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SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
Č.: 3950-19491/201 6ĺRum/3703001 04!Z13-SP

Nitra 24. 06. 2016

Rozhodnutie nadobudlo
-

prÓvopomosf dňorm
Dňa:

.

ĺ‘Poapis:

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia. Inšpektorát životného prostredia Bratislava.
Státe pracovisko Nhra. Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len ..Jnšpekciai.
ako príslušný orgán štátnej správy podl‘a 9 ods. 1 písm. c) a 10 zákona č. 525/2003 Z. z.
o štátnej správe starosttivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskoršich predpisov a podľa
32 ods. I písm. a) zákona č. 39/20 13 Z. z. o
integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplneni
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d‘alej len „zákon o 1PKZ) a špcciátny
stavebný úrad podľa 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnorn
poriadku v zneni neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti
prevádzkovateľa flORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce č. 86, ICO: 36 300 225,
podanej lnšpekcii dňa 23. 03. 2016 vo veci zmeny integrovaného povolenia a konaní
vykonaných podFa 3 ods. 3 písm. c) bod 4. a * 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinností s 69
stavebného zákona. podľa
19 ods. I zákona o IPKZ a podl‘a zákona č. 71!1967 lb.
o správnorn konaní (správny poriadok) v zncní neskorších predpisov (ďalej len ..zákon
o správnom konaní)

mení

a

dopIňa

integrované

povolenie

vydané rozhodnutím Č. 3625/OIPK-499/04-Rf/370300104 zo dňa U. t2. 2004. zrnenené
a doplnené rozhodnutiami;
• Č. 221 5-39899/2007/Raf.Šim/3703001 04ilI Zo dňa 06. 12. 2007
• Č. 3336-40198/2008/Rat!370300104/Z2 zo dňa 03. 12. 2008
• Č. l0412-42536/2008/Rat2‘370300104ĺZ4 zo dňa 18. U. 2008
• Č.955-35502ĺ2010/Kas/370300104!Z5zodňa0l. 12. 2010
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•
•
•
•
•
•
•

č.4352-13790,2012!Kas!37O300IO4íZ6zodňa 16.05.2012
Č. 4353-17841I2012IKas137030W04IZ7 zo dňa 25. 06. 2012
Č. 2592-1139112013/Kasĺ37O3OWO4IZ8 zo dňa 27. 04. 2013
Č. 4222-1877812013!Kas1370300104/Z9 zo dňa 16. 07. 2013
Č. 3861-14739!2014!Kas13703001041fl0-KR zo dňa 16. 05. 2014
Č.4376-18372/2014/KasJ37Q3001041ZU-SPzodňa24.06.2014
Č.2962-l0914ĺ20l5íKasĺ370300104!il2zodňal5.04.2015

(ďalcj len „povolenie“. resp. .‚rozhodnutie“), ktorým hola povolená činnosť v prevádzke:

Skládka odpadov Livinské Opatovce Chudá Lehota“
(ďa[ej len ..prevádzka“).
—

kategorizovanej V zoznarne priemvselných činností v prílohe Č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:
5.4. Skládky odpadov. ako sú vvmedzené v osobiti om predpise. kuně prijímajú viac oko lOt
odpadu za deň alebo rnajú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem sktádok
inertných odpadov.
Povolenie sa vydáva pre prevádzkovatel‘a:
Obchodné meno:
Sídlo:

iČo:

BORINA EKOS s.r.o.
956 32 Livinské Opatovce č. 86
36300225

nasledovne:
1.

Vo vvrokove; časti povolenia sa text v zneni:
.‚Prevádzka je kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe č.1 zákona
o [PKZ pod bodom: 5.4. Skládky odpadov, ktoré můžu prijať viac ako 10 t denne alebo
majú celkovú kapacitu váčšiu ako 25 000 1, s výnimkou skládok odpadov na inertně
odpady
Pľevádzkaje zaradená podľa prílohy Č. 3 Vyhlášky MŽP SR Č. 39U2003 Z.z., ktorou sa
vykonáva zákon č. 24512003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole zneČisťovania
životného prostrcdia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. do skupiny: skládky
odpadov (zneškodňovanie tuhého odpadu). KÓD NOSE P: 109.06.
—

Prevádzka je zaradená podľa * 25 ods. vyhlášky MŽP SR Č. 283ĺ20W Z.z. o vykonaní
niektorých ustanovení zákona o odpadoch do triedy
skládky odpadov na odpad, ktorý nieje nebezpečný“
-

nahrádza textom v znení:
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‚Prevádzkaje kakgorizovaná v zozname priernvsetných činností v prílohe Č. 1 k zákonu
Č. 3912013 Z. z. o IPKZ pod bodom: 5.4. Skládky odpadov, ktoré prijímajú viac ako
10 t odpadu za deň alebo majú cclkovú kapacitu presahujúee 25 000 t, okrem
skládok inertnýeh odpadov.
Prevádzka je zaradená podľa * 2 Vyhlášky MŽP SR Č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní
odpadov a doČasnom uskladnení kovovej oduti do triedy:
skládka odpadov na odpad, ktorý nic je nebezpečný
skládka odpadov na nebezpečný odpad
-

-

Prevádzka je podľa prílohy Č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doptnení niektorých zákonov zariadenia na zneškodňoanie odpadov činnosfou: 91
Uloženie do zeme alebo na povrchu zenic.
Prevádzkaje podra zákona č. 137!2010 Z. z. o ovzduší a Vyhlášky MŽP SR Č. 410‘2012
Z. z.. ktorou sa vvkonávajú nielaoré uslanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších
predpisov malým zdrojom znečisťovania ovzdušia.“
2.

V povolení sa v Časti ..SúČasťou in(egrovaného povolenia
pred Časť I. Povolenic sa
vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke:, vkladajú odseky AA)
a AB) v znení:
...“.

AA) v oblasti odpadov:
podFa 3 ods 3 písm. 0) bod 4. zákona o IPKZ v súČinnosi s 97 ods. I písm. e) hod
I. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
lnšpekcia udel‘uje súhlas na vvdanie prevádzkového poriadku zariadenia na
zneškodňovanie odpadov (dokument: PP Č. 9, vypracoval: Ing. Tomáš Tomajko.
07. 03. 2016).
-

AB) v oblasti stavebného poriadku;
podľa 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súČinnosti s 69 stavebného zákona lnšpekcia
predlžuje platnost‘ stavebného povolcnia na uskutočnenie stavby „Livinské
Opatovce
Chudá Lehota, Skládka NNO, IV. etapa“ na ďalšie 2 roky od
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Č. 3950-19491/201 6/Rum!370300 104!
Z 13-SP zo dňa 24. 06. 2016 z dóvodu postaČujúcej kapacity v sůČasnosti
prevádzkovanej III. etapy skládky NNO.“
-

—

3.

V povolení sa Príloha č. 2: Zoznam odpadov povolených skládkovat‘ v I. etapa 2.
časti skládky odpadov v kazete na odpad, ktorý nie je nebezpečný a v 11. ctape
skládky na odpad ktorý nie je nebezpečný a Príloha č. 3: Zoznam odpadov
povolených skládkovat‘ v I. etape 2. časti skládky odpadov 1. sekcii kazety na
nebezpečný odpad a v II. etape
skládky na nebezpečný odpad rušia v celom
rozsahu.
—

—

—

—

—

—
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4.

V povolení v časti 11. Záväzné podmienki, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia. vody
a půdy v prevádzke, všeobecné podmienky, Príjeni odpadov sa ruší bod 1.48.
v znení:
..1 .48.

Na sktádke odpadov v telese I. etapy
2. časť skládky NNO, II. etapy
skládky N}0. III. etapy skládky NNO a IV. etapy NNO je povolené
skládkovanie ostatných odpadov uvedených v prílohe Č. 2. ktorá je
neoddeliteľnou sůčasťou tohto rozhodnutia.“
—

a vkladá sa nový bod 1.48. v znenf:
.‚1 .48.

Na sk]ádke odpadov v časti I. etapa 2. čast‘ kazeta na odpad. ktorý nic je
nebezpečný. II. etapa skládky na odpad. ktorý nic je nebezpečný a III. etapa
skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný je povolené skládkovanie
odpadov, zaradených podFa vyhlášky Č. 365/20 15 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov, uvedených v taburke Č. 2 tohto povolenia.
Tabul‘ka Č. 2

Cislo

Kategoria

druhu

Názov druhu odpadu

odpadu

0(1 padu
0] O I 01

odpad z ťažby rudných nerastov

O

01 0! 02

odpad zťažby nerudných nerastov

O

01 03 06

hlušina

0! 03 08
01 0408
O I 04 09
01 04 10

má

aRo uvedená vOl 03 04 aOl 03 05
prachový a práškový odpad iný aRo uvedený v 01 03 07
odpadový šírka drvené horniny
ako uvedené vOl 0107
odpadový piesok a íly

O
O

mé

O
O

01 04 I I

prachový a práškový odpad iný ako uvedený vOl 0407
odpady zo spracovania potaše a kaLnennej soli ině aRo uvedené v

O

01 04

01 0407
hlušina a

O

2

mé odpady z prania a Čistcnia neraskv

mé aRo uvedené

O

v 01 0407 a v 01 04 1]
010413

O
odpady z rezania a pílenia karneňa

01 05 04
01 05 07

mé ako uvedené vOl

04 07

vrtné kaly a odpady z vodných vrtov
vrtné kaly a odpady s ohsahorn háda

O

mé aRo uvedené v 01

05 05 a

O

010506
0] 05 08

vrtné kaly a odpady s obsahom chioridov

mé aRo uvedené vOl

05

O

05 a 01 05 06

02010!

