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SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpcktorát životného prostrcdia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Maňánska dolina?, 949 01 Nitra

č: 508-4226/201 6/Tit/37021 1807/ZlO

V Nitre dňa 22. 02. 2016

—

‘
‚j‘

fl

/

22

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekeia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len .‚lnšpektorát“)
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 niektorých zákonov
v znení neskoršich predpisov a podľa * 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej
prevencü a kontrole znečist‘ovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti zo dňa
06. 10. 2015 prevádzkovateľa Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. Č. 1236, 92703 Šal‘a,
IČO: 35826487, doručenej lnšpektorátu dňa 07. 10. 2015, doplnenej dňa 19. 11. 2015 vo veci
zmeny Č. ZlO integrovaného povolenia z dóvodu zmeny technologického zadadenia
stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia a určenia emisných limitov a technických
požiadaviek a podmienok prevádzkovania a konania vykonaného podľa 3 ods. 3 písm. a) bod
6. a bod 8., podľa 19 ods. I zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopÍňa integrované povolenie
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vydané rozhodnutím č. 5804-3231 5/37/2007/Verĺ37021 1807 zo dňa 04. 10. 2007, ktoré
nadobudlo právoplatnosf dňa 25. 10. 2007 v znení rozhodnutí:
č.j.: 8277-42465/2008ĺGoc/370211807/Z1 za dňa 17. 12. 2009
č.j.:. 6581-30868/201 1/Šim/370211807/Z4 za di‘ia 02. 11.2011
č.j.: 32- 7177/2012ĺŠim1370211807/Z5 zo dňao7. 03. 2012
č.j.: 864-5650/2014/Hli/37021 1807/Z6 zo dňa 27. 02. 2014
č.j.: 5508-27553/2014/Imr/370fl 1807ĺZ8 zo dňa 29. 09. 2014
(ďalej ten ‚.povoíenie“ resp. ..rozhodnutie“). ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„SpaI‘ovňa odpadov“

pre prevádzkovateFa: Duslo, a. s., ‚ IČO: 35 826 487
sídlo:
Administratívna budova, ev. Č. 1236, 927 03 Šaľa
IČO:
35826487

nasledovne:
1.

V povolení sa za odsek ch) dopÍňa nový odsek i) v znení:
„i)
—

v oblasti ochrany ovzdušia:
podFa * 3 ods. 3 písm. a) bod 6. zákona o IPKZ v súčinnosti s 18 ods. I zákona
Č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej ten „zákon
o ovzduší“) udel‘uje súhlas na zmenu stavby spal‘ovne odpadov (,‚Návrh opravy
oceľovej konštrukcie pre nesenie laminátového komína havaňjný stav“),
podľa * 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s * 21 ods. 2 písm. b)
zákona o IPKZ určuje emisné limity a technické požiadavky a podmienky
prevádzkovania.“
—

—

—

—

2.

V časti L Zaradenie prevádzky bod B. Opis prevádzky a technických zariadení na
ochranu ovzdušia vody a pódy v prevádzke bod 3. Spaľovanie odpadu sa text v znení
„Za separátorom kvapiek prechádzajú spaliny potrubím do 60 m vysokého komína, kde je
inštatovaný kontinuálny analyzátor dymových plynov“
nd:rádza teX[onz s nasledovnÝni :nenhn:

„Za separátorom kvapiek prechádzajú spaliny potrubím do 41 m vysokého komína, kde je
inštatovaný kontinuálny analyzátor dymových ptynov.“
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3.

V časti I. Zaradenie prevádzkv bod B. Opis prevádzky a technických zariadení na
ochranu ovzdušia, vody a pódy v prevádzke bod 3. SpaFovanie odpadu sa za text
začínajúci „Objekt Spaľovne odpadov bol v roku 2006...“ akončiaci textorn „...a 5 1-34
Sklad kvapalných odpadov.“ dopÍňa text s nasledovným znením:

„Z dóvodu havarijného stavu komína v zmysle Ohlásenia stavebných úprav v prevádzke
Spaľovňa odpadov podľa projektovej dokumentácie —,‚Návrh opravy oceľovej konštrukcie
pre nesenie laminátového komína havarijný stav“ (list zn. OŽPaOZ/5813/2014 zo dňa
03. 12. 2014) a Oznárnenia SJŽP na Ohlásenie stavebných úprav vprevádzke Spa/bvňa
odpadov (Č. 8073-36340!2014/Ja1d370211807!Ohl zo dňa 16.12.2014) bola znižená výška
komína na4l m.
Rozsah zásahov. ktoré bob vykonané do existujúcej konštrukcie komínovej zostavy, z
dóvodu zněžnila laminátového výduchu na +41,0 m:
nadstavenie oceFovej priehradovej konštmkcie štvorbokého stožiara nadviazaiím na
existujúcu konštmkciu z roku 2011 od úrovne +23,70 m do výšky ±35,70 m
s antikoróznym povrchovým ochranným náterom
nad túto úroveň voľne pokračuje laminátové komínové teleso do výšky +41,0 m (výška
po jeho znížení)
k existujúcirn kotevným skrutkám holi doplnené ďalšie nové kotevné skrutky, ktoré
zosilnili eXistujúce kotvenie v šmyku
oceľová pätka stÍpov sa zosilnila dovarením nových výstuží z plechov
do existujúcej konštrukcie bob doplnené nové priehradové husté stuženie v kolmých
sienách stožiara aj do výšky -i-2,55 m aj v uhlopriečnych rovinách
eXistujúca konštmkcia má doplnené nové vodorovné stužidlá
plošina +17,70 m bola zosinená na nerovnomemé zaťaženia počas montáže
—

-

-

-

-

-

-

-

Bez zmien a zásahov zostali nasledovné časti komínovej zostavy:
pödon‘sné rozmery veže (oceľovej konštrukcie) 5.80 x 5,80 m
vodorovné stabilizačné body na úrovniach —26,70 m a ±35,70 m
eXistujúci betónový základ.“
—

-

-

-

4. V cclom povolení, okrem hodu II.D. sa text „nebezpečné látky“ nahrádza textom
„znečist‘ujúce látky“.
5. V časti II. Podmienky povolenia bod B. Emisné limity bod 1. Emisie znečisl‘ujúcich látek
a končiaci
do ovzdušia sa text začínajúci „Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť hodnoty
posudzovaf v zmysle platných predpisov pre ochranu ovzdušia.“
textorn
vypúšt‘a ti nahrádza tcxtonz s nasledovným znením:
Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania
„1.1

.1 .1.

Pri prevádzkovaní spaľovne odpadov treba vykonat‘ všetky preventívne opatrenia.
aby sa pri dodávke, príjme, medziskladovaní a manipulácii s odpadmi v najväčšej
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1.1.2.

LI .3.

.1.4.

1.1.5.

