CO2 bude uskutočňované
‚.

-

-

-
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z autocisterien. Strojnotechnologické zaňadenie tlakovej stanice CO2 je umiestnené na
spevnenej ploche v blízkosti objektu SO 04.
Pracovisko cryogénnej technožógie je umiestnené vjestvujúcom objekte SO 04 v priestore,
ktorý súžil na ofukovanie dielov ionizovaným vzduchom. Čistenie plastových dielov budú
vykonávat‘ dva roboty Fanuc M 710 ic pomocou pištou budú meniť kvapalný CO2 na sneh,
ktorý bude pod Uakom čistit‘ povrch plastových dielov.
Po čistení povrchu bude nasledovat‘ odmasťovanie vlhčenými utierkami, zdrsnenie povrchu
a nanášanie náterov.“
-

6. V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu
ovzdušia, vody a pády v prevádzke, 2. Opis prevádzky, Výrobná technolágia, Lakovňa FED sa
v Tabu ľke Č I text riadku 2 v znení:
2

Odmasťovanie povrchu Nalepenie hliníkovej pásky na určené miesto výliskov.
Oňikovanie povrchu vylisovaných dielov tlakovým
deionizovaným vzduchom. Odmasfovanie impregnovanou
utierkou.
‚‚

nahrádza znením:

‘Y

Čistenie povrchu

Čistenie suchým snehom CO2 (CryoSnow). Technológia
čistenia p‘astových dielov pozostáva z nového robotického
pracoviska, kde sa okrem mých zaňadení nachádzajú dva roboty
Fanuc M 710 ic, ktoré pomocou pištolí menia kvapalný CO2 na
sneh, ktorý pod tlakom čistí povrch plastových dielov pred
lakovaním.
Odmasfovanie impregnovanou utierkou.
-

7. V časti JI. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 3. Podmienky pre
suroviny, ‚nédiá, energie, výrobky, Lakovňa FED sav Tabu ľke Č. 3 za prvý riadok v zneni:
1.

Výlisky

Vylisované diely na lisoch v lisovni
z polypropy‘énových granúl

719 272 ks
‚‚

dopÍňa druhý riadok v znení:
‚‚

[7

Kvapalný CO2

Kvapalný oxid uhličitý používaný na
čistenie povrchu vylisovaných dielov

a čísľovanie nasledujúcich riadkov sa mení z 2. až 9. na 3. až 10.

428 640 m3
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8. V časti 1!. Podnzienln‘ povolenia. .4. Podrnienhy prevá±kovania, 7. Podmienkv na
uskwočňovanie, užívanie a odstránenie stavieb sa za odsek 7.1. vkladá nový odsek 7.2.
V znení:

„7.2. Na dokončenie stavby „Inštalácia tlakovej stanice CO2 a technológie CryoSnow“
uvedenej v bode F) sa určujú tieto závázné podmienky:
I. všeobecné:
1. Stavebníkom bude Faurecia Slovakia s.r.o., odštepný závod Front End Hlohovec,
Priemyselná 1.92001 Hlohovec, IČo: 35 883 294.
2. Stavbu dokončif podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateF: Pavol
Synak, SES ENERGOPROJEKT, s.r.o., Gajova 4, 811 09 Bratislava. vypracovaná
v októbň 2015, zák. č. 14/03/1/1/2/15).
75a ods. 1) stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby
3. Inšpekcia v súlade s
oprávnenými osobami podľa * 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy
stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
4. Stavba bude dokončená dodávateľsky. Zhornviteľmi stavby sú:
SPIE Est Štrasburg, A3M Slovakia, s.r.o., Cífer a MEDIMONT. spol. s r.o., Levice.
stavebné povolenie
5. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované
a dokumentácia overená v integrovanom stavebnom konaní.
6. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byt‘ počas
uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
7. Stavebník je povinný označit‘ stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa.
uvedením stavebného dozoru. tenninom zahájenia stavebných prác a termínom jeli
ukončenia. uviesť. ktorý orgáit stavbu povolil, číslo a dámm stavebného povolenia.
8. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržaf predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení, minimálne bezpečnostně a zdravotné požiadavkv na stavenisko
a dbať na ochranu zdravia osób na stavenisku.
9. Stavebník móže na výstavbu použit‘ v súlade s ustanovením 43f stavebného zákona iba
také stavebné výrobky, ktoré sú podl‘a osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe
na zamýšl‘aný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpok]adanej životnosti
stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnost‘ a stabilita, požiama bezpečnosf.
hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pd užívaní.
10. Prerokovat‘ s lnšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v pňebehu výstavby potrebné
a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovoprávne vzíahy.
II. Škody spósobené počas výstavby nahradiť v zmyslc platných právnych predpisov.
12. Pozemky dotknuté výstavbou dat‘ po ukončení stavby do póvodného stavu.
13. S realizáciou neukončených prác sa nesmie začat‘ skór, ako toto povolenie nadobudne
právoplatnosf (* 52 zákona o správnom konaní).
14. Stavbu ukončiť do 24 rnesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti dodatočného
stavebného povolenia č. 401-l 1086/20l6/Máň,Jak/73350112/:z3DSP zo dňa
05. 04. 2016.
—

