SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
lnšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
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ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“),
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 zneai neskoršíeh predpisov a podYa
32 ods. I písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z.
o integrovanej preveneii a kontrole zneČisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ‚.zákon o IPKZ“), na základe
žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. Č. 1236, 927 03 ŠaI‘a,
IČO: 35826487, w dňa 02. 02. 2017 doručenej Inšpekeii dňa 03. 02. 2017 adoplnenej dňa
08. 03. 2017 akonania vykonaného podľa
3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona oIPKZ
v súčinnosti s
17 ods. I písm. b) zákona č. 137/20 10 Z. z. o ovzduší v znení neskorších
predpisov (ďalej len .‚zákon o ovzduší“). podľa 19 ods. I zákona o IPKZ a podľa zákona
Č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o správnom konaní“)

mení

a

dopIňa

integrované

povolenie

vydané rozhodnutím č. 5804-32315/37/2007/Ver/370211807 zo dňa 04. 10. 2007, ktoré
nadobudLo právoplatnost‘ dňa 25. 10. 2007, zmenené a doplnené rozhodnutiami:
Čj.: 8277-42465/2008/Goc/370211807/Z1 zo dňa 17. 12. 2009
Č.j.:. 6581-30868/201 l/Širn/37021 1807/Z4 Zo dňaO2. 11.2011
ČJ.: 32- 7177/2012/Šim1370211807/Z5 w dňa07. 03. 2012
čj.: 864-5650/2014/H1iĺ3702l 1807/Z6 zo dňa 27. 02. 2014
Č.].: 5508-27553/2014/Imr/37021 1807/ZS zo dňa 29. 09. 2014
ČJ.: 508-4226/201617it/37021 1807/ZlO zo dňa 22. 02. 2016
Č.].: 153-9720/2016/Sza!370211807/Z11 zo dYn 23. 03. 2016 (ďalej len „povolenie“ resp.
„rozhodnutie“), ktorým bota povolená činnost‘ v prevádzke:
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„SpaI‘ovňa odpadov“
pre prevádzkovateľa:
sídlo:
IČO:

Duslo, a. s., ‚ IČO: 35 826 487
Administratívna budova, Cv. Č. 1236, 927 03 Šal‘a
35826487

nasledovne:
1. Vo výrokovej časti „Súčast‘ou integrovaného povol‘ovania...“ sa za odsek j) dopÍňa odsek
k) v znení:
.k) v oblasti ochrany ovzdušia:
podra 3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ v súčinnosti s * 17 ods. 1 písm. b)
zákona o ovzduší udel‘uje súhlas na zmenu automatizovaného meracieho systému
enúsií (AMS) a zároveň udeľuje súhlas na skúšobnú prevádzku AMS po
vykonaných zmenách (výmena softvéru za nový soflvér od firmy Promotic z dóvodu
zmeny spósobu vyhodnocovania emisných ]imitov, zmeny spósobu vyhodnocovania
nábehu a odstavovania spafovacích zariadení. doplnenia vyhodnocovania emisných
limitov a nové stavy a zmeny deimých!mesačných!ročných protokolov),“

-

—

2. Vo %ýrokovej časti II. Podmienkypovo!enia v bodej. Požiadavhy mi skúšobnúprevádzku
1‘ni zmelte rechnológk a opatrenia pre pr[pad zlyhania činnosti v prevádzke sa za bod 11.
dopÍňa bod 12. s nasledovným znenim:
„12.

Požiadavky na skúšobnú prevúdzku emisného AMS(rn2mena sofh‘éru) uvedeného
vo výrokovej časti vpĹsm. k,)

12.1

Úpravy na AMS vykonať v súlade s dokumentom „Výmena soflvéru pre Dulo Šaľa
a.s. meracie miesto Spaľovňa odpadov“ od spoločnosti ECM ECO Monitoring. a. s.

12.2

Skúšobná prevádzka emisného AMS sa povoľuje do 31. 12. 2017.

12.3

Počas skúšobnej prevádzky AMS vykonať úplnú kontrolu AMS (oprávnenú
kalibráciu, oprávnenú skúšku a oprávnenú inšpekciu zhody) prostredníctvom
oprávnenej osoby podFa * 20 zákona o ovzduší.

12.4

Prevádzkovatef je povinný plánovaný termín vykonania úplnej kontroly AMS
písomne oznámíť Inšpekcii a Ohesnému úradu Šaľa, štátnej správe ochrany
ovzdušia.

12.5

Správu z úplnej funkčnej skúšky AMS predložiť do 60 dní od vykonania poslednej
iechnickej činnosti lnšpekcii ana Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné
prostredíe.
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Po obdržaní výsledkov z úptnej funkčnej skúšky AMS prevádzkovater pred
uplynutím skúšobnej prevádzky v dostatočnom časovom predstihu požiada
Inšpekciu o zmenu integrovaného povolenia udelenie súhlasu na tiwalú prevádzku
AMS po vykonaných zmenách.
—

12.7

Pri podaní žiadosti o zmenu integrovaného povolenia v súvislosti s udelením
súhlasu na trvaLú prevádzku AMS po vykonaných zmenách prevádzkovatef
predloží aktualizovaný Súbor TPP a TOO so zapracovanými zmenami a v konaní
o zmenu integrovaného povolenia požiada aj o vydanie súhlasu na zmenu Súboru
TPP a TOO.“

Toto rozhodnutie tvorí neoddelitel‘nú súčasť integrovaného povolenia vydaného
rozhodnutím č. 5804-32315/37ĺ2007/Ver/37021 1807 zo dňa 04. 10. 2007, v znení neskoršich
zmienadoplneníaostatnéjehopodmienky zostávajú v platnosti.

Odóvodnenie
O zákona
lnšpekcia. ako príslušný orgán štátnej správy podYa * 9 ods. I písm. c) a
Č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podra * 32 ods. I písm. a) zákona o IPKZ,
na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. Č. 1236, 927
03 Šaľa, IČO: 35 826 487, zo dňa 02. 02. 2017 doručenej Inšpekcii dňa 03. 02. 2017
adoplnenej dňa 08. 03. 2017 akonania vykonaného podľa 3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona
o IPKZ v súČinnosti s 17 ods. I písm. b) zákona o ovzduší vo veci zmeny Z12 integrovaného
povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dóvodu udelenia súhlasu na zmenu AMS pre
a zároveň udelenia súhlasu na skúšobnú prevádzku AMS po vykonaných zmenách, podFa * 19
ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení integrované povolenie pre
prevádzku „Spal‘ovňa odpadov“.
Zmena v Činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje
podstatnú zmenu. PodFa 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 171 a
Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha
spoplatneniu podľa tohto zákona.
Prevádzkovatef predložil Inšpekcii žiadosť. stručné zhmutie údajov a informácií
uvedených v žiadosti a stanovisko firmy ECM ECO Monitoring. a.s..
Správne konanie sa začalo dňorn doruČenia písomného vyhotovenia žiadosti lnšpekcií.
Inšpekcia po preskúmaní predloženej žadosti, doplnenia podania a priložených príloh zistila,
že podanie obsahuje všetky náležitosti potrebné pre konanie a z uvedeného dóvodu podl‘a * 11
ods. 4 Zákona O IPKZ listom Č. 2928-10711/2017/Čás/370211807/Z12 zo dňa 03. 04. 2W7
upovedomila účastníkov konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo veei zmeny
integrovaného povoleni a vydaného pre prevádzku ‚.‚Spal‘ovňa odpadov“.
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Vzhľadom k tornu, že nešlo o konanie uvedené v 11 ods. 6 zákona o IPKZ:
vydanie povolenia pre nové prevádzky,
vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pň ktorých sa navrhuje uplatňovat‘ 21
ods. 7 zákona o IPKZ.
zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa 33 ods. I písm. a)
až e) zákona o IPKZ,
Inšpekcja v konanj o zmene povolenia podl‘a 11 ods.? zákona o 1PKZ upustila od:
náležitostí žiadosli a príloh žiadosti podľa 7 zákona o IPKZ,
zverejnenia žiadosti na svojom webovorn sídle a v inforrnačnorn systéme integrovanej
preveneie a kontroly znečist‘ovania a od zverejnenia najrnenej na 15 dní stťučného
zhmutia
údajov
a informácií
o obsahu
podanej
žiadosti
poskytnutého
prevádzkovaterom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa
11 ods. 4 písrn. c) zákona o IPKZ,
zvcrejnenia na svojom webovom sídle. v informačnorn systéme integrovanej prevencie
a kontroly znečist‘ovania a najmenej na IS dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej
verejnosti na písornné prih]ásenie sa za účastníka konania, výzvy dotkrrntej verejnosti
a výzvy verejnosti s rnožnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej
30 dní podľa j 1 ods. 4 písm. W zákona o IPKZ,
požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadost‘ na svojom
webovom sidle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj mým v rnieste obvyklým
spósobom podľa 11 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ,
ústneho pojednávania podfa 15 zákona o IPKZ.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

lnšpekcia podl‘a
11 ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ určila 30 dňovú lehotu na
vyjadrenie odo dňa doručenia upovedornenia. lnšpekcia zároveň upozornila, že na neskór
podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektoiý
z účastníkov konania aíebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas,
móže Inšpekcia podFa II ods. 5 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej
uplynutím predÍžiť.
Inšpekcia upozorniía, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada
o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dójde k
rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripornienky účastníka konania budú
smerovat‘ proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutýrn orgánom. Pretože žiadny
z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadal, lnšpekcia upustila od ústneho
pojednávana.
Do žiadosti bob možné nahliadnut‘ na Inšpekcii.
V stanovcnej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadal
o predlženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.
‚

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie bob na Inšpekciu zaslané vyjadrenie
Okresného úradu Saľa, odboru starostlivosti životného prostredia, štátnej správy ochrany
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2017 Okresný
ovzdušia. Vo svojom vyjadrení č. OU-SA-OSZP-2017/003260-2 zo dňa 12. 04.
pripomienok.
úrad Šaľa uvádza. že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia bez
nie
Predrnetom tohto povolenia je zmena rozhodnutia a vydanie súhlasu na povole
aných zmenách.
zmeny AMS a vydanie súhlasu na skúšobnú prevádzku AMS po vykon
zosúladenie
Cieľom úpravy AMS je výmena zastaralého softvéru za nový ajeho
s legislatívnymi požiadavkami.
ovaní
Zmena činnosti nic je uvedená v prílohe Č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudz
neskorších
vplyvov na životné prostredie a o zmene a dop)není niektorých zákonov v znení
predpisov.

—

Súčast‘ou zmeny Č. Z1 2 bob konanie v oblasti ochrany ovzdušia:
podľa 3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ v súčinnosti s 17 ods. 1 písm. b)
nú
zákona o ovzduší konanie o udelenie súhlasu na zmenu AMS a súhlasu na skúšob
prevádzku AMS po vykonaných zmenách.
—

ný
Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá význam
nebol
negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán
neuložila
požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povofovacieho procesu a Inšpekcia
ovania.
opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisfovania a cezhraničného vplyvu znečisť
dala
lnšpekcia listom Č. 2928-15652!2017!Čás!370211807/Z12 zo dňa 16. 05. 20V?
konania
podľa * 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom
rozhodnutia
vyjadrif sa k podkladorn rozhodnutia i k spósobu jeho zistenia pred vydaním
a nezaslali
v lehote do 2 dní odo dňa doručenia pisomnosti. V určenej lehote účastníci konani
žiadne vyjadrenie.
a
Inšpekcia preskúmala predloženú žiadost‘ a ostatné podklady rozhodnutia a dospel
požiadavky
k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spÍňa
vaného
a kňtériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súČast‘ou integro
ov
povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia pred(oženej žiadosti, dok[ad
zky
prevád
a vyjadrení dotknutého orgánu a vykonaného konania zistil stav a zabezpečenie
IPKZ a
z hradiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o
rozhodla tak, akoje uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie
53 a * 54 správneho zákona možno podat‘ na
Proti tomuto rozhodnutiu podľa
Stále
Slovenskú inšpekciu životného prostredia. Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
01
pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povol‘ovania a kontroly, Madánska dolina 7, 949
íkovi
účastn
nutia
Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhod
konania.
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Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prosu iedkov
nadohudne právoplatnost‘, jeho zákonnost‘ rnóže byt‘ preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje Sa:
Účastníkom konania:
1.
2.

Duslo. as.. Administratívna budova. ev. Č. 1236,92703 Šaľa
Mesto Šafa. Námestie Sv. Trojice 7.927 01 Šaľa

Dotknutému orgánu:
(po nadohudnutí právoplatnosti)
Okresný úrad Šaľa. odbor starostlivosti o životné prostredie. štátna správa ochrany
3.
ovzdušia, Hlavná 2/l. 927 01 Šaľa