kalyzpraniaačistenia

O

02 0! 03

odpadové rastlmnné tkanivá

O

0201 04

odpadové plasty (okrem obalov)

O

02 0] 07

odpady z Iesného hospodárstva

O

0201 09

agrochemické odpady

mé aRo uvedené v 02

0] 08

O

02 02 01

kaly z prania a čistenia

O

02 02 03

materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

O

—
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02 02 04 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
02 03 01 kaly z prania. čistenia. lůpania. odstreďovania a separovania
020302 odpady z konzervačných činidle!
02 03 03 odpady z evtrakcie rozpúšt‘adlami
02 03 04 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 03 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v inieste jeho vzniku
02040! zemina z čistenia a prania repy
02 04 02 uhličitan vápenatý nevyhovuiúcej kvality
02 04 03 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
02 05 01 látky_nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
0205 02 kaly zo spracovania_kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
02060! materiály nevhodné na spotrebu a!ebo spracovanie
02 06 02 odpady z konzervačných činidie!
I
020603 kaly_zo_spracovania_kvapalného_odpadu_v mieste jeho vzniku
02 07 01 odpad Z prania. čistenia a mechanického spracovania_surovín
02 07 02 odpad z destilácie tichu
02 07 03 odpad z chemického spracovania
02 07 04 materiály nevhodné na spotrehu alebo spracovanie
02 07 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
03 01 01 odpadová kóra a korok
03 01 05 pilin. hoblin%. odrezk). odpadové rezivo alebo
drevotrieskové!drevovláknité dosky. dyhy mé ako uvedené 03
0104
03 03 01 odpadová kóra a drevo
030302
tisadeniny a kaly zo zeleného vÝluhu (po úprave čierneho vÝluhu)
T
fl
03 03 07 mechanicky oddelene vvmety z recyklacic papieia a lepenky
03 03 08 odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu
03 03 09 odpad z vápennej usadeniny
03 03 10 výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie
03 03 I I kaly zo spracoania kvapalného odpadu v miestejeho vzniku mé
ako uvedené v 03 03 10
04 01 0! odpadová glejovka a štiepenka
04 01 02 odpad z lúhovania
04 0! 04 činiaca hrečka obsahujúca chróm
04 01 05 činiaca brečka neobsahujúca chróm
040! 06 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

O

O
O____
O
O
O
O
O
O
O

‚

‚

!

O
O_____
O
O
O
O
O
O
O
O

-

‘

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

obsahujúce_chróm

040! 07
04 01 08

kaly najmá zo spracovania kvapalného odpadu v niestc jeho
vzniku_neobsahujúce chróm
odpadová vyčinená koža (holina. stružliny. odrezky, brúsny

O
O

prach) obsahujůca chróm

0401 09
04 02 09

odpady z vypracťivania a apretácie
odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil,
elastomér. plastomér)

O
O

‘

‘

struna 6:a30 ‘odzod,mtýu Č. 3950-! 949]20]6řRwnI3TO300)03‘Z!3-SP

0402
04 02
0402
0402

10
5
Fl
20

organické látky prírodného póvodu (napr. tuky, Vosky)
odpad z apretácie iný akc uvedený v 04 02 14
farbivá a pigmenty mé ako uvedeně v 0402 16
kaly ze spraeovania kvapalného odpadu v micste jeho vzniku mé
ako uvedené v 04 02 I 9
04 02 21 odpady z nespracovaných textilných vlákien
• 04 02 22 odpady ze spracovaných textilných vlákien
05 01 10 kaly zo spraccvania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku ině
ako uvedené v 05 01 09
05 01 13 kaly z napájacej vody pre kotly
05 0] 14 odpady z chladiacich kolón
05 Ot 16 odpady s obsahorn síry z odsírovania ropy
050117 bitúrnen
05 06 04 odpad z chladiacich kolón
05 07 qodpady obsahuúce Siru
06 05 03 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v rniestejeho vzniku ině
ako uvedené v 06 05 02
06 06 03 odpady obsahujúce sulíidy ině ako uvedené v 06 06 02
06 09 02 troska ohsahujůca fosfor
06 09 04 odpady z reakeií na báze vápnika mé ako uvedené v 06 09 03
: 06 I I 01 odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápuika
06 13 03 priernyselné sadze
07 OJ 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku ině
akouvedenévo7ol II
0702 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v micste jeho vzniku ině
akc uvedené v 07 02 J I
0702 13 odpadový plast
07 02 15 odpadové prisadv ině akc uvedené v 07 02 14
0703 12 kaly Zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku mé
ako uvedené v 07 03 I I
0704 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku ině
akc uvedené v 07 04 I I
0705 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku mé
akc uvedené v 07 05 I
0705 14 tuhé odpady ině ako uvedené v 0705 13
0706 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku mé
ako uvedené v 07 06 I
0707 12 kaly ze spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku ině
akc uvedené v 07 07 I I
08 OJ 12 odpadové Yarby a laky mé ako uvedené v 0801 11
08 01 14 kaly_z_Yarby_alebo_laku_mé_akc_uvedené_v_08_O_I_13
F
08 01 18 odpad\ z odsraňcvania Yarby ateho taku ině akc uvedené v 08 01
17
08 02 01 odpadové náterové prášky
08 02 02 vodné kaly obsahujúee keramické materiály
i

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

o
O
O
O
O
O
O
O
O
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08 03 07
08 03 15
08 03 IS
080410

—H

vodné_kaly ohsahujúce tlačiarenskú farbu
kaly z tlačiarenskej farby mé ako uvedené v 08 0314
odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17
odpadové lepidlá a tesniace materiály

O
O_____
O

mé ako uvedené v 08 04 09

080412
0804 14
0901 07
0901 08
0901 10
0901 12
1001 01
100] 02
to oi 03
1001 05
IQ 01 07
10 01 IS

I

IDO] 17
1001 19
1001 21
IQ 01 23
1001 24
100] 25
100126
1002 01
100202
100208
IQ 02 10
1002 12
1002 14

O
kaly z lepidle] a tesniacich materiáIo ině ako uvedené v 08 04 II
vodné kaI‘ obsahWúce lepidlá alebo tesniaee materiály. inéako
uvedené v 08 04 1 3
fotografický film a papiere ohsahujúcc striebro aleho zlúčeniny
striebra
fotografický film a papiere neohsahujúce striebro alebo zkičeninv
striebra
jednorazové kamery_bez batérií
jednorazové kamery s batériami ině ako uvedené v 0901 II
popol. škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného
v 1001 01)
popolček z uhlia
popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva
tuhé reakčně splodiny z odsírovania dymových plynov na báze
vápnika
reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze
vápnika vo forme katu
popol, škvára a prach z kotlov zo spaFovania odpadov ině ako
uvedenév 1001 14
popoiček zo spaľovania odpadov in( ako uedený v 1001 16
odpadyzčisteniaplvnu inéakouedenév 100] 05, 1001 07a 10
01 18
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku ině
ako uvedené v 1001 20
vodné kaly z čistenia kotlov ině ako uvedené‘ 10 0] 22
piesky z fluidnej vrstvy
odpady zo skladovania a úpravy pre uholné elektrárne
odpadyzúpravychladiacejvody_____
odpad_io spracovania_trosky
nespracovaná troska
tuhé odpady z čisrenia_plynu ině ako uvedené v 100207
okuje z valcovania
odpadyi úpravy chladiacej vody ině ako uvedené v 1002 II
kaly a filtračně koláče z čistenia plynov mé ako uvedené v 1002

O
O
O
O
O
O
‚

ľ

O
O
O
O
O
O
O

‘

O
O
O
O
O
O
O
O
O____
O

fl

Ii

• 1002
1003
1003
1003

15
02
05
16

mé kaly a

filtračné koláče
anódový šrot
odpadový oxid hlinitý
peny mé ako uvedené v 1003 IS

ľ

O
O
O
O

—

struna 8:0 30 ro:hodnntia Č. 3950- /949172016,‘Runj37O300IO1JZ/3-SP

10 03 18
1003 20
10 03 22

‚

1003 24
100326

odpady ohsahujúce uhlík z výroby anód mé ako uvedeně v 10 03
17
prach z dymových plynov_iný ako_uvedený v 1003 19
mé tuhé znečisfujúce látky a prach (vrátane prachu z guľovch
mlynov) ině akc uvedené v 10 03 21
tuhé_odpady z čistenia plynu mé ako uvedené v 1003 23

O
O
O
O

kaly a flltračné koláče zčistenia plynu ině akc uvedené v 10 03 25
odpady z úpravy chladiacej vody mé aRo uvedené v 1003 27
O
odpady z úpravy sol‘ných trosiek a čiemych sterov ině ako
O
uvedené v 100329
10 04 IQ odpady z úpravy chladiacej vody ině akc uvedené v 10 0409
O
10 05 01 trosky z prvého a druhého tavenia
O
10 05 04 ině tuhé znečisCúce látky a prach
O
10 05 09 odpady z úprav chladiac vody ině akc uvedené v 10 05 08
ro
1005 II stery a peny Ině aRo uvedené v 1005 10
O
1006 01 trosky z prvého a druhého tavenia
O
100602 sten a peny z prvého a druhého tavenia
O
QO4 mé tuhé znečisťujúce látky a prach
O
10 06 10 odpady z úpravy chladiacej vody mé ako uvedené v 10 06 09
O
10 0701 trosky z prvého a druhého tavenin
O
10 07 02 stery a peny z prvého a druhého tavcnia_____
O
100703 tuhé odpady z čistenia plynov
O
100704 mé tuhé znečisťujúce látky a prach
O
10 07 05 kaly a flltračné koláče z čistenia plynov
O
100708 odpady z úpravy chladiacej vody mé aRo uvedené v 100707
O
100804 tuhé znečisťujúce látky a prach
O
1 O 08 09 mé trosky
O
10 08 1 1 stery a peny mé akc uvedené v 10 08 I O
O
1008 13 odpady obsahujúce uhlík z výroby anód, mé ako uvedené v 1008
O
12
1008 11 anódový šrot
O
10 08 16 prach z dymových plynov iný akc uvedený v 10 08 15
O
JO 08 18 kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov mé aRo
O
uvedenév 100817
100820 j9pady z úpravy chladiacej vody mé aRo uvedené v 1008 IQ
O
100903 pecnátroska
10 0906 odlievaciejadrá a formy nepoužité naodlievanie. ině ako uvedené
O
v 100905
100908 odlievaciejadrá a formy použité na odlievanie, mé ako uvedené v
O
100907
10 09 10 prach z dymových plynov iný akc uvedený v 10 09 09
O
1009 12 ině tuhé znečisfujúce látky mé aRo uvedené v 1009 II
O
1009 14 odpadové spojivá mé aRo uvedené v 1009 13
O
1009 16 odpad z prostriedkov na indikáciu trhín ný ako uvedený v 10 09J_Q
1003 28
1003 30

