SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariáriska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 4379-19772/201 6!Čás!3734401 I 3/Z4

v Nitre dňa 22. 06. 2016

ŘÓZhtÝdIUHt

ncieabuajo

právopiafnostdňom
Dňa: .l:1Podpk.

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia. lnšpektorát životného prostredia Bratistava.
Stále pracovisko Nitra. Odbor integro‘aného povoFovania a kontroly (d‘alcj len Jnšpekcial.
ako príslušn orgán štátnej správy podľa 9 ods. I písm. c) a * 10 zákona č. 525/2003 Z. z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doptnenf niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a podl‘a
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
písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovatera BIA Plastic and Plating Technology
Slovakia, s.r.o., 951 24 Čab 283, iČo: 46 924 531, zastúpeného v konaní spoločnosťou Eco
Link, s.r.o., Fraňa Mojtu 23, 949 01 Nitra, IČO: 45 532 231 (ďa1 len ..pievádzkovawh)
Zo dňa 11.04.2016 doručenej Inšpekcii dňa 14. 04. 2016 ana základe konania vykonaného
podFa 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s
17 ods. I písm. c) zákona
Č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon
o ovzduší“), podľa 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona Č. 71/1 967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnorn
konaní“)
..

meni

a

dopÍňa

integrované

povolenie

vydané rozhodnutím Č. 464-7220/2014/Čás,Ja1d3734401 13/SP,SkP zo dňa 05. 03. 2014, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 03. 2014 zmenené a doplnené rozhodnutím:
• Č. 133—6941/2015/JakJ3734401 13/Z1-KR zo dňa 06. 03. 2015
• Č. 2913-l5476/2015/Jur/373440l 13/Z2-SP zo dňa 29. 05. 2015
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Č. 972-10893ĺ2016/Čás!3734401 I 3!Z3-SP zo dňa 06. 04. 2016
(ďalej Ion .‚povolenie“ resp. ‚.rozhodnutie“), ktorým bola povolená Činnosť v prevádzke:
„Výroba plastových dielov galvanické povrchové úpravy“
v areáli spoločnosti BIA Plastic and Plating Technology Slovakia. s.r.o., 951 24 Čab 283.
okres Nitra
—

pre prevádzkovatel‘a:
Obchodně rneno:
Sídlo:

BIA Ptastic and Plating Technology Slovakia. s.r.o.
Čab 283
46924531

jČo:

nas tedov ne:
V povolení v časti L sa za odsek n) vkladá odsek o):
„o) v oblasti ochrany ovzdušia
podľa * 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s 17 ods. I písm. c) zákona
o ovzduší udel‘uje súhlas na skúšobnú prevádzku zdroja po vykonaných zmenách
(zmena surovin).“

—

2.

V povoleni v Časti III. J. Požiadavky na spósob a metédy monitorovania prcvádzky
a údaje, ktoré treba evidovat‘ a poskytovať do informačuého systému sa Tabufka Č. 7
v bode 1.1 ruší a nahrádza novou Tabuľkou č. 7:
Jabuľka Č. 7
Číslo
mjesta
vypusl‘ania
EMI

Znecist ujuca
Iatka

EMS

‘

TZL. RCi,
Zn, Cu, Cr6.
C?, Ni.
kyselina
octová,
formaldehyd
TZL, HCI,
Zn, Cu. Cr6,
Cr3t Ni. HF,
kyselina
octová,

.

. -

Sposob kontroly ernisn
Meranie v intervale podľa bodu 1.1.2

Meranie v intervale podFa bodu 1.1.2

formaldehyd

3. V povolení v časti III. 1. Požiadavky na spňsob a metódy monitorovauia prevádzky
a údaje, ktoré trcba evidovat‘ a poskytovat‘ do informačného systému sa Tabulka Č. 8
v bode I .4 ruší a nahrádza novou Tabuľkou Č. 8:

sžrar;ci idO jo:huchm/ia Č. 3379-19772!2016;ČJ1y373310113,Z3

Tabuľka Č. 8
Znečist‘ujúca látka
tuhé znečisťujúce látky
nikel ajeho zlúčeniny vyjadrené
ako Ni okrem kovového niklu,
zliatin niklu. uhhčitanu
nikelnatého, tetrakarhonylniklu
chróm ajeho zlúčeniny, okrem
zlúčenin chrómu v oxidačnom
stupni Vl, vyjadrené ako Cr
zmok ajeho zlúčeniny vyjadrené
ako Zn
meď ajej zlúčenmny vyjadrené
ako Cu
plynné anorganické zlúčeninv
chloru vvjadrene ako HCI okrem
ClO
chróm a jeho zluceniny
vyjadrene ako Cr
kyselina octová (kyselina
etánová)
.

