SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostrcdia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7. 949 01 Nitra
č: 3980-28859/2016/Čás/370211007ĺZ5

V Nitre dňa 14. 09. 2016

RozflodnLJtle r!adohudÍo
právopiatnosf dňorn:

I

Dha.

-

Podpis‘

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
Státe pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povol‘ovania a kontroly (d‘atej ten .inšpekcia“).
ako príslušný orgán štátnej správy podľa 9 ods. 1 písm. c) a 10 zákona č. 525/2003 Z. z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a podľa * 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doptnení niektorých
zákonov (ďalej len .‚zákon o IPKZ“) na základe žiadosti Č. OŽPaOZ/1626/2016 prevádzkovawľa
Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. Č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487, zo dňa
22. 03. 2016 doručenej Inšpekcii dňa 23. 03. 2016 adoplnenia podania Č. OŽPaOZ/3203/2016
zo dňa 16. 06. 2016 doruČenej Inšpekcii dňa 16. 06. 2016 vo veci zmeny Č. ZS integrovaného
povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dóvodu konaní vykonaných podľa 3 ods. 3
písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súČinnosti s
17 ods. I písm. c) zákona č. 137/20 10 Z. z.
o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len ‚.zákon o ovzduší“) a 3 ods. 3
písma) hod 4. zákona o IPKZ v súČinnosti s * 17 ods. I písni. d) zákona o ovzduší. podľa * 19
ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v
znení neskoršich predpisov (ďalej len ..zákon o správnom konaní“),
mení a doplňa integrované povolenie
vydané rozhodnutím č. Č. 469 1-32355/37/2007‘He‘3702 11007 zo dňa 04. 10. 2007. ktoró
nadobudlo právoplatnost‘ dňa 25. 10.2007v znení neskorších zmien adoplnení:
Č. 132-9346/2011/Qoc/370211007/Z1 zo dňa29. 03. 2011
Č. 3593-10700/2012/Poj/37021 1007/Z2-OdSt zo dňa 16. 04. 2012
Č. 836-25476/2013/Poj/37021 1007/Z3 zo dňa 24. 09. 2013
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Č. 3482-21800ĺ2015!Čás/37021 1007/Z4 zo dňa 27. 07. 2015
(ďMej len ‚.povolenie“ resp. „rozhodnuti«‘), ktorým bo]a povolená činnost‘ v
prevádzke:
„Tepláreň“
kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe Č. 1 zákona IPKZ
o
pod bodom:
1.1. Spaľovanie paliv v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkon
om rovným
alebo väčším ako 50 MW.
pre prevádzkovateľa: Duslo, a. s.
sídlo:
Administratívna budova, ev. Č. 1236, 927 03 Šaľa
IČO:
35826487
nasledovne:
1.

V povolení sa za odsek 1) vkladá nový odsek ni) v znení:
„ni)

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 prevádzku vel‘kého zdroja znečisťovania
ovzdušia po vykonanej zmene v súvislosti s užívaním stavby „Zosúladenie
emisií NO na Teplárni s legislatívou“
podľa * 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s 17 ods. I písm. d)
*
zákona o ovzduší
udeľuje súhlas na vydanie zmeny súboru technicko
prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej
len
„STPPaTOO“) v súvislosti s užívaním stavby „Zosúladenie emisií NO na
Teplárni s legislativou“ (pod názvom 1. Dusb, a.s., ŠAĽA, 1.23 Tepláreň,
vypracovaný: 13. 06. 2016),“
—

‚

—

2.

V povolení v časti II. Podmienky povotenia A. Podmienky prevádzkovania
6. Podmienky pre skiadovanie a manipuláciu so škodlivými látkami sa ruší názov
a nahrádza sa novým názvom „6. Podmienky pre zaobchádzanie so znečisťuj úcimi
látkami“ a v celom texte sa termín „škodlivé a obzvlášť škodlivé látky“ nabrádza
termínom ‚.znečist‘ujúce látky“ vo všetkých tvaroch. V celom integrovanom povolení sa
nahrádzajú výrazy „škodlivé látky“. „obzvlášť škodlivé látky“ a „nebezpečné 1átky vo
vzťahu k zákonu o vodách vo všetkých gramatických tvaroch znením „znečist‘ujúce
látky“.

3.

V povolení v časti II. Podmienky povolenia písmeno A. Podmienky prevádzkovania sa
v časti 5. Technicko-prevádzkové podmienky znenie bodu 5.1 nahrádza novým znením:
„5.1 Prevádzkovatel‘ je povinný prevádzkovat‘ zdroje znečist‘ovania ovzdušia v sůlade
s dokurnentáciou (tj. s projektom stavby, teclmicko prevádzkovými podmienkami
výrobcov zariadení, prevádzkovýrn predpisom. podmienkami výrobcov zariadení
a s podmienkami ich užívania a schváleným súborom technicko-prevádzkových
parametrov a technicko-organizačných opatrení.“
-
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4.