‘

‘

‚

‚
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15
I O I 0 03 pecná troska
0 10 06 odlievaciejadrá aformy nepoužité na odlievanie. iI]éako uvedené
v 10 10 05
10 10 0$ odlievaeiejadrá a Formy použité naodlievanie. mé ako uvedené‘
10(007
10 10 10 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 IQ 09
10 IQ 12 mé tuhé znečisťujúce látky mé ako uvedené v 10 10 II
IQ 10 14 odpadové spojivá ině ako uvedené v IQ 10 13
10 10 16 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlin inÝ ako uvedený v 10 10
Is
I O I I 03 odpadové vláknité materiály na báze skla
10 I I 05 tuhé znečisťujúce látky a prach
IQ I I 10 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako
uvedený v I O I I 09
10 I 1 I 2dpadové sklo mé aRo uvedené v 10 I I I 1
10 I I 11 Kal z Ieštenia a brúsenia skla ný ako uvedený v IQ I I 13
10 I I 16 tuhé odpady z čistenia dymových plvnov mé aRo uvedené v IQ I I
15
10 II IS kaly a filtračné koláče zčisenia dymových plynov mé ako
uvedené v 10 I I Ii
10 1 I 20 tuhé odpady zo spracovania kvapalneho odpadu v mieste jeho
vzniku mé ako uvedené v 10 II 9
10 12 01 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním
10 12 03 tuhé znečisťujúce látky a prach
10 1205 kaly a řiltračné koláče Z čistenia plynov
IQ 1206 vyradené formy
IQ 1208 odpadoá keramika. odpadové tehl. odpadové obkladačky
a dlaždice a odpadová kamenina (po tepelnom spracovani)
L
10 12 10 tuhé odpady z čistenia plynov mé aRo uvedené v 10 12 09
10 12 12 odpady z glazúry mé ako uvedené v 10 12 II
10 12 13 kal zo_spracovania kvapalného odpadu v mieste eho vzniku
10 13 01 odpad ZO surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním
10 13 01 odpady z pálenía a hasenia vápna
O 13 06 tuhé znečisťujúce Iátk a prach ině ako uvedené v :0 13 12 a 10
I 13 13
10 13 07 katy a tiltračné koláče Z čistenia plynov
101310
odpady i výroby azbestocementu mé ako uvedené v 10 (3 09
odpady Z kompozitných materiálov na báze cementu mé aRo
10 13 II uvedené v 10 1309 a 10 13 IQ
10 13 3 tuhé odpady z čistcnia plynu mé ako uvedené v 10 13 12
10 1314 odpadový hetón a betónový Kal
II 01 10 kaly a tiltračné koláče mé ako uvedené v 11 01 09
II 01 14 odpady Z odmasfovania ině ako uvedené v 11 01 13

O
O
O
O
O
O

oI
O
O
O
O
O
O
O

-—

-

O
O
O
O
O
O

;

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

-
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cképroces
yO
I I 02 06 odpady z procesov hvdrometalurEie medi ině ako uveden
év I I 02
O
05
II 05 01 tvrdý zmok
O
I 05 02 zinkový popol
O
1201 05 hobliny a triesky z plastov
O
1201 13 odpady zo zvárania
12 0! 15 kaly z ohrábania mé ako uvedené v 1201 14
12 Ot 17 odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 1201
16
O
J

ISOl 02 obalyzplastov
IS Ot 03 obaly z dreva
• 15 01 05 konipozitné obaly
15 01 06 zmiešané obaly
150107obahzoskla
IS OJ 09 obaly ztextUu
15 02 03 absorbent\. flltračné materiály, handry na čistenie a ochran
né
I

‘

16 01 12 brzdové platničkv a obloženie mé ako uvedené v 16 01
II
9plasty
160120 sklo
1601 22 časti inak nešpecií3koané
1602 14 vyradené zariadenia mé ako uvedené v 160209 až 1602 13
16 02 16 časti odstráncné z vyradených zariadeni. mé ako uveden v
é 16 02
IS
160304 anorganické odpdvinéakouvcdenévl60303

7aebo
160508
160803 použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo ziúčeniny
prechodn‘ch_kovov. nak nešpeciflkované
160804 použité katal\zátor Z krakovacieh proeesov_okrem 1608 07
16 I I 02 výniurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka

O
O
O
O
O
O

O

O
O
O
O

O
O
O

161104
procesov me ako uvedene v 16 I I 03
16 II 06 výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických
proeesov_mé ako uvedené v 16 I I 05
1701 01 betón
170102 tehly
1701 03 I obkladačky. dlaždice a keramika
H7olohjmesibeténujeháLohkladačiek,d(aždtc a keramiky mé ako

O
O____
O
O
O

J
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uvedené v 1701 06
170201 drevo
• 170202 sklo
170203 plasty
I 7 03 02 bitúmenové zmesi ně ako uvedené v I 7 03 01
1704 II káble inéako uvedené v 1704 10
1705 04 zemina a kamenivo mé ako uvedenév 1705 03
17 05 06 výkopová zemina má ako uvedená_v 17 05 05
jqj)trkzo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07
170604 izolačné materiály ině ako uvedené v 17 06 Dl a 17 06 03
17 08 02 stavebné materiály na báze sadry mé ako uvedené v 17 08 01
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií ině ako uvedené v 17 09
Ok 17 09 02 a 17 09 03
I 8 01 O I Lostré predmety okrem I 8 01 03
18 01 04 odpady. ktorch zher a zneškodňovanie nepodlíehajú osobitným
požiadavkám z hl‘adiska prevencie nákazy (napr. obväzy, sadrové
odtlačky a obväzy, postel‘ná biclizeň.jednorazové odevy,
plienky)
1801 09 bečivá ně ako uvedené v 1$ 0! 08
‚
I
18 02 01 ostré predmety okrem 18 02 02
IX 02 06 chemikáhe mé ako uvedené v 18 02 05
18 02 08 liečivá mé ako uvedené v 18 02 07
1901 12 popol a škvára ině ako uvedené v 1901 II
9 01 14 popolček ný ako uvedený 1901 13
19 01 16 kotolný prach inÝ ako uvedený v 19 O I 15
19 01 18 odpad z_pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17
1901 19 piesky_z fluidnej vrstvy
19 02 06 kaly z í‘zikálno-chemického spracovania ině ako uvedené v 1902
05
1903 05 stabilizované odpady mé ako uvedené v 190304
4297 solidifikovaué odpady mé ako uvedené v 19 03 06
I 9 04 01 vitrWkovaný odpad
19 05 01 nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných
úd padov
1905 02 nekompostované zložky živočíšnehn a rastlinného odpadu
1905 03 kompost nevvhovujúce kvality
19 0604 zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov
190606 zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho a
rastlinného_odpadu
r
190801 zhrabky z hrablíc
1908 02 ‘odpad z Iapačov piesku
I 9 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadových véd
kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových véd mé ako
190812 uvedenév 190811
1908 14 j kal\ z inej úpravy priemvselných odpadových véd mé ako

-____

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
‘
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O
O
O
O
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v 19 08 13
tuhé odpady z primárnych flhirov a hrahlíc
kaly z čírenia vody

19 090)
19 09 02

héaktiv1ieQ
1909 05 nasýtené aleho použité iontoineničové živice
O
19 10 04 úletová frakcia a prach mé ako
19 I 006 mé frakcie mé ako uvedené‘ 19 1005
O
19 II 06 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v rnieste jeho vzniku mé
O
ako uvedené v 19 I I 05

J

19 1207
1912 08
19 12 09
19 12 12
19 1302
• 19 1304
19 13 06
200) 28
200) 36

drevo ině ako uvedené v 19 1206
textílie
minerálne látky (napr. piesok. kamenivo)
ině odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického
spracovania odpadu ině ako uvedené v 19 12 11
odpady zo sanácie pódy ině ako uvedené v 19 1301
kaly zo sanácie pédy ině ako uvedené v 19 1303
kaly ZO sanácie podzemnej vody ně ako uvedené v 19 13 05
Yarby, tlačiarenské Yarby, lepidlá a živice ině ako uvedené v 2001

O
O
O

vyradené elektrické a elektronické zariadenia

O

mé ako

Q
O
O
O

uvedené v

200121 2001_23a2001_35

‚

2002
20 02
2003
2003
20 03
20 03
2003

02
03
01
02
03
04
06

20 03 07

5.

