SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
lnšpektorát životného prostrcdia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7. 949 01 Nitra
č: 4645-21 182/2016/Čás/370710105lZ20

V Nitre dňa 04. 07. 2016

Rozhodnuff nodcbudlo
PfVOplQtflo5fdňom:
Dňa:

.

Ĺ0podpj$.

___J

e
ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
Stále praeovisko Nitra. Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (d‘alej len
„Inšpekcial.
ako príslušný orgán štátncj spiávy podľa 9 ods. I písm c) a 10 zákona č. 52512003
Z. z.
o štátnej správe starosihvosii o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorýeh
zákonov
v znení neskorších predpisov a podľa 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/20 13 Z. z.
o integrovanej
prevenci a kontrole znečisfovania životného prostredia a o zmene a doplne
ní niektorých
zákonov (ďalej len .zákon o IPKZ“) na základe žiadosti prevádzkovateFa Bekaert Hlohov
ec,
a. s., Mierova 2317,92028 Hlohovec, IČo: 36234 052, Č. SHE-075/2016 zo dňa 22.
04. 2016
doručenej Inšpekeii dňa 22. 04. 2015 vo veci zmeny Č. Z20 integrovaného povole
nia v súvislosti
so zmenou v prevádzke z dóvodu konania vykonaného podľa 3 ods. 3 písm. a) hod 4.
zákona o
*
[PKZ v súčinnosti s 17 ods. I písm. d) zákona Č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzduš
ia v zneni
neskorších predpisov (ďalej Jen „zákon o ovzduší“), podľa 19 ods. I zákona
o IPKZ a podFa
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpi
sov
(d‘ale len ..zákon o správnom konaní“).

mení a doplňa integrované povolenie
vydané rozhodnutím č. 4558/OIPK-I302/06-Mz.Ve/370710105 zo dňa 11. 08. 2006.
ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 3 I. 08. 2006 v znení neskorších zmien a doplnení:
Čj.
Č.].
Čj.
Čj.
Č.j.

I 129-14490/37/2007/Gaj/370710105/Ul zo důa 14. 05. 2007
1 129-29023/37/2007/Gaj/3 707101 05/Z2 zo dňa 11. 09. 2007
1899 -1017/37/2008/Gaj/370710]05/Z3 zodňa 15. 01.2008
436-19568/3712008/Sta,Gaj/370710105!Z4 zo dňa 10. 06. 2008
1899-38117/37i2008íGaj/3707101051Z5zodňa 01. 12. 2008
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čj. 390-5425!37!2009!Sta.Gajĺ370710105!Z6 zo dňa 14. 04. 2009
č.j. ]0374-6430I37I201W0aj!370710105/Z7 ZO dňa 04. 03. 2010
čj. 6482-2176ĺ37ĺ2012ĺ0aj!ĺ370710105ĺZ8 ZO dňa 12. 01. 2012
čj. 8735-12124!37/20l3ĺPro!370710105!Z9 Zo ckm 06. 05. 2013
č.j.3123-6832!37!2013!Proĺ370710105!Z11 zo dňa 02. 07. 2013
Č.]. 3631.4776-21795ĺ20141‘Kri. Čás!370710105!Z12. Z14-SP zo dňa 30. 07. 2014
Čj. 362-449!2015ĺČásĺ370710105/Z13-KR Zo dňa 15. 0]. 2015
č.j. 1095, 2556-1 145 W2Ol5ĺČásĺ37O7lOlO5ĺZl5-SkP,Z16-OdS zo dňa 22. 04. 2015
čj. 5254-28666!2015!Čás!370710105/Z17-SP,KR zo dňa 07. 10. 2015
Čj. 6169-31499!2015!Jak1370710105!Z18-SP ZO dňa 27. 10. 2015
čj. 493-5237!2Ol6ĺČás!370710105!Z19-SP ZO dňa 16. 02. 2016
(ďalej len ..povolenie“ resp. „roZhodnuti«‘), ktorým bola povolená Činnost‘ v pľevádzke:

„Výroba a súvisiace činnosti“
kategorizovanej V zoznarne priemvselných činností v prílohe Č. I Zákona O IPKZ pod bodom:
2.3.c) Spracovanie železných kovov:
nauášanic ochranných povlakov z roztavených kovov so spracúvaným množstvom
väčším ako 2 t surovej ocele za hodinu,
Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alcbo chemických
2.6.
postupov, ak je objem používaných vaní väěší ako 30 m3
pre prevádzkovateľa: Bekaert Hlohovec, a.s.
sídlo:
Mierová 2317, 920 28 Hlohovec
IČO:
36 234 052

naslcdovne:

1. V povolení sa za odsek bc) konČiaci textom
Rozšírenie zdroja Paly P2“ sa nebude
posudZovaí podľa Zákona o posudzovaní vplyvov a neboli urČené ani podmienky,“ vkladá
nový odsek bd) V Znení:

..bd)
—

v oblasti ochrany ovzdušia:
podFa 3 ods, 3 písm. a) bod 4. Zákona O IPKZ v súČinnosti s 17 ods. I písm. d)
zákona o ovzduší
udel‘uje súhlas na vydanie zmeny súboru teehnicko
prevádzkových parametrov a teehuicko-organizačných opatrení (ďaiej len
..S‘lPPaTOO“) v súvislosti 5 užívaním stavby „Rekonštrukcia moriarne Bckaert
Hlohovec, a.s.“ (vypracovaný: 14. 03. 2016).“
—

2.

V povolení v časti II. Podmienky povolenia písmeno A. Podmienky prcvádzkovania sa
v Časti 5. Technicko-prevádzkové podmicnky za odsek 5.2 pridáva ďalší bod 5.3
s nasledovnÝrn znením:
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.5.3 Prevádzkovateř je povinný prevádzkovaf zdroje znečisfovania ovzdušia v súlade
s dokumentáciou (t.j. s projektom stavby. tecfmicko prevádzkovÝmi podmienkami
výrobeov zariadení, prevádzkovým predpisom, podmienkami výrohcov zariadení
a s podmienkami ich užívania a schváleným súborom technkko-prevádzkových
parametrov a technicko-organizačných opatreni:‘
-

3.

V povolení v časti II. Podmienky povolcnia písmeno D. Opatrenia pre nakladanie,
zhodnotenie, zneškodnenie odpadov sa príslušný text aj s nadpisom ruší a nahrádza
novým znením nasledovne::
„D. Opatrenia pre zhromažd‘ovanie, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov
1.

Prevádzkovatel‘ovi pri prevádzkovaiií. opravách a údržbe zariadení v prevádzke rnóžu
vznikať najmä odpady. zaradené podřa vyhlášky č. 365/2015 Z. z. v zneni neskorších
predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedené v nasledujúcich
tabuľkách:

Tabul‘ka Č. I

—

Zoznam nebezpečných odpadov

Katalógové číslo Názov skupiny, podskupiny a druh odpaifkategória
odpadu
odpadu
I 1 01 05

Kyslé moriace roztoky

1 I 01 08
11 01 09

Kaly z fosMtovania
Kaly a filtračně koláče obsahujúce nebezpečné
jjtkv
Ině_odpady
Použité vosky a tuky

ji 03 02
12 01 12

15 01 10

1902 11

Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok
alebo kontaminované nebezpečnými látkami
Absorhenty, filtračně materiMy vrátane olejových
Fikrov iiak nešpecifikovaných, handry na čistenie,
ochranné odevy kontaminované nebezpečnými
látkami
Vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné
látky
Ině odpady obsahujúce nebezpečné látky

120114

Kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky

15 02 02

16 100!
___________

__

N
N
N
N
N
N

N

N
N
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Tabul‘ka Č. 2

—

Zoznam ostatných odpadov

C J
odpadu
06 03 16
110501
11 05 02
12 01 01
12 01 04
15 01 01
ISOl 02
15 01 03
150106
170403
17 09 04

19_1001
19 10 02
191202
2001 38
20 01 40
20 03 01
0702 3
170107

2.

