SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Bratislava 23.08.2017

Číslo: 5974-26351/37/201 7/Sob/373330 111 /Z5

Rozhodnuiie nadobudIo
právoplalnosť dňom.
podpis

‚

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekeia životného prostredia, lnšpektorát životného prostredia Bratislava,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len ..inšpekcia“), ako príslušný orgán
štátnej správy podľa 9 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 NR SR Č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii akontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorýeh zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe vykonaného konania podľa * 3
ods. 2 zákona o IPKZ, * 3 ods. 3 písm. c) bod 2., bod 4. a bod 6 zákona o IPKZ, podľa 19
ods. I zákona o IPKZ ana základe vykonaného konania podfa zákona č. 7 1/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),
vydáva
zmenu

integrovaného

povolenia,

ktorou mení a doplňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 88867106/37/2012/Sob/3733301 11 zo dňa 17.05.2012. ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
17.05.2012, ktorým bola povolená Činnost‘ v prevádzke:
„Biodegradačná plocha a kompostáreň odpadov, Cerová“
(d‘alej len prevádzka)
pre prevádzkovateľa:
obchodné meno:
sídlo:

IČo:

BTT s.r.o.
Hrušovská 15, 821 07 Bratislava
35 944 382

Prevádzkaje kategorizovaná v zozname priemyselných Činností v prílohe Č. I zákona o IPKZ
ako:
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Biodegradácia
5.1. Prevádzky na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou
väčšou ako lOt za deň, ktorého súčasťouje:
a) biologická úprava
c) zmiešavanie alebo miešanie pred začatím ktorejkoľvek z ostatných činností uvedených
vbodoch 5.1. a 5.2.
Kompostáreň dobrovorne prihlásená do IPKZ (kapacitne nespadá pod IPKZ)
—

Súčasťou zmeny integrovaného povol‘ovania prevádzky je
konanie podl‘a zákona o IPKZ:
V
-

-

oblasti odpadov:
udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
..Biodegradačná plocha a kompostáreň odpadov, Cerová“ podra 3 ods. 3 písm. c) bod
2. zákona o IPKZ,
Inšpekcia predlžujc súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
odpadov pre prcvádzku „Biodcgradačná plocha a kompostáreň odpadov, Cerová“
s kapacitou 15 000 t/rok ostatných odpadov (kompostáreň) a určuje platnosť
súhlasu do 28.08.2022.
vydanie súhlasu na prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa
3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ.
Inšpekcia schvaľujc prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov
pre prevádzku „Biodegradačná plocha a kompostáreň odpadov, Cerová“,
vypracovaný RNDr. Kiripolskou Blankou, schválený Petrom Brezovanom zo dňa
09.06.2017 a určuje platnost‘ súhlasu do 28.08.2022.
udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy podfa 3
ods. 3 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ pre prevádzku _Biodegradačná plocha
a kompostáreň odpadov. Cerová“.
Inšpekcia udel‘uje súhlas na nakladanic s nebezpečnÝmi odpadmi vrátane ich
prepravy na odpady uvedené v bode č. JuD. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi
pod bod č. 26 tohto rozhodnutia, do termínu 28.08.2020, v celkovom množstvc
15 000 t/rok.

Mení integrované povolenie
Podmienka v bode „IIl.A.1. Všeobecné podmienky“ sa mení bod č. 1.8 na:
1.8 Povoľuje sa prevádzkovať zariadenie na zhodnocovanie odpadov (biodegradáciou) len
v súlade s prevádzkovým poriadkom vypracovaním RNDr. Kiripo]skou Blankou a
schválením Petrom Brezovanom dňa 01.07.2014. na vydanie ktorého inšpekcia udelila
súhlas a určila platnosť do 13.02.2021.
Povofuje sa prevádzkovaf zariadenie na zhodnocovanie ostatných odpadov
(kompostáreň) len v súlade s prevádzkovým poriadkom vypracovanirn RNDr.
Kiňpolskou Blankou a schválením Petrom Brezovanom dňa 09.06.20 17, na vydanie
ktorého inšpekcia udelila súhlas a určuje platnosť súhlasu do 28.08.2022. Platnosť
povolení inšpekcia predÍži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré by
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boll rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia, ak prevádzkovateľ minimálne 3 mesiace
pred uplynutím tohto termínu požiada o túto skutočnosť inšpekciu.
Podmicnka v hode Č. III.D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi sa mení bod č. 26 na:
26. Inšpekcia predlžila sáhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
(biodegradáciou) a určila platnosť súhlasu do 13.02.2021.
Inšpekcia predlžila súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie ostatných
odpadov (kompostáreň) a určuje platnosť súhlasu do 28.08.2022. Platnost‘ povolení
inšpekcia predlži, ato aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli
rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia, ak prevádzkovatel‘ minimálne 3 mesiace pred
uplynutím tohto termínu požiada o túto skutočnost‘ inšpekciu.