miere obmedzili negatívne vplyvy na životné prostredie, najmá znečisťovanie
ovzdušia, pódy, povrchových a podzemných vód, ako aj hluk, zápach a priame
ohrozenie zdravia ľudí.
Pri dodávke, medziskladovaní a manipulácü s odpadom, ktorý móže byt‘ zdrojům
emkií znečisťuj úcich látok alebo zápachu treba vykonať tieto opatrenia:
a) ak ide o tuhý odpad,
1. zásobník na tuhý odpad musí byt‘ vyhotovený tak. aby sa v ňom mohol trvalo
udržiavaf podtlak,
2. vzdušninu odsávanú zo zásobníka odvádzať do ohniska,
b) ak ideo kvapalný odpad,
1. musí sa skladovat‘ v uzavretých kontajneroch alebo cisternách vybavených
poistnými tlakovými ventilmi,
2. parv vvtláčané pri plnení cisterien treba odvádzat‘ na spálenie,
3. odsávat‘ priestorv. kde sa prečerpávajú odpady otvoreným systémom,
a znečistenú vzdušninu odvádzaf na spálenie.
4. ak je spaľovacie zadadenie mimo prevádzky, plnenie skladovacích cisteden
umožnit‘, len ak bude zabezpečené čislenie odsávaných plynov a pár, a ernisie
zo skladovania vypúšt‘ať vo výške, pri ktorej bude zabezpečený dostatočný
rozptyl.
Spaľovňa odpadov sa musí prevádzkovať s takou účinnosťou spal‘ovania, aby
obsah TOC vo zvyškovej škváre a spodnom popole z pece bol
3% alebo
spáliteľný podiel vyjadrený ako strata žíhaním bol K 5% suchej hmotnosti
spálených odpadov. V prípade potreby sa použijú vhodné techniky predúpravy
odpadov.
Spaľovňa odpadov musí byt‘ prevádzkovaná tak, aby teplota spal ín za posledným
prívodom spafovacieho vzduchu riadeným spósobom a rovnomerne aj pri
najnepriaznivejších podmienkach dosahovala počas najmenej dvoch sekúnd
hodnotu
a) najmenej 850 °C.
b) najmenej I 100 °C. ak sa spaľujú nebezpečné odpady s obsahům
halogénovaných organických zlúčenín> 1% vyjadrených ako cl2,
Prídavný horák
Každá spaľovacia komora spaFovne odpadov musí byt‘ vybavená najmenej jedným
pňdavným horákům, ktorý
a) sa automaticky uvedie do prevádzky, ak teplota spalin po poslednom pdvode
spaFovacieho vzduchu klesne pod hodnotu uvedenú v bode 1.1 .4 v závislosti od
druhu spaľovaných odpadov.
b) bude v prevádzke aj počas nábehu a odstavovania, aby teplota v žiadnom
intenrale spaFovania neklesla pod hodnotu uvedenú v bode 1.1.4 v závislosti od
druhu sparovaných odpadov, po celý čas, kým sa v sparovacom priestore
nachádza ešte nespálený odpad,
c) nesmie spal‘ovať palivá, ktoré móžu spósobit‘ vyššie emisie ako emisie zo
spal‘ovania zemného plynu, skvapalnených uhFovodíkových plynov alebo
emisie so spaFovania plynového o]eja zodpovedajúce požiadavkám na kvalitu
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palív podľa osobitného predpisu.
1.1.6. Spal‘ovňa odpadov musí byt‘ vybavená automatickým systémom, ktorý pň
prevádzke spaľovne odpadov zabezpečí odstavenie prísunu odpadu
a) pri nábehu, kým teplota nedosialme hodnotu ustanovenú podFa bodu 1.1.4,
b) pri každom poklese teploty pod hodnotu ustanovenú v bode 1.1.4,
c) v každom prípade, keď kontinuálne meranie ukáže, že v dósledku poruchy alebo
výpadku zariadenia na čistenie odpadových plynov boli prekročené emisně
limity.
1.1.7. Teplo vznikajúce pri spaľovaní odpadov alebo spoluspaľovaní odpadov musí byť
podľa možnosti využité.
1.1.8. Infekčný nemocničný odpad sa podáva do spaľovacieho zariadenia bez
predbežného zmiešania s mými druhmi odpadov a bez pňameho kontaktu obsluhy.
1.1.9. Pri prevádzke spal‘ovne odpadov treba predchádzať vzniku zvyškov alebo ich
tvorbu podľa množstva a škodlivosti v čo najväčšom rozsahu obmedzit‘. Zvyšky sa
musia podľa možnosti zhodnotit‘ priamo v zariadení na spaľovanie odpadov alebo
mimo nebo.
1.1.10. Prepravu, manipuláciu a dočasné skladovanie prašných suchých zvyškov treba
vykonávať takým spósobom, aby sa zabránilo ich rozptýleniu do životného
prostredia.

1.2. Emisie do ovzdušia nesmú prehočiť limitně hodnoty určené v nasledujúcej tabuľke:

Znečist‘ujúca látka

-

.

Dennypnemer

TZL
SO2
NOx
TOC
HC1
HF

10
50
400
10

CO

50

1

fažké kovy
Cd±Tl
Hg
Sb+As+Pb+Cr+Co+
+Cu+Mn+Ni+V

-

—

Emisný limit [mg/m
Polhodinový priemer
A 1100%]
B [97%]
30
10
200
50
neuplatňuje sa
neuplatňuje sa
20
10
60
10
4
2
Krátkodobý
priemer‘)
100
%j
C
150
2)
Priemerná hodnota
0,05
0,05
‚

spolu 0,5

Priemerná_hodnotj
PCDD+PCDF
0,1 ng TEQ/J
) Platí pre l0-minútové priemerné hodnoty.
3)

-
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2)
3)

Platí pre priemerné hodnoty za čas odberu vzorky v trvaní najrnenej 30 min a najviac 8 h.
Platí pre priememé hodnoty za čas odberu vzorky v trvaní najmenej 6 h a najviac 8 h.

