SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina
Číslo: 1206-7416/2016/Kad/770390104/Z28

Žilina 07. 03. 2016

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 neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm.
a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o IPKZ“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3, 7, 8, podľa § 19 ods.
1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)
mení a dopĺňa

integrované povolenie
č. 712-24461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Martinská teplárenská, a.s.“,
pre prevádzkovateľa Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO:
36 403 016 a jeho neskoršie zmeny č.3998-6744/27/2008/Haš/770390104 zo dňa
20.02.2008, č.5324-18450/2008/Kun/770390104/Z1
zo
dňa
30.05.2008,
č.829130196/2008/Kun/770390104/Z2 zo dňa 16.09.2008, č.8286-32209/2008/Daň/770390104/Z3 zo
dňa 01.10.2008, č.686-2415/2009/ Daň/770390104/Z4 zo dňa 21.01.2009, č.40586218/2009/Daň/770390104/Z5 zo dňa 20.02.2009, č.4059-7102/2009/Daň/770390104/Z5-KRZ4
zo dňa 27.02.2009, č.8653-33325/2009/Daň/770390104/Z6 zo dňa 16.10.2009, č.3486914/2010/Daň/770390104/Z7-SP1 zo dňa 10.03.2010, č.5335-16138/2010/Daň/770390104/Z8DSP2 zo dňa 31.05.2010, č.5336-16889/2010/Daň/770390104/Z8-SK zo dňa 01.06.2010, č.725224847/2010/Daň/770390104/Z9 zo dňa 19.08.2010, č.477-3203/2011/Daň/770390104/Z10 zo
dňa 08.02.2011, č.3274-13516/2011/Daň/770390104/Z11-DSP3 zo dňa 02.05.2011, č.551515203/2011/Daň/770390104/ Z12 zo dňa 20.05.2011, č.6253-19402/2011/Daň/770390104/Z13SKZ8 zo dňa 06.07.2011, č.1047-6647/2012/Daň/770390104/Z14 zo dňa 02.03.2012, č.9997184/2012/Daň/770390104/ Z15 zo dňa 07.03.2012, č.997-1095/2012/Daň/770390104/Z16KRZ11 zo dňa 16.01.2012, č.578-1184/2012/Daň/770390104/Z17 zo dňa 17.01.2012, č.420829920/2012/Daň/770390104/Z18-SP3
zo
dňa
23.10.2012,
č.859734071/2012/Daň/770390104/Z19 zo dňa 11.12.2012, 2369-7301/2013/Daň/770390104/Z20-SP4
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zo dňa 15.03.2013, č. 5829-31223/2013/Daň/770390104/Z21-SP5 zo dňa 18. 11. 2013, 617532629/2013/Daň/770390104/Z22-SKZ20
zo
dňa
29.
11.
2013,
č.
125510395/2015/Daň//770390104/Z23 zo dňa 09.04.2015, č. 7139-33243/2014/Daň/770390104/Z24SP6 zo dňa 19. 11. 2014 a č. 7480-37059/2014/Pat/770390104/Z25-KRZ20 zo dňa
22. 12. 2014, č. 4577-30364/2015/Daň/770390104/Z26-SP zo dňa 19. 10. 2015 a č. 580425380/2015/Kad/770390104/Z27 zo dňa 04.09.2015 (ďalej len „rozhodnutie č.712-24461/
2007/Kun/770390104“), podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ nasledovne:
a)
V časti
Súčasťou integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ je (strana 2/43 rozhodnutia č.71224461/2007/Kun/770390104)
dopĺňa:
v oblasti ochrany ovzdušia:
- konanie o udelení súhlasu na vydanie rozhodnutia o zrušení časti veľkého zdroja znečisťovania
ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, z dôvodu vyradenia plynových kotlov
HK1 a HK2 v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších zmien (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- konanie o určenie výnimiek technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia - kotol K7 ako náhradná spaľovacia jednotka podľa § 3 ods.
3 písm. a) bod 9. zákona o IPKZ, v súlade s § 26 ods. 3 písm. l) zákona o ovzduší,
v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- konanie o schválení manipulačných poriadkov vodných stavieb podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8.
zákona o IPKZ, v súlade s § 57 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“).

b)
V časti
B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke
(str. strana 4/43 rozhodnutia č.712-24461/2007/Kun/770390104)
dopĺňa časť kapacita prevádzky
nasledovne:
Inšpekcia ruší veľké spaľovacie zariadenia - kotle HK1 a HK2.