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

Prevádzkovateľovi pri prevádzkovaní, opravách a údržbe zariadení v prevádzke rnóžu
vznikať najmä odpady. zaradené podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z. v zneni neskorších
predpisov. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Tabul‘ka Č. I

—

Kat. číslo
10 11
1201
I3 0
I 3 02

Názov odpadu

12
12
10
05

13 0206
15 01 10
16 02 13
1606 01
16 I Í 05
I 6 1 I 06
170101
1701 07
170201
170202
1703 02
170405
170411
17 05 04
17 06 03
17 09 03
17 09 04
20 01 21

Zoznam odpadov

J

odpadovéskloinéakouvedenév 1011 11
použitévoskyatuky
nechlórované minerálne hydraulické oleje
nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie
oleje
syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo
kontaminované nebezpečnými látkami
vyradené zariadenia obsahuj úce nebezpečné časti, mé ako
uvedené_v_160209_až_1602_12
olovené batérie
výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických
procesov_obsahuj úce_nebezpečné_látky
výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických
procesovinéakouvedenév 161105
betón
zmesi beónu, tehál, škridiel. obkladového materiálu
a keramiky mé ako uvedené v 17 01 06
drevo
sklo
bitúmenové zmesi mé ako uvedené v 17 03 01
železo a ocel‘
kábleinéakouvedenév 170410
zemina a kamenivo mé ako uvedené‘ 17 05 03
mé izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných Iátok
alebo_obsahujúce_nebezpečné_látky
mé odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných
odpadov_obsahujúce_nebezpečné_látky
zmiešané odpady zo stavieb a demolácií mé ako uvedené
v_1709_01,_170902_a_170903
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

Kategória
O
N
N
N
N
N
N
N
N
O
O
O

I

O
O
O
O
O
O
N
N
O
N
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Odpad k. č. 120112 vznikajúci pri prevádzke a údržbe vzduchových spalino
a
vch
ventilátorov. upchávkových kondenzátorov pary P3 a obehových
čerpadiel. odpad
k. Č. 13 0110 vznikajúci pri prevádzke a údržbe napájacích čerpadiel
Voith spojky,
odpad k. Č. 13 02 05 vznikajúci pri opravách turbíny a napájacích
čerpadiel a odpad
k. Č. 13 02 06 vznikajúci pri údržbe armatúr je povolené v prevádzke
zhromažďovať
v miestach vzniku a následne v sude na použité oleje v sklade
olejov v objekte
Č. 33-41, odpad k. Č. 15 01 10 vznikaiúci v miestnosti chemikálií
je povolené
v prevádzke zhrornažďovať v miestach vzniku a následnc v kontajn
eri na spáliteľný
odpad v objekte č. 33-06. odpad k. Č. 17 06 03 vznikajúci pri oprave
parovodov
a potrubí kondenzátov a odpady k. Č. 1709 03 a 170904 vznikajúce v
prevádzke pri
opravách a pri stavebnej činnosti je povolené zhromažďovaf v kontajn
eroch v rnieste
realizácic opráv alebo stavieb a následne v kontajneri v objekte č.
33-07.
Odpad k. Č. 1602 13 vznikajúci v prevádzke
jej výrobných priestoroch pri
výmenách v osvedení, odpad k. Č. 2001 21, vznikajúci v prevád
zke
jej
administratfvných priestoroch pri výmenách v osvetlení a odpad
k. Č. 16 06 01
vznikajúci pri opravách pracovných strojov a elektrických zariadení
musia byť
bezprostredne po vzniku z prevádzky odobraté osobou oprávnenou
nakladať s
odpadmi podl‘a všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového
hospodárstva.
—

—

—

3.

4.