Vysvetživky: TZL

—

tuhé znečisfujúce tátky. SO,

—

oxid siričitý, NO,

—

oxidy dusnatý a oxid dusičitý

vyjadrené ako oxid dusičitý (NO1), CO oxid uhoFnatý. TOC organické látky v piynnej
fáze vyjadrené ako celkový organický uNik. HCI plynné anorganické zlúčeniny chlóru
—

—

—

vyjadrené ako HCI HF
‚

—

fluór ajeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako l-IF. PCDD÷PCDF

—

polychltovanédibenzo-p-dioniny a polvchlórovantdibenzohrány. Hg ofluť ajej zlúčeniny
vjadrené ako Hg. Cd—Tt kadmium ajeho zlúčeninv njadrené ako Cd tálium ajeho
zlúčeniny vyjadrené ako TI. Sb antimóm ajeho zlúčeniny vyjadrené ako Sb, As arzén
—

—

—

—

—

ajeho zlůčeniny vyjadrené ako As, Pb

—

olovo ajeho zlúčeniny vyjadrené ako PB, Cr

—

Chróm ajeho zlúČeniny vyjadrené ako Cr, Co kobalt ajeho zlúčeniny vyjadrené ako Co,
Cu med‘ ajej zlúČeniny vyjadrené ako Cu, Mn mangán ajeho zlúčeniny vyjadrené ako
Mn, Ni nikel ajeho zlúčeniny vyjadrené ako Ni, V vanád ajeho zlúČeniny vyjadrené ako
—

—

—

—

—

V

PodmienÁy platnosti EL
Ernisné limity platia pre štandardné stavové podmienky, suchý plyn
02 rcf sa určí: všeobecne: 11 % objemu, ak ide o spafovanie odpadového oleja: 02 wf:
3%objemu, prepočet na 02 ref sa vykoná len v piípade, ak obsah 02 meraný za rovnaký čas
ako v prípade príslušnej znečisfujúcej látky je vyšší ako príslušný obsah °2rcf•

1.3.

1.4.

Emisně limity yre syaľovňu odDadov sa považuj Ú za dodržané, ak sú splnené tieto
podmienky:
a) žiadna denná priemerná hodnota TZL. 802, N0, RCI. KF. TOC neprekročí hodnotu
emisného limitu ustanovenú v tabuľke č. I .2.,
b) ak ide o polhodinovú pňememú hodnotu a emisně limity v tabuľke č. 1.2.
1. žiadna hodnota emisného limitu za rok neprekroči hodnotu uvedenú v stÍpci A,
alebo
2. akje to relevantně, najmenej 97% hodnót v roku neprekročí hodnotu v stÍpci B,
c) žiadna priememá hodnota hmotnostnej koncentrácie ťažkých kovov, PCDD a PCDF
za čas odberu vzorky neprekročí pri diskontinuálnom meraní hodnotu emisného limitu
ustanovenú v tabuľke č. 1.2.
d) ak ideo emisný limit CO pre spaľovňu odpadov uvedený v tabuľke č. 1.2.,
I. najmenej 97 % hodnót za rok neprekroči emisný limit uvedený ako denná priemerná
hodnota a
2. najmenej 95 % zo všetkých hodnót neprekročí emisně limity uvedené ako
I 0-minútové priememé hodnoty získané za 24 hodin alebo polhodinové pňememé
hodnoty získané za 24 hodin,
Polhodinově priememě hodnoty a I 0-minútově pňememé hodnoty sa pri kontinuálnom
meraní posudzujú počas skutočnej prevádzky okrem nábehu a odstavovania, ak sa
nespaľujú žiadne odpady, a okrem skúšobnej prevádzky stacionámeho zdroja, časti
zdroja alebo jej časového úseku za podmienok určených v integrovanom povolení,
řunkčnej a inej obdobnej skúšky automatizovaného meracieho systému. ktorá vyžaduje
osobitný prevádzkový režim zariadenia a údržby automatizovaného meracieho systému
a jeho poruchy (nevzfahuje sa na diskontinuálne merania) po odpočítaní limitnej hodnoty
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1.5.

I .6.

I .7.

1.8.

1.9.

95 % intervalu spoľahlivosti uvedenej v prílohe Č. 8 tretej časti vyhlášky MŽP SR
Č. 410/2012 Z. z. Denně priemery sa zisťujú z týchto validovaných priememých hodnót.
Pre poruchu alebo údržbu automatizovaného meracicho systému možno
a) na zistenie platného denného priemeru vylúČif najviac päť polhodinových
priernemých hodnót v niektorom dni a
b) z hodnót použitých na ročně hodnotenie z tohto dóvodu vylúčif najviac desat‘ denných
pňememých hodnót.
Priemerné hodnoty za čas odberu vzorky alebo priememé hodnoty, ak ide o periodické
merania znečisťujúcich látok HF, RCI a SO2, sa zisťujú podľa požiadaviek vyhlášky
Č. 41 1/2012 Z.z.
Pre hodnotenie dodržiavania technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania
platí, že:
a) emisný limit vyj adrený ako emisný stupeň alebo technická požiadavka a podmienka
prevádzkovania sa pri kontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak žiadna
priememá denná hodnota neprekročí hodnotu emisného limitu alebo tecbnickej
požiadavky a podmienky prevádzkovania.
b) emisný limit, technická požiadavka a podrnienka prevádzkovania sa pd
diskontinuálnom meraní a pri technickom výpočte považujú za dodržané, ak žiaden
výsledok diskontinuálneho merania alebo výsledok technického výpočtu
I. neprekročí ustanovenú hodnotu, ak je požiadavka ustanovená ako najvyššia
hodnota
2. nic je nižší ako ustanovená hodnota, ak je požiadavka ustanovená ako najnižšia
hodnota
3. nie je nižší ako dolná hodnota a súčasne neprekročí homú hodnotu ustanoveného
intervalu hodnót.
Ak v spaľovni odpadov dójde k prekročeniu emisných limitov alebo pri poruche
zariadenia treba zabezpečit‘ tieto požiadavky:
a) za žiadnych okolností nesmie dójst‘ k prekročeniu emisného limitu TZL: 150 mg/m3
vyj adreného ako polhodinová priememá hodnota,
b) musia byt‘ dodržané emisné limity pre TOC a CO vyjadrené ako polhodinové hodnoty
vtabuľke 1.3.
Ak v spal‘ovni odpadov dójde k prekroČeniu emisného limitu treba zabezpečiť tieto
požiadavky:
a) odpady sa nesmú ďalej bez prerušenia spal‘ovaf alebo spaľovacie linky pdpojené
k jednému čistiacemu zariadeniu ďalej neprerušene prevádzkovať viac ako štyri
hodiny, priČom
b) celkový čas takýchto stavov počas roka nesmie prekročiť 60 hodin pre spaľovacie pece
pňpojené kjednému čistiacemu zariadeniu.

.10. Zariadenie spÍňa požiadavky na zabezpečenie rozptylu podľa prílohy Č. 9 vyhlášky MŽP
SR Č. 410/2012 Z.z.
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Číslo miesta
vypúšt‘ania

miesto
vypúštania
1.24.1

5.

Výška
komína/výduchu
[m]
41

Prierner
ústia
[mi
1,2

Ktoré časti zariadenia alebo
spal‘ovaeie jednotky sú tam zaústené

Rotačná a fluidná pec

V časti II. Podnúenky povolenia bod A. Podinienkv prevádzkovania číslo
4. Teehnicko-prevádzkové podmienky sa za bod 4.1. dep kia ďalší bod 4. 2
s nasledovným znením:

„4.2. Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať súbor teclmicko-prevádzkových parametrov
a technicko-organizačnýeh opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke
zdroja vrátane opatrení na zrnierňovariie priebehu a odstraňovanie dósledkov
havarijných stavov a predložiť ho na schválenie Inšpektorátu, ako súčast‘ žiadosti
o zmenu integrovaného povolenia pri najbližšej zmene. najneskúr však do 12
mesiacov od právoplatnosti povolenia Č. 75784226!2016/TitI370211807/Z10 zo dňa
22. 02. 2016.“
6.

V časti 11. Podmienky povolenia bod L Požiadavky na spósob a metódy monitorovania
prevádzky a údaje, ktoré treba evidovat‘ a poskytovat‘ do informačného systému číslo
7. Podávanie správ sa baciv 7.2. a 7.3. nahráctajú teXtořiz v nasledovnÝnz zneníni:
„7.2. PrevádzkovateF je povinný zisťovaf, zbierat‘, spracúvat‘ a vyhodnocovat‘ údaje
a informácie určené v povolení a vo vykonávacom predpise zákona o IPKZ.
Každoročne ich za predchádzajúci kalendámy rok oznamovať do 15. februára
v písomnej alebo elektronickej forme do integrovaného registra informačného
systému.
7.3. Prevádzkovatel‘ je povitmý údaje o odoberaných množstvách podzemných vúd v
členení na kalendáme mesiace oznamovať raz ročne do 31. januára nasledujúcebo
roku na predpísanom tlačive Slovenskému hydrometeorologickému ústavu.“

7.

V časti 11. Podmienky povolenia bod I. Požiadavky na spósob a metódy monitorovania
prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému číslo
7. Podávanie správ sa za bod 7.6. doplňajú d‘alšie body 7.7. ti 7.8. s nas/edovným znením:

„7.7. Prevádzkovateř je povimý zasielat‘ Inšpektorátu záznamy alebo protokoíy z kontrol
dotknutých orgánov do 10 dní po uzavretí kontroly.
7.8. Prevádzkovateľje povinný bezodkladne informovat‘ Inšpektorát. ak sa monitorovaním
zistí. že neboli dodržané požiadavky na AMS.“
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8.

V časti II. Podmienky povolenia bod I. Požiadavky na spósob a metódy monitorovania
prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovat‘ do informačného systému číslo
1. Kontrola emisií do ovzdušia sa bod 1.4. nahrádza textom s nasledujúcim znením:
„1.4. Prevádzkovateľ je povinný zist‘oval‘ údaje o dodržaní určených emisných limitov
a polycblórovaných
polychlórovaných
dibenzodioxínov
kovov,
t‘ažkých
dibenzohiránov a plynných znečist‘ujúcich Mlok najmenej raz za 6 mesiacov.“

9.

V časti 11. Podnňenky povolenia bod I. Požiadavky na spbsob a metódy monitorovania
prevádzky a údaje. ktoré treba evidovať a poskytovat‘ do informačného systému číslo
1. Kontrola emisií do ovzdušia sa bod 1.3. nahrádza nrnýrn z;zenírn:
‚.1.3. Kontrolu dodržiavania emisných limitov nasledovných znečisťujúcich látok a veličin
vykonávat‘ kontinuálnym meraním:
• tuhé znečisfujúce látky (TZL)
• oxid uhoľnatý (CO)
• oxidy dusíka ako NO2 (NOX)
organické znečisfujúce látky vo forrne plynov a pár vyjadrené ako celkový
•
organický uhlík (TOC)
oxidy síry (SO2)
•
•
plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako 1-1Cl
p[yrmé zlúčeniny fluóru vyjadrené ako HF
•
‘
objemová koncentráeia kyslíka, tlak a teplota v mieste merania hodnót emisných
veličin
• teplota spalín na vnútomej stene spal‘ovacieho priestoru za posledným prívodom
vzduchu
• vlhkost‘ spalín v mieste merania hodnót emisných veličín“

10. V časti JI. Podmienky povolenia bod I. Požiadavky na spósob a metódy monitorovania
prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného syslému číslo
1. Kontrola enúsií do ovzdušia sa póvodné body 1.4. čs 1.5. prečĺslovavajú na body 1.5.
o 1.6.
I L V časti H. Podmienky povolenia bod L Požiadavky na spósob a metódy monitorovania
prevádzky a údaje, ktoré treba evidovat‘ a poskytovať do informačného systému číslo
1. Kontrola emisií do ovzdušia sa za bod 1.6. vkladá nový bod 1.7.s nasledovným znenim:
„1.7. Kontinuálne merania a diskontinuálne merania na stanovenie koncentrácie
znečist‘ujúcich Iátok v odpadovorn plyne. odbery vzoňek a analýzy všetkých
znečist‘ujúcich látok vrátane PCDD a PCDF vykonávaf reprezentatívne a v súade
s požiadavkami na príslušný spósob merania a na metódu a metodiku merania podľa
svojho významu.“
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Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.
Toto rozhodnutie tvorí neoddelitel‘nú súčast‘ integrovaného povolenia vydaného
rozhodnutím č. 5804-32315/37/2007ĺVer/370211807 zo dňa 04. 10. 2007, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 25. 10. 2007, v zneni neskoršich zmien a doplneni a ostatné jeho podmienky
zostávajú v platnosti.

Odóvodnenie

Inšpektorát, 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
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podl‘a 32 ods. I písm. a) zákona o IPKZ, na
základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. Č. 1236,
92703 Šaľa, IČO: 35826487, doručenej Inšpektorátu dňa 07. 10. 2015, doplnenej dňa
19. 1. 2015 vo veci zmeny Č. ZlO integrovaného povolenia pre prevádzku „Spafovňa odpadov“
z dóvodu zmeny technologického zariadenia stacionárneho zdroja znečisťovanía ovzdušia a
určenia ernisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a konania
vykonaného podFa 3 ods. 3 písm. a) bod 6. a bod 8.. podľa 19 ods, I zákona o IPKZ a podfa
zákona o správnorn konaní. mení a dopÍňa integrované povolenie pre prevádzku „SpaI‘ovňa
odpadov“.
Poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je podl‘a zákona
Č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 171a písm. c)
sadzobníka správnych poplatkov 500 eur. Inšpektorát na žiadosf prevádzkovatefa prihliadajúc
na rozsah zmeny integrovaného povolenia znížil správny poplatok o 50 %‚ t.j. na 250 eur podFa
zákona o správnych poplatkoch v súlade so Splnomocnenírn v časti X. Životné
prostredie položka 171 a bod 1 Sadzobníka správnych poplatkov listom Č. 676725697/201 5/Kd
/3702 11807 zo dňa 08. 09. 2015. So žiadosťou prevádzkovateF predložil doklad výpis z účtu
o zaplatení správneho poplatku vo výške 250 eur zo dňa 29. 09. 2015.
—

Správne konanie začalo dňom doruČenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po
preskúmaní predloženej žiadosti a pňložených príloh zistil, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky
potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podfa * 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil
listom Č. 7578-35906/2015/Tit/37021l807/ZlO zo dňa 02. 12. 2015 prevádzkovatefa,
úČastníkov konania a dotlrnutý orgán o začatí správneho konania vo veci zrneny integrovaného
povolenia vydaného pre prevádzku „SpaI‘ovňa odpadov“ a určil 1 5-dňovú lehotu na uplatnenie
svojich pdpomienok a námietok.
Lisiom č. 7578-35915/2Ol5ľTit/37021 1807/ZlO zo dňa 02. 12. 2015 Inšpektorát
požiadal Obec Močenok a listom Č. 7578-3591 1/2015/Tit/37021 1807/ZlO zo dňa 02. 12. 2015
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Obec Tmovec nad Vábom podľa 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ. aby zverejnili na svojom
webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste. Žiadost‘
bola zverejnená na úradnej tabuli ana intemetovej stránke Obce Močenok od 09. 12. 2015 do
28. 12. 2015 a na úradnej tabuli ana intemetovej stránke Obce Tmovec nad Váhom od
07. 12.2015do2L 12.2015.
Zverejnenie a Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka
konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosfou podat‘ prihlášku a výzva
verejnosti s možnost‘ou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje o žiadosti boli
zverejnené na webovorn sídle Inšpektorátu aj eho úradnej tabuli v termíne od 02. 12. 2015 do
18. 12. 2015. V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie,
podaná prihláška ani vyjadrenie.
Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskór podané námietky Inšpektorát neprihliadne.
Inšpektorát d‘alej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán
potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas. mňže Inšpektorát podľa 11 ods. 4 zákona
o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predÍžiť.
Do žiadosti bob možné nahliadnuf na Inšpektoráte a na Obecnom úrade Močenok a na
Obecnom úrade Tmovee nad Váhom.
V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadal
o predÍženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.
Inšpektorát ďalej upozornil, že účastník konania móže požiadať o vykonanie ústneho
pojednávania v lehote určenej na zaslanie vyjadrenia podľa 11 ods. 3 alebo v predÍženej lehote
určenej podľa 11 ods. 4. Ak žiadny z účastníkov konania o naňadenie ústneho pojednávania
nepožiada, lnšpektorát podl‘a I I ods. 6 zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia, ak tento
zákon neustanovuje inak v * 15 ods. 1 zákona o IPKZ. Nakol‘ko žiadny z účastnikov konania
15 ods. I zákona
o nariadenie ústneho pojednávania nepožiadal, a ani nie je ustanovené v
o IPKZ, že musí byť ústne konanie nariadené, Inšpektorát upustil od nariadenia ústneho
pojednávania.
V stanovenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie podl‘a 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ
zasbl svoje stanovisko k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku Okresný
úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia pod
Č. OU-SA-OSZP-2015/007469-2 zo dňa 14. 12. 2015 (doručené na lnšpektorát dňa
18. 12. 2015). ktorébolo kladné, bez pňpomienok.
V stanovenej 30 dňovej lehote na vyj adrenie podľa * 11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ
verejnosť, zainteresovaná verejnost‘ a zúčastnené osoby nezaslali stanoviská k zmene
integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku.
Zmena činnosti nie je uvedená v prílohe Č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z o posudzovani
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších
predpisov a posudzovanie vplyvov zmeny Činnosti na životné prostredie nebo(o súčasfou tejto
zmeny integrovaného povolenia.
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V rámci povoľovanej zmeny došlo aj k prepracovaniu emisných limitov pre „Spaľovňu
odpadov“. Emisné limity pre „Spaľovňu odpadov“ sú určené podřa prílohy Č. S časť III. bod 1.
k vyhláške MŽP SR Č. 410/2012 Z. z.
Inšpektorát nariadil prevádzkovateľovi v podmienke II.A.4.2. integrovaného povolenia
aktualizovať Súbor TPP a TOO, ktorý musí byt‘ v súlade s Vyhláškou MŽP SR
Č. 231/2013 Z. z., o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie
prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informaČného
systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizaČných opatrení.
V rámci aktualizácie prevádzkovateľ zapracuje do neho zmeny súvisiace s touto zmenou
integrovaného povolenia a predloží ho Inšpektorátu na schválenie v termíne uvedenom v tejto
podmienke. Inšpektorát v konaní o zmene č. Z 10 integrovaného povolenia uskutočnil aj
formátne úpravy povolenia za účelom zíepšenia jeho prehľadnosti (úpravy podfa žiadosti
prevádzkovateľa a na základe posúdenia lnšpektorátu).
Inšpektorát listom Č. 7578-4224/2016/Tit/37021 1807/ZlO zo dňa 10. 02. 2016 dal podFa
33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnost‘ všetkým účastníkom konania vyjadňt‘
sak podkladom rozhodnutia i k spósobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 3 dní.
V určenej lehote žiadny účastník nezaslal svoje vyjadrenie.
Predmetom zmeny Č. ZlO integrovaného povolenia je udelenie súhlasu na zmenu
technotogickěho zariadenia stacionámeho zdroja zneČist‘ovania ovzdušia a konanie o urČenie
emisných [imitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a prehodnotenie
emisnýeh limitov na prevádzke.
SúČasfou konania o zmene integrovaného povolenia bob v oblasti ochrany ovzdušia:
—

podľa
3 ods. 3 písm. a) bod 6. zákona o IPKZ v súčiimosti s
18 ods. I zákona
o ovzduší
konanie o udelenie súhlasu na zmenu technologického zariadenia
stacionámeho zdroja znečisťovania ovzdušia,
podřa * 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s 21 ods. 2 písm. b) zákona
o IPKZ konanie o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok
prevádzkovania.
—

—

—

Upozorňujeme prevádzkovateFa na povitmost‘ žiadat‘ Okresný úrad Šaľa, štátnu správu
ochrany ovzdušia ako príslušný orgán na vydanie súhlasu podľa 17 ods. I písm. c) zákona
o ovzduší na prevádzku po vykonanej zmene technologického zariadenia stacionámeho zdroja
znečisťovania ovzdušia.
Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predboženej žiadosi, vyjadrenia
dotknutého orgánu zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hFadiska zhodnotenia celkovej úrovne
ochrany živorného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti rozhodnutia.
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Poučcnic

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 povoFovania a kontroly. Madánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie
do 15 dní odo dňa doručenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostdedkov
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnost‘ móže byť preskúmaná súdom.

WMiw
RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje

Sa:

Účasti, (kom konania:
1.
2.
3.

Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 92703 Šaľa
Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
Obec Tmovec nad Váhom. Hlavná 587, 925 71 Tmovec nad Váhom

Dotknutému orgánu štátnej správy:
(po nadobudnutí právoplatnosti)
4.

Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany
ovzdušia. Hlavná 2fl, 927 01 Šaľa

