i Ci)

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTRED1A
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č: 153-9720ĺ2016/Sza/370211807!Z1l

V Nitre dňa 23. 03. 2016

Pozhodnulie nodobuďn
právopotncsf dm
Dňo:

‘ťÝ.

‘-

2o!(

Podpis:

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava.
Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďatej len ..Inšpekcia“) ako
príslušný orgán štátnej správy podra 9 ods. I písm. c) a * 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplneni niektorýeh zákonov v znení
neskoršich predpisov a podFa
32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej
preveneii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorýeh
zákonov (ďalej len ..zákon o IPKZ“). na základe písoniného vyhotovenia žiadosti zo dňa
04. 01. 2016 prcvádzkovateľa Duslo, a. s., Administrativna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šal‘a,
IČO: 35826487, doručenej Inšpekcii dňa 05. 01. 2016, vo veci zmeny Č. Zli integrovaného
povolenia z dóvodu zmeny Činnosti vykonávanej v prevádzke: zo zneškodňovania odpadov
kategorizovaného ako D 10 Spal‘ovanie na pevnine, na zhodnocovanie odpadov kategorizované
ako RI — Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie mým spósobom, v zrnysle * 18
ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len iákon o odpadoch“). podľa 19 ods. I zákona o IPKZ a podYa
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskoršíeh predpisov
(ďalej len ..zákon o správnoin konaní“).
-

meni a dopÍňa integrované povoienie
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vydané rozhodnutím č. 5804-32315/37/2007!Ver/370211807 zo dňa 04. 10. 2007, ktoré
nadobudlo právoplatnost‘ dňa 25. 10. 2007v znení rozhodnutí:
č.j.: 8277-42465/2008/Goc/370211807ĺZ1 zo dňa 17. 12. 2009
č.j.:.6581-30868ĺ2011tŠirn!370211807!Z4zodňa02. 11.2011
č.j.: 32 fl77/2W2/Šim!37021 1807/Z5 zo dňa 07. 03. 2W2
čd.: 864-5650/2014!Hli/370211807/Z6 zo dňa27. 02. 2014
čj.: 5508-27553/2014/lmr!37021 1807/Z8 Zo dňa 29. 09. 2014
č.j.: 508-4226/201 6/TW37021 1 807/ZlO zo dňa 22. 02. 2016 (ďalej len ..povoknie“ resp.
‚.rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnost‘ v prevádzke:
-

„SpaI‘ovňa odpadov“
pre prevádzkovateřa: Duslo, a. s., ‚ IČOz 35 826 487
sídlo:
Administratívna budova, ev. Č. 1236, 927 03 Šal‘a
iČü:
35 826 487
nasledovnc:
1. V povolení v časti Súčasťou integrovaného povol‘ovania... sa za odsek i) dopÍňa nový
odsek j) v znení:

‘,j) v oblasti odpadov:
podFa 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s 97 ods. 1 písm. e) hod 2.
zákona o odpadocb udel‘uje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na
zhodnocovanie odpadov (registračně číslo: SBUE 226 6344 011-6, vypracovaný dňa
08. 02. 2016
z dövodu zmeny činnosti vykonávanej v prevádzke: zo zneškodňovania
odpadov kategorizovaného ako D O Spařovanie na pevnine. na zhodnocovame odpadov
kategorizované ako R1
Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie mým
spósohom, v zmysle 18 ods. 2 zákona o odpadoch)“
—

—

-

-

—

Súhlas uvedený v odseku e) nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia stráca
platnost‘.
2. V povolení v časti 1. Údaje o prevádzke, A. Zaradenie prevádzky, Spósob nakladania
s odpadmi sa póvodné znenie nahrádza novým znením:
‚Y znwsle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva sa v prevádzke vykonáva
činnost‘ nakladania s odpadmi kategorizovaná ako R] Využitie na/nid ako pa/ivo ale/in na
získavanie energie mým spósobom podl‘a prílohy
I zákona o odpadoch. Predmetnom
zhodnocovania (sparovania) sú odpady kategórie nebezpečný a ostatný.“
—