Kat
vislo
odpadu

Nádoby
na
Predpokla vyČlenenom
dané
priestore areálu
Kat
mnozstvo
spevncna
(t/rok)
plocha
a
zastrešenic

‚

Nazov odpadu

-

—

obaly obsahuj úce zvyšky nebezpečných
15 0110 látok alebo kontaminované nebezpečnými N
latkami

0,1

240 1
nadoba

lastová

absorbenty, filtračně materiály vrátane
olejových flltrov inak nešpecifikovaných
15 02 02
N
handry na čistenie, ochranné odevy
kontaminované nebezpečnými látkami

O

240 I
nádoba

plastová

vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné
16 02 13 časti, mé ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 N
12

0,1

240 I
nadoba

plastova

O

1

Volnenaploche

O

1

Voľne na ploche

O

1,5

11001 kontajner

‚

190502

.

nekompostované
zložky
a rastlinneho odpadu

živočíšneho

‚

19 05 03 kompost nevyhovujúcej kvality
20 0301

zmesový komunálny odpad

‘

Biodegradácia odpadov
Kat. č. Názov odpadu

.

‚

‚

Kat.

010505 vrtné kaly a vrtné odpady obsahujúce olej

N

010506 vrtné kaly a mé vrtné odpady obsahujúce nebezpečné látky
piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotdeskovéĺ
030104
drevovláknité dosky, dyhy obsahuj úce nebezpečné látky
050102 kaly z odsoľovania
050103 kaly z dna nádrží
050104 kaly z kyslej alkylácie
050105 rozliate ropné látky
050106 kaly obsahu júce olej z údržby prevádzok alebo zariadení

N

050107 kyslé dechty

N
N
N
N
N
N
N
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050108 inédechty
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce
050109
nebezpečné látky
050111 odpady z čistenia paliv zásadami
050112 ropné látky obsahujúce kyseliny
050115 použité flltračné hlinky
050601 kyslé dechty
050603 ostatné dechty
100104 popolček a prach z kotlov zo spaľovania oleja
100113 popolček z emulgovaných uhfovodíkov použitých ako palivo
popol, škvára a prach z kotlov zo spoluspaľovania odpadov obsahuj úce
100114
nebezpečné látky
100116 popolček zo spoluspal‘ovania odpadov obsahujúci nebezpečné látky
100118 odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce
100120
nebezpečné látky
100122 vodné kaly z čistenia kotlov obsahujúce nebezpečné látky
100207 tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky
100211 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej
100213 kaly a íiltračné koláče z čistenia nlvnu obsahujúce nebeznečné látky
100317 odpady obsahujúce decht z výroby anód
100327 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej
100409 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej
100508 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej
100609 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej
100707 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej
100812 odpady obsahujúce decht z výroby anód
100815 prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky
kaly a ňltračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné
100817
látky
100819 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej
110113 odpady z odmast‘ovania obsahujúce nebezpečné látky
120109 rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény
120112 použité voskyatuky
120118 kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej
120301 vodné pracie kvapaliny
120302 odpady z odmasťovania parou
130501 tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody
130502 kaly z odlučovačov oleja zvody
130503 kaly z lapačov nečistót
130506 olej z odlučovačov oleja z vody
130507 voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja zvody
130508 zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja zvody
130702 benzín
130703 mé palivá vrátane zmesi
130801 kaly alebo emulzie z odsoľovacích zariadení
130802 mé emulzie
140605 kaly alebo tuhé odpady obsahujúce mé rozpúšťadlá