—

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sjetí, dotknutých orgánov
štátnej správy a dotknutých organizácií:
15. Technickcí inšpekcia, a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava (odborné stanovisko
kprojektovej dokumentácü stavby Č.: 3484,‘1!ĺ2015 zo dňa 25. 11. 2015):
V stanovisku je uvedená nasledovná pripomienka. ktorú je potrebné doriešiť a odstrániť
v procese výstavby:
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I 5.1. V projektovej dokumentácii elektrických zadadení Elektročasť sú uvedené neplatné
normy STN 33 2000-3:2000, STN EN 60446:2008 a STN EN 60439-1:2007. lEZ!
Uvedená pripomienka podľa vyj adrenia Technickej inšpekcie nebráni vydaniu stavebného
povolenia.
Technická inšpekcia v stanovisku zároveň upozornila na plnenie požiadaviek
bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov,
pracovných prostňedkov a technických zariadení móžu ovplyvniť stav bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci:
15.2. Konštrukčnú dokumentáciu vybradeného technického zaňadenia
potrubné
rozvody CO2, je potrebné posúdif v zmysle požiadavky 5 ods. 3 a 4 vyhlášky
Č. 508/2009 Z. z. a 14 ods. I písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších
predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
15.3. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom teclmickom zaňadení
potmbné rozvody CO2, tlaková stanica CO2. vykonat‘ úradnú skúšku v zmysle * 12
vyhlášky Č. 508/2009 Z. z. a * 14 ods. 1 pism. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z.
v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou
inšpekciou, a.s.
15.4. Pracovné prostdedky strojnotechnologické zariadenie tlakovej stanice (čerpadlá).
robotické pracovisko, vzduchotechnika, je možné uviest‘ do prevádzky podľa * 13
ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a
5 ods. 1
nariadenia vlády SR Č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní,
pred ich prvým použitím, aaby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne
ňingovanie.
15.5. Pred uvedením dakových nádob kryogénny zásobník kvapalného CO2, prípadne
zásobník tlakového vzduchu skupiny Ab v zrnysle prílohv Č. 1 vyhl. č. 508/2009
Z. z. do prevádzky po ich nainštalovani na mieste používania, je potrebné požiadať
oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného
stanoviska v zmysle * 14 ods. I písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších
predpisov v nadväznosti na * 5 ods. 1 nadadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
I 5.6. Technické zaňadenia tlakové nádoby kryogénny zásobník kvapalného CO2,
pňpadne zásobník tlakového vzduchu skupiny Ab sú určenými výrobkami podl‘a
nariadenia vlády SR Č. 576/2002 Z. z. v znení NV SR Č. 329/2003 Z. z.,
strojnotechnologické zariadenie tlakovej stanice (Čerpadlá), robotické pracovisko,
vzduchotechnika sú určenými výrobkami podFa NV SR Č. 436/2008 Z. z. Pň
uvedeni na trh alebo do prevádzky je potrehné splnit‘ požiadvky citovaných
predpisov.
—

—

—

—

—

—

—

1II.d‘alšic podmienky:
16. Dokončenú stavbu možno užívaf len na základe kolaudačného rozhodnrnia. resp.
rozhodnutia o dočasnom užívani stavby na skúšobnú prevádzku.

9.

V Časti II. Podmienky povolenia, C. Opatrenia na prevenciu znečist‘ovania (najmd

použitím najlepších dostupných technik) sa za bod 7. vkladá nový bod 8. v znení:

„8. Vysokoúčinné čistenie povrchu dielov pred lakovaním použitím špeciálnych techník
čistenie suchým I‘adom (Referenčný dokument o najlepších dostupných technikách pre
-
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povrchové úpravy kovov a plastov s použitím elektrolytických alebo chemických post upov,
august 2005), zavedené do technologickébo postupu realizáciou stavby Jnštalácia
tlakovej stanice CO2 a technológie CiyoSnow“.“
„

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V uskutočnenom konaní účastníci konania nevziesli žiadne námietky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddelitel‘nú súčasť integrovaného povolenia vydaného
rozhodnutím ě. 7077-5864/37/2013/Pro/373350112 zo dňa 01. 03. 2013 v znení
rozhodnutia Č. 6405-32064/2O15fRumJ373350112/Z2-SP zo dňa 09. 11. 2015 a ostatné
jehopodmienky ostávajú nezmenené.