J

J

zemina a kamenivo
mé biologicky nerozložiteľné odpady
zmesový komunálny odpad
odpad z trhovísk
odpad z čistenia Lilie
kal zo septikov
odpad z čistenia kanalizácie

I

jemný odpad

O
O
O
O
O
O
O
O

V povolení v časti II. Záväzné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody
a pódv v prevádzke, všeobecné podmienky, Príjem odpadov sa v bode 1.48.. v
TabuVke č. 2;
a) dopĺňajú odpady do zoznamu odpadov.
skládkovanirn v znení;

ktoré

sa povol‘ujú zneškodňovaY

StFQfla
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Číslo

Kategória

druhu

Názov druhu odpadu

odpadu

odpadu_I

01 03 09

červený kal z výroby oxidu hlinitého iný ako odpad) uvedené
vOIO3lO
kaly z odstraňovania tIačiarenskch farieh pri recykláeii papiera
de-inking)
tuhé soli a roztoky ině ako uvedené v 06 03 I I a 06 03 I2
popol z neošetreného dreva
chemikálie mé aRo uvedené v 18 01 06
drobný stavebný odpad

03 03 05
06 03
1001
18 01
20 03

14
06
07
08

O
O
O
O
O
O

h) rnení póvodný názov odpadu naslcdovne:

Čí
druhu

kgói‘ia
Název druhu odpadu

odpadu

odpadu

‚

01 05 07

vrtné kal a odpady z vrtov s obsahoin barytu ině aRo uvedené
vOl OSOSaOl 0506
01 05 08 vrtné kaly a odpady z vflov s obsahom chloridov mé ako uvedené
v 0 0505 a 01 0506
0201 03 odpadové rasthnné pletivú
020702 odpad z destilácie liebovín
03 03 07 mechanicky oddelená výmety z drvenia dopadového papiera a
lepenky
03 03 10 výmety z vlákien. kaly z vlákien. plniv a názerov z mechanieke
I separácie
0901 10 fotoaparáty na jedno_použitie bez hatérií
0901 12 fotoaparáty najedno použitie s batériaini né ako uvedená v 090]
II
10 Úl 03 popolček z rašeliny a neošetreného drevn
10 01 IS popok škvara a prach z kotlov zo spoluspaFovania odpado mé
ako_uvedená v 1001 14
1001 lolček zo spoluspaľovania odpadov iný ako tivedený v 10 01

I

I

IQ 01 25 odpad\ Zo skladovania n úpravy paliva pre_uhoľné elektrúrne
I
6 08 01:. použitá tekutá katalyzátory z krakoacicli procesov okrem 16 08
07
1701 03 škridly a obkladový materiál a keramika
17 01 07 zmesi betánu. ehál, škridiel. obkladováho materiálu a keramiky
mé aRo uvedené v 17 01 06

O
O
C)

O
O
O
‘

O
O

.

O
O
O
O
O
O
O

—
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c) ypúšťajú nasledovné druhy odpadov

V

znení

Číslo

Kategória

ciru h u

odpadu
1602 14
16 08 03

‘

1801 01
180109
8 02 01
IS 02 08
200! 38

6.

Názov druhu odpadu

odpadu

vyradené zadadenia mé ako uvedené v 160209 až 1602 13
použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy aleho zlúčeniny
prechodných kovov, inak_nešpecifikované
ostré predmet) okrem I 80 I 03
liečivá mé ako uvedené v 1801 08
ostré predmety okrem 180202
Iiečivá mé ako uvedené v 180207
drevo mé ako uvedené v 200! 37
I

H

O

O
O
O
O
O
O

V povoleni v časti H. Záväzné podrnienkv, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia,
vody
a pódy v prevádzke, všeobecné podmienky, Príjem odpadov sa ruší bod
1.50.
v zimní:
.1.50.

Na sktádke odpadov —1. etape —2. časti skládky odpadov I. sekcii kazety na
nebezpečný odpad a v 11, etapy skládke na nebezpečný odpad, je povolené
skládkovanic odpadov, uvedených v prílohe Č. 3., ktorá je neoddelitel‘nou
súčast‘ou tohto rozhodnutia:
—

—

a vkiadá sa nový bod 1.50. v znení:
‚.1.50.

Na skládke odpadov v časti 1. etapa 2. časť 1. sekcia kazety na nebezpečný
odpad aI. etapa 2. časf— 2. sekcia kazety na nebezpečný odpad je povolené
skládkovanie odpadov. zaradených podFa vyhlášky č. 365/20 15 Z. z., ktorou
sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedených v tabuFkc Č. 3 tohto povolenia.
—

Číslo
druhu

Tabul‘ka Č. 3
egóiia

Názov druhu odpadu

odpadu

odpadu

01 03 04
01 03 05
01 0307

kyslá hlušina zo spracovania sírnej rudy
má hlušina obsahujúea nebezpečné látky
ině odpady obsahujáce nebezpečné látky z fvzikáineho
a chemického spraeovania rudných nerastov

01 03 09
01 04 07
0! 05
0105
02 01
03 01

05
06
08
04

LN
N

N
N

červený kal z výroby hliníka iný ako odpady uvedené vOl 03 07
odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického
spraeovania nerudných nerastov
vrtné kaly obsahujúce ropné látky
Mné kak a ině vrtné odpady obsahujúce nebezpečné látky
agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky
piliny, hobliny. odrezk), odpadové rezivo alebo

N
N
N
N
N
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ľ

03 02 04
‘030205‘

drevotrieskovéřdrevovláknité dosky, dyhy obsahuj úce
nebezpečné látky________________________
anorganické protriedkv na ochi-anu drea

ině prostriedky na ochranu dreva obsahujúce nebezpečné látky
kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri rccvklácii papicra
(deinki ng)
04 01 03 odpad3 z odrnasfovania obsahuiúce rozpúšfadlá bez kvapalnej
I íáz\
0402 14 odpad z apre!ácíe obsahujúci organické rozpúšťadlá
04 02 16 farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky
0102 19 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
obsahuúce nebezpečné látky
02 kaly z odsoľovania
05 01 03 kaly z dna nádrží
05 01 04 kaly z kyslej alkylácie
05 01 06 kaly z prevádzkarne, zariadenia a z činností údržby
05 O I 07 kyslé dechty
05 01 08 ně declitv
r—_
UĎ 01 09 kaly zo spracovania kvapalneho odpadu v mieste who \ zniku
obsahujúce_nebezpečné_látky
05 01 11 odpady z čistenia palív obsahujúce zásady
0501 15 použité tiltračné hlinky
05 06 0] kyslé dechty
05 06 03 osatné dcchty
0602 01 hydroxid vápenatý
06 02 05 ině zásady
06 04 05 odpady obsahujúce mé ťažké kovy
060502 kaly zo spraco\ania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
‚ obsahujúee nebezpečné látky
06 06 02 odpad\ obsahujúce nebezpečné sulfidy
06 07 02 aktívne uh lic z_vroby_cli lóru
06 07 03 kal sulfátu hárnatého obsahuj úci ortuť
06 09 03 odpady z reakcií na báze ápnika ohsahujúce nebezpečné látk\
alebo nimi koniam i nované
06 13 01 anorganické prostricdkv na ochranu rasIín. prostriedky na
Jwanu dreva a mé biocídy
06 13 02 I použité aktívne uhlie (okrem 060702)
06 13 05 sadze z pecí a koni ínov
0701 07 halogénované detilačné zvyšky a reakčné splodiny
07 01 08 mé destilačně zv\šky a reakčně splodiny
07 01 09 halogénovanéliltračné koláče a použité ahsorbenty
0701 IQ inéflltračné koláče a použité absorbenty
0701 11 kaly zo spracovailia kvapalného odpadu v miestejeho vzniku
obsabujúce nebezpečné látky

N
N

03 03 05

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N —H

-_______

‚

N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N

-

-

‘

N
N
N
N
N
N
N

—-
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7F07halogénované destilačně zvyšky a reakčně splodin
y
07 02 08 iiié destilačně zvvškv a reakčně splodiny

N
N
N
N
N

koláče a použité absorbenty
ině filtračně koláče a použitě absorbentv
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v miestejeho vzniku
ohsabiijúee nehezpečne látky
odpadové prísadv (aditíva) ohsahujúee nebezpečné látky

07 02 10
07 02 I I
0702 14

O7O3o7ihalogěnovaně destilačně zvvšky a reakčně splodiny
07 03 08 ině destilačně zvyšky a reakčně splodiny
07 03 09 balogénované filtračně koláče a použité absorbenty
07 03 10 ině filtračně koláče a použitě absorbenly
0703 I I kaly zo spracovania kvapalného odpadu v rniesÉe jeho
vzniku
ohsaluijúce nebezpečně látky
07 ha!
07 04 08 mé destilačné zvvšky a reakčně splodiny
970409jjlogénované filtračně koláče a použité absorb
enty
[loÍiltračiékoláčeapoužitéahsorbenty‘
07 04 I
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v miesle jeho vzniku
obsahuúee nebezpečné látky
07 04 13 tuhé odpady ohsahujúee nebezpečné látky
07 05 07 halogénovanédestilačné zvyšky a reakčné splodiny
0705 08 ině destilačně z\\šky a reakčně splodiny
07 05 09 halogénované filtračně koláče a použité ahsorbenty
0705 10 ině flltračné koláče a použité ahsorhentv

N
N
N
N
N
N

‘

!