Horúcovodné kotle HK1 a HK2 sú odstavené, odpojené od prívodu zemného plynu. Spaliny sú
zaústené do spoločného komína a sú zaslepené.
c)
V časti
II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, A.5. Technicko-prevádzkové
podmienky (str. strana 16/43 rozhodnutia č.712-24461/2007/Kun/770390104)
dopĺňa podmienky A.5.114., A.5.115., A.5.116., A.5.117. a A.5.118. nasledovne:
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A.5.114. Prevádzkovateľ je povinný zaslať inšpekcii doklady, ktorými preukáže odstavenie a
odpojenie kotlov HK1 a HK2 od prívodu energie a dávkovania paliva.
A.5.115. V prípade demontáže kotlov, prevádzkovateľ požiada inšpekciu o vydanie povolenia na
odstránenie kotlov HK1 a HK2.
A.5.116. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať kotol K7 v súlade s predloženým prevádzkovým predpisom: „Zásady prevádzkovania náhradného zdroja v MT, a.s.“ zo dňa
13.01.2016, ktorý je súčasťou MPP kotlov K6 a K7.
A.5.117. Prevádzka kotlov K6 a K7 súčasne, s výnimkou nábehu a odstavenia kotlov, je zakázaná.
A.5.118. Prevádzkovateľ je povinný vykonať také technické opatrenia, aby spoločný príkon kotlov K6 a K7 (K6+K7) pre prípad nábehu a odstavovania bol MTP ≤ 109 MW.
d)
V časti
„II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, A.7. Podmienky prevádzkovania
odkaliska“ (16/43 rozhodnutia č.712-24461/2007/Kun/770390104)
mení odseky A.7.2.1., A.7.2.2. a A.7.3.
nasledovne:
A.7.2.1. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti na vodnej stavbe „Staré odkalisko“, ktoré
je súčasťou prevádzky v súlade s manipulačným poriadkom s názvom „Manipulačný
poriadok pre ukladanie popolčeka a škvary do kaziet“, aktualizovaný pre nadvýšenie
odkaliska z kóty 432,50 m.n.m. po kótu 434,00 m m.m., vypracovaný Martinskou
teplárenskou a.s. v Martine 08/2015.
A.7.2.2. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti na vodnej stavbe „Nové odkalisko“, ktoré
je súčasťou prevádzky v súlade s manipulačným poriadkom s názvom „Manipulačný
poriadok pre nové odkalisko“, aktualizovaný pre nadvýšenie odkaliska z kóty 432,50
m.n.m. po kótu 434,00 m m.m., vypracovaný Martinskou teplárenskou a.s. v Martine
08/2015.
A.7.3. Prevádzkovateľ je povinný vykonať revíziu manipulačných poriadkov v lehote do
31.10.2019.
a dopĺňa bod A.7.3.1.
A.7.3.1. Prevádzkovateľ je povinný vykonať aktualizáciu manipulačného poriadku alebo vypracovať bez ohľadu na stanovené termíny revízií jeho zmenu a požiadať o schválenie a to
najmä pri:
1. zmene vo vodohospodárskej bilancii,
2.zmene východiskových hydrologických údajov, ktoré ovplyvňujú funkciu vodnej
stavby a určené manipulácie s vodou,
3. zmeny prietokových pomerov vplyvom nových stavieb a opatrení,
4. rekonštrukcii a zmene parametrov vodnej stavby,
5. zmene v kvalite vypúšťaných vôd.
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e)
V časti
„C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník
(BAT)“ (26/43 rozhodnutia č.712-24461/2007/Kun/770390104)
mení podmienku C.23.3.
nasledovne:
C.23.3. Zabezpečiť projektantom vypracovanú štúdiu možností realizácie odvodnenia čelnej hrádze.
Termín: 01.09.2016
a ruší podmienku C.23.1.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Martinská teplárenská a.s.“ prevádzkovateľa Martinská
teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin uvedené v integrovanom povolení č.71224461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007 a v jeho neskorších zmenách zostávajú
nezmenené v platnosti.
Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.712-24461/2007/Kun/
770390104 zo dňa 30.07.2007 a jeho zmien.

Odôvodnenie
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 § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3
písm. a) bod 3, 7, 8 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní vydáva
zmenu integrovaného povolenia č. 712-24461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007, pre
prevádzku „Martinská teplárenská, a.s.“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Martinská
teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin zo dňa 08.10.2015 zaevidovanú pod evidenčným
č. 29263/2015.