CV druhu úd padu

Oxidy kovov mé ako uvedené v 06 03 5
Tvrdýzinok________________________________________
Zinkový popol
Piliny a trieskv zo železných kovov
Prach a zlomky z neže]ezných kovov
Obaly z papiera a lepenky
Obaly zplastov
Obaly z dreva
Zmiešané obaly
Olovo
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií mé ako uvedené 17 09 01, 17
0902a170903
Odpad zo železa_a ocele
Odpad z neželezných kovov
Železné kovy
Drevo Ině ako uvedené v 2001 37
Kovy
Zmesový komunálny odpad
Odpadový plast
Zmesi betónu. tehál. obkladačiek. dlaždic a keramiky ině ako uvedené

Prevádzkovateľ ako držItel‘ odpadu je povinný:
a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečit‘ správnosť zaradenia odpadu podl‘a
Katalógu odpadov,
b) zhromažd‘ovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečit‘ ich pred
znehodnotením. odcudzením alebo mým nežiaducim únikom.
c) zhromažďovat‘ oddelene nebezpečné odpady podFa ich druhov,
d) nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktororn sa skladujú nebezpečné odpady,
označit‘ identitkačným listom nebezpečného odpadu,
e) zabezpečiť. aby nádoby, sudy a mé obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené.
bolí odlišené tvarom. opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi.
ktoré by mohli spósobit‘ vznik nežiaducich reakcií v odpadoch. napríklad vznik
požiaru; bolí odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým
vptyvom a zodpovedati požiadavkám podľa osobitných predpisov,
viesť
a uchovávaf evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o
D
ich zhodnotení a zneškodnení a ohasovať ustanovené údaje z evidencie podFa
všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového
hospodárstva.
Prevádzkovatef je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečného
odpadu, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného
nebezpečného odpadu. zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a
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3.
4.

5.

6.

7.

bližších podmienok nakladania s ním anal zu jeho vlastností a zloženia. a to
spósobom a poswporn podľa všeobecne závázných právnych predpisov
odpadového hospodárstva.
Prevádzkovateľ je povinný uchovávat‘ Evidenčný list odpadu a Ohlásenie o vzniku
odpadu a nakladani s ním v elektronickej alebo písomnej podobe pät‘ rokov.
Zakazuje sa riediť a zmiešavaf jednotlivé druhy nebezpečných odpadov atebo
nebezpečné odpady s odpadmi. ktoré nic sú nebezpečné. na účely zníženia
koncentrácie škodlivých látok.
Nádoby a mé obaly, v ktorých sú u‘ožené nebezpečné odpady, musia byť odtíšené od
zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, musí
byť zabezpečená ochrana odpadov pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spósobiť
vznik nežiaducich reakcii v odpadoch napr. požiar a výbuch. musia byť odolné proti
mechanickému poškodeniu a chemickým vplvvom a zodpovedať požiadavkám podl‘a
osobitných predpisov.
Odpady, je povinný odovzdávať na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie len osohe
oprávnenej nakladat‘ s odpadmi ak nic je v zákone ustanovené inak alebo ak
nezabezpečuje ich zhodnotenie aleho zneškodnenie sám v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva
Prevádzkovateľje povinný:
zabezpečiť prepravu nebezpečných odpadov dopravnými prostriedkami, ktoré
vyhovuj ú ustanoveniam všeobecne závazných právnych predpisov o preprave
nebezpečných vecí; ak nevykonáva prepravu sám, je povinný ju zabezpečiť u
dopravcu oprávneného podľa osobitných predpisov.
potvrdiť Sprievodný list nebezpečných odpadov (ďalej len ‚sprievodný tisu‘),
vicst‘ evidenciu o prepi-avovanch nebezpečných odpadoch na spricvodnom liste
a uchovávat‘ sprievodný Jist v elektwnickej aleho v písomnej podobe päť rokov.
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie okresnému úradu príslušnému podt‘a
rniesta nakládky nebezpečného odpadu a miesta vykládky nebezpečného odpadu.
Ohlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch podávat‘ na kópii
sprievodného tistu za obdohie kalendárneho rnesiaca do desiateho dáa
nasledujúceho mesiaca.
pri preprave nebezpečných odpadov musia byť súčasťou prepravných dokladov aj
opatrenia ako naložiť s nebezpečnými odpadmi v prípade havárie,
prepravované nebezpečné odpady musia byt‘ zabalené vo vhodnom obate a riadne
-