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
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absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových tiltrov inak
150202 nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované
nebezpečnými látkami
160708 odpady obsahujúce olej
160709 odpady obsahuj úce mé nebezpečné látky
161003 vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky
zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škddiel, obkladového
170106
materiálu a keramiky obsahuj úce nebezpečné látky
sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované
170204
nebezpečnými látkami
170301 bitúmenové zmesi obsahuj úce uhoľný decht
170303 uhoFný decht a dechtové výrobky
170503 zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky
170505 výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky
170507 štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky
mé odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce
170903
nebezpečné látky
190105 filtračný koláč z čistenia plynov
190106 vodný kvapalný odpad z čistenia plynov a iný vodný kvapalný odpad
190207 olej a koncentráty zo separácie (separačných procesov)
190810 zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja zvody mé ako uvedené v 190809
kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy pdemyselných
190811
odpadových vád
kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových
190813
vád
191101 použité filtračné hlinky
191102 kyslédechty
191103 vodné kvapalné odpady
191104 odpady z čistenia paliva zásadami
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce
191105
nebezpečné látky
191107 odpady z čistenia dymových plynov
191206 drevo obsahujúce nebezpečné látky
mé odpady vrátane zmiešaných mateňálov z mechanického spracovania
191211
odpadu obsahuj úce nebezpečné látky
191301 tuhé odpady zo sanácie pády obsahujúce nebezpečné látky
191303 kaly zo sanácie pády obsahujúce nebezpečné látky
191305 kaly zo sanácie podzemnej vody obsahuj úce nebezpečné látky
vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody
191307
obsahujúce nebezpečné látky
200137 drevo obsahuj úce nebezpečné látky

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Kompostáreň odpadov
Kat. č. Názov odpadu
vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom barytu mé ako uvedené vOl 05 05
010507
aOl 05 06
vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom chloddov mé ako uvedené vOl 05 05
O10508
aOl 05 06

Kat.
O
O
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020101 kaly z prania a čistenia
020103 odpadové rastlinné tkanivá
zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady,
020106
oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta icb vzniku
020107 odpady z lesného hospodárstva
020301 kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania
020304 látky nevhodně na spotrebu alebo spracovanie
020305 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
020401 Zemina Z čistenia a prania repy
020402 uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality
020403 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

O
O

O
O
O
O
O
O
O

020501 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
020502 kaly zo spraeovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
020601 materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
020603 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

O
O

odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovin
odpad z destilácie liehovín
materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

O

020701
020702
020704
020705

030101 odpadovákóraakorok
piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo a]ebo drevotrieskové/drevovláknité
030105
dosky, dyhy ině ako uvedené v 030104
030301 odpadová kóraadrevo
030302 usadeniny a kaly zo Zeleného výluhu z úpravy čierneho výluhu
030307 mechanicky oddelené výmety z drvenia odpadového papiera a lepenky
030308 odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu
030309 odpad z vápennej usadeniny
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku mé ako
030311
uvedenév0303 10
040101 odpadová glejovka a štiepenka
najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
040107 kaly
ohsahuiúce chrám
040210 organické látky prirodného póvodu napríklad : tuky, vosky
kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku mé ako
040220 kaly zo spracovania
uvedenévfl4fl2 19
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku mé ako
050110
uvedenév050l 09
050604 odpad z chladiacich kolón
060902 troska obsahujúca fosfor
060904 odpady z reakcií na báze vápnika mé ako uvedené v 06 09 03
061303 priemyselné sadze
100101 popol, škvára a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedeného v 1001 04
100102 popolčekzuhlia

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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100103 popolček z rašeliny a neošetreného dreva
100105 tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika
reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme
100107
kalu
popol, škvára a prach z kotlov zo spoluspaľovania odpadov ině ako uvedené
100115
vlOOl 14
100119 odpadyzčisteniaplynuiněakouvedeněv 100105,1001 07a 100118
kvapalného odpadu v rnieste jeho vzniku mé ako
100121 kaly zo spracovania
uvedenév 100120
100123 vodné kaly z čistenia kotlov ině ako uvedené v 10 01 22
100124 piesky z fluidnej vrstvy
100125 odpady zo skladovania a úpravy paliva pre uhoľné elektrárne
100126 odpady z úpravy chladiacej vody
100201 odpad zo spracovania trosky
100202 nespracovaná troska
100208 tuhé odpady z čistenia plynu mé ako uvedené v 10 02 07
100212 odpady z úpravy chladiacej vody mé ako uvedené v 1002 11
100214 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov ině ako uvedené v 1002 13
100215 mé kaly a filtračné koláče
100410 odpady z úpravy chladiacej vody mé ako uvedené v 100409
100804 tuhé znečisťuj úce látky a prach
100809 ině trosky
100816 prach z dymových plynov mé ako uvedený v 1008 15
kaly a tiltračné koláče z čistenia dymových plynov ině ako uvedené v 10 08
100818
17
100820 odpady z úpravy chladiacej vody ině ako uvedené v 1008 19
100903 pecnů troska
100910 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 100909
100912 ině tuhé znečisťujúce látky mé ako uvedené v 10 09 11
pecnů troska
prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 1009
ině tuhé znečisťujúce látky ině ako uvedené v 10 10 11
kaly a flltračné koláče z čistenia plynov
101210 tuhé odpady z čistenia plynov mé ako uvedené v 10 1209
101213 kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
101301 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním
101304 odpady z pálenia a hasenia vápna
101003
101010
101012
101205