Odóvodnenic
Inšpckcia, ako pdslušný orgán štátnej správy podl‘a * 9 ods. 1 písm. c) a 10 zákona
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov a podľa * 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ
a špeciálny stavebný úrad podľa * 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona, na
základe žiadosti prevádzkovateľa Faurecia Slovakia s.r.o., Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava,
IČO: 35883294, vzastúpení SCPC, s.r.o., Púchovská 8,831 06 Bratislava, IČO: 35843292
zo dňa 01. 12. 2015, podanej Inšpekcii dňa 02. 12. 2015, doplnenej dňa 17. 02. 2016
a 22. 03. 2016, a na základe konania vykonaného podľa * 3 ods. 4 Zákona o IPKZ, v súčiimosti
s * 62, * 85 a 88a stavebného zákona, podl‘a * 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podFa zákona
o správnom konaní, mení integrované povolenie vydané pre prevádzku Lakovanie“ z dóvodu
vydania rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby Inštalácia tlakovej stanice CO2
a technológie CryoSnow“ a rozhodnutia o zmene v užívaní stavby „Stavebné konštrukcie
betónovej základovej dosy
„

„

Súčasfou žiadosti bol aj doklad (výpis z účtu) o zaplatení správneho poplatku dňa
02. 12. 2015 vo výške 500 eur v súlade so zákonom Č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov, čast‘ou X. Životné prostredie, položkou 171a písm. c)
sadzobníka správnych poplatkov.
Konanie sa začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. K žiadosti bola predložená
projektová dokumentácia stavby,,Inštalácia tlakovej stanice CO2 ti technológie CtyoSnow“
vypracovaná v októbň 2015 Pavlom Synakom, SES ENERGOPROJEKT, s.r.o., Gajova 4,
811 09 Bratislava, zák. č. 14/03/1/1/2/15.
Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a príloh zistila, že žiadosťje úplná, a preto
podľa 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 8626-37625/201 5/Máň,Jak!3733501 12/
/Z3-SP zo dňa 14. 12. 2015 prevádzkovateľa, úČastnfkov konania a dotknuté orgány
a organizácie o začatí správneho konania vo veci zmeny č. 3 integrovaného povolenia. Na
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uplatnenie námietok a pripomienok určila Inšpekcia lehotu 15 dní odo dňa doručenia
upovedornenia.
11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ na písomné
Inšpekcia zároveň určila podľa
prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, možnost‘ podania prihlášky
zainteresovanej verejnosti a osób, možnosť vyj adrenia sak začatiu konania verejnosťou lehotu
30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle Slovenskej inšpekcie životného
prostredia.
Listom č. 8626-37629/2015/Máň,Jak!373350112!Z3-SP zo dňa 14. 12. 2015 podřa 11
ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ Inšpekcia požiadala Mesto Hlohovec, aby zverejnilo na svojom
webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.
lnšpekcia zároveň upozornila, že na neskör podaně námietky neprihliadne. Inšpekcia
ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na
vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, möže Inšpekcia podľa 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho
žiadost‘ určenú lehotu pred jej uplynutím predlžit‘. Inšpekcia taktiež upozornila, že nariadi
ústne pojednávanie v súlade s 15 zákona o IPKZ v súčiimosti s * 80 stavebného zákona
a v súčinnosti s * 21 zákona o správnom konaní.
Žiadosť o zmenu povolenia, výzva verejnosti, zainteresovanej verejnosti a zúčastneným
osobám bola zverejnená na webovom sídle a úradnej tabuli Inšpektorátu od 14. 12. 2015 do
29. 12. 2015 a na webovom sídle aúradnej tabuli Mesta Hlohovec od 19. 12. 2015 do
04. 01. 2016. Do žiadosti a dokumentácie bob možné nahliadnut‘ na Inšpekcii a na Mestskom
úrade Mesta Hlohovec.
V určenej Iehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadal
o predÍženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.
V určenej 15-dňovej lehote na vyjadrenie podľa * 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ
nebolo na Inšpektorát doručené žiadne vyj adrenie.
11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ
V určenej 30-dňovej lehote na vyjadrenie podľa
osoby
nezaslali stanoviská k zmene
verejnosť
a
zúčastnené
zainteresovaná
verejnosť,
integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku.
Inšpekcia listom Č. 401-724/2016/Máň,Jak!373350112/Z3-SP zo dňa 13. 01. 2016
naňadila ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním, na deň 01. 02. 2016.
Na ústnom pojednávaní sa prerokovala v skrátenej forme žiadosť prevádzkovateľa,
vyjadrenia, pňpomienky a námietky účastníkov konania, dotknutých orgánov a Inšpekcie,
uplatnené v konaní o zmene integrovaného povolenia. Osoby zúčastnené ústneho poj ednávania
bolí oboznámené s podkladmi žiadosti a počas pojednávania im bob umožnené do týchto
podkladov nahliadnut‘ a vyjadrif sa k nim. Zároveň boli všetci upozornení, že svoje
pripomienky a námietky móžu uplatnit‘ písomne, alebo ústne do zápisnice najneskór na ústnorn
pojednávaní a že na neskór uplatnené pripomienky a nárnietky Inšpekcia nebude prihliadaf.
Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní holi len pňpomienky a námietky, ktoré bolí
odövodnené a dóvody, ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k prevádzke. O ústnom pojednávaní
je spísaná Zápisnica a protokol o ústnom pojednávaní (ďalej len Zápisnica“), ktorá je
súčast‘ou spisového materiálu.
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1. Pripomienky a námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov uvedené vo
vyjadreniach predložených k žiadosti

Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa
(vyjadrenie v zmysle ý 28 vodného zákona č. QU-HC-OSŽP-2015/OOIlO4ĺŠVS/A Uzo dňa
02. 11. 2015—závdzné stanovisko)
„Predpokladanú stavbu je z hľadiska ochrany vodných pomerov možno uskutočniť za týchto
podmienok:
Zabezpečiť dodržanie všetkých zákonných ustanovení na ochranu povrchových vöd
a podzemných vöd.
Všetky plochy, pri ktorých sa predpokladá znečistenie látkami, ktoré můžu nepriaznivo
ovplyvniť kvalitu povrchovej vody a podzemnej vody, musia byt‘ konštrukčne riešené ako
nepdepustné.
Zaobchádzanie SO znečisfujúcimi látkami musí byt‘ v súlade s ustanoveniami * 39
vodného zákona a vyhlášky č. 100ĺ2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe
pri riešení mimoriadneho zhoršenia vöd.“
-

-

-

Stanovisko Inšpekcie
Inšpekcia uvedené podmienky nezapracovala do podmienok integrovaného povolenia, pretože
ide o všeobecné citácie povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov v oblasti
ochrany povrchových a podzemných vůd. Konkrétne ňešenie pre stavbu „Inštalácia tlakovej
stanice CO2 a technožógie CtyoSnow“ je uvedené v projektovej dokumentácü, ktorú mal
dotknutý orgán k dispozícii a mal možnosť splnenie uvedených povinností skontrolovat‘. Túto
možnosť bude mať dotknutý orgán aj pň kolaudácii uvedenej stavby.
Mesto Hlohovec účastník konania
(Závdzné stanovisko mesta Hlohovec č. 43 141/2015/4014 zo dňa 02. 12. 2015 podľa ý 4 ods. 3
písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov)
„Pri dodržaní platných právnych predpisov a podmienok integrovaného povolenia počas
realizácie a pri užívaní stavebných objektov a prevádzkových súborov nemáme námietky,
posúdenie rozsahu technologických zmien patň do kompetencie mých orgánov“.
V Záväznom stanovisku je ďalej uvedené, že dopÍňa Záväzné stanovisko mesta Hlohovec
Č 33155/2015/24 79 zo dňa 09. 11. 2015, v ktorom sa Mesto Hlohovec vyjadňlo k projektovej
dokumentácii stavby Stanica kvapalného oxidu uhličitého apotrubný rozvod“ z hľadiska
súladu s Územným plánom mesta Hlohovec (Záväzné stanovisko bob vydané v konaní
o zmene č. 2 povolenia, ktorým bob vydané stavebné povolenie na stavbu „Stavebné
konštrukcie betónovej základovej dos/cy“). V Záväznom stanovisku zo dňa 09. 11. 2015 je
uvedené, že zámer uvedený v projektovej dokumentácii nie je v rozpore s Územným plánom
mesta Hlohovec.
—

„

Stanovisko Inšpekcie
Inšpekcia si k žiadosti o zmenu č. 3 povolenia vyžiadala vyjadrenia dotknutých orgánov
a organizácií a pri vydávaní zmeny integrovaného povolenia uložila prevádzkovateľovi
podmienky v súlade so zákonom o IPKZ, stavebným zákonom a ďalšími všeobecne záväznými
právnymi predpismi. Podmienky pre užívanie stavby budú určené v kolaudačnom konaní
stavby.
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Mesto Hlohovec dotknutý orgán
(Záväzné stanovisko tnesla Hlohovec, Spoločného obecného úradu v Hlohovci, stavebného
úradu č 316/2015-AMzo dňa 03. 08. 2015 podľa ý 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona)
V Záväznom stanovisku je uvedené, že na umiestnenie stavby Stanica oxidu uhličitého
ti potrubný rozvod“ sa rozhodnutie nevyžaduje, ale umiestnenie stavby sa uvedie do výrokovej
časti stavebného povo]enia.
—