-

-

-

-

-

označené.

8.

4.

Nebezpečné odpady vznikajúce v prevádzke budú dočasne zhromažďované na
miestach na to vyčlenených a riadne označených. Miesta hudú zvolené tak. aby sa
minimalizovala možnost‘ ohrozenia zdravia alebo životného prostredia. S týmito
miestami budú oboznámení zodpovední pracovníci.“

V povolení v časti II. Podmienky povolenia 1. Požiadavky na spósob a metódy
monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovat‘ a poskytovat‘ do
informačného systému sa v bode 9. Podávanie správ nahrádza bod 9.4 nový-m znenim
nas! edovne:
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‚.9.4 Prevádzkovateľ je povinný v súlade so zákonom o odpadoch
predkladať ohlásenie
o vzniku odpadu a nakladaní sním za ohdobie kalendárneho roka
do 28. februára
nasledujúceho roka príslušnému okresnému úradu, odboru starost
livosti o životné
prostredie a Inšpekcii.“

Toto rozhodnutic h‘orí neoddelitel‘nú súčasť integrovaného
povolenia vydaného
rozhodnutím ě. 4558/OIPK-1302/06-Mz,Ve/370710105 zo
díla 11. 08. 2006, ktoré
nadobudlo právoplatnost dňa 31. 08. 2006, ktorým bola povole
ná činnosť v prevádzke
‚qVýroba a súvisiaee činnosti“, v Znení neskoršíeh zmien a
doplnení a ostatně jeho
podmienkyaostatnéjehopodmienky zostávaj ú v platn
osti.

Od 8v odn en je
lnšpekcia, ako príslušný 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 doplnení
niektorýeh zákonov v znení neskorších predpisov a podľa 32 ods.
1 písm. a) zákona o IPKZ, na
základe žiadosti prevádzkovatel‘a Bekaert Hlohovec, a. s., Mierov
a 2317, 920 28 Hlohovec,
IČO: 36234 052, Č. SHE-075/20I6 zo dňa 22. 04. 2016 doruěenej lnšpek
cii dňa 22. 04. 2016 vo
veci zrncny Č. Z20 integrovaného povolcnia v súvistosti so
zmenou v prevádzke z dóvodu
konania vykonaného podľa 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ
v súčinnosti s * 17 ods. I
písm. d) zákona o ovzduší, podľa 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podl‘a zákona
o správnom konaní
rnení integrované povolenie pre prevádzku „Výroba a súvisiace činnosti“.

Zmena v činnosti prevádzky. ktorá je predmetom tohto povole
nia, nepredstavuje
podstatnú zmenu. Podra zákona NR SR Č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení
neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostre
die, položky 171a
Sadzohníka správnych poplatkov zmena. ktorá nic je podsta
tnou zmenou. nepodlieha
spoplatneniu podl‘a toMo zákona.
Správne konanie sa začalo dňom doručenia písornného vvhotovenia žiados
ti Inšpekcii.
lnšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, priložených príloh zistila.
že podanie obsahuje
všetky náležitosti potrebné pre konanie a z uvedeného dóvodu podľa 11
* ods. 4 zákona o IPKZ
listorn Č. 4645—15183/2016!Čás!370710105!Z20 zo dňa 11.05. 2016 upovedomila
účastníkov
konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo veci zrneny integro
vaného povolenia
vydaného pre prevádzku „Výroba a súvisiace činnosti“ a určila 30-dňovú lehotu
na uplatnenic
svojich pripomienok a nárnietok.
V určenci lehote nebolo na Inšpekciu doručené žiadne vyjadrenie.
Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskór podané námietky Inšpekcia neprih
liadne.
lnšpekcia ďalej upovedomila. že ak niektorý z účastníkov konania alebo
dotknutý orgán