.
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3. V povolení v časti L Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na
ochranu ovzdušia, vody a půdy v prevádzke, 1. Charakteristika prevádzky, Činnosť
prevádzky sa póvodné zncnie nahrádza novým znenírn:

„zhodnocovanie pevných
a ostatný.“

a kvapalných

spáliteľných odpadov

kategórie

nebezpečný

4. V povolení v časti I. Údaje o prcvádzke, B. Opis prevádzky a tcchnických zariadení na
ochranu ovzdušia, vody a půdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky sa původně znenie:
..Zariadenie spaFovne odpadov je určené k hygienickému termickému zneškodňovaniu
róznych pevných a kvapalných spátiteFnch odpadov vznikajúcich pri vÝrobe v Dusle a. 5.
v chemických výrohniach, čistiarenských kaby. komunálneho odpadu vznikajúcom
pri ostatných činnostiach v Dusle a. s. a spálitefných odpadov oJ cudzích organizácií
na základe zmluvných dohód a s povolením príslušných orgánov štátnej správy.“
nahrádza novým znením:
‚.Zariadenie spaľovne odpadov je určené k hygienickému termickému zhodnocovaniu
róznvch pevných a kvapalných spálitefných odpadov vznikajúcich pri výrobe v Dusle a. s.
v chemických výrohniach. čistiarenských kaby. komunálneho odpadu vznikajúcom
pri ostamých činnosuach v Dusle a. s. a spábiteFných odpadov od cudzích organizácii
na základe zmluvných dohůd a s povolením príslušných orgánov štátnej správy.“
5. V povolení v časti L Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadeni na
ochranu ovzdušia, vody a pódy v prevádzke, 2. Opis prevádzky 2.1. Popis objektov
a činnosti prevádzky 3. Spaľovanie odpadu sa původně znenie:

.SpaYovacia linka rotačnej pece je určená k zneškodňovaniu tuhého odpadu (v prípade
odstavenia fluidnej pece aj k zneškodňovaniu kaby) a kvapalnch odpadov.“
nahrádza novým zncnim:
„SpaFovacia linka rotačnej pece je určená k zhodnocovaniu tuhého odpadu
odstavenia fluidnej pece aj k zhodnocovaniu kaby) a kvapalných odpadov.“

(V

prípade

6. V povolení v časti 1. Údaje o prnádzke, D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi:
a) póvodné znenie bodu 10. sa nahrádza novým znením:

..b0. PrcvádzkovateF je povinný uchovávať Evidenčný list odpadu. evidenčný list zariadenia
na zhodnocovanie odpadov, Sprievodný list nebezpečného odpadu, Hlásenie o preprave
odpadu a Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v písomnej forme päť rokov (ako
póvodca a ako držiteľý‘
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b) pövodné znenie bodu 15. sa nahrádza novým znením:
„Pri prevádzkovaní je prevádzkovatel‘ povinný dodržiavať dokument „Prevádzkový poriadok
zariadenia na zhodnocovanie odpadov Spaľovňa odpadov Duslo, as.“, registračně číslo:
SBUE 226 6344 011-6, vypracovaný dňa 08. 02. 2016 a technologický reglement
vypracovaný v súlade s povolením a platnou legislatívou na úseku odpadového
ho spodárstva.“
-