PrevádzkovateV ako držitel‘ odpadu je povinný:
a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu
podl‘a
Katalógu odpadov,
b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezp
ečiV ich pred
znehodnotením, odcudzenim aleho mým nežiaducirn únikorn,
c) zhromažd‘ovať oddelene nebezpečné odpady podl‘a ich druhov.
d) nebezpečné odpady ako aj sklad, v klorom sa skladujú nebezpečné
odpady,
označit‘ identiflkačným listom nebezpečného odpadu,
e) zabezpečiV. aby nádoby, Sud)‘ a mé obaly. v ktorých sú nebezpečné odpady uložen
é.
boll odlíšené tvarom, opisorn alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvm
i,
ktoré by mohli spósobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch. napríktad vznik
požiaru: boli odolné proti mechanickému poškodeniu. odolné proti chemickým
vplyvom a zodpovedali požiadavkám podl‘a osobitných predpisov,
viesV a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakadá. a o
ich zhodnotení a zneškodnení a ohlasovaV ustanovené údaje z evidencie podľa
všeobecne závazných právnych predpisov odpadového hospodárstva.
Prevádzkovateľ je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečného
odpadu, ako aj pred zhodnotenim alebo zneškodnením ním vyprodukovaného
nebezpečného odpadu, zabezpečit‘ na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a
bižšich podrnienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a z)ožcnia, a to
spósobom a postupom podl‘a všeobecne záväzných právnych predpisov
odpadového hospodárstva.
Prevádzkovateř je povinný uchovávat‘ Evidenčný list odpadu a Ohlásenie o vzniku
odpadu a nakladani s ním v elektronickcj alebo písomnej podobe páV rokov.
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5.

6.

7.

8.

Zakazuje sa riedif a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo
nebezpečné odpady 5 odpadmi, ktoré nic sú nebezpečné, na účely zníženia
koncentrácie škodlivých látok.
Nádoby a mé obaly. v ktorÝch sú uložené nebezpečné odpady, musia byť odlíšené od
zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, musí
byť zabezpečená ochrana odpadov pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spbsobiť
vznik nežiaducich reakcií v odpadoch napr. požiar a výbuch, musia byť odolné proti
mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa
osobitných predpisov.
Odpady, je povinný odovzdávat‘ na zhodnotenie. prípadne zneškodnenie Len osobe
oprávnenej nakladať s odpadmi ak nie je v zákone ustanovené inak alebo ak
nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpisrni na úseku odpadového hospodárstva.
PrevádzkovateFje povinný:
zabezpečit‘ prepravu nebezpečných odpadov dopravnými prostriedkami. ktoré
vyhovujú ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov O preprave
nebezpečných vecí; ak nevykonáva prepravu sám, je povinný ju zabezpečit‘ u
dopravcu oprávneného podľa osobitných predpisov,
potvrdiť Sprievodný list nebezpečných odpadov (ďalej len „sprievodný list“),
viest‘ evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodnom liste
a uchovávat‘ sprievodný list v elektronickej alebo v písomnej podobe pät‘ rokov,
ohlasovat‘ ustanovené údaje z evidencie okresnému úradu príslušnému podl‘a
miesta nakládky nebezpečného odpadu a miesta vykládky nebezpečného odpadu.
Ohlásenie o prepravovaných nebezpcčných odpadoch podávať na kópii
sprievodného listu za obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho dňa
nasleduj úceho mesiaca.
pri preprave nebezpečných odpadov nmsia byť súčast‘ou prepravných dokLadov aj
opatrenia ako naložiť s nebezpečnými odpadmi v prípade havárie,
prepravované nebezpečné odpady rnusia byt‘ zabalené vo vhodnom obale a riadne
označené.
Nebezpečné odpady vznikajúce v prevádzke budú dočasne zhromažďované na
niiestach na to včlenených a riadne označených. Miesta budú zvolené tak. aby sa
minimalizovala možnosť ohrozenia zdravia alebo životného prostredia. S týrnito
miestami budú oboznámení zodpovední pracovníci.“
-

-

-

-

-

-

9.

5.

V povolení v časti II. Podmienky povolenia I. Požiadavky na spósob a metódy
monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovat‘ do
inforrnačného systému sa v bode 6. Podávanie správ bod 6.2 nahrádza novým znením
nasledovne:

‚.6.2 Prevádzkovateľ je povinný v sú]ade so zákonom o odpadoch predk]adať ohlásenie
o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendámeho roka do 28. februára
nas]edujúceho roka príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné
prostredie a Inšpekcii.“

strana 619 ro:hodnutia Č 3980-28859120]6IČásI3 702] 10071Z5

Toto rozhodnutie tvorí neoddelitel‘nú súčast‘ integrovaného povoknia vydané
ho
rozhodnutím č. 4691-32355/37/2007/Heg/37021 1007 zo dňa 04. 10. 2007, ktoré
nadobudlo
právoplatnost‘ dňa 25. 10. 2007, ktorým hola povolená činnosť v prevádzke
„Tepláreň“,
v znení neskoršíeh zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky z o
stávaj ú
v platnosti.