„

Stanovisko Inšpekcie
Požiadavka bota splnená, umiestnenie stavby
stavebného povolenia.

je

uvedené vo výrokovej časti dodatočného

Mesto Hlohovec dotknutý orgán
(Závúzné stanovisko mesta Hlohovec, Spoločného obecného úradu vHiohovci, stavebného
úradu č. 518/2015-AM zo dňa 23. 11. 2015 podia ý 140b stavebného zákona súčinnosti
s ä120 stavebného zákona)
V Záväznom stanovisku je uvedené, že dotbiutý orgán súhlasí bez pňpotnienok a podmienok
s vydaním stavebného povolenia na stavbu Jnštaiácia tlakovej stanice CO2 a technológie
CtyoSnow“.
—

‚.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
(Zmena vprevádzke „Lakovanie“ stanovisko č. 6305/2015-3.4/ak zo dňa 25. 11. 2015)
V stanovisku je uvedené, že zmena v prevádzke „Lakovanie“ podľa projektovej dokurnentácie
„lnštalácia tlakovej stanice CO2 a technológie Cn‘oSnow“ nepodlieha zisťovaciemu konaniu
29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vp]yvov na životné
18, resp. podFa
podľa
prostredie a o zmene a doptneni niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov.
-

Stanovisko Jnšpekcie
lnšpekcia akceptovala stanovisko MŽP SR a MŽP SR nezahrnula medzi dotknuté orgány
v stavebnorn konaní uvedenej stavby.
Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave
(stanovisko k riešeniu protipožiarnej be:pečnosti pri umiestnení technologických zariadení
Č KRHZ-TT-OPP-629-00l//2015 zo dňa 13. 11. 2015)
S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhLasí bez pripomienok.
Technická inšpekcia, as., Trnavská cesta 56, Bratislava
(Odborné stanovisko kprojektovej dokumentácü stavby č. 3484/2015 zo dňa 25. 11. 2015)
V odbornom stanovisku je uvedená pripomienka. ktorú je potrebné doriešiť a odstránit‘
v procese výstavby:
1. V projektovej dokumentácii elektrických zariadení Elektročasf sú uvedené neplatné
normy STN 33 2000-3:2000, STN EN 60446:2008 a STN EN 60439-1:2007. /EZ/
Uvedená pňpornienka podľa vyjadrenia Technickej inšpekcie nebráni vydaniu stavebného
povolenia. Technická inšpekcia v stanovisku zároveň upozornila na ptnenie požiadaviek
bezpečnostných predpisov. ktoré pri užívaní stavieb a ich súčas«, pracovných priestorov.
pracovných prostriedkov a technických zariadení móžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany
zdravia pň práci.
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Stanovisko Inšpekcie
Inšpekcia zapracovala pripomienku aj upozomenia Teclmickej inšpekcie, a.s. do podmienok
integrovaného povolenia v časti If. PodmienJcy povoženia, A. Podmienky prevádzkovania,
7. Podmienky na uskuiočňovanie, užívanie a odstránenie stavieb, odseku 7.2.. bodoch 15.1. až
15.6.
2. Pripomienky a námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov doručené
v 15-dňovej Iehote žiadne doručené vyjadrenie
3. Pripomienky a námietkv účastníkov konania doručené v 30-důovej Iehote žiadne
doručené vy/adrenie
—

—

4. Pripomienky a námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov a organhzácií na
ústnom pojednávaní bez pripomienok
—

5.

