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

Bratislava, 29.09.2017

Číslo: 5337-28550/37/201 7/Faš/3702 12306/ZS

Rozflodnutie naaobudlo
právoplatnost
Podpis:

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia. Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor
integrovaného povoľovania a kontroly (d‘alej len ..inšpekeia“). ako prislušný orgán štátnej správy
10 zákona Č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
podľa * 9 a
a o zmene a doplnení niektorýeh zákonov v zneni neskorších predpisov a podľa 32 ods. (1) písm.
a) zákona č. 39/20 13 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania
vykonaného podľa * 3 ods. (3) písm. c) bod 4. zákona o IPKZ apodFa zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskoršich predpisov (ďalej Jen „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia,
ktorou mení a doplňa rozhodnutie Č. 3394-28012/37/2013/Kuc/370212306/ZS zo dňa 21.10.2013,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dím 15.11.2013 vzneni neskoršich zmien (ďalej len „integrované
povolenie“), ktorým bola povolená Činnosť v prevádzke:
„Čistiareň odpadových vód“
(ďalej len ..prevádzkr)

Povolcnie sa vydáva pre prevádzkovatel‘a:
Obchodné rneno:
Sídlo:
IdentiflkaČné číslo organizácie:
Vaňabilný symbol prevádzky:
Adresa prevádzky:

Duslo, a. s.

Administratívna budova, ev. Č. 1236, 927 03 Šaľa
35 826 487
370212306
Prevádzka je umiestnená medzi ulicami
Turbínová a Elektrárenská
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Súčasťou konania o vydanie zmeny Č. 5 integrovaného povoleniaje:
v oblasti odadov:
podľa 3 ods. (3), písm. c) bod 4 zákona o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na vydanie
prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie
odpadov.
—

-

Výroková časť inte2rovaného povolenia sa mení a dopÍňa nasledovne:
J 1/ úvodnej časti integrovaného povolenia (Súčasťou inte2rovaného povoľovania je: / c)
v oblasti odpadov:) sa rušia póvodné body 3. a 4.:
konanie o udelení súhlasu na vydanie
3; podľa * 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zákona o IPKZ
prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie
nebezpečných odpadov.
—

Inšpekcia udel‘uje súhlas na vydanic prcvádzkového poriadku zariadcnia na
zneškodňovanie odpadov pre prevádzku „Cistiareň odpadových vůd“
Oslo prevádzkového poriadku: COV BA/226/9528000ĺ026-1ĺ0414
Vypracoval: Ing. Vojtech Bratko a Ing Kvetoslava Kristoíčáková
Schválil: Ing. Miroslav Potaš

4. podľa

*

3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona o IPKZ

‚

Inšpckcia udcľuje súhlas na vydanic prevádzkového poriadku zariadenia na
zncškodňovanie odpadov pre prevádzku „Cistiarcň odpadových vód“
Názov dokumentu:
Počet strán:
Vypracoval:
Schválil:

odpadového
prevádzku
pre
Prevádzkový
podadok
hospodárstva pracovisko COV BA
24
dňa 4.4.2016 Ing. Vojtech Bratko (TP COV BA) a Ing.
DanieJa Pav)isová (TP Odd. ZPaOZ BA)
dňa 7.4.2016 Ing. Jozef Mako (vedúci OZPaOZ) adria
12.4.20 16 Ing. Miroslav Potaš (riaditer SBIJ Energetika)

Podmienky súhlasu:
a) P)atnost‘ súhlasu sa určuje do 1.1.2020.
Prevádzkovateľ je povinný pred vyznačením schválenia prevádzkového poriadku na inšpekcii,
odstrániť z dokumentu pomocnú látku, odpeňovacie činidlo Antispurnín WA 2, ktorej používanie
nebolo inšpekciou povolené a ktorá sa vyznačuje akútnou vodnou toxicitou (kat. 2) a chronickou
vodnou toxicitou (kat. 3).
nahrádzajú sa novým bodom 3.:
konanie o udelení súhlasu na vydanie
3 ods. (3), písm. c) bod 4 zákona o IPKZ
podľa
prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov.
—

Inšpckcia udePujc súhlas na vydanic prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie
odpadov pre prevádzku „Cistiarcň odpadových vód“
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Názov dokumentu:

Prevádzkový
pracovisko

Počet strán:

23

vracoval:

dňa

poňadok

Čov BA Č.