Odóvodnenie
lnšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa 9 ods. písm. c) a 10
zákona
Č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
doplne
a
ní
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa 32 ods. 1 písm. a) zákona
*
o IPKZ. na
základe žiadosti Č. OŽPaOZ/1626/2016 prevádzkovateľa Duslo, a. s., Admin
istratívna
budova, ev. Č. 1236, 92703 Sal‘a, ICO: 35826487, zo dňa 22. 03. 2016 doruČenej
Inšpekcii
dňa 23. 03. 2016 a doplnenia podania Č. OŽPaOZ/3203/201 6 zo dtm 16. 06. 2016
doručenej
lnšpekcii dňa 16. 06. 2016 vo ved zmeny Č. ZS integrovaného povotenia v súvislo
sti so zmenou
v prevádzke z d6vodu konaní vykonaných podra 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona
o IPKZ
v súčinnosti s * 17 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší a 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona
o IPKZ
v súčinnosti s 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší, podľa 19 ods. 1 zákona o IPKZ
a podřa
zákona o správnom konaní meni integrované povolenie pre prevádzku „Tepláreň“.
Zmena v Činnosti prevádzky, ktorá je predmetom whto povolenia, nepredstavuje
podstatnú zmenu. Podl‘a zákona NR SR Č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 71a
Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nic je podstatnou zmenou, nepodlieha
spoplatneniu podFa tohto zákona.
Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpekcii.
lnšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, priložených priloh zistila. že podanie nieje úplné
a neobsahuje všetky náležitosti potrebné pre konanie a z uvedeného dóvodu vyzvala
prevádzkovateľa na doplnenie podania v zmysle výzvy č. 3980-12376/206/Cás/37021 1007/ZS
Zo dňa 15. 04. 2016 a zároveň konanie prerušila rozhodnutím č. 3980-1
2377/2016/Čás/
/370211007/ZS Zo dtm 15. 04. 2016. Prevádzkovateľ svoje podanie doplnil listom
Č. OŽPaOZ/3203/2016 Zo dňa 16. 06. 2016 doručeným Inšpekcii dtm 16. 06. 2016. Inšpekcia po
preskúmaní doplnenia podania zistila, že podanieje úplné a obsahuje všetky náležitosti potrebné
pre konanie a z uvedeného dóvodu podFa
11 ods. 4 zákona o ÍPKZ listom
Č. 3980-19840/201 6/Čás/37021 1007/ZS zo dtm 22. 06. 2016 upovedornila účastníkov konania
a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia vydaného
pre prevádzku „Tepláreň“ a určila 30-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok
a nárnietok.
V urČenej lehote bob na Inšpekciu dňa 07. 07. 2016 doručené vyjadrenie Okresného
úradu Šaľa, odboru starosihvost, o životné prostrcdie. orgánu šta/nej správy ochrany ov:dušia
stanovisko č. OU-SA-OSZP-2016/004945-2 Zo dňa 30. 06. 2016. V uvedenom vyjadrení
dotknutý orgán uviedol, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia bez pripomienok.
V urČenej lehote nebolo na Inšpekciu doručené žiadne vyjadrenie účastníka konania.

—
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Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskör podané námietky Inšpekcia neprihliadne.
Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán
potrebuje na vyjadrenie sak žiadosti dlhší čas, móže Inšpekcia podľa * 11 ods. 5 zákona o IPKZ
na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predlžiť.
Do žiadosti boto možné nahliadnuť na Inšpekcih
V stanovenej lehote žiadny z účastní kov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadal
o predĺženie lehoty na vyj adrenie sa k žiadosti.
Vzhľadom k tornu, že nešlo o konanie uvedené v 11 ods. 6 zákona o IPKZ:
vydanie povotenia pre nové prevádzky.
vydanie povolenia na akúkorvek podstatnú zmenu,
vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovat‘ 21
ods. 7 zákona o IPKZ,
zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podl‘a * 33 ods. I písm. a) až
e) zákona o IPKZ.
lnšpekcia v konani o zmene povolenia podl‘a
I ods. 7 zákona o IPKZ upustila od:
náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa 7 zákona o 1PK
zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej
prevencie a kontroly znečist‘ovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného
zhrnutia údaov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom.
o prevádzkovateFovi a o prevádzke na svo jej úradnej iabuli podl‘a 11 ods. 4 písm. c)
zákona o IPKZ.
zverejnema na svojom webovom sídle, v inforniičnom systéme inlegrovanej prevencie
a kontroly znečist‘ovania a najmenej na 5 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej
verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti
a výzvy verejnosti s možnosťou vvjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej
30 dní podľa $11 ods. 4 písm. d) zákona o IPKZ.
požiadania obce. ktorá je účastníkom konania. aby zverejnila žiadosť na svojom
wehovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj mým v mieste obvyklým
spósobom podľa 11 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ.
—