-

formaldehyd (metanal)
fluór a jeho plynné zlúčeniny
yjadrené ako HE

4.

Metóda merania
gravimetrická metóda izokinetický odber
»LAS
»LAS-ETA
ICP-AES!OES!MS
-

»LAS
AAS-ETA
ICP-AESĺOESĺMS
AAS;ICP-AES!QESĺMS
kAS AAS-ETA; ICP-AES!OES!MS
I

poteciometricka titracia:
spekirofotometna;
AAS; AAS-ETA; ICP-AES!OESIMS
IC
HPLC-DAD!UVD
spektrofotometria modifikovaná
pararosanilinová metóda
—

ISE

V povolení v časti lIL L Požiadavky na spůsob a metódy monitorovania prevádzky
a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému sa v bode
9. Podávanie správ nahrádza bod 9.5 novým znením nasledovne:
‚.9.5 Prevádzkovatcľ je povinný v súlade so zákonom o odpadoch predkladať ohlásenic
o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka do 28. februára
nasledujúceho roka príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné
prostredie a Inšpekcii.“

5.

V časti Hl. 3. Požiadavkv na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri
zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke v časti 3.1
Požiadavkv na skúšobnú prevádzku stavby „Výroba plastovÝch dielov galvanické
povrchové úpran‘‘ sa dopÍňajú ďalšie body s nasledovným znením:
—

„1.6 Skúšobná prevádzka (zmena surovín na linke BIA-SK1) bude prehiehať podobu 6
mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolcnia.
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1.7

Vykonať v rámci skúšobnej prevádzkv oprávnené diskontinuálne meranie emisií
znečisťujúcich látok. Meranie je potrehné vykonat‘ z výduchov v nasledovnom
rozsahu a nasledovné znečist‘ujúce látky (ZL):
Výduch EM 1 Galvanická linka 1 formaldehyd. V rámci oprávneného merania
emisných hodnót zabezpečit‘ aj zistenie hmotnostného toku pre potreby výpočtu
rnnožstva emisii znečisťujúcich látok (ZL): formaldehyd.
Správu z merania emisií zaslať Okresnému úradu Nitra, odboru starostlivosti
o životné prostredie, Šteťánikova tr. 69, 949 01 Nitra a lnšpekcii.“
—

.8

6.

—

V povoleni v časti Hl. D. Opatrenia pre nakladanie, zhodnotenie, zncškodnenie
odpadov Sa prí slušný text ruší a nahrádza novým znením:

‚D.1 Prevádzkovateľovi pri prevádzkovaní, opravách a údržbe zariadení v prevádzke
mĎžu vznikať najmá odpady, zaradené podFa vyhlášky č. 365/20 15 Z. z. v znení
neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvcdené
v nastedujúcej tabul‘ke:
Tabul‘ka č. 6
Katalógové
eislo
08 01 I I
‚

11 01 09

Nazov druhu odpadu

Kategória
odpadu

odpadové farby a laky obsahúce organické
rozpúšťadlá alebo mé nebezpečné látky
kaly a filtračné koláče obsahujťice nebezpečné látky
tuhé
kaly a flltračné koláče obsahujúce nebezpečné látky
tekuté
vodné oplachovacie kvapalmny obsahujúce
nebezpečné látky
odpady z odmasfovania obsahujúce nebezpečné látky
vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, mé
ako_uvedené_v_160209_až_1602_12
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo
kontaminované nebezpečnými látkami
absorbenty, fdtračné materiály vrátane olejových
filtrov inak nešpeci6kovaných, handry na čistenie,
ochranné odevy kontaminované nebezpečnými
látkami
vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce
z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné
látky
vyradené organické chemikálie pozosávajúce
z nebezpečných látok alebo obsahuj úce nebezpečné
látky
odpadový plast
obaly z papiera a lepenky
obaly z plastov