4.4.2017

Ing.

pre

prevádzku

odpadového

hospodárstva

SBIJE 2266348 006-3

vojtech

Bratko

(TP

Čov

BA)

a

Ing. Daniela Pavlisová (TP OŽPaOZ)
Schválil:

dňa 10.4.2017 Ing. Jozef Mako (vedúci OŽPaOZ) a dňa 13.4.2017
Ing. Miroslav Potaš (riaditeF SBÚ Energetika)

Podmienky súhlasu na vydanie prevádzkového poňadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov:
a) Platnost‘ súhlasu sa určuje do 1.1.2021.
2. V časti integrovaného povolenia (I. Údaje o prevádzke / A. Zaradenie prevádzky/
upravuje
Zaradenie do systému environmentálneho manažérstva) sa původný text
nasledovne:
Ruší sa póvodné znenie:
Prevádzka je zaradená do systému environmentálneho manažérstva. Prevádzkovateľ je držiteľom
certifikátu ISO 14001:2004 platného do 20.11.2016.
a nahrádza sa novým znením:
Prevádzkovatef má v prevádzke zavedený systém environmentálneho manažérstva (ISO 14 001).
3. V časti integrovaného povolenia (I. Údaje o prevádzke / B. Opis prevádzkv a technických
zariadcni na ochranu ovzdušia, vody a půdy v prevádzke / 2.4. Vstupy) sa póvodný text
doplňa nasledovne:
Za tabul‘ku „Koncentračné hodnoty preberanej pňesakovej kvapaliny zo skládky odpadov
Budmerice v roku 2012“
vkladá nový text:
Prevádzkovateľ odoberá vodu pre pitné účely z verejnej vodovodnej siete. Prevádzkovatef odoberá
vodu pre prevádzkové účely od Istrochem Reality, a.s. (priemyselná voda) a BAT as. (horúca
voda).
4. V časti integrovaného povolenia (I. Údaie o prevádzke / B. Opis prevádzky a technických
zariadení na ochranu ovzdušia, vody a půdy v prevádzke/ 2.6. Stručný popis prevádzkv/
Mechanické predčistenie. úprava pH, akumulácia a vyrovnanie prítoku a kvality) sa póvodný
text upravuje nasledovne:
Ruší sa póvodné znenie:
Prítok a původ odpadovcj vody
Fyzikálne chemicky predčistená odpadová voda z výroby Sulfenaxu priteká spoločne s ostatnými
odpadovými vodami z mých vnútro areálových prevádzok a podnikov spoločne so splaškovými
vodami na stredné automaticky stierané hrablice, po ktorých následne prechádza do lapaČa piesku
a olejov. v prípade, že prietok prítoku odpadovej vody neprekroči úroveň 240 m3!h, pretečie tento
pňetok cez tieto objekty hrubého predčistenia bez akumulácie. Odpadové vody sú na cov
privázané tromi kanalizačnými zberačmi. Priesakové vody zo skládky odpadov Budmerice sú
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privážané autocisternami. Priemyselné odpadové vody pochádzajú predovšetkým z výroby
gumárenských chemikálii, pňemyselných trhavín, polypropylénových vláken a špeciálnych
chemických výrob.
a nahrádza sa novým znením:
Prítok a póvod odpadovej vody
Fyzikálne chemicky predčistená odpadová voda z výroby Sulfenaxov priteká spoločne s ostatnými
odpadovými vodami z mých prevádzok a spoločnosti nachádzajúcich sa na území Istrochem
Reality, a.s. spoločne so splaškovými vodami a vodami z povrchového odtoku na stredné
automaticky stierané hrablice, po ktorých následne prechádza do lapača piesku a olejov. V pripade,
že prietok na prítoku odpadovej vody neprekročí úroveň 240 m3/h, pretečie tento prietok cez tieto
objekty hrubého predčistenia bez akumulácie. Odpadové vody sú na COV privádzané tromi
kanalizačnými zberačmi. ktoré sú vyústením jednotnej kanalizačnej siete na území Istrochem
Reality, a. s. Priesakové vody zo skládky odpadov Budmerice sú privážané autocisternami a ich
obsah sa gravitačne vypúšťa do objektu lapača piesku a olejov. Priemyselné odpadové vody
pochádzajú predovšetkým z výroby gumárenských chemikálii (sulfenaxov), špeciálnych
chemických výrob v spoločnosti TAU-CHEM, s.r.o. a zo spoločnosti OSPRA INVEST spol., s.
r.o zaoberajúcou sa spracovaním použitých PE fólií na granulát. Ostatná produkcia priemyselnej
odpadovej vody jez hľadiska objemu odpadových vód ajeho znečistenia zanedbateľná.
—