Pripomíenky a námietky prevádzkovatel‘a na ústnom pojednávaní

—

bez pripomienok

6. Stanovisko Inšpekcie:
Inšpekcia v Zápisnici konštatovala. že stavba „Stavebné konštnikcie betóiiovej :ákladovej
dos/cv“ hola ukončená v celom rozsahu. Inšpekcia vydá zmenou integrovaného povolenia
rozhodnutie o zmene účelu užívania pre základovú dosku. Kolaudácia uvedenej stavby bude
spojená s kolaudáciou stavby Inštalácia tlakovej stanice CO2 a technoJógie CtyoSnow
lnšpekcia súčasne na ústnom pojednávaní vykonala environmentálnu kontrolu. Počas ústneho
pojednávania boto Inšpekciou zistené. že so stavbou Inšwlácia tlakovej stanice CO2
a technológie C;yoSnow“ bob začaté. Na stavbe boli zrealizované práce v nasledovnom
rozsahu: osadenie tlakového kryogémieho zásobnka CO2 na betónovej ploche; osadenie
hlavného čerpadla kvapalného CO2; inštalácia časti potmbného rozvodu CO2; osadenie
kontrolnej jednotky tep‘oty kvapalného CO2; osadenie dvoch robotov Fanuc M 710 ic, sušičky
stlačeného vzduchu, CryoSnow riadiacich jednotiek. Ďalej bob zistené, že zatiaľ nebolo
zrealizované prepojenie elektroinštalácie medzi jednotlivými zariadeniami zásobník, pumpa.
roboty.
lnšpekcia vydá rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby „inštalácia tlakovej stanice CO2
a technológie CrvoSnow“ a určí v ňom podmienky na jej dokončenie.
lnšpekcia upozorňuje prevádzkovateFa. že v projektovej dokumentácii stavby ‚.hzštalácia
tlakovej stanice CO2 a technológie CrvoSnow“ je uvedené trvanie skúšobnej prevádzky
3 mesiace. S ohfadom na časovú náročnosf kolaudačného konania, lnšpekcia doporučuje
prevádzkovateľovi požiadat‘ o dlhšie trvanie skúšobnej prevádzky.
‚.

„

—

Na ústnom pojednávaní bob Inšpekcii predbožené doklady potrebné pre spoľahlivé
posúdenie, či stavba „Stavebné konštrukcie betónovejzákladovej dos/cy“ vyhovuje teclmickým
požiadavkám na výstavbu, a či skutočným prevedením stavby nebude ohrozený život a zdravic
osób ani životné prostredie a nebudú ohrozené záujmy spoločnosti.
V Zápisnici Inšpekcia ďaLej konštatovala, že k zmene č. 3 povolenia je potrebné
predložit‘:
doklad o odbomej spósobilosti zhotoviteľa stavby. časť Technológia C,yoSnow Clid
Systémes hq, Zl Rue Laennec. F-59933 La Chapelle dArmentiéres, France
-

—
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-

-

doklad o rozsahu už zrealizovaných prác na stavbe „Jnštalácia tlakovej stanice CO,
a technológie CrvoSnow“ v zmysle projektovej dokumentácie a prác, ktoré bude ešte
potrebné zrealizovať
stavebný denník pre stavbu „Jnštalácia tlakovej stanice CO: a technológie CrvoSnow“.

Dňa 17. 02. 2016 boli Inšpekcii doručené listom zo dňa 11.02.2016 nasledovné
doklady označené prevádzkovateľom ako:
Rozsah vykonaných prác
2 listy montážneho dermíka od spoločnosti Air Liquide
Doklady o odbomej spósobilosti firmy Clid Systěmes
Doklad o odbomej spósobilosti od firmy CryoSnow
Akwálne splnomocnenie pre firmu SCPC s.r.o. od Faurecie Slovakia s.r.o.

-

-

-

-

-

K dokladom Rozsah vykonaných prác a Aktuálne splnomocncnie prejirnzu SCPC s. r. o.
od Faurecie Slovakia s.r.o. nemala Inšpekcia žiadne pdpomienky. K ostatným dokladom
uviedla nasledovné stanovisko:
Prevádzkovateľ predložil 2 listy z montážneho denníka, dokumentujúce vykonané
práce, vydané spoločnosťou MEDIMONT, spol. s r.o., Levice (nic Air Liquide) a nic stavebný
denník na stavbu „Jnštalácia tlakovej stanice CO2 a technológie CrvoSnow“. Podfa rozsahu
vykonaných prác uvedeného v Zápisnici a oznámeného prevádzkovateľom v liste zo dňa
11. 02. 2016 boli od začatia prác do ústneho konania vykonané práce vo väčšom rozsahu, ako
bob zdokumentované v uvedených dvoch listoch montážneho dennika.
Prevádzkovateľ predložil doklady pre firmy Clid Systěmes a Cryo8now, ktoré boli
označené v liste ako doklady o odbomej spósobilosti. Predložené dokumenty však neboli
dokladmi o odbomej spósobilosti, ale deklarovali zhodu inštalovaných zadadení s citovanými
normami (certifikáty o zbode). Doklad firmy Clid Systčmes bol z 28. 11. 2005 a vóbec sa
netýkal stavby „Inštalácia tlakovej stanice CO2 a technológie CryoSnow“.
Na základe uvedeného Inšpekcia podl‘a * 19 ods. 3 zákona o správnom konaní listom
Č. 401-6318/201 6/MáňJak1373350 11 2/Z3-DSP zo dňa 25. 02. 2016 vyzvala prevádzkovateľa,
aby v lehote do 1 mesiaca odo dňa doručenia výzvy, predložil nasledovné doklady:
stavebný denník pre stavbu lnštaíácia tlakrn‘ej stanice CO2 a technológie C‘rvoSnow“
v slovenskom jazyku
doklady o odbomej spósobilosti zhotoviwľov stavby.
Inšpekcia zároveň konanie prerušila rozhodnutím č. 401-6319/201 6/Máň,JakJ
/373350112/ Z3-DSP zo dňa 25. 02. 2016.
-