sírami
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potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, móže Inšpekcia podľa
na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predžif.
Do žiadosti holo

možné

11 ods. S zákona o IPKZ

nahliadnuť na Inšpekcii.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania an z dotknutých orgánov nepožiadal
o predÍženie lehoty na vvjadrenie sak žiadosti.
Vzhľadoni k tornu, že nešlo o konanie uvedené v II ods. 6 zákona o IPKZ:
vydanie povolenia pre nové prevádzky,
vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
vydanie aleho zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorýeh sa navrhuje uplatňovat 21
ods. 7 zákona o IPKZ,
zmenu povolenia ateho podmienok povolenia pre prevádzky podřa * 33 ods, I 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 prítoh žiadosti podfa j zákona o IPKZ.
zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej
prevencie a koniroly znečistovama a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného
zhrnutia údajov a inforrnácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom,
o prevádzkovatel‘ovi a o prevádzke na svjej úradnej tabuli podľa 11 ods. 4 písm. c)
zákona o IPKZ.
zverejnenia na svojom webovom sídle. v informačnom systéme integrovanej preveneie
a kornro)y znečisťovania a najmenej na 5 dni 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 najmenej
30 dni podľa j I ods. 4pjsm. d) zákona o IPKZ.
požiadania obce. ktorá je účastníkom konania. aby zverejnila žiadosť na svojom
webovorn sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj mým v mieste obvyklým
spósobom podl‘a 11 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ.
od ústneho pojednávania podl‘a 15 zákona o IPKZ.
—

—

—

—

—

—

—

—

lnšpekcia ďalej upozornila účastníkov konania na možnost‘ požiadať o nariadenie
ústneho pojednávania a na skutočnosť, že ak o nariadenie ústneho pojednávania nepožiadajú.
Inšpekcia ústne pojednávanie nenariadi, ak nedójde k rozporom medzi dotknutými orgánmi
a námieiky účastníkov konania nebudú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného
dotknutým orgánom. Nakoľko žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania
nepožiadal, Inšpekcia v konaní o zmene povolenia v sútade s * 11 ods. 7 zákona o IPKZ upustila
od jeho nariadenia.
Súčasťou zmeny č. Z20 holo konanie v oblasti ochrany ovzdušia:
podFa * 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s 17 ods. I písm. d) zákona
o ovzduší konanie o udelenie súhlasu na vydanie zmenv STPPaTOO.
—

Inšpekcia upravila v povolení text týkajúci sa časti súvisiacej s odpadovým
hospodárstvom a upravila aj podmienku týkajťicu sa predkladania ohlásenia o vzniku odpadu
a nakladaní 5 ním v súvislosti so zmenou zákona o odpadoch.