5. V časti inte2rovaného povolenia (II. Podmienky povolenia / A. Podmicnkv prcvádzkovania /
1. Všeobecné podmienky) sa póvodný text podmienky Č. 1.13 upravuje nasledovnc:
Ruší sa póvodné znenie:
Prevádzku sa povofuje prevádzkovať len podFa inšpekciou schváleného prevádzkového
poriadku:
prevádzku
odpadového
pre
Prevádzkový
poňadok
Názov dokumentu:
hospodárstva pracovisko COV BA
24
Počet strán:
dňa 4.4.2016 Ing. Vojtech Bratko (TP COV BA) a
Vypracoval:
Ing. Daniela Pavlisová (TP Odd. ZPaOZ BA)
dňa 7.4.2016 Ing. Jozef Mako (vedúci OZPaOZ) adňa
Schválil;
12.4.20 16 Ing. Miroslav Potaš (riaditeľ SBU Energetika)
Podmienky súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov:
a) Platnosť súhlasu sa určuje do 1.1.2020.
b) Prevádzkovateľ je povinný pred vyznačením schválenia prevádzkového poriadku na
inšpekcii, odstrániť z dokumentu pomocnú látku, odpeňovacie činidlo Antispumín WA 2,
ktorej používanie nebolo inšpekciou povolené a ktorá sa vyznačuje akůtnou vodnou
toxicitou (kat. 2) a chronickou vodnou toxicitou (kat. 3).

a nahrádza sa novým znenim:
Prevádzku sa povoľuje prevádzkovať len podľa inšpekciou schváleného prevádzkového poriadku:
odpadového
prevádzku
pre
poriadok
Názov dokumentu:
Prevádzkový
Č.
SBUE
BA
2266348 006-3
hospodárstva pracovisko COV
23
Počet strán:
Ing.
dňa 4.4.2017 Ing. Vojtech Bratko (TP ČOV BA) a
Vypracoval:
Daniela Pavlisová (TP OZPaOZ)
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Schválil:

dňa 10.4.20 17 Ing. Jozef Mako (vedúci OŽPaOZ) a dňa
13.4.2017 Ing. Miroslav Potaš (riaditeľ SBU Energetika)