; 0705 13

tuhe odpady obsahujuce nehezpeene latky
06 07 halogénovanédestdačnézvyškv a reakčně
ině destilačně zvyšky a reakčně splodiny
06 09 halogéno\ ané filtračně koláče a použitě absorbenty
I0 ině filtračně koláče a použité absorbenty
07 06 II kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
obsahujúce nebezpečné látky
0707
destilačné zvyškv a reakčně splodiny
• 07 07 08 ině destilačně_zvyšky a reakčně_splodiny
07 07 09 halogénované filtračně koláče a použité ahsorhenty
0707 10 mé filtračně koláče a použité_ahsorbenty
lkaly zo spraeovania kvapalného odpadu v rniestejeho vzniku
obsahuúee nebezpečné látky
0801 11 odpadové farby a laky obsahujťiee organické rozpúšťadlá alebo
mé nebezpečné látky

L

tNÝ
N

—

N
N
N
N
N

N
N
N
N
N

N

0801l7‘odpadyzodstraňoania farby alebo laku obsahujúceanie
kJ____
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0803 12
08 03 14
08 03 17
08 04 09
08 04 I I

rozpúšťadlá alebo mé nebezpečné látky
odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky
kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky
odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky
odpadové lepidlá a tesniace materiály ohsahujúce organické
rozpúšfadlá aleho mé nebezpečné látky
kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické
rozpúšťadlá alebo mé nebezpečné látky

N
N
N

—

N
N

-____________

080413

09 01 I I
1001 04
100113
‘

JO Úl 14

N
vodné kaly obsahuj úce lepidlá alebo tesnjace materiály. ktoré
obsahujťi organické rozpúšťadlá alebo mé nebezpečné látky
jednorazové kamery s batériami zaradené do 16 06 01, 16 06 02
alebo 16 06 03
popolček a prach z kotlov zo spal‘ovania oleja

-

popolček z emulgovaných uhľo\odíkov použitých ako palivo
popol. škvára a prach z kotlov zo spaluvania odpadov obsahujúce
nebezpečné látky

100116

N
N
N
N
N

popolček zo spaFovania odpadov obsahujúci nebezpečné látky
IQ 01 18 odpady z čistenia plynu ohsahujúce nebezpečné látky
O 01 20 kaly zo spraco\ania kvapall]ého odpadu v micste jeho zniku
obsahuj úce nebezpečné látky
L
I 002 07 tuhé odpady_z čistenia plynu obsahtijúce nebezpečné_látky
10 02 I I odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej
10 02 13 kaly a flltračné koláče z čistcnia plynu obsahujúce nebezpečné
látky
1003 04rosky / prvého tavenia
10 03 08 soFné trosky z druhého tavenia
10 03 09 čierne stery z druhého tavena
10 03 7 odpady obsahujúce decht z výroby anód
1003 19 prach z dymových plynov ohsahiijúei nebezpečné látky
IQ 03 21 mé tuhé znečist‘ujúce látky a prach (vrátane prachu z guFovýcli
mlynov) ohsahujúce nebezpečné látky
0 03 23 tuhé odpady z čistenia plynu ohsahujúce nebezpečné látky
10 03 25 kaly n flltračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné
látky
1003 27 odpady z úpravy chladiacej vody ohsahujúce olej
1003 29 odpady z úprav soViiých trosiek a čiernvch sterny obsahujúce
nebezpečné látky
10 04 Q I trosky z prvého a druhého tavenia
10 04 02 stery a peny z prvého a druhého tavenin
100403 arzeničnan vápenatý
100404 prach z dymových plynov
IQ 04 05 mé tuhé znečisCuiúce látky aprach

N
N
fl

—

N
N
N
N
N
Ný

N
N
N

:

—_____

N
N
N
N
N
—_N

N
N
N

strano IS

IQ 04 07
10 0409
005 03
lOOS 05
1005 06
10 05 08
10 0603
IQ 06 06
IQ 06 07
IQ 06 09
I 100707
‘

r

J

.

L

1008 IS
10 08 17

1

L1°

100909

tetaplv.iovN
Kaly a flltračné koláče z čistenia plvnov
odpady z úpravy chlacej vody obsahL úce olej
N
prach z dymovch plynov
tuhý odpad z čistenia plynov
N
kaly a flltračné koláče z čistenia plynov
N
odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúee olej
N
prach z dymových plynov
N
tuhé odpady z čistenia plvnov
N
kaly a filtračně koláče zo spracovania plynu
N
odpady z úpivy chladiacej vody obsahujúce olej
N
padvzúpravych!adiacejxodobsahtijú
ceolej

F

prachz dymových plynov obsahuúci nebezpečné látky
Kaly a fíltračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúee
nebezpečné látky

L_________

0907
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N
N

nebezpečné látky
odli:;aciejadraa tormy pouzite naodlievanie,obsaliujuccN
prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

1009bodp;dzprostriedkov na
IQ 1005

I

N

ndikaciti

odlieaciejadrá aformx nepoužité naodlievanic, obsahujúce

N

ráatbrrypotižiténaodlievaiieobsalujť
iceN
nebezpečné látky
I 010 09J pi-aeh zdymových plynov obsalnúci nebezpečné látky
N
10 IQ II ině tuhé_zncčisťúcc látky ohsahuúee nebezpečné látky
N
JO IQ 13 odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné rky
1010 15 odpad z prostriedkov na indikáeiu trhlin obsahujúei nebezpečné
N
látk)
I 09 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním
N
obsahuici nebezpečné látky
JO Ii II sklený odpad v malých časticiach a sklený prach ohsahujúce
ťažké kovy (napr. katódové tuby)
N
Kal z leštenia a hrúsenia skla obsaliujúci nebezpečné látky
N
10 11 15 j tuhé odpady z čistcnia dymových plynov obsahu úee nebezpečné
N
‘

_____

látky

ynov
oh
a flltračn
é koláče 1saliujCie

eN

SÜWW 19:030

I
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tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v rnieste jeho
vzniku obsahujúce nebezpečné Iátk

N

l01209

.

10
IQ
IQ
1I
II
II
II
I
1
I
I

tuhé odpady z čistenia plvnov ohsahujúee nebezpečné látky
odpady z glazúrv obsahujůce ťažké kovy
tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky
odpady z čistenia plynu obsahujúce ortuť
kaly z Ibsfáto‘ania
I kaly a flltračné koláče obsahuj úee nebezpečné látky
odpady z odmasťovaniu obsahujúce neheiječné 1ML)
eluáty a kaly z membránových aleho iontomeničových systémov
obsahujúce nebezpečné látky
nasýtené alebo použité iontomeničové živice
Jpé odpady obsahujůce nebezpečné látky
kaly z hvdrometalurgie -zinku (rátaiie jarositu. goetli itu)
odpady z procesov hydrometalurgie medi obahujúce nebezpečné
látky
mé odpady obsahuj úcc nebezpečné látky
odpady_obsahtúce kyanidy
mé odpady
tuhé odpady z čistenia p nu
použité tavivo
použité vosky a tuky
kaly z obráhania obsahtúce nebezpečné_látky
odpadový pieskovací materiál ohsahujúci nebezpečné látky

12 I I
13 12
1401
01 08
01 09
01 13
01 15
01
01
02
02

16
98
02
05

I I 02
I 03
I I 03
I I 05
I I 05
12 0!
12 01
1201

07
01
02
03
04
12
14
16

I
I
I
1

N

kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahuůei olej
použité hrúsne nástroje a hrúsne materiály ohsahujúce
nebezpečné látky
13 05 01 tuhé látky z !apačov piesku a odlučovačov oleja z vody
13 05 0 kaly z odlučovačov oleja 7. vody
13 05 03 kaly z lapačov_ncčistót
130508
zmesi odpadov z Iapačov piesku a odlučovačov oleja z vody
13 0$ 0] kaly alebo emulzie z odsoFovacích zariadení
110601
kaly alebo tuhé odpady ohsahujúce halogénované rozpúšťadlá
140605 kaly alebo tuhé odpady obsahujúce mé rozpúšťadlá
IS 01 10 obaly ohsahujúce zvyšky nebezpečných Iátok alebo
kornai]] ino ané nebezpečinmi látkami
1501 1
kovové obaly ohsahnjúce nebezpečný tuhý pórovitý základny
materiál (napr. azbest) vrátane prázdnyeh tlakových nádob
absorhenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak
150202 nešpecihkovaných. handrv na čistcnie. ochranné odevy

‘

N
N
N
N
N

Í

N
N_____
N

N
N

12 01 20

‚

N
N
N

N
N
N
N
N
‘

N
N
N
N

I

‘
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kontairiinoané nebezpečnými látkami
olejové filtre
I 6 OH
160121

-

16 02 3

!

brzdové platničky a obloženie oiuúestN
di
né ako uvedenév 1601 07 až 1601
01
N
ľ;eb:zPečné

1ariadenia obsahujúce nebezpečné časti. mé ako
uvedenév 1602 09 až 1602 122)
16 02 15 nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení
16 03 03 anorganické odpady ohsahujúce nebezpečné Látky
16 03 05 organické odpady obsaludúce nebezpečné láky
60506 laboratórne chemikálie pozostávajůce z nebezpečných látok alebo
ohsahujůce nebezpečné látky vrátane zinesí lahoratórnych
chemikálií
vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných
1605 07 Iátok alebo obsahujúce nebezpečné látky
16 05 08 vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných
látok alebo ohsahnjúce nebezpečné látky
16 I I 01 výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka
z metaiureickch proceso obsahtijúce nebezpečné látky
vvradené

N
N
N
N

N
N
N
N

ľ 16 I I 05
17 01 06
17 02 04

procesov obsahujúce nebezpečné látky
výnwrovkv a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických
I procesov ohsahu
júce nebezpečné látky
zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, ohkladačiek, dlaždíc a
keraniiky obsahujúce nebezpečné látky
sklo, plasty a drevo obsahiúce nebezpečné látky alebo
kontaminované_nebezpečnými látkami
bitúmenové zmesi ohsahnjúce uhol‘ný decht
uhoľný decht a dechtové výrobky
kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami
áble obsahujúce olej, uhoFný decht a mé nebezpečné látky
zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné Iátk
‘výkopová zemina obsahojúca_nebezpečné látky
štrk zo železničného zvršku_ohsahujťici nebezpečné látky
izolačné materiály ohsahujůce azbest
mé izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných lálok alebo
obsahujúce nebezpečné látky
stavebné odpady obsahujúce azbest
stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými
látkami
odpady zo staviebademolácií ohsahujúce ortuť
mé odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov
obsahnjíice nebezpečně látky
chemikálie pozostávajúce_z_nebezpečných látok aleho obsahujúce