c) sa póvodné znenie časti bodu 14. v znení:
.ohlasovať ustanovené údaje z evidencie Inšpekcii a obvodnému úradu životného prostredia
príslušnému podľa sídla alebo rniesta podnikania odosielateľa a príjemcu nebezpečných
odpadov, Hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch podávať na kópii
sprievodného listu za obdohie kalendárneho mesiaca do desiateho dňa nasledujúceho
mesiaca.“
sa nahrádza novým znením:
.ohlasovať ustanovené údaje z evidencie Okresnému úradu príslušnému podľa sídla aleho
miesta
podnikania
odosielateľa
a príjerncu
nebezpečných
odpadov.
H]ásenie
o prepravovanch nebezpečných odpadoch podávat‘ na kópii sprievodného listu za ohdobie
kalendárneho mesiaca do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca.“
d) doptňa sa bod 17. v znení:
„17. Súhias na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnoeovanie odpadov
(registračně číslo: SBUE 226 6344 011-6, vypracovaný dňa 08. 02. 2016) uvedený
v konaniach v odseku j) je ndelený na obdobie 5 rokov od právoplatnosti tohto
rozhodnutia Č. 153-9720/2016/Sza/370211807/Z1 1 zo dňa 23. 03. 2016. Platnosf Inšpekcia
predĺži, a to aj opakovane, ak počas tejto doby nedošlo v prevádzke k zmene skutočností,
ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu a ak prevádzkovatct‘ najneskór 3 mesiace pred
uplynutím toMo termínu doručí Inšpekcii žiadost‘ o predÍženie súhlasu7
7. V povoleni v časti 1. Údaje o prevádzkc,
I. Požiadavky na spósob a metódy
monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného
systému odpadmi, 7. Podávanie správ sa póvodné znenie bodu 7.4. nahrádza novým
znenim:
„7.4. Prevádzkovater je povinný ako póvodca odpadov predkladaf každoročne
do 28. februára nasledujúceho roku Inšpekcii a príslušnému okresnému úradu hlásnic
o vzniku odpadu za predchádzajúci kalendárny rok a nakladaní s ním.“
Rozhodnutie o námjetkach účastníkov konania:

V uskutočnenorn konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietkv ani pripomienkv.
Toto rozhodnutie tvorí neoddelitel‘nú súčast‘ integrovaného povolenia vydaného
rozhodnutím č. 5804-32315!37!2007/Ver!37021 1807 zo dňa 04. 10. 2007. ktoré nadohudto
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právoptatnosť dňa 25. 10. 2007. v znení neskoršíeh zmien a doptnení a ostatně jeho podmienky
zostávaj ú v platn osti.

Od 5vod n e n I e
Inšpekcia. ako príslušný orgán štátnej správy podFa 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 neskorších predpisov a podľa 32 ods. I písm. a) zákona o IPKZ, na
základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. Č. 1236,
92703 Šaľa, IČO: 35 826 487, doručenej lnšpekcii dňa 05. 01. 2016, vo ved zmeny Č. Zil
integrovaného
povolenia
z dóvodu
čirmosti
vykonávanej
zmeny
v prevádzke:
zo ineškodňovania
odpadov kategorizovaného ako D10
Spaľovanie na pevnine.
na zhodnoeovanie odpadov kategorizované ako R1
Využitie najmä ako palivo alebo na
získavanie energie mým spósobom. v zmysle
18 ods. 2 zákona. podľa
19 ods. I zákona
o IPKZ a podVa zákona o správnom konaní, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevúdzku
„Spal‘ovňa odpadov“.
Inšpekeia určila platnosť súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na
zhodnocovanie, podľa 97 ods. 16 zákona o odpadoch.
-

—

Vzhl‘adom nato, že sa nejedná o podstatnú zmenu. InŠpekcia nevybrala správnv poplatok
podFa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekeii. Inšpekcia po preskúrnaní
predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrehné
doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa
I ods. 4 zákona o IPKZ upovedomila listom
Č. 153-4578/2016/SzW37021 807ĺZ11 zo dňa 18, 02. 2016 prevádzkovateFa. účastníkov
konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia
a určila 30-dňovú lehotu na uplarnenie svojich pripomienok a námietok.
Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskór podané námietky Inšpekcia neprihliadne.
lnšpckcia ďaej upovedomila, že ak niektorý z účastnikov konania aleho dotknutý orgán
potrebuje na vyjadrenie sa K žiadosti dlhší čas, möže lnšpekcia podľa 11 ods. 5 zákona o JPKZ
na jeho žiadost‘ určenú lehotu pred jej uplynutím predÍžiť. Taktiež Inšpekcia upozornila, že ak
žiadny z úČastníkov konania o nariadenie ústneho poj ednávaia nepožiada, Inšpekcia podľa Ii
ods. 6 písm. e) zákona o tPKZ upustí od jeho nariadenia, ak nedójde k rozporom rnedzi
dotknutými orgánmi a ak pripadné námietky účastníka konania nebudú smerovať proti obsahu
zásäzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom.
Vzhľadom na to, že nešlo o konanie uvedené v * Ii ods. 6 zákona o IPKZ:
vydanie povolenia pre nové prevádzky,
vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorýeh sa navrhuje uplatňovať
ods. 7 zákona o IPKZ,
—