Prevádzkovateľ so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia požiadal o zníženie
správneho poplatku podľa položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona
o správnych poplatkoch o 50 % v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch,
s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.
Inšpekcia žiadosti vyhovela v súlade s čl. II. zákona o IPKZ a znížila prevádzkovateľovi
správny poplatok o 50 % v súlade so sadzobníkom správnych poplatkov, čo prevádzkovateľovi
oznámila listom č. 7370-29129/2015/Kad/770390104/Z28 zo dňa 07.10.2015.
K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia prevádzkovateľ predložil doklad o zaplatení
správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 250 eur
prevodom.
Keďže činnosť v prevádzke „Martinská teplárenská, a.s.“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 712-24461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007 a v jeho neskorších zmenách
a nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia podľa § 11 ods. 6 upustila od
ústneho pojednávania, predloženia náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a), § 7 ods. 2 písm.
c), d), e), f) zákona o IPKZ (t.j. od zoznamu a popisu surovín, pomocných materiálov, látok
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a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú, určenia hlavnej činnosti a kategórie
priemyselných činností, predloženia záverečného stanoviska MŽP SR podľa zákona č.24/2006
Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, predloženia bezpečnostnej správy, výpisu zásad a regulatívov
územného plánu zóny, územného rozhodnutia).
Inšpekcia konanie prerušila rozhodnutím č. 7653-30478/2015/Kad/770390104/Z28 zo dňa
19.10.2015 na 90 dní a vyzvala prevádzkovateľa, aby v stanovenej lehote inšpekcii do podanej
žiadosti doplnil chýbajúce podklady potrebné ku konaniu o zmene integrovaného povolenia. Prevádzkovateľ doručil inšpekcii všetky požadované dokumenty, čím pominuli prekážky, kvôli ktorým bolo konanie o zmene integrovaného povolenia prerušené.
Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 3 písm. a) zákona
o IPKZ oznámila dňa 29.01.2016 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie
integrovaného konania, doručila týmto subjektom stručné zhrnutie žiadosti o zmenu
integrovaného povolenia a určila lehotu na vyjadrenie (15 dní).
Podľa § 11 ods. 3 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia oznámila, kde je možné nahliadnuť do
žiadosti spolu s prílohami a tiež webové sídla kde je žiadosť zverejnená.
Inšpekcia dňa 29.01.2015 podľa § 11 ods. 3 písm. c), d) zákona o IPKZ zverejnila po dobu 15
dní žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácii o obsahu podanej žiadosti, výzvu
zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania a výzvu
zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a možnosťou vyjadrenia sa k
začatiu konania na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a
kontroly znečisťovania a na svojej úradnej tabuli.
Inšpekcia zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a
upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa
neprihliada. Inšpekcia určila na vyjadrenie lehotu 30 dní.
Podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia požiadala Mesto Martin, aby do 3 pracovných dní od doručenia žiadosti zverejnili na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli mesta, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom tieto informácie:
1. žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia (len na webovom sídle),
2. stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom
o prevádzkovateľovi a prevádzke najmenej na 15 dní,
3. výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou
vyjadrenia sa k začatiu konania najmenej na 15 dní,
4. informácie:
4.1. kde možno nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami,
4.2. či sa v prevádzke vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie alebo cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie a či bolo vykonané,
4.3. kto sú dotknuté orgány v konaní,
4.4. o možnosti účastníka konania požiadať o nariadenie ústneho pojednávania a o skutočnosti,
že ak o nariadenie ústneho pojednávania účastník konania nepožiada, Inšpekcia ústne pojednávanie nemusí nariadiť, ak tento zákon neustanovuje inak v § 15 ods. 1 zákona
o IPKZ.
Súčasne inšpekcia požiadala Mesto Martin, aby jej oznámilo, kedy a akým spôsobom vykonalo zverejnenie žiadosti a výziev.
Mesto Martin listom zo dňa 02.03.2016 inšpekcii oznámilo, že oznámenie bolo spolu
s prílohami zverejnené v meste na úradnej tabuli a na webovom sídle v termíne od 05.02.2016
do 22.02.2016.
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Na základe zverejnenej výzvy nebola inšpekcii doručená žiadna prihláška od zainteresovanej
verejnosti.
V určenej lehote na vyjadrenie sa k navrhovanej zmene integrovaného povolenia nik nevyjadril.
V stanovenom termíne sa na základe výzvy nikto neprihlásil za účastníka konania.