Podmienky súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov:
a) Platnosť súhlasu sa určuje do 1.1.2021.
6. V časti integrovaného povolenia (II. Podmienky povolenia / A. Podmienky prevádzkovania /
1. Všeobecné podmienky) sa póvodný text podmienky Č. 1.14 upravuje naslcdovne:
Ruší sa póvodné znenie:
Prevádzkovatel‘ je povinný zapracovať zmeny vyplývajúce zo zmeny integrovaného povolenia č. 2
do prevádzkového poriadku a tento do 2 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o zmene č. 2 integrovaného povolenia predložiť inšpekcii na schválenie spolu s podaním žiadosti
o zmenu integrovaného povolenia. ktorej súčasfou bude konanie podľa * 3 ods. 3 písm. c) bod. 4
zákona o IPKZ.
a nahrádza sa novým znením:
Prevádzkovateľ je povinný požiadať o súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi do 2
mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia a podaf žiadosť o prehodnotenie rozhodnutia podľa
záverov o BAT do 30 dni od vydania správy o environmentálnej kontrole.
7. V časti integrovaného povolenia (II. Podmienky povolenia I A. Podmienkv prevádzkovania I
1. Všeobecné podmienky) sa póvodný text podmienkv Č. 4.1 upravuje nasledovne:
Ruší sa póvodné znenie:
Prevádzkovateľ může odoberať pitnú vodu z verejnej vodovodnej siete pre potreby prevádzky
iba na základe uzatvorenej hospodárskej zmluvy o odbere vody so správcom verejnej vodovodnej
siete.
a nahrádza sa novým znením:
Prevádzkovateľ může odoberať pitnú vodu z verejnej vodovodnej siete pre potreby prevádzky,
pňemyselnú a horúcu vodu pre prevádzkové účely iba na základe uzatvorenej hospodárskej zmluvy
o odbere vody.
8. V časti interovaného povolenia (11. Podmienkv povolenia / A. Podmienkv prevádzkovania /
1. Všeobecné podmienky) sa póvodný text podmicnky Č. 4.2 vvpúšt‘a. Podmienka Č. 4.3 sa
mení na 4.2.
Každú zmenu zmluvy o odbere vody je prevádzkovateľ povinný predložiť inšpekcii do 15 dní od
nadobudnutia jej platnosti.
9. V Časti integrovaného povolenia (II. Podmienky povolenia / B. Emisné limity /2. Limitné
hodnoty ukazovatel‘ov znečistenia vo vvpúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách /
2.1.3 Miesto odheru vzoriek) sa póvodný text podmienkv Č. 2.1.3 upravuje nasledovne:
Ruší sa póvodné znenie:
Miesto odberu vzoňek:

a.) vypúšťaná odpadová voda
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bývalý rozdel‘ovací objekt na odtoku
b.) podzemná voda
sonda č. 21, na území prevádzky
a nahrádza sa novým znením:
Miesto odberu vzoriek:

a.) vypúšt‘aná odpadová voda
bývalý rozdel‘ovací objekt na odtoku
b.) podzemná voda
NV-I (referenčný vrt)
NV-2 (indikačný vrt)