101306 tuhé znečisťujúce látky a prach ině ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13
101307 kaly a filtračně koláče z čistenia plynov
101313 tuhéodpadyzčisteniaplynuinéakouvedenév 101312
110114 odpadyzodmasťovaniainěakouvedeněv 110113
120115 kaly z obrábania mé ako uvedené v 12 0114

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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120117 odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 0116
absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy
150203
uvedené v 150202
170201 drevo
170504 zemina a kamenivo mé ako vedené v 17 05 03
170506 výkopová zemina má ako uvedená v 1705 05
190801 zhrabky z hrablíc
190802 odpad z lapačov piesku
190805 Kaly z čistenia komunálnych odpadových vád

mé ako

O
O
O
O
O
O
O
O

zme tukov a olejov z odlučovačov oleja zvody obsahujúce jedlé oleje
a tuky
kaly z biologickej úpravy pňernyselných odpadových vád mé ako uvedené v
190812
19081 J
kaly 2 inej úpravy pdemyselných odpadových vád mé ako uvedené v
190814
190813
190901 tuhé odpady z primámych filtrov a hrablíc
190902 kaly z čirenia vody
190903 kaly z dekarbonizácie
190904 použité aktívne uhlie
191207 drevo mé ako uvedené v 19 1206
191209 minerálne látky napríklad piesok, kamenivo
mé odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania
191212 odpadu mé ako uvedené v 19 12 ti
191302 tuhé odpady zo sanácie pády mé ako uvedené v 19 13 01
190809

191304 kalyzosanáciepódyinéakouvedenév 191303
191306 kaly zo sanácie podzemnej vody mé ako uvedené v 19 13 05
vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemncj vody
191308
akouvedenév 191307
200125 jedlé oleje a tuky
200138 drevo mé ako uvedené v 200137
200201 biologicky rozložiteFný odpad
200202 zemina a kamenivo
200302 odpad Z trhovísk
200304 kat zo septikov

mé

o
O

o
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Q
O

o
O
O

Podmienky v I. Požiadavky na spósob a metódy monitorovania prevádzky a
údaje, ktoré treba evidovat‘ a poskytovať do informačného systému bod Č.
3. Kontrola odpadov p. Č. 2, p. Č. 5 a p. Č. 6 sa mcnia na:

2.

28.02.
Viesť Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných do
odpadov v súlade so zákonom o odpadoch a zasielaf na SIŽP nasledujúceho
roka
Bratislava a Oú v Senici.
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5.

6.

Predložiť SIŽP Bratislava a Oú v Senici ohlásenie o vzniku
odpadu a nakladaní s ním, pre odpady ktoré vzniknú pil
prevádzke zadadenia.
Predložiť SIŽP Bratislava a OÚ v Senici ohlásenie o vzniku
odpadu a nakladanie s ním, pre odpady prevzaté do zaňadenia za
účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.

do
28.02.
nasledujúceho
roka
28.02
do
nasledujúceho
roka

Podmienky v I. Požiadavky na spósob a metódy monitorovania prevádzky a údaje,
ktoré trcba evidovať a poskytovat‘ do informačného systému bod Č. 7. Podávanie správ
sa menia body 7.2, 7.5 a 7.6 na;
7.2

Viest‘ Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov v súlade so
zákonom o odpadoch a zasie]ať na SIŽP Bratislava a OÚ v Senici do 28.02.
nasleduj úceho
Predložit‘ SIŽP Bratislava a Oú v Senici ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním,
pre odpady ktoré vzniknú pil prevádzke zariadenia do 28.02. nasledujúceho roka.
Predložiť SIŽP Bratislava a Oú v Senici ohlásenie o vzniku odpadu a nakladanie s ním,
pre odpady prevzaté do zariadenia za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia. do
28.02 nasledujůceho roka.