K zmene integrovaného povolenia boli doložené nasledovné stanoviská:
Vodohospodárka výstavba, š.p., Bratislava, č. klč 1621-4200/2015-00011048 zo dňa 09.12.2015:
S predloženými manipulačnými poriadkami:
- Manipulačný poriadok pre ukladanie popolčeka a škvary do kaziet – Aktualizovaný pre
nadvýšenie odkaliska z kóty 432,50 m.n.m. po kótu 434,00 m m.m., vypracovaný Martinskou
teplárenskou a.s. v Martine 08/2015,
- Manipulačný poriadok pre Nové odkalisko – Aktualizovaný pre nadvýšenie odkaliska z kóty
458,00 m.n.m. po kótu 464,00 m n.m., vypracovaný Martinskou teplárenskou a.s. v Martine
08/2015,
súhlasíme.
Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Piešťany (CZ 924/210/2016 zo dňa 13.01.2016):
SVP, š.p. , OZ Piešťany nemá k manipulačným poriadkom pre Staré odkalisko Martinskej
teplárenskej a.s. a Nové odkalisko Martinskej teplárenskej, a.s. námietky, nakoľko nie sú
v rozpore so záujmami správcu toku.
Zdôvodnenie zmien podmienok povolenia:
Inšpekcia zrušila veľké spaľovacie zariadenia – kotle HK1 a HK2, určila prevádzkovateľovi
podmienky na oznámenie spôsobu odstavenia a odpojenia kotlov z prevádzky a zároveň upozornila prevádzkovateľa, že v prípade demontáže kotlov je potrebné požiadať inšpekciu o povolenie
na odstránenie kotlov. Uvedené kotle boli odpojené od zdroja zemného plynu a boli vyradené
z prevádzky (rozhodnutie č. 3274-13516/2011/Daň/770390104/Z11-DSP3 zo dňa 02.05.2011).
Ďalej inšpekcia určila podmienky na prevádzkovanie kotla K7, ktorý je využívaný ako „náhradná
spaľovacia jednotka“. Od 01.01.2016 je prevádzka „Martinská teplárenská, a.s.“ zaradená do
„Osobitného režimu pre zariadenia centrálneho zásobovania teplom“. Podmienkou je, že celkový
menovitý tepelný príkon zariadenia nepresahuje 200 MW (§ 13 ods. 1 vyhl. č. 410/2012 Z.z.).
Z uvedeného dôvodu kotol K7 s tepelným menovitým príkonom 109 MW bol určený ako „náhradná spaľovacia jednotka“ a do celkového MTP sa nezapočítava.Prevádzkovateľ využíva kotol
K7 s výhradným použitím ako náhrada kotla K6 v prípadoch, ktoré si vyžadujú jeho odstavenie.
Pri nábehu a odstavovaní kotlov K6 a K7 je potrebné, aby spoločný príkon kotlov K6 a K7 bol
MTP ≤ 109 MW.Prevádzkovateľ bude prevádzkovať kotol K7 v súlade s predloženým prevádzkovým predpisom: „Zásady prevádzkovania náhradného zdroja v MT, a.s.“, ktorý je súčasťou
MPP kotlov K6 a K7.
Inšpekcia na základe žiadosti prevádzkovateľa zmenila termín na vypracovanie štúdie možností realizácie odvodnenia čelnej hrádze odkaliska z decembra 2015 na september 2016.
Žiadosť o zmenu prevádzkovateľ zdôvodnil zistenými novými skutočnosťami v drenážnom
systéme odkaliska a potrebnom ďalšom monitoringu drenážneho systému.
Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa zákona IPKZ bolo:
v oblasti ochrany ovzdušia:
- konanie o udelení súhlasu na vydanie rozhodnutia o zrušení časti veľkého zdroja znečisťovania
ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, z dôvodu vyradenia plynových kotlov
HK1 a HK2 v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších zmien (ďalej len „zákon o ovzduší“),
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- konanie o určenie výnimiek technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia - kotol K7 ako náhradná spaľovacia jednotka podľa § 3 ods.
3 písm. a) bod 9. zákona o IPKZ, v súlade s § 26 ods. 3 písm. l) zákona o ovzduší,
v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- konanie o schválení manipulačných poriadkov vodných stavieb podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8.
zákona o IPKZ, v súlade s § 57 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“).
Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistila, že sú splnené
podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší a zákona o správnom konaní, ktoré boli
súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

P o u č e n i e:
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia,
Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie
do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne
právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka
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