SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDÍA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Maňánska dolina 7, 949 01 Nitra
v Nitre dňa 28. 07. 2017

Č.: 4936-24092/2017/Čás/37021 1807ĺZ13

RozhodnuUe nadobudlo

I

I t‘ sfd
Dňa:

AL MY
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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. 1 písm. c) a * 10 zákona Č. 52572003 Z. z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
32 ods. 1 pism. a) zákona č. 39/2013 Z. z.
v znení neskorších predpisov a podľa
o integrovanej prevencii a kontrole znečisfovania životného prostredia a o zmene a doplneni
niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe
žiadosti prevádzkovatefa Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. Č. 1236, 927 03 ŠaI‘a,
IČO: 35826487, zo dňa 16. 05. 2017 doruČenej lnšpekcii dňa 17. 05. 2017 a konania
vykonaného podľa 3 ods. 3 písm. c) bod 6. Zákona O IPKZ v súčiimosti s 97 ods. 1 písm. O
zákona Č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskoršich predpisov (ďalej len ..zákon o odpadoclfl. podřa * 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

vydané rozhodnutím Č. 5804-32315/37/2007/Ver/370211807 zo dňa 04. 10. 2007, ktoré
nadobudlo právoplalnosf dňa 25. 10. 2007, zmenené a doplnené rozhodnutiami:
čj.: 8277-42465/2008/Goc/370211807/Z1 zo dňa 17. 12. 2009
Čj.:. 6581-30868/2011/Šim1370211807/Z4 zo dňa 02. 11.2011
ČJ.: 32-7l77/2012/Šinu‘370211807/Z5zodňa07.03. 2012
Čj.: 864-5650it014/Hli/37021 1807/Z6 zo dňa 27. 02. 2014
čj.: 5508-27553/201 4/lmr/37021 1807/ZS zo dňa 29. 09. 2014
Č.].: 508-4226/2016/T1U370211807/Z10 zo dňa 22. 02. 2016
č.j.: 153-9720/2016/Sza1370211807/Z11 zo dňa23. 03. 2016
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čj.: 2928-168631201 7IČás!37021 I 807/Z12 zo dňa 24. 05. 2017 (ďalej len .‚povolenie“ resp.
„rozhodnutie“), ktorým bota povolená činnost‘ v prevádzke:
„Sparovůa odpadov“

pre prevádzkovateFa:
sídlo:
IČO:

Duslo, a. s.,
Administratívna budova, ev. Č. 1236, 927 03 Šaľa
35826487

nasledovne:
1. Vo výrokovej časti „Súěasťou integrovaného povoľovania...“ sa za odsek k) dopĺňa
odsek 1) v znení:
„1) v oblasti odpadov:
podFa 3 ods. 3 pism. c) bod 6. Zákona o IPKZ v súčinnosti s * 97 ods. 1 písm. f) zákona
o odpadoch udeľuje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane jek
prepravy,“

-

—

2. Vo výrokovej časti II. Podmienky povolenia
s odpadmi sa póvodný bod 13. mení nasledovne:

v

bode D. Opatrenia pre nakladanie

„13.Podmienky nakladania s nebezpečnými odpadmi, uvedenými v bode lI.D.1., 11.D.2.
tohto povolenia, sa udeľujú na 5 rokov od dátumu právoplatnosti tohto rozhodnutia
4936-24092120l7IČás1370211807lZ13 zo dňa 28. 07. 2017. Platnosť tohto súhlasu
Inšpekcia predÍži, a to aj opakovarie. ak počas tejto doby nedošlo v prevádzke k zmene
skutočností. ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu a ak prevádzkovateľ najneskór
3 mesiace pred uplynutím tohto termínu doručí Inšpekcii žiadosť o predÍženie súhlasu.“
Toto rozhodnutie tvoň neoddelitel‘nú súčast‘ integrovaného povolenia vydaného
rozhodnutím č. 5804-32315!3712007/VerI370211807 zo dňa 04. 10. 2007, v znení neskorších
zmienadoplneníaostatné jeho podmienkv zostávajú v platnosti.

Odóvodncnie
Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podfa 9 ods. I písm. c) a 10 Zákona
525/2003
Č.
Z. z. o štátnej správe starostUvosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskoršíeh predpisov a podFa * 32 ods. I písm. a) zákona o IPKZ,
na základe žiadosti prevádzkovateVa Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. Č. 1236, 927
03 SaI‘a, ICO: 35826487, zo dňa 16. OS. 2017 doruČenej lnšpekcň dňa 17. 05. 2017
a konania vykonaného podra 3 ods. 3 písm. e) bod 6. zákona o IPKZ v súčinnosti s 97
ods. I písm. f) Zákona O odpadoch vo ved zmeny Z13 integrovaného povolenia v súvislosti
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so zmenou v prevádzke z dóvodu udelenia súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
vrátane jek prepravy, podYa 19 ods. I zákona o IPKZ a podřa zákona o správnorn konaní
mení integrované povďlenie pre prevádzku „Spal‘ovňa odpadov“.
Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje
podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR Č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
ncskoršich 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 podl‘a tohto zákona.
Prevádzkovateľ predložil Inšpekeii žiadost‘, stručné zhmutie údajov a infoniiácií
uvedených v žiadosti a výpis z obchodného registra.
Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpekcii.
lnšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že podanie obsahuje
všetky náležitosti potrebné pre konanie a z uvedeného dóvodu podľa
11 ods. 4 zákona
o IPKZ listom Č. 4936-16490/2017/Čás/370211807/Z13 zo dňa 22. 05. 2017 upovedornila
účastníkov konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo veci zmeny inwgrovaného
povolenia vydanébo pre prevádzku „Spaľovňa odpadov“.