—

—

—

—

—

—

—

Inšpekcia ďatej upozornila účastníkov konania a dotknutý orgán. že nariadi ústne
pojednávanie v súlade s * 15 zákona o IPKZ v súčinnosti $ 21 zákona o správnom konaní.
Inšpekcia podFa 15 ods. I zákona o IPKZ v súčinnosti s fl zákona o správnom konaní
nariadila lislom č. 3980-23852ĺ2016/Čásĺ37021 1007/ZS zo dňa 28. 07. 2016 ústne pojednávanie
spojené s niiestnym zist‘ovaním na deň 10. 08. 2016. Ústne pojednávanie sa konalo za účastí
prevádzkovateľa. Zoznam zúčastnených je v prezenčnej listine (tvorí prílohu k zápisnici
o ústnom pojednávaní).
Na ústnom pojednávaní bola daná prizvanýrn osobám posledná možnost‘ uplatnit‘ svoje
pripomienky, námietky a doplnenia, vyjadrif sa k podkladom rozhodnutia a k spbsobu ich
zistenia pred vydaním rozhodnutia.
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Súčasťou zmeny Č. ZS bolí konania v oblasti ochrany ovzdušia:
podľa 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti $ * 17 ods. 1 písm. c) zákona
o ovzduší
konanie o udelenie súhlasu na prevádzku vel‘kého zdroja znečist‘ovania
ovzdušia po vykonanej zmene,
podľa 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ v súčimosti s 17 ods. písm. d) zákona
o ovzduší konanie o udelenie súhlasu na vydanie zmeny STPPaTOO.
—

—

Z dóvodu sprísnených emisných limitov bola zrealizovaná úprava technologického
zariadenia kotlov K6 a K7 v zmysle Ohlásenia stavebných úprav v prevádzke Tepláreň podľa
projektovej dokumentácie —„Zosúladenie emisií NO na Teplárni s legislatívou“ (list
Zn. OZPaOZ/282t2015 zo dňa 21. 01. 2015) a Oznámenia SCP na Qhláscnie stavebných úprav
vprevádzke Tepláreň (Č. 2323-2192/201 S/Jur/37021 1007/Ohl zo dňa 27. 01. 2015). Následne
lnšpekcia udelila súhlas na zmenu technologického zariadenia stacionámeho zdroja
znečisťovania ovzdušia rozhodnutím č. 3482-21800/2015/Čás/37021 1007/Z4 zo dňa
27. 07. 2015.
Okresný úrad Šal‘a, Odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej
správy ochrany ovzdušia vydal rozhodnutie Č. OU-SA-OSZP-2015/007585-2-Ne,
OU-SA-OSZP-201 6/000533-2-Ne ZO dňa 05. 01. 2016. ktorým udelil súhlas na uvedenie stavby
.Zosúladenie ernisií NO na Teplárni s legislatívow‘ do skúšobnej prevádzky po vykonaných
zmenách.
Zmena činnosti nic je uvedená v prílohe Č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a posudzovanie vplyvov zmeny činnosti na životné prostredie nic je súčast‘ou tejto
zmeny integrovaného povolenia.
Inšpekcia upravila v povolení text týkajúci sa časti súvisiacej s odpadovým
hospodárstvom a upravila aj podmienku týkajúcu sa predkladania ohlásenia o vzniku odpadu
a nakladaní s ním v súvislosti so Zmenou Zákona o odpadoch. Ďalej lnšpekcia upravila
tcrminológiu týkajúcu sa znečisťujúcich látok v súvislosti so zmenou zákona o vodách.
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 Inšpektorát neuložil
opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisfovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.
lnšpekcia preskúmata predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela
R záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spÍňa požiadavky
a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré holi súčast‘ou integrovaného
povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a
vvjadrení dotknutého orgánu a vykonaného konania usúdila. že zmenou povolenia nic sú
ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania,
zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hFadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného
prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, aRo je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
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Pouč enie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa 53 a 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú
inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko
Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7,94901 Nitra odvolanie
do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.
Ak toto rozbodnutie po vyčerpaní pripustných riadnycb opravných prostredkov
nadobudne právoplatnosť, jeho zákoimost‘ móže byt‘ preskúmaná súdom.

cJau h!t
RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa;
tčastníkom konania:
1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. Č. 1236. 92703 Šaľa
2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
Dotknutému orgánu (po nadobudnutí právoplatnosti):
3. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/l, 927 01 Šaľa
štátna správa ochrany ovzdušia
—