10. V časti inte2rovaného povolcnia (II. Podmienky povolenia I B. Emisně Iimity/ 3.
Podmienky pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi) sa póvodný text podmienky Č. 3.2
upravuje nasledovne:
Ruší sa pövodné znenie:
Pri skladovaní, zhromažd‘ovaní a preprave nebezpečných odpadov prevádzkovatel‘ postupuje v
súlade s platnými predpismi odpadového hospodárstva vrátane vypracovania opatrení pre prípad
havárie.
a nahrádza sa novým znením:
Pri zhromažďovaní nebezpečných odpadov prevádzkovateľ postupuje v súlade s platnými
predpismi odpadového hospodárstva.
11. V časti inte2rovaného povolenia (II. Podmienky povolenia I B. Emisně limity! 3.
Podmienky pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi) sa podmienka Č. 3.4 doplňa nasledovne:
Podľa 8 ods. 2 písm. c) bod 2 zákona o IPKZ inšpekcia súhlas na zneškodňovanie odpadov
činnosťou podľa položky DS (biologická úprava) uvedenej v prílohe Č. 3 zákona č. 223ĺ2001 Z. z.
o odpadoch pre odpad katalógového čísla 19 07 02 „Priesaková kvapalina zo skládky odpadov
obsahujúca nebezpečné látky“. Súhlas sa určuje na dobu určitú s platnost‘ou na 5 rokov od
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Platnosť súhlasu inšpekcia predlži a to aj
opakovane, ak nedójde k zmene skutočnosti, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie súhlasu a ak
prevádzkovateF doručí inšpekcii žiadosť o predlženie súhlasu najneskór tri mesiace pred skončením
jeho platnosti.
dopÍňa nová veta:
V prevádzke je povolené ročne zneškodniť maximálne 7500 ton tohto odpadu“.
12. V časti inteErovaného povolenia (II. Podmienky povolenia I B. Emisně limity! 3.
Podmienky pre naldadanie s nebezpečnými odpadmi) sa póvodný text podmienky Č. 3.5
upravuie nasledovnc:
Ruší sa póvodné znenie:
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Prevádzkovatel‘ je povinný požiadat‘ príslušný okresný úrad o vydanie súhlasu podl‘a 97 ods. 1.
písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ak zhromažd‘uje v prevádzke väčšie množstvo ako 1
tona nebezpečných odpadov.
a nahrádza sa novým znením:
Dodržiavať podmienky rozhodnutia Okresného úradu Bratislava č. OÚ-BÁ-OSZP3-2016/633691/DÁD/III zo dňa 11.10.2016, ktorým bol prevádzke udelený súhlas podra * 98 ods. I písm.
g) zákona o odpadoch na zhromažd‘ovanie nebezpečných odpadov.
13. V časti inte%rovaného povolenia (II. Podmienky povolenia I F. Opatrenia na
predchádzanie havárií a na ohmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa
situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky) sa návodný text podmienkv Č. 4. upravuje
nasledovne:
Ruší sa póvodné znenie:
Pri zistení úniku nebezpečných látok, ku ktorému může důjsť pri akejkoľvek činnosti, v prípade
možnosti použitia, únik okamžite zasypať sorpčným materiálom. Nasiaknutý kontaminovaný
materiál zozbierat‘ do nádoby, uložit‘ v sklade nebezpečných odpadov a označiť identifikačným
listom nebezpečného odpadu. Zabezpečit‘ jeho zneškodnenie oprávnenou osobou v zariadení na to
určenom.
a nahrádza sa novým znením:
Pri zistení úniku znečisťujúcich látok, ku ktorému může důjsť pri akejkoľvek činnosti, v prípade
možnosti použitia, únik okamžite zasypať sorpčným materiálom. Nasiaknutý kontaminovaný
materiál zozbierať do nádoby, uložíť v sklade nebezpečných odpadov a označiť identiflkačným
listom nebezpečného odpadu. Zabezpečiť jeho zneškodnenie oprávnenou osobou v zariadení na to
určenom.
14. V časti inteErovaného povolenia (II. Podmienky povolenia I F. Opatrenia na
predchádzanie havárií a na obmedzcnie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúcc sa
situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky) sa návodný text podmienky Č. 5. upravuje
nasledovnc:
Ruší sa póvodné znenie:
V prípade úniku nebezpečných látok voFne na terén, kontaminovanú Zeminu na základe výsledkov
hydrogeologického pdeskumu miery a rozsahu kontaminácie dotknutého územia vykonaného
oprávnenou osobou podl‘a všeobecne záväzných právnych predpisov odstrániť a nahradit‘ čistou
zeminou.
a nahrádza sa novým znením:
V prípade úniku znečisťujúcich látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu na základe výsledkov
hydrogeologického pdeskumu miery a rozsahu kontaminácie dotknutého územia vykonaného
oprávnenou osobou podl‘a všeobecne záväzných právnych predpisov odstránit‘ a nahradit‘ čistou
zeminou.
15. V Časti inteErovaného povolenia (II. Podmienkv povolenia / I. Požiadavky na spósob
a metódy monitorovania prevádzky a údaie. ktoré treba evidovať a poskytovat‘ do
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informačného systému I 2. Monitorovanie vůd/ 2.2. Kontrola nriemvseInch odnadovtch vbd
a podzemných vód) sa póvodný text podmienky Č. 2.2.1 upravuje nasledovne:
Ruší sa póvodné znenie:
Monitorovat‘ množstvo a ukazovatele znečistenia vypúšt‘anej odpadovej vody z Čov podl‘a tabuľky
Č. 4 integrovaného povolenia a monitorovať kvalitu podzemných vňd podľa tabuľky Č. 6.
integrovaného povolenia.
Tabuľka Č. 6
Podzemná voda
Ukazovatel‘
Početnost‘
2 X ročne
CHSKc
2 x ročne
RL5
2 x ročne
RLi
2 x ročne
CU
+
NH4
2 x rocne
2xročne
NEL
2 x roČne
AOX
a nahrádza sa novým znením:
Monitorovať množstvo a ukazovatele zneČistenia vypúšťanej odpadovej vody z Čov podl‘a tabul‘ky
Č. 4 integrovaného povolenia. Monitorovaf kvalitu podzemných vód podľa tabuľky