N
N
N

__________

__17 03
17 03
17 04
17 04
17 05
17 05
17 05
17 06
17 06
‚

01
03
09
10
03
05
07
01
03

17 0605
1708 01
7 09 01
17 09 03
180106

N
N
N
N

‚

N
N
N
N
N
N
N
N
N

—
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nebezpečné látky
18 0) 07

chemikálie

mé ako uvedené v

18 01 06
0apialgámov odpad z dejitálnej starostlivosti
18 02 05 chemikálie pozostňvajúce z nebezpcčn cli látok alebo ohsahLdúce
nebezpečné látky
1901 10
1901 11
1902 05

N
N
N

použité aktívne uhlie z čistenia dymových plynov
popol aškvára obsahujúce nebezpečné látky
kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné

N
N

látky

190207

1902 II
1903 04
1903 06
190402
19 08 06
19080$
19
19
19
19
19

IQ
IQ
I1
II
11

03
05
01
02
04

19 11 05
‚

19 I I 07

19 12 06

N
ropné látky a koncentráty zo separácie (scparačných proccsov)
hié_odpady obsaliujúce nebezpečné látk
čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné

soliditikované odpady označené ako nebezpečné
popolček a iný odpad z úpravy dymových plynov
nasýtené aleho_použité iontomcničové živice

—

‘

odpad z membránových systémov s ohsahom ťažkých koo
detová írakcia a prach ohsahujúce_nebezpečné_látky
mé frakcie obsallLljúcc nebezpečné látky
použité flltračné hlinky
kyslé dechty
odpady_z čistenia paliva zásadami
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
obsahujúce nebezpečné látky
odpady z čisrenia dymov‘ch plynov
-

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

19 13 01

drevo obsahuj úce nebezpečné lá(ky
mé odpady vrátane zmiešaných materialov z mechanického
spracovania_odpadu_ohsahujúce nebezpečné látky
tuhé odpady zo sanácie pády obsahujúce nebezpečné látky

N

19 13 03

kaly zo sanácie pády ohsahujúce nebezpečné látky

N

19 I 2 1 I

191305
2001 19
20 01 27

20 01 37

N_____
N

N
kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky
pesticídy
farby. tlačiarenské Ĺrhy lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné
látky

200135

7.

‚

‚

N
N

N
vyradené elektrické a elektronické zariadenia mé ako uvedené v
20 01 21 a 20 01 23, ohsahujúce nebezpečné časti
drevo_obsahujúce nebezpečné látky

N

V povolení v časti II. Záväzné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody
a pódv v prevádzke, všeobecné podmienky, Príjem odpadov sa v hode 1.50.. v
Tabul‘ke č. 3:
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a) doplňajú odpady do zoznamu odpadov, ktoré sa povořujú zneškodňovať
skládkovanírn v zneni:

t

Čisto
druhu

Názov druhu odpadu

padu

0! 0310

červený

látky. iný

odpadu

-

kat z výroby oxidu hlinitého ohsahujúci nebezpečné
aRo odpad uvedený 01 03 07

N

dje označeny ako nebezpe

b) mení pövodný názov odpadu nasledovne

druhu

CdruhIIo(lpaduoddu

odpadu

1001 14
10 01 16
100607
17 01 06
_190207
19 03 04

J

popol. škvara a prach z kotlov zo spoluspaľovania odpadov
N
obsahujlice nebezpečné_látky
popolček zo spoluspal‘ovania odpadov obsahujůci nebezpečné
N
ky
kaly a hltracne kolace z cistenia plynu
N
zmesi alebo samostatné úlomky betónn, tehál, škridiel,
N
odpadového materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky
oleje a koncentráty zo separácie
iN
čiastočne stabilizované odpady označené aRo nebezpečné okrem
N
1903 08

e) vvpuštajú nasledovné druhy odpadov v znení:
JKateória
druhu

Názov druhu odpadu

odpadu

odpadu

01 03 09

červený kal z výroby oxidu hlinitého iný ako odpady uvedené
v010310
flD
03 05 Kaly z odsrraňovania tlačiarenskch farieh pr1 recklácü papiera
j—inking)
I fotoaparáty na jedno použitie s batériami zaradenými do 160601
Hl
Jj6 0602 alebo 160603
H801 07 chemikálie mé aRo uvedené v 18 01 06
1801 lOj amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti
01 35 vyradeiié elektrické a elektronické zariadenia mé ako uvedené
v 20 0 fl a 20 0 23. ohsahuúce nebezpečné časti

N

-

‚

N

-—

-

‘

b20

N
N
N
N

—
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8.

V povolení v časti II. Záväzné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody
a pódy v prevádzke, všeobecné podmienky, Príjem odpadov sa bod 1.52. mení
nasledovne:
.1,52.

Je zakázané zneškodňovať skládkovaní rn:
vykonávat skládkovanie kvapaln‘ch odpadov.
vykonávat‘ skládkovanie kvapalných odpadov,
odpadov. ktoré sťi v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozivne.
okysličuj úce. vysoko horl‘avé alebo horľavé.
odpad zo zdravotnej a veterinámej starostlivosti. ktorého katalógové číslo
pred jeho spraeovaním je uvedené v prílohe Č. 8 zákona č. 79ĺ2015 Z. z.
o odpadoch; spraeovanie takéhoto odpadu a následná zmcna jeho
katalógového čísla nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania.
odpadové pneumatiky okrem pneumatik. ktoré sú použité ako
konštrukčný materiál pri budovaní skládky. pneumatik z hicyklov
a pneumatik s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm.
odpadov. ktorých obsah škodlivých láiok prcsahuje hraničné hodnoty
koncentrácie podfa prilohy Č. 5 zákona o odpadoch.
vytriedený biologicky roz]ožitel‘ný kuchynský a reštauračný odpad.
vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobeov. okrem nezhodnotitel‘ných odpadov po
dotriedcní. biologicky rozložheľný komtmálny odpad to záhrad a parko\
vrátane biologicky rozložiteFných odpadov z cintorínov. okrem
nezhodnotiwfných odpadov po dotriedeni.“

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

V povolení v časti II. Záväzné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody
a pódy v prevádzkc, všeobecné podmienky, Príjem odpadov sa bod 1.54. mení
nasledovne:
.1.54.

10.

PrevádzkovateF je oprávnený preziať na zneškodnenie ostatné odpadv
kat. Č. 080202.0803 07. 0804 14. 1001 23 a upravené odpady kat. Č. 1908
12. 1908 14 a d‘alej .nehezpcčné odpady“ kat. Č. 0804 13 lens minimálnym
ohsahom slLšiny 60%. Prevádzkovawl‘ je povinný pri ich prebcraní na
skládku skontrolovat‘ ieh konzistenciu.‘

V povolení v Časti ti. Záväzné podmienky, 1. Opatrcnia na ochranu ovzdušia, vody
a pödy v prevádzke, všeobecné podmienky, Príjem odpadov sa za hod 1.56. dopIňajú
body 1.57. až 1.59. nasledovne:
l .57.

Pvevádzkovateľ je oprávnenÝ prevziať na zneškodncnie ostatné odpady“
kat. 03 01 05 len drevotrieskové!drevo láknité dosky, ošetrcné dyhy, kterých
zhodnocovanie je problematické.

1.58.

Pri „ostatných odpadoch“ kat. Č. 0201 03,020702,0301 01, 030301, 1001
03, 10 01 06 a 15 01 01, 15 01 02, IS 01 03, 15 01 07 je potrehné. aby
súčasťou evidencie príslušného odpadu bol ai písomIn doklad od jeho
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póvodeu alebo posledného držiteľa o dóvode, prečo bob rozhodnuté tento
odpad zneškodniť skládkov anim.
h59.

Prevádzkovateľje povinný najneskór do šiestich mesiacov odo dňa nap]nenia
kapacity skládky odpadov atebo odo dňa uptynutia doby platnosti
rozhodnutia na jej prevádzkovanie vydaného podfa 3 ods. 3 písm. e) prvý
bod požiadať o udelenie sůhlasu na uzavretie skládky odpadov abebo jej časti
alebo na vykonanie jej rekultivácie podľa
3 ods.3 písm. c) pjaty bod
zákona č. 39/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“
‘

11.

V povolení v časti Ji. Záväzné podmienkv, 3. Tvorba odpadov: minim
alizácia,
nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie sa bod 3.9. v znení:
Podmienky nakladania s nebezpečnými odpadmi sa udeřujú na 3 roky od
dátumu právoplatnosti tohto povolcnia. Platnosť inšpekcia predlži, a to ja
opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok. ktoré bolí rozhodujúce pre
vydanie tohto povobenia. ak prevádzkovateľ 3 mesiace prccI uplynutím tohto
termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii. Prevádzkovateľ v súladc
s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva je oprávnený
nakbadať s nebezpečnými odpadmi vrátane jeli prepravv po dobu troch
rokov od nadohudnutia právoplatnosti zmenv Č. 12 integrovaného
povolenia.“

ruší a nahrádza znením:
.3.9.

12.

V povolení v časti 11. Záväzné podmienky, 8. Monitorovanie prevádzky,
poskvtovanie údajov a podávanie správ sa mení póvodné znenie bodu 8.7. nasledovne:

..8.7.

13.