struna 8/9 rozhodnmia Č. 4645-21182/20 ióiČ ás/3 707101 05‘720

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný
negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol
požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorá neuložil
opatrenia na minimalizáciu diaFkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisfovania.
lnšpekcia tistom Č. 4645-19464ĺ2016!Čás/3707l0105!Z20 zo dňa 20. 06. 2016 dala
podFa 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnost‘ všetkým účastníkom konania
vyjadrif sa k podkladom rozhodnutia i k spósobu jeho zistenia pred vydaním rozhodnutia
v lehote do 4 dní odo dňa doručenia písomnosti. V určenej lehote zaslal svoje vyjadrenie
prevádzkovateľ Bekaert Hlohovec. a. s. pod Č. SHE-1 11/2016 zo dňa 24. 06. 2016 doručenom na
lnšpekciu dňa 28. 06. 2016. Prevádzkovateľ mal pripomienku k bodu týkajúceho sa nakladania
s odpadrni. Vo svojom v\jadrenf uvádza:
„\J zmysle Usmernenia Ministerstva životného prostredia SR
uverejneného na stránke
MŽP, kópia v prílohe, nic je súčasťou integrovaného povoľovania podl‘a zákona č. 39/20 13 Z. z.
o IPKZ udeFovanie súhlasu podľa * 97 ods. I písm. g) zákona Č. 79/20 15 Z. z. na
zhromažďovanie nebezpečných odpadov u póvodeu odpadu. Z uvedeného dóvodu nevidíme aRo
opodstatnené aby boli v povolení uvedené tiež ostatně odpady. K ostatným Častiam nemáme
pripomienkv«
Swnovisko Jnšpekcie:
Jnšpekcia týmto rozhodnutím neudel‘uj e prevádzkovatel‘ovi súhlas na zhromažďovanie
nebezpečných odpadov u póvodcu odpadu, nakoľko takéto Ronanie nie je súčasťou
integrovaného povořovania podfa zákona o IPKZ. Takýto súhlas vydáva pre póvodcu odpadu
príslušn okresný úrad za splnenia náležitosti podřa zákona o odpadoeh. Inšpekcia zmenila časť
D. Opatrcnia pre zhromažďovanie, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov z toho
dóvodu, že integrované povolenie zahtňa okrem vstupov do prevádzky aj výstupy znej, Čo sú aj
vznikajúec odpady, či už nebezpečné alebo ostatné. Inšpekcia uviedla v časti D. v 1. podmienke,
že prevádzkovateľovi mó-žu vznikať najmu odpady uvedené v tabuľkách. Nie je striktne
stanovené, že iba odpady uvedené v tchto tabuľkách. Z uvedeného dóvodu lnšpekcia
nevvhoveta požiadavke prevádzkovateľa a ponechala stať týkajúcu sa odpadov v znení
uvedenom v návrhu podmienok zmeny integrovaného povotenia.

Mesto Hlohovec aRo účastník konania sa k návrhu podmienok zmeny integrovaného
povolenia nevyjadriío.
Inšpekeia preskúmala predloženú žiadosf a ostatné podklady rozhodnutia a dospeta
R záveru. že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a splňa požiadavky
a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného
povot‘ovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a
vvjadrení dotknutého orgánu a vykonaného konania zistila stav a zabezpečenie prevádzky
z hľadiska zhodnotenia ce]kovej úrovne ochrany životného prostrcdia podl‘a zákona o IPKZ a
rozhodla tak, ako je uvedené vo vrokovej časti rozhodnutia.
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Pouč en je

Proti tomuto rozhodnutiu podl‘a 53 a 54
správneho zákona možno podať na Slovensk
ú
inšpekciu životného prostredia. Inšpekto
rát životného prostredia Bratislava, Stále
prac
ovisk
o
Nitra. Odbor integrovaného povoľovania
a kontroly, Mariánska dohna 7, 949 W Nitra
odvolanie
do 15 dní odo dňa doručenia písornného vyho
tovenia rozhodnutia účastníkovi konania.
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní
pripusuých riadnych opravných prostried
kov
nadobudne právoplatnost‘, jeho zákonnos
t‘ může byt‘ preskúmaná súdom.
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RNDr. Katarína PiUajová
vedúca Stál eho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:
Účastníkom konania:
I. Bekaert Hlohovec, as., Mierová
2317, 920 28 Hlohovec
2. Mesto Hlohovec, M. R. Šteťánika
I. 920 01 Hlohovec
Dotknutým orgánom a organizáciám
(po nadobudnutí právop‘atnosti):
3. Okresný úrad Hlohovec. Odb
or starostlivosti o životné pro
stredie, Jarmočná 3.
920 01 Hlohovec
štátna správa ochrany ovzdušia
-