N

‚

N

-

11 01 09
11 01 11
11 01 13
16 02 13
15 01 10
15 02 02

1605 07

1605 08

07 02 13
15 01 01
1501 02

N

-

N
N
N
N
N

N
I

N

O
O
O
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:

1501 03
1501 06
16 1002
170405

D.2

obaly z dreva
zmiešané obaly
vodné kvapalné odpady
železo aoceľ

mé ako uvedené v

6 1001

O
O
O
O

—

PrevádzkovateF ako držiteľ odpadu je povinný:
a) správne zaradiť odpad a]ebo zabezpečiť správnost‘ zaradenia odpadu podľa
Katalógu odpadov,
b) zhromažďovať odpady vytriedené podl‘a druhov odpadov a zabezpečiť ich pred
znehodnotením, odcudzením alebo mým nežiaducim únikem,
c) zhromažďovat‘ oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
d) nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady.
označiť identitikačným listom nebezpečného odpadu,
e) zabezpečiť, aby nádoby. sudy a mé obaly. v kterých sú nebezpečné odpady
uložené. bo]i odlíšené tvarom. opisom alebo farebne. zabezpečené pred
vonkajšimi vplyvmi, ktoré by mohli spósobiť vznik nežiaducich reakcií v
odpadech, napríklad vznik požiaru: holi odolné proti mechanickému
poškodeniu. odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám
podľa osobitných predpisov,
f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s kterými nakladá. a
o ieh zhodnotení a zneškodnení a ohtasovať ustanovené údaje z evidencie podľa
všeobecne záväzných právnvch predpisov odpadového hospodárstva.
Prevádzkovateľ je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečného
odpadu. ako aj pred zhodnowním alebo zneškodnením ním vyprodukovaného
nebezpečného odpadu. zahezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných
vlastností a bližších podmienok nakladania s nim analýzu jeho vlastnosti a
zloženia, a to spósobom a postupom podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov odpadového hospodárstva.
D.3 Prevádzkovateľje povinný uchovávať Evidenčný list odpadu a Ohlásenie o vzniku
odpadu a nakladani s nim v eiektronickej alebo pisomnej podohe päf rokov.
D.4 Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo
nebezpečné odpady s odpadmi. ktoré nic sú nebezpečné. na účely zníženia
koncentrácie škodlivých látok.
Di Nádoby a mé obaly, v ktorých sú uložené nebezpečné odpady, rnusia byť odlišené
od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.
musí byť zabezpečená ochrana odpadov pred vonkajšími vplyvmi. ktoré by mohli
spósobif vznik nežiaducich reakcií v odpadoch napr. požiar a výbuch, musia byť
odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplvvorn a zodpovedať
požiadavkám podfa osobitných prcdpisov.
D.6 Odpady. je povinný odovzdávať na zhodnotenie. prípadne zneškodnenie len osobe
oprávnenej nakladať s odpadmi ak nic je v zákone ustanovené inak alebo ak
nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva
D.7 Prevádzkovatel‘je povinný:
zabezpečit‘ prepravu nebezpečných odpadov dopravnými prostriedkami. ktoré
vyhovujú ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov o preprave
-
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nebezpečných vecí; ak nevykonáva prepravu sám, je povinný ju zabezpečiť u
dopravcu oprávneného podľa osobitných predpisov,
potvrdit‘ Sprievodný list nebezpečných odpadov (ďalej len „sprievodný list“),
viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodnom liste
a uchovávat‘ sprievodný list v elektronickej alebo v písomnej podobe päť rokov.
ohlasovaf ustanovené údaje z evidencie okresnému úradu príslušnému podľa
miesta nakládky nebezpečného odpadu a miesta vykládky nebezpečného
odpadu. Ohlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch podávaf na kópii
sprievodného listu za obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho dňa
nasledujúceho mesiaca.
pri preprave nebezpečných odpadov musia byt‘ súčasťou prepravných dokladov
aj opatrenia ako naLožif s nebezpečnými odpadmi v prípade havárie.
prepravované nebezpečné odpady musia byt‘ zabalené vo vhodnom obale
a riadne označené.
D. 10 PodFa zásad a požiadaviek pracovných postupov povrchových úprav vytvárat‘
podrnienky pre znižovanie množstva odpadu (kal z neutralizačnej stanice).
D. 11 Nebezpečné odpady vznikajúce v prevádzke budú dočasne zhromažďované na
miestach na to vyělenených a riadne označených. Miesta budú zvolené tak, aby sa
minimalizovala možnost‘ ohrozenia zdravia alebo životného prostredia. S týmito
m iestami budú oboznámení zodpovední pracovníci.
D. 12 Kaly
z neutralizačnej
stanice
budú
zhromažďované
v big-hagoch vo
vyznačenotn priestore neutralizaěnej stanice. Ostatné druhy ncbezpečnch odpadov
budú zhromažd‘ované vo vhodných obaloch (v sudoch) vo vyznačenom priestore
neutralizačnej stanice a v sklade chemikálií. Zhromažďovanie ostatných odpadov
bude v koniajneroch na vonkajšich plochách v areáli prevádzky.“
-