Prevádzkovatef v súladc s platnými právnymi predpismi odpadového
bospodárstva je oprávnen nakladať s nebezpečnými odpadmi vrátane ku
preprav po dobu troch rokov od nadohudnutia právoplatnost
i
integrovaného povolenia Č. 2962- 0914/201 5/Kas/370300 104/Z 12 zo dňa
15. 04. 2015. právoplatné dňa 05. 05. 2015.
Podmienky nakladania s nebezpečnými odpadmi sa udeľujú najviac na 5
pokov. Platnosť súhlasu Inšpekeia predlži, a to aj opakovane,
ak nedošlo
k zmene skutoČností. ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak sa
žiadosť o predÍženie súhlasu doručí Inšpekcii najneskör tľi mesiace pred
skončením platnosti sůhlasu:

PrevádzkovateU je povinný v zmysle zákona o IPKZ oznamovať údaje do
národného registra znečisťovania v súčinnosti so zákonom Č. 205/2004 Z. z.
o zhromažďovanf, uchovávaní a šírení inforrnácií o životnom prostredí
a o zmene a doplnení niektorýeh zákonov.“

V povolení v časti 11. Záväzné podmienky, 8. Monitorovanie prevádzky,
poskytovanie údajov a podávanie správ sa mení póvodné znenie bodu 88. nasledovne:
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„8.8.

14.

Prevádzkovateľje povinný podFa všeobecne záväzných právnych predpisov
odpadového hospodárstva každoročne, do 28. februára nasÍedujúcelw
roka. predkladať Inšpekcii Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
(ako pčvodca odpndov a ako prevádzkovutef zariadenia na zneškodňo\ nnie
odpadov) a Evidenčný list sktádkv odpadov (ako prevádzkovawt‘ zariadenia
na zneškodňovanie odpadov). Ohlásenie o vzniku odpadu a nukladaní s ním
musí uchovávať v elektronickcj podohe aieho v pisornnej podohe pät‘ rokov.
Evidenčný list skládky odpadov musí uchovávať v clektronickej aleho
v písomnej podohe j30 celý čas trvania prevádzky a 30 rokov úd uzavrctia
sktádky odpadov.“

V povolení v časti II. Záväzné podmienkv, 8. Monitorovanie prevádzkv,
poskvtovanie údajov a podávanie správ sa za bod 8.14. vkladaiú nové hody 8.15. až
8.17. v znení:
‚.8.15.

PľevádzkovateFje povinný podFa všeobecne záväzných právnvch predpisov
odpadového hospodárstva dorLLčiť každoročne do 15. fehruúra
kaíendúrneho roka lnšpckcii ním podaný výpis z osobitného účtu vedeného
v hanke. na ktororn sústreďujc finančnú prostriedkv \iaZaflé ako učelová
flnančná rezerva. ktorý dokladuje pohyb na tomto účte za predchádzajúci
kalendárnv rok.

8.16.

Prevádzkovateľ je povinný zverejniť všetky platné rozhodnutia. ktoré mu
holi vydané podFa zákona o odpadoch, na svojom wchovom sídle.

8.17.

Prevádzkovatel‘ je povinný bezodkladne oznarnovat Inšpekcii splncnie
všetkch opatrení. pre ktoré je v po oleni určený termín ich plncnia:

Toto rozhodnutic tvorí ncoddelitel‘nú súčasť integrovaného povolenia vydaného
rozhodnutím č. 3625/OIPK-499/04-Rf/370300104 zo dňa 17. 12. 2004 v znení neskorškli
zmicn a doplnení prc prevádzku „Skládka odpadov Livinské Opatovce Chudá Lehota“
aostatnéjehopodmienk zostávajú neznemené.
—

Odóvodnenie
Inšpekcia ako príslušn orgán štátnej správy podl‘a 9 ods. I písm. c) a
10 zákona
č. 525P003 Z. z. o štátiiej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplneni
niektorých zákonov v znení neskorších predpiso a podľa 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ
a ako špcciálny stavebný úrad podt‘a
120 ods. I stavebného zákona, na základe žiadosti
prevádzkovatel‘a BORINA EKOS s.r.o.. 956 32 Livinské Opatovce č. 86, IČO: 36 300 225
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(ďalej len .‚prevádzkovateF“) zo dňa 21. 03. 2016. doručenej Jnšpekcii
dňa 23. 03. 2016 a na
základe konaní vykonaných podľa 3 ods. 3 písm. c) hod 4. a 3 ods.
4 Zákona o IPKZ a
Zákona o správnorn konaní mení a doplňa integrované povolenie
pre prcvádzku „Skládka
odpdov Livinské Opatovce Chudá Lehota“ v súvislosti so zmeno
u v prevádzke z důvodu
vydania prcvádzkového poriadku Zariadenia na zneškodňovanie
odpadov a predlženia platnosti
stavebného povolenia na uskutočnenie stavby ‚.Livinské Opatovce Chudá
Lehota, Skládka
NNO. 1V. etapa“.
—

—

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia,
neprcdstavuje
podstatnú zmenu. PodVa Zákona NR SR Č. 14511995 Z. z. o správnych
poplatkoch v zneni
neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životré prostre
die, položky 171a
Sadzobníka správnych poplatkov zmena. ktorá nic je podstatnou
zmenou. nepodlieha
spoplatneniu podľa ohto zákona.
Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. lnšpekcia
po preskúmaní
puedloženej žiadosti a priložených pruloh zistila. žeje žiadosť úplná, obsahu
je šetky potrehné
doklady na spol‘ahlivé posúdenie a prcto podFa 11 ods. 4 zákona o IPKZ
upovedomila listom
Č. 3950-12013/2016/Rumĺ370300104/Z13-SP
zo dňa
13. 04. 2016 prevádzkovatel‘a.
účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konani
a vo veci zmeny
integrovaného povolenia a určila 30 dňovú lehotu na uplatncnie
svojich pripornienok
a nárnietok.
lnšpekeia zároveň upozornila, že na neskór podané námietkv nepľihl[adne.
Inšpckcia
ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán
potrcbiue na
vvjadreme sa k žiadosti dlhší čas, móže Inšpekeia podra 11 ods. 5 zákona
o IPKZ na jeho
žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predlžiť. Taktiež Inšpckcia upozor
nila, že ak žiadnv
Z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania
nepožiada. Jnšpekcia podľa 11 ods.
7 písni. e) zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia, ak nedójde k rozporom niedzi
dotknutými
orgánmi a ak prípadné námietky účastníka konania nebudú smerovať proti obsahu
závázného
stanoviska vydaného dotknutým orgánom.

Vzhľadom na to. že nešlo o konanie uvedené v 11 ods. 6 zákona o IPKZ:
vydanie povolenia pre nové prevádzky,
vydame povolenia na akúkorvek podstatnú zmenu.
vydanie alebo zmenu povolenia puc prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať
21 ods. 7 zákona o IPKZ,
zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa 33 ods. 1 písni.
a) až e) zákona o IPKZ
lnšpekcia v konaní o zmene povolcnia podľa II ods. 7 zákona o IPKZ upustila od:
náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa 7 zákona o IPKZ.
zverejnenia žiadosti na svojorn wehovom sídle a v informačnom systéme integrovanej
prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej 15 dní stručného
zhrnutia údajov
a informácií o obsahu
podanej
žiadosti
poskytnutého
prevádzkovatel‘om o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa
* 11 ods. 4 písm. c) zákona o IPKZ.
-

-

-

-

-

-
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zverejnenta na svojom wehovom sídtc. v inforrnačnorn systéme integro\anel
prevenele a kontroly znečisťovania a najmeflej b dní na svojej úradnej tabuli výzvy
dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania. výzvy dotknutej
verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote
najmenej 30 dní podľa I ods. 4 písm. d) zákona o IPKZ,
požiadania obce. ktorá je účastníkom konania. aby zverejnila žiadosť na svojom
wehovom sídle a úradnej tabuli obce prípadne aj mým v mieste oh\ vklým spósobom
podFa 11 ods. 4 písm. c) zákona o IPKZ.
od ústneho poicdnávania podľa IS zákona o PKZ.

Do žiadosti boto možné nahtiadnuť na Inšpekcii.
V stanovenej Iehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov ncpožiadal
o predÍženie lehoty na vvjadrenie sa k žiadosti.
V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podFa II ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ
zaslal svole stanovisko k zmene integrovaného povolenia prc predmetnú prevádzku Qkrc‘sni
úrad Pari/:ú,zske, ot/bor sicírostlivosfi Ü ž/volnÝ prosíredie, Šiáína SpráVa odpcídoieho
hospodársiva, I/S/OJI? Č QL‘-PE-QSZP-2016ĺ000118-008 ZO c/ba 10. 05. 2016. ktorý s vydaním
zmeny integrovaného povotenia súhlasí bez pripomienok.
Predmetom zmcny integrovaného povolenia je vydanie prcvádzkového poriadku
zariadenia na zneškodňovanic odpadov a predÍženie platnosti stavebného povolenia na
uskutočnenie swvhv ..Livinské Opatovce Chudá Lehota. Skládka NNO. IV. etapa.
—

SúčasFou integrovaného povoľovania boto podľa zákona o JPKZ konanie:
v oh/asii OdpUdoV:
podľa 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s 97 ods. I písm. e) bod L
zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
konanie o udelenie
súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadcnia na zneškodňovanie odpadov
(dokument: PP Č. 9. vypracoval: Ing. Tomáš Tomajko. 07. 03. 2W 6).
V ob/asii siavehneho por/ac/kir
podľa
3 ods. 4 zákona o PKZ sůčinnosti s 69 stavebného zákona konanie
o predlžení platnosti stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Livinské Opatovce
Chudá Lehota, Skládka NNO, IV. etapa“ z důvodu postačujúccj kapacity v súčasnosti
prevádzkovanej III. etapy skládky NNO.
-