-

-

-

Dňa 22. 03. 2016 bolí Inšpekcii predložené nasledovné doklady:
stavebné denníky pre stavbu „Jnštalácia tlakovej stanice CO2 a technológie CpyoSnow“
(samostatný stavebný denník za firmu SPIE Est, A3M Slovakia, s.r.o. a MEDIMONT,
spol. s r.o.)
doklady o odbomej spósobilosti pre uvedené firmy (pre firmu SPIE Est kópia originálu
a preklad dokladu z francúzskeho jazyka do slovenského jazyka).

V liste bob zároveň uvedené, že prevádzkovateľom boli na ústnom konaní poskytnuté
nesprávne informácie o zhotoviteľovi stavby, ktorým neboli firmy Clid Systčmes a CryoSnow,
ale uvedené ti-i firmy (SPIE Est, Štrasburg, A3M Slovakia, s.r.o., Cífer a MEDIMONT,
spol. s r.o., Levice).
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Predmetom tohto povolenia je zmena integrovaného povolenia z důvodu vydania
rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby Jnštalácia tlakovej stanice CO2 a technológie
CryoSnow“ a rozhodnutia o zmene v užívaní stavby „Stavebné konštrukcie betónovej
základoi‘ef dos/cy“. Po realizácii stavby „Ínštalácia tlakovej stanice CO2 a technológie
CryoSnow“ bude povrchová úprava vylisovaných nárazníkov/dielov začínat‘ čistením povrchu
na pracovisku cryogémtej technológie (CryoSnow) otdeskavanie suchým snehom (oxid
uhličitý CO2). ktoré nahradí původný spůsob čistenia plastových dielov ručně ofukovanie
povrchu tlakovým deionizovaným vzduchom. Nová teclmológia čistenia plastových dielov
pozostáva z tlakovej stanice CO3 s pňsiušenstvorn a z robotického pracoviska čistenia
plastových dielov pomocou CO2.
Hlavným zaňadením tiakovej stanice CO2 je takový kryogénny zásobník kvapalného
oxidu uhličitého LIC typ RCV33, v ktorom je za nízkych teplůt a tlaku 1,7 MPa skladovaný
kvapalný CO2 (objem CO2 31 705 1). Plnenie zásobníka kvapalným CO2 bude uskutočňované
z autocisteden. Strojnotechiiologické zaňadenie tlakovej stanice CO2 je urniestnené na
spevnenej ploche v blízkosti objektu SO 04.
Pracovisko crvogénnej technológie je umiestnené vjestvujúcom objekte SO 04
v priestore. ktor slúžil na oŮjkovanie dielov ionizovaným vzduchom. Čistenie plastových
dielov budú vykonávať dva roboty Fanuc M 710 ic pornocou pištou budů meni( kvapalný
oxid uhličitý na sneh, ktorý bude pod tlakom čistiť povrch plastových dielov.
Po čistení povrchu bude nasledovat‘ odmasťovanie vlhčenými uherkami. zdrsnenie
povrchu a nanášanie náterov.
Z čistenia povrchu dielov pomocou kvapalného CO2 budú vznikat‘ iba emisie CO2, ktoré
budú vypúšťané do jestvujúceho výduchu Vl. CO2 nie je uvedený v zozname znečisťujúcich
látok v Prílohe Č. 2 vyhlášky MŽP SR Č. 410ĺ2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o ovzduší, v znení neskorších predpisov. Z tohto důvodu lnšpekcia
nenaňadila vykonanie oprávneného merania emisií z výduchu Vl.
.‚

-

-

-

-

Pri porovnávaní navrhovanej zmeny v prevádzke s najlepšie dostupnou technikou
Inšpekcia vychádzala z Referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách pre
povrchové úpravy kovov a plastov s použitím elektrolytických alebo chemických posžupov.
august 2005. Podl‘a uvedeného dokumentu je pre vysokoúčhmé čistenie povrchu najlepšou
dostupnou technikou (BAT) okrem mých aj použitie špeciálnych technik, medzi ktoré patrí aj
čistenie suchým Fadom.

V povolení boli uskutočnené aj menšie úpravy textu a znenia viaccrýcb podmienok tak,
aby bolí v súlade s platnými právnymi predpismi.
SúČasfou integrovaného povoľovania boli podľa zákona o IPKZ konania v oblasti
stavebného poriadku:
podľa * 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s * 62 a * 88a stavebného zákona konanie
o dodatočnom povolení stavby Inštalácia šlako vej stanice CO2 a technológie CrvoSnow‘
podfa 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s * 85 stavebného zákona konanie o zmene
v užívatň stavby „Stavebné konštrukcie betá;zovej 1ákladovej dos/cv, povolenej
rozhodnutím
Inšpektorátu
Č. 6405-32064/2015ĺRunv373350112/Z2-SP
zo
dňa
09. 11. 2015 (zmena v užívaní stavby spočíva v zmene účelu využitia stavby:
původný účel: uskladnenie prázdnych železných kontajnerov
nový účel: základová doska pre tlakovú stanicu CO2).
-

‚.

-

-

-

strana 15 Zo 16 ro:hodnutia Č. 401-11086 !2016!Máň,JaW3 733501 12ĺZ3 -DSP

Dokumentácia stavby spÍňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je
vypracovaná odbome spósobilými projektantmi.
Prevádzka technologickým vybavením a geografickou polohou nemá významný
negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu. preto cudzí dotknutý orgán nebol
požiadaný o vyjadrenie. ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila
opatrenia na minirnalizáciu diaľkového znečisfovania a cezhraničného vplyvu znečisfovania.
Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady
rozhodnutia a dospela k záveru. že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej
teclmike a spĺňa požiadavky a kritédá ustanovené v predpisoch upravujúcich konaiňa, ktoré
boll súčasťou integrovaného povoľovania. Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej
žiadosti a vyj adrení dotknutých orgánov a organizácií, ktorým toto postavenie vyplýva z 59
a * 126 stavebného zákona, lnšpekcia zistila že sú splnené podmienky stavebného zákona
a stavba vyhovuje všeobecným teelmickým požiadavkám na výstavbu, zistila stav
a zabezpečenie prevádzky z hl‘adiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného
prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené
práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti rozhodnutia.

Pou ěen je
Proti tomuto rozhodnutiu možno podFa * 53 a * 54 zákona o správnom konaní podať
odvolanie na Stovenskú inšpekciu životného prostredia. Inšpektorát životného prostredia
Bratislava. Stále pracovisko Nitra. Odbor integrovaného povoVovania a kontroly, Mai-iánska
dolina 7, 949 01 Nitra do 15 dní odo dfia doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia
účastníkovi konania.
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov
nadobudne právoplatnosf, jeho zákoimosť móže byť preskúmaná súdom.

ó‘
RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava
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Doručuje sa:
Účagtníkorn konania:
I. Faurecia Slovakia s.r.o.. Kutlíkova 17, 85250 Bratislava, doruč« na adresu
splnomocneného zástupcu SCPC. s.r.o.. Púchovská 8, 831 06 Bratislava
2. Mesto Hlohovec MestskÝ úrad v Hlohovci, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
3. Pavol Synak, SES ENERGOPROJEKT, s.r.o., Gajova4, 811 09 Bratislava
4. Ing. Marián Prepletaný, SES ENERGOPROJEKT, s.r.o.. Gajova4, 811 09 Bratislava
5. Ing. Alexander Lenthár, SES ENERGOPROJEKT, s.r.o., Gajova 4. 811 09 Bratislava
6. Ing. Rudolf Adamička. SES ENERGOPROJEKT, s.r.o., Gajova4. 811 09 Bratislava
7. Ing. Mária Čomorová. Nám. Šoltésovej 14,934 01 Levice
8. Ing. Tibor Kálnay, Nám. Šoltésovej 14,934 01 Levice
9. Alžbeia Fraschová. Kohárvho 50, 934 01 Levice
10. Ing. Miloš Hraška, Pod Urbanom 26, 934 01 Levice
11. Ing. Gabriel Kósa, Ul. K. Marxa 10,93401 Levice
—

Dotknutým orgánom a organizáciám:
(po nadobndnutí právoplatnosti)

12. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
v odpadovorn hospodárstve, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
13. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa,
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
14. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany
ovzdušia, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
15. Spoločný obecný úrad Stavebný úrad, Podzámska 39, 920 01 Hlohovec
16. Technická inšpekcia, a. s., Pracovisko Bratisbva. Holekova 3, 811 04 Bratislava
17. Krajské rjadjteľstvo Hasičského a záchranného zboru v Tmave, Vajanského 22, 91777
Tmava
—