21
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zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podl‘a 33 ods. 1 písm. a) až
e) zákona o IPKZ
Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa 11 ods. 7 zákona o IPKZ upustila od:
náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa 7 zákona o IPKZ.
zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanei
prcvencie a kontroly znečisfovania a od zverejnenia najmenej IS dní stručného zhrnutia
údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom
o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svolej úradnej tabuli podra 11 ods. 4 písm. c)
zákona o IPKZ.
zverejnenia na svojom webovorn sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie
a kontroly znečist‘ovania a najmenej I 5 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej
vcrejnosti na písomné prihláseníe sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti
a výzvy verejnosti s možnosťou vvjadrenia sak začatiu konania v lehote najmenej 30 dní
podľa 11 ods. 4 písm. d) zákona o IPKZ,
požiadania obce, ktorá je účastníkom konania. aby zverejnila žiadosť na svojom
webovom síd]e a úradnej tabuli obce, prípadne aj mým v rnieste obvyklým spósobom.
podľa 11 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ.
od ústneho pojednávania podľa * 15 zákona o IPKZ.
—

—

—

—

—

—

Do žiadosti holo možné nahliadnuť na lnšpekcii.
V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadal
o predÍženie lehoty na vyjadrenie k žiadosti.
V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa II ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ
svoje
zaslal
stanovisko k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku Okresný
úrad Šaľa. Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia pod
č. OU-SA-OSZP-2016/002167-2 zo dňa 29. 02. 2016 (doručené na Inšpekciu dňa 08. 03. 2016).
ktoré boto kladné, bez pripomienok.
Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia holo v oblasti odpadov:
podľa 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s 97 ods. 1 písm. e) bod 2
zákona o odpadoch konanie o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku
zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
—

Prcvádzka teclrnologickÝm vybavením a geografickou pozíciou nemá významn‘
negatívn vplyv na živorné prostredie cudzieho štátu. prew cudzí drnknutý orgán nebol
požiadaný o vyjadrenie. ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila
opatrenia na rninimatizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.
lnšpekcia listom Č. 637-8201/201 6!Sza/3702 11807/Zil zo dňa 10. 03. 2016 dala podľa
33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnost‘ všetkým účastníkom konania vyjadrit‘
sak podktadom rozhodnutia i k spósobu leh zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 3 dní.
V určcnej Iehote žiadny účastník nezastal svoje vyjadrenie.

sfla;iu
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Inšpekcia na základe preskúrnania a zhodnotenia predloženej žiadosti. v)jadrenia
dotknutého orgáirn zistila stav a zabezpečenie prevádzk z hľadiska zhodnotenia cetkovei
úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti rozhodnutia.

Pou čn je

Proti tomuto rozhodnutiu podt‘a 53 a 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú
inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko
Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7. 94901 Nitra odvolanie
do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.
.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov
nadobudnc právoplatnosť. jeho zákonnosť móže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarina Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje Sa:

Účastníkom konania:
I.
2.
3.

Duslo. a. s., Administratívna budova. ev. č. 1236. 92703 Šaľa
Obec Močenok. Sv. Gorazda 629/82. 951 31 Močenok
Obec Trnovec nad Váhom. Hlavná 587, 925 71 Trnovec nad Váhorn

Dotknutému orgánu štátnej správy:
(po nadobudnutí právoplatnosti)
4. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany
ovzdušia, Hlavná 2/1,92701 Šaľa