7.5
7.6

Ostatné podmienky integrovaného povolenia Č. 8886-7106/37/2012/Sob/373330111
zo dňa 17.05.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.05.2012 v znení zmien
a doplnkov, ktorým bola povolená činnost‘ v prevádzke zostávajú nczmenené.
Toto rozhodnutie tvorí neoddelitel‘nú súčast‘ integrovaného povolenia Č. 88867106/3712012/Sob/373330111 zo dňa 17.05.2012.

Odóvodnenie
Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa * 9 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 o IPKZ, na základe
konania vykonaného podFa * 3 ods. 2 zákona o IPKZ, 3 ods. 3 písm. c) bod 2., bod 4. a bod
6. zákona o IPKZ, podľa * 19 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia na základe
žiadosti prevádzkovateľa BTT s.r.o., Hrušovská 15, 821 07 Bratislava, IČO: 35 944 382,
listorn č. 2017/15/Kp zo dňa 13.06.2017, doručenej na inšpekciu dňa 14.06.2017, mení
a doplňa integrované povolenie pre prevádzku „Biodegradačná plocha a kompostáreň
odpadov, Cerová“.
Vzhľadom na to. že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia
nevybrala správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov.
Súčasťou konania podl‘a zákona o IPKZ boto konanie:
podľa 3 ods. 3 písm. c) bod 2. zákona o IPKZ udelenie súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovnf odpadov a zariadení na
-
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spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy
kvapalných odpadov,
-

-

podľa
3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ udelenie súhlasu na vydanie
prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
podFa
3 ods. 3 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ udelenie súhlasu na nakladanie
s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy pre prevádzku ..Biodegradačná plocha
a kompostáreň odpadov, Cerová“.

JI ods. I zákona o IPKZ dňom doručenia
Správne konanie sa začalo v súlade s
písomného vyhotovenia žiadosti inšpekcii. Inšpekcia v súlade s * JI ods. 4 zákona o IPKZ
upovedomila listom Č. 5974-22781/37/2017/Sob/Z5 zo dňa 13.07.2017 účastníkov konania a
dotknutý orgán štátnej správy, o Začatí správneho konania vo veci vydania zmeny Č. 5
integrovaného povolenia pre prevádzku „Biodegradačná plocha a kompostáreň odpadov,
Cerová“ a stanovila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.
Vzhľadom k tomu, že činnosť v prevádzke „Biodegradačná plocha a kompostáreň
odpadov, Cerová prevádzkovatefa BTT s.r.o., Hrušovská 15, 821 07 Bratislava bola
inšpekciou povolená rozhodnutím č. 8886-7106/37/2012/Sob!3733301 II Zo dňa 17.05.2012,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.05.20 12 v platnom znení a nejedná sa o podstatnů
zmenu v činnosti prevádzky podľa * 2 písm. j) zákon o IPKZ, inšpekcia upustila od úkonov
podFa 11 ods. 7 písm. a), b), c). d) a e) zákona o IPKZ.
Inšpekcia upovedomi]a. že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutých orgánov
potrebuje na vyjadrenie sa dlhši čas, móže inšpekcia podľa II ods. 5 zákona o IPKZ určenú
lehotu na jeho žiadosť predlžiť.
Vstanovenej lehote žiadny z úČastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadal
o predlženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.
V stanovenej Iehote neboli doručené na inšpekciu žiadne vyjadrenia k žiadosti O Zmenu
integrovaného povolenia.

mé vyjadrenia a námety k žiadosti v určenej

Lehote neboli vznesené. lnšpekcia v pdebehu
zmeny integrovaného povolenia.
vydaniu
bránili
by
ktoré
konania nezistila dóvody,
Vzhľadom na to, že zmena v činnosti prevádzky nemá významný negatívny vplyv na
životné prosiredie cudzieho štátu. cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, zistila stav
a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného
prostredia podl‘a zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Poučenie
je
53 a * 54 ods. I a 2 zákona č. 71/1967 Zb.
podľa
rozhodnutiu
tomuto
Proti
o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia
na Slovenskú inšpekciu životného prostredia. Inšpektorát životného prostredia Bratislava.
odbor integrovaného povoFovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.
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Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných dadnych opravných prostriedkov
nadobudne právoplatnost‘, jeho zákonnost‘ móže byť preskúmaná súdom.

Ing. Jozef Prohászka
riaditel‘
Doručí sa účastnikom konania;
1. BTT s.r.o., Hrušovská 15, 821 07 Bratislava
2. Obec Cerová, 906 33 Cerová 104
Dotknutým orgánom (po nadobudnutí právoplatnosti)
3. Okresný úrad životného prostredia v Senici, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Vajanského 17,90501 Senica

t