Vzhľadom k tornu, že nešlo o konanie uvedené v * 11 ods. 6 zákona o IPKZ:
vydanie povolenia pre nové prevádzky,
vydariie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať 21
ods. 7 zákona o IPKZ,
zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podl‘a 33 ods. 1 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 príloh žiadosti podFa 7 zákona o IPKZ,
nerejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej
prevencie a kontroly znečisfovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného
zhmutia
údajov
a informácií
o obsahu
podanej
žiadosti
poskytnutého
prevádzkovateľorn. o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svoje úradnej tabuli podFa
11 ods. 4 písm. c) zákona o IPKZ,
zverejnenia na svojom webovom sídle, v informaČnom systéme integrovanej prevencie
a kontroly znečist‘ovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotlumtej
verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania. výzvy dotknutej verejnosti
a výzvy verejnosti s možnost‘ou vyjadrenia 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
webovorn sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj mým v mieste obvyklým
spósobom podFa 11 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ,
ústneho pojednávania podľa 15 zákona o IPKZ.
—

—

—

—

—

—

—

—

—
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lnšpekcia podľa * 11 ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ určila 30 dňovú lehotu na
vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskór
podané námietky lnšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedornila, že ak niektorý
z účastníkov konania atebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas,
möže lnšpekcia podľa 11 ods. 5 zákona o IPKZ na jeho Žiadosf určenú lehotu pred jej
uplynutím predÍžiť.
lnšpekcia upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada
o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predlženej lehote, alebo ak dójde k
rozporom medzi dotknutými orgánmi. alebo ak prípadné pripomienky účastníka konania budú
smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny
z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadal, Inšpekcia upustila od ústneho
pojednávania.
Do žiadosti bob možné nahliadnut‘ na lnšpekcii.
V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadal
o predÍženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.
V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie holo na Inšpekciu zaslané vyjadrenie
Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti životného prostredia, štátnej správy v odpadovom
hospodárstve. Vo svojom vyjadrení č. OU-SA-OSZP-2017/004555-2 zo dňa 12. 06. 2017
Okresný úrad Šaľa uvádza, že súhlasí s vydaním ztneny integrovaného povolenia bez
pdpomienok. V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie boto na Inšpekciu zaslané aj
vxjadrenie účastníka konania
Mesto Šaľa listom Č. 1 8359/OSaKČ/2016/03 177 zo dňa
21. 06. 2017. Mesto Šaľa dalo súh]asné stanovisko k zmene integrovaného povolenia bez
pňpomienok.
Po stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie boto na Inšpekciu doručené stanovisko
účastníka konania Obec Tmovec nad Váhom. V liste č. p/498/20 I7-002 zo dňa 19. 06. 2017
účastník konania uvádza, že nemá pripomienky ku konaniu.
—

—

Predmetom tohto povolenia je zmena rozhodnutia a vydanie súhlasu na nakladanie
s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy.
Zmena činnosti nie je uvedená v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších
predpisov.

—

Súčasťou zmeny Č. Z13 bob konanie v oblasti odpadov:
podľa 3 ods. 3 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ v súčinnosti s 97 ods. I písm. O
zákona o odpadoch
konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými
odpadmi vrátane ich prepravy.
—

Prevádzka teclutologickým vybavením a geografkkou pozíciou nemá významný
negatívny vplyv na životné prostredie eudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol
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požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a lnšpekcia neuložila
opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečist‘ovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.
Inšpekcia listom č. 4936-23283/2017/Čás!370211807!Z13 zo dňa 19. 07. 2017 dala
podľa * 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnost‘ všetkým účastníkom konania
vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spósobu jeho zistenia pred vydaním rozhodnutia
v lehote do 2 dní odo dňa doručenia písomnosti. V určenej lehote účastníci konania nezaslali
žiadne vyj adrenie.
Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatně podklady rozhodnutia a dospela
k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej teclmike a spÍňa požiadavky
a kritéňá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného
povol‘ovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov
a vyjadrení dotknutého orgánu a vykonaného konania zistil stav a zabezpečenie prevádzky
z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a
rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu podl‘a
53 a
54 správneho zákona možno podať na
Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále
pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Maňánska dolina 7, 949 01
Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi
konania.
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov
nadobudne právoplatnost‘, jeho zákoimost‘ móže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava
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Doručuje Sa:
Učastníkom konania:

1.
2.
3.

Duslo. as., Administratívna budova, ev. Č. 1236,92703
Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa
Obec Trnovec nad Váhom. 925 71 Tmovec nad Váhom

Šaľa

Dotknutému orgánu:
(po nadobudnutí právoplatnosti)
4.
Okresný úrad Šaľa. odbor starostlivosti o životné prostredie. štátna správa v odpadovom
hospodárstve. Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