—

-

—

Stavebné povolenic na predmetnú stavbu vydala Inšpekcia aRo súčasť zmenv
integrovaného povolenia v\ daného rozhodnutím č. 4353-j 7841 ‘2W 2KasI370330l04!Z7 zo
dňa 25. 06. 2012, ktoré nadohudlo právoptatnosť dřu 30. 07. 2012. Podmicnkv pre
uskutočnenie stavby určené v tomto rozhodnutí zostávajů nezmenené. Stavebník požiadal
o predlženie platnosti stavebného povolenia na ďalšie 2 roky od nadobudnutia právoplatnosti
tohto rozhodnutia z důvodu postačujúcej kapacity v súčasnosti prevádzkovanej III. etapy
skládky NNO.
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K zmene názvu odpadov a kategórie došlo zmenou zákona o odpadoch
a k nemu
vztahujucej sa vyhlášky č. 365/201 5 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov.
lnšpckcia na základe Usmernenia hlavného inšpektora Č. 2/20 16 vo veci
odporúčania
nepovoFo\ania zneškodňovania vybraných ostatnýeh odpado
v na skládke odpadov na odpad,
ktorý nie je nebezpečný a v zmyste platnej legislatívy, vypustila odpady, ktoré
nie je možné
zneškodňovať sk)ádkovaním.
Odpady kat. č. Ot 03 09. 03 03 05 a 18 0! 07 Inšpekcia vytúči!a
zo zoznamu
nebezpečných odpadov a zaradila ich do zoznamu ostatnýeh odpadov důvodu
z
zmeny
kategórie odpadu z N na O.
Odpady kat. Č. 1801 01.1801 09. 1801 10.18 0201,180208 boli vvpustenézdó
vodu
zákazu zneškodňovať tieto odpady skládkovaním. v zmysle Prílohy Č. 8 zákonu
k
č. 79/2015
Z. z. o odpadoch.
Na odpad kat. č. 16 02 14 sa vzťahuje rozširená zodpovednosť výroheov,
čo znamená, že
uvedený druh odpadu sa nemá skládkovaf. Toto vylúčenie predmetného
odpadu zo
skládkovanie je aj v sútade s * 6 ods. to zákona o odpadoeh. v ktorom
sa uvádza. že
zneškodňovať odpad je možné spůsohorn. ktorý neohrozuje zdravic I‘udí
a nepoškodzuje
životné prostredie. ak nic je možné a účelné zhodnocovaf odpad recyklá
eiou alebo odpad
využívat ako zdroj energie.
Odpad kat. Č. 16 08 03 Inšpekcia vylúčita z důvodu, že ide o odpad. ktorý
obsahuje
prechodné kovy. ktoré z důvodu obmedzených prírodných zdrojov sú cennou surovin
ou aje
potrcbné ieh zhodnotit‘ a nic zneškodniť.
Pri odpadoeh kat. Č. 08 0202.08 03 07. 08 04 14. 1001 23 a 08 04 13 Inšpek
cia doplnila
podmienku 11.1.54.. že skládkovat‘ je možné len odpady s minimálnyrn obsaho
rn sušiny 60%.
Pri odpade kat. č. 03 01 05 Inšpekcia stanovila podmienku 11.1.57..
ktorou je
prevádzkovatet‘ oprávnený prevziať na zneškodnenie len drevotrieskové/drevo
vláknité dosky.
ošetrené dyhy, ktorýeh zhodnocovanie je problematické.
Inšpckeia prehodnotila vylúČenie odpadov kat. Č. 15 01 O I. 15 01 02, IS 01 03, 15
01 07
zo zoznarnu povolených odpadov z důvodu, že může důjsť k situáciám. kedy takéto
odpady
můžu byť napr. znečistené a nevhodné na zhodnotenie aleho můžu existovať
mé
teehnieko-organizačné důvody pre utoženie týehto odpadov na skládku. Inšpek
cia pri
skládkovaní týehto odpadov stanovila podmienku Č. 11.1.58.
lnšpekcia ďalej prehodnotila vylúČenie odpadov kat. č. 02 01 03,0207 02,03 01 01,03
03 01. 10 01 03 a 10 01 06 zo zoznamu odpadov povolených zneškodňovať skládkovanírn
kn
z důvodu, že „Skládka odpadov Livinské Opatovce
Chudá Lehota“ má vybudované
a prevádzkované energetické zariadenie na využívanie skládkového plynu, ktorého súčast‘ou
je zdroj elektriny, ktorým je kogeneraČná jednotka využívajúea skládkový plyn vznikajúei
v telese skládky odpadov ako palivo a preto zostali ponechané v zozname odpadov povolených
zneškodňovat‘ skládkovanim. lnšpekcia na základe hierarchie odpadového hospodárstva
a z důvodu napĺňania cicl‘ov uznesenia vlády SR Č. 904/20 10 určuje prevádzkovateľovi
skládky podmienku. ktorou bude vyžadovat pisomný doklad od jeho původcu alebo
posledného držitet‘a o dóvode, prečo boto rozhodnuté tento odpad zneškodnit‘ skládkovaním
tak, ako je uvedené v podmienke 11.1.58.
Odpad kat. Č. 20 01 38, na ktorý sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť vvrobeov.
Inšpekcia vytúčila z důvodu zákazu jeho sktádkovania podFa
13 písm. e) bod. 7, zákona
o odpadoeh.
—

sjrami
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Nebezpečné odpady kat. Č. 09 0 11 a 20 01 35 lnšpekcia vylúčila z dóvodu zákazu
skládkovaf vytriedené zložky kornunálneho odpadu. na ktoré sa vzťahuje rozšírená
zodpovednost‘ výrobcov podľa
t3 písm. e) bod. 7. zákona o odpadoch, VvtúČenie
predmeiných odpadov zo zoznamu nebezpečných odpadov povolených zneškodňovať
skládkovanírnje zároveň podmienkou Ministerstva žnotného prostredia Slovenskej republiky.
ktoré vydalo rozhodnutie
o neposndzovaní vplyvov na životné prostredie pii zmene
navrhovanej činnosti ‚Skládka odpadov Livinské Opatovce Chudá Lehota, 11. etapa skládky
na nebezpečný odpad“, ktorú prevádzkovatel‘ predložil podl‘a zákona č. 24/2006 7. z.
o posudzovaní vplyvov na životné pwstredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzka tcchnotogickrn vybavením a geografickou pozíciou nemá vÝznamný
ncgatívny vplyv na žLvotné prostredie cudzieho štátu. preto cudzi dotknutý orgán nehol
požiadaný o vyjadreme, ani sa nezúčastnil povol‘ovacieho procesu a Inšpckcia neuložila
opatrenia na minirnalizáciu diaFkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.
lnšpekcia dala listom Č. 3950-1 8287/201 6!Rum:3703001 04Z1 3-SP to dňa 10. 06. 2016
všetkvm účastníkom konania poslednú rnožnosť vvjadriť sa k podkladorn rozhodnutia
i k spósobu leh zistenia pred vydaním rozbodnutia v tehote do 3 dni odo důa doručenia
pisomnosti podľa
33 ods. 2 Zákona o správnorn konaní. V určenej lehote 3 dni účastníci
konania nezaslali svoje vyjadrenia.
lnšpekcia preskumala predložcnú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela
k záveru. že navrhované riešenie splňa po, adavkv a kritériá ustanovené v predpisoch
upravtuúcich konunia. ktoré holi súčasťou integrovaného povol ovania. Inšpekcia na základe
preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti. dokladov a v\adrení dotknutých orgánov
a organizácií. ktorým toto postavenie vyplýva z 59 a 126 stavebného zákona. zistila stav
a zabezpečenie prevádzkv z hFadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného
prostredia podFa zákona o lPK?. a rozhodla tak. ako je uvedené vo vrokovj časti rozhodnutia.

Poučen je

Proti tomuto rozhodnutiu podFa
53 a
54 správneho zákona možno podať na
Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostrcdia Bratislava, Stále
pracovisko Nitra. Odbor integrovaného povoYovania a kontroly, Mariánska dolina 7. 949 Of
\itra od\olanie do 15 dni odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi
konania.
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Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných
prostriedkov
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť rnóže byť preskúrnaná súdom.

(If ‘fl
A
RNDr. Katarina Pitlajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratistava

Doručuje sa:
Účastníkoni konania:
BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce č. 86
Obec Livinské Opatovce. Obecný úrad, 956 32 Livinské Opatovce č. 99
1. Obec Chudá Lehota. Obecný úrad. 956 38 Šišov
Inu. Bohuslav Katrenčik. DEPONIA SYSTEM s.r.o.. I Iolíčska 13. 851 05 Bratislava
5
Dotknutému orgánu:
(po JlOdOblUh7ZíÍÍ próvoplalnosli)

5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.
12.

Okresný úrad Partizánske. Odbor starostlivosti o životné prostredie. štátna správa
odpadového hospodárstva, Námestic SNP 151/6,95801 Partizánske
Obec Livinské Opatovce, stavebný úrad. 956 32 Livinské Opatovce Č. 99
Regionálnv úrad verejného zdra\olnfct\a Prievidza so sídlom v Bojniciach. Ncrnocničná
8. 972 01 Bonice
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Partizánskorn, Nitrianska cesta
1483/80. 958 01 Partizánske
Slovak Telecom. as.. Bajkalská 28. 817 62 Bratislava
Západoslovenská energctika, as.. Čulenova 6. 81647 Bratislava
custream, a.s., Votrubova 1 1/A. 821 09 Bratislava
ZVS as.. Odštepn závod Topofčanv. Tovarnicka 220$. 955 55 TopoFčany