-

-

-

-

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného
rozhodnutím č. 464-7220/2014/Cás,JaW373440113/SP,SkP to dňa 05. 03. 2014, v znení
jeho neskoršich zmien a doplnení vydaného pre prevádzku „Výroba plastových dielov
galvanické povrchové úpravy“ a ostatné jeho podmienky z o s t á v aj ú n c z m e n e
fl é.

—

-

Odóvodnenie
lnšpekcia ako príslušný orgán štámej 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 v znení neskorších prcdpisov a podľa 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ
na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 11.04.2016 doručenej lnšpekcii dňa 14. 04. 2016
a na základe konania vykonaného podřa
3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ
v súčiimosti s
17 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší a zákona o správnom konaní mení
a dopÍňa integrované povolenie pre prevádzku „Výroba plastových dielov
galvanické
povrchové úpravy“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dóvodu udelena súhlasu na
skúšohnú prevádzku na linke BIA-SKl z dóvodu zrneny surovín.
—

7ĺ/Q

rozhodnutia Č. 437949772ĺ2OlóĺČás/3 7344011324

Vzhľadom na to. že sa nejedná o podstatnú zmenu, Inšpekcia nevybrala správny
poplatok podFa zákona Č. 145! 1995 Z. z.o správnych poplatkoch.
Správne konanie začalo dňorn doručenia žiadosti InšpekcH.
Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, a priložených príloh zistila, že je
žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spol‘ahlivé posúdenie, a preto podľa * 11
ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom Č. 4379-13910Y2016!Čás!373440l 13!Z4
zo dňa 28. 04. 2016 prevádzkovatefa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí
správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolema a určila 30-dňovú lehotu
na uplatnenie svojich pripomienok a nánuetok.
V súlade s * 140c srnvebného zákona Inšpekcia zaslala príslušnému orgánu podYa
zákona o posudzovaní vplvvov písornné vvhotovenie spósobu zapracovania podmienok.
určených v rozhodnutí \‘ydanom zo zisťovacieho konania vypracované prevádzkovateľom.
lnšpekcia zároveň upozornila, že na neskór podané námietky Inšpekcia neprihliadne.
lnšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán
potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, möže Inšpekcia podľa 11 ods .5 zákona
o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.
Vzhfadom k tornu. že nešlo o konanie uvedené v I ods. 6 zákona o IPKZ:
vydanie povotenia pre nové prevádzk.
vydanie povotenia na akúkot‘vek podstatnú zmenu.
vydanie aleho zmenu povolenia pre prevádzky. pri ktorých sa navrhuje uplatňovaf *
21 ods. 7 zákona o 1PKZ,
zmenu povolenia alebo podrnienok povolenia pre prevádzky podľa 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 L7_zákona o IPKZ.
zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej
prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného
zhrnutia
údajov
a informácií
podanej
o obsahu
žiadosti
poskytnutého
prevádzkovatefom, o prevádzkovateFovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podřa
11 ods. 4 písm. c) zákona o IPKZ,
zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie
a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej
verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti
a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmcnej
30 dní podľa j I ods. 4 písm. d) zákona o IPKZ,
požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosf na svojom
webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj mým v mieste obvyklým
spósobom podľa 11 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ
od ústneho pojednávania podľa $15 zákona o IPKZ.
—

