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ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia živowého prostredia. fnšpektorát životného prostredia Bratislava. Stále
pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (d‘alcj len .‚lnšpckcia“). ako
príslušný orgán štátnej správy podřa 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 podľa 32 ods. I písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prcvcncii
a kontrole zneČisfovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektor ch zákono\: v znení
neskoršich predpisov (ďalej len ..zákon o IPKZ“)

zastavuje konanie
prevádzkovateFovi;

Bytkomfort, s.r.o., SNP 9, 940 60 Nové Zámky, IČO: 36 555 193 (ďatej
len ..prevádzkovateľ“)

podľa 16 zákona o IPKY. v súČinnosti s 30 ods. I písm. h) zákona Č. 71/1967 Zh. o správnom
konaní (správy poríadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vo
veci vydania integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ pre prevádzku „Centrálny tepelný
zdroj (CTZ)“ (ďatej len „prevádzka“ v zmysle póvodne vydaného integrovaného povoknia)
začaté na základe výzvy Inšpekcie zo dňa 23. 05. 2017 pre prevádzkovateľa. Výzva bola zaslaná
]istom Č. 4977-6854/2017/Čás/370750105 zo dřu 23. 05. 2017 adoručená prevádzkovateľovi dřu
25. 05. 2017 (podľa doručenky). \J uvedenej výzve bol prevádzkovateľ na základe vykonaného
štátneho dozoru a skutočností zistených pri vykonávaní štátneho dozoru vyzvaný podFa 35 ods. 2
písm. c) zákona o JPKZ k podaniu žiadosti o vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku
v lehote do 30 dní odo dňa doručenia výzvy. Nakoľko prevádzkovateľ v rámci uvedenej lehoty
odpovedal lnšpekcii listom Č. 2185/20 17 zo dňa 13. 06. 2017 a najavo vyšli nové skutočnosti
odpojením kotla K2 došlo k poklesu celkovej kapacity zariadení na hodnotu 31.2 MW. čo je pod
—
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prahovou hodnotou pre kategóriu priemyselnej činnosti uvedcnej v Zoznarne priemvsetnch
činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ, t.j. fl. Spaľovanie paUv v prcvádzkach s celkovým
menovi«m tepelným príkonom rovným alebo vůČším ako 50 MW Z uvedeného dóvodu
bol
lnšpekciou následne vykonaný štátn dozor dňa 26. 06. 2017 a vykonaním štátneho dozoru
Inšpekcia dospeta k záveru že odpojením koda K2 kesIa prahová hodnota pod 50
MW a na
vvkonávanie činnosti v prevádzke pod prahovou hodnotou 50 MW nic je potrebné vydanie
integrovaného povolenia podfa zákona o IPKZ. Preto Inšpekcia zastavuje konanie. nakol‘ko
odpadol dóvod konania začatého na podnet správneho orgánu.

Odóvodneni c
tnšpekcia vyzvala spoločnosf Bytkornfort, s.r.o. tistom č. 4977-1 6584/201 7/Čás!370750 105
zo dňa 23. 05. 2017 k podaniu žiadosti o vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku. Ziados
ť
mat prevádzkovateľ predložiť do 30 dní odo dňa doručenia výzvy (podra doručenky výzva hola
doručená dňa 25. 05. 2017). Výzvu Inšpekcia zaslala prevádzkovateFovi na základe výsledkov
vykonaného štátneho dozoru uvedených v Správe zo štárneho dozoru č. 1/2017/P vypracovanej dňa
16. 01. 2017 a prerokovanej s prevádzkovateřorn dňa 27. 01. 2017. Státnym dozororn bob zistené,
že prevádzkovateľ vykonáva činnosť v prevádzke v rozsahu väčšom ako je prahová hodnota
pro jektovanej výrobnej kapacity uvedená v hode 1.1. v Príbohe č. 1 k zákonu oIPKZ ajeho činnos
f
tak spadá pod pčsohnosť zákona o [PKZ. Dňa 20. 06. 2017 ho‘a lnšpekcii doručená odpoveď
prevádzkovateFa listorn č. 2185/2017 zo dňa 13. 06. 2017. V uvcdenorn liste prevádzkovateľ
uviedoh že dňa 06. 06. 2017 boto vykonané odpojenie kotla K-2 a v prílohe boba predbožená
aj
Správa o odbornej prehliadke plynového zariadenia zo dňa 07. 06. 2017. lnšpekcia hola uvedené
skutočnosti prcveriť miestnou obhliadkou dňa 26. 06. 2017. Výstedky vykonaného štátneho dozoru
sú spísané v Správe zo štátneho dozoru č. 34/2017/Z zo dňa 26. 06. 2017. Na základe miestnej
ohhliadky prcvádzky a predložených dokladov zo strany prevádzkovateľa neboli zistené
žiadne
nedostatky. Nakoľko prevádzkschopné sú spaľovacie zariadenia K3. K4, KOl a KGJ2
s celkovým rnenovitýrn tepelným prfkonom 312 MW, nic je potrebné predloženie žiadosti na
vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku.
Podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ prevádzkovateF nevykonáva v prevádzke činnosť
v i-ozsahu ako je uvedené v kategórii 1.1. Spalnanie paliv i‘ prevádzkach s celkovým ;nenovitým
tepelným príkononz rovným alebo vúčším a/co 50 MW Na vykonávanie činnosti v prevádzke pod
prahovú hodnotu 50 MW nic je potrebné vydanie integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ.
Prevádzkovatef bol upozornený na možnosť. že mu rnöže byť vydané integrované povolenie
v zmystc zákona o IPKZ, ak dobrovoFne požiada o jeho vydanie.
Vzhl‘adom ku skutočnosti že išlo o konanie začaté na podnet správneho orgánu a po
prešetrení všetkých skutočností a vykonaní štátneho dozoru spojeného s miestnou obhbiadkou,
lnšpekcia zistila. že odpadol dóvod konania. preto Inšpekcia konanie o integrovanom povot‘ovani
zastavila.
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Poučcnie
Toto rozhodnutie je v inštančnom poradí konečné a proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno
podfa 30 ods. 2 správneho zákona odvobť.
Zákonnost‘ rozhodnutia möže byť preskúrnaná súdom.

«Ý2 Á:4J ýř‘7;,
RNDr. Katarína Pil]ajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratistava

Doručuje sa
Bytkomfort. s.r.o.. SNP 9. 940 60 Nové Zámky
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