—

—

—

—

—

Do žiadosti bob možné nahliadnut‘ na Inšpekcii.
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V stanoenej lehote žiadny z účastníkov konania ani
o prcdlženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.
‚

i

dotknutých orgánov nepožiadal

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyj adrenie podľa
Ii ods. 4 písm. a) zákona
o IPKZ zaslali svoje stanoviská k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie. orgán štátnej správy ochrany
ovzdušia a Ministerstvo životného prostredia SR. Sekcia environmentálneho hodnotenia
a riadenia. Odbor environmentálneho posudzovania.
Pripomienky a námictky dotknutých orgánov v 30 dňovej Iehote:
Okresnj úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany
ovzdušia:
(stanovisko Č. OU-NR-OSZP3-2016/023205-002-F20 zo dňa 11.05.2016):
1. Vykonať v rámci skúšobnej prevádzky oprávnené diskontinuálne meranie emisii
znečisťujúcich látok. Meranie je potrebné vykonat‘ z vý-duchov v nasledovnom rozsahu
a nasledovné znečisťuj úce látky (ZL):
Výduch EM I Galvanická linka 1 formaldehyd,
2. Správu z rnerania emisií zaslat‘ Okresnému úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné
prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra.“
-

Súčasne upozorňuje, že prevádzkovatel‘ musí plnit‘ vybraná povinnosti vyplýva/úce
z platných pré vnych predpisov vo veciach ochrany ov:dušia:
• podávanie oznámenia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia každoročne
do 15.2.
podľa 4 ods. 1 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečist‘ovanie ovzdušia.
• vedenie prevádzkovei evidencie a predkladanie súhrnných údajov z prevádzkovej
evidencie podřa vyhlášky MZP SR č. 23112013 Z. z. každoročne do 15.2.,
Stanovisko Inšpekcie:
Inšpekcia zapracovala podmienky uvedené v bodoch 1. a 2. do časti III. časti J. I Požiadavky
na skúšobnú prevádzku stavby Výroba plastových dielov galvanické povrchové úpravy“.
Zároveň Inšpekcia uvedené podmienky rozšírila aj o povinnosf zmeraf hmotnostný tok
formaldehydu na účely výpočtu poplatku a o predloženie správy z oprávneného rnerania
Inšpekcii.
—

Ministerstvo životného prostredia Slovenskei republiky, Sekcia environmentálncho
hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľ Štúra 1,
812 35 Bratislava:
(závázné stanovisko č. 2661/2016-3.4/mv zo dňa25. 05. 2016)
Miniswrsrvo životného prostredia Slovenskej republiky vydalo listom č. 2661/2016-3.4/mv zo
dňa 25. 05. 2016 záväzné stanovisko podl‘a 38 ods. 4 písm. zákona o posudzovaní vplyvov,
v ktorom uvádza, že návrh na konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku
Výroba p‘astových dielov
galvanické povrchové úpravy, predmetorn ktorého je udelenie
súhlasu na skúšobnú prevádzku zdroja po vykonaných zmenách (zmena surovín) je v sú]ade
so zákonom o posudzovaní vplyvov a z koncepČného hFadiska s rozhodnutím č. 805 1/20]53.4./mv zo dňa 18. 12. 2015 vydaným podľa * 29 zákona o posudzovaní a podľa zákona
o správnom konaní k Oznámeniu o zmene činnosti Galvanická linka BIA SK2 zmeny.
—

—

-
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Záväzné stanovisko holo kladné. Ďalej sa v ňom uvádza: ..Zoznam nebezpečných látok
uvádzaných v ‚.Stručnom zhrnutí zo žiadosti o zmenu IP (súhlas na používanie CHL v GM
zmenut v plnorn rozsahu nezodpovedá zoznamu chemických látok uvádzaných
v posudzovanom oznámení o zmene navrhovanej činnosti z hl‘adiska koncentrácií
a množstiev. Vzhľadorn k tornu je potrebné prehodnotif množstvá a koncentrácie týchto
nebezpečných látok vo vzt‘ahu k povoleným hodnotám znečistenia v ovzduší a v odpadových
vodách.“
Stanovisko ]nšpekcie:

Inšpekcia porovnala zoznam nebezpečných látok uvedených v Stručnom zhrnuu
so zoznarnom chemických látok uvádzaných v posudzovanom oznámeni a zistila že
koncentrácie nebezpečných zložiek sú totožné a spotreba v tonách za rok je pri niektorých
nebezpečných zožkách nižšia. Je to však dósledkom toho, že sa jedná o látky využívaná iba
pre linku BIA-SK 1. Inšpekcia žiadala rozdelif používané látky podľa Iiniek
a v posudzovanom oznámení o zmene činnosti boli tieto látky uvádzané ako sumárne
množstvá pre BIA-SK I a BIA-SK2 a zneškodňovaciu stanicu odpadových vód. lnšpekcia
nariadila vykonaf meranie formaldehydu.

Podkladom pre vydanie zmeny integrovaného povolenia holi nasledovné doklady:
žiadosť o vydanie zmenv integrovaného povolenía, stručné zhrnutie. splnomocnenie.
vvhodnotenie podmienok rozhodnutia vyplývaiúcich zo zisťovacieho konania.
Predmetom tohto povoleniaje zmena rozhodnutia z dóvodu konania o udelenie súhlasu na
skúšobnú prevádzku zdroja po vykonaných zmenách (zmena surovin) na linke BIA-SKl.
Inšpekcia upravila tabuľky týkajúce sa emitovaných znečisťuj úcich tátok a časti týkajúce sa
odpadového hospodárstva a povinností z nich vyplývajúcich.
Súčasťou integrovaného povol‘ovania holo podľa 3 zákona o IPKZ konanie
oblasti ochrany ovzdušia:
podFa 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s
17 ods. písm. c) zákona
o ovzduší
konanie o udelenie súhlasu na skúšobnú prevádzku zdroja po vykonaných
zrnenách (zmena surovin).
v

—

Prevádzka technologickým vybavením a geograflckou pozíciou nemá významný
negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol
požiadaný o vyj adrenie, ani sa nezúčastnil povorovacieho procesu a Inšpekcia neuložila
opatrenia na minirnalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vptyvu znečisťovania.
lnšpekcia listom č. 4379-18966/20161‘Čás!373440113/Z4 zo dňa 15. 06. 2016 dala
podľa 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania
vvjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spósobu jeho zistenia pred vydaním rozhodnwia
v Iehote do 2 dní odo dňa doručenia pisomnosti. V určenej lehote sa účastníci konania
nevyj adrili.
Inšpekeia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela
k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spÍňa požiadavky
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a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania. ktoré bolí súčasťou integrovaného
povorovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predložcnej žiadosti, dokladov
a vyjadrení dotknutého orgánu a vykonaného konania zistil stav a zabezpečenie prevádzky
z hřadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podfa zákona o IPKZ a
rozhodla tak. akoje uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P O

U

Č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu móže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného
prostredia. lnšpektorát životného prostredia Bratislava. Stále pracovisko Nitra. Odbor
integrovaného povoFovania a kontroly, Madánska dolina 7. 94901 Nitra:
a) účastník konania podľa 53 a 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia
písomného vyhotovenia rozhodnutia,
b) aj ten. kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namleta nesúlad
povolenia s obsahorn rozhodnutia podfa zákona o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie. podľa
140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa
zverejnenia rozhodnutia.
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní pripustných riadnych opravných prostriedkov
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť móže byt‘ preskúmaná súdom.

aapill:á1
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje Sa;
Účastníkom konania:
1. BIA Plastic and Plating Technology Slovakia, s.r.o.. 951 24 Cab 280, doručiť na adresu
splnomocneného zástupcu: Eco Link. s.r.o., Fraňa Mojtu 23. 949 W Nitra
2. Obec Čah. Obecný úrad, Čab 1.951 24 p. Nové Sady
DotknutÝm orgánom a organizáciám;
(po nodohudnuiíprávoplatnoMř)

3.

Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Stefánikova tr. 69, 949 01
Nitra
štátna správa ochrany ovzdušia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na
životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1,81235 Bratislava
—

4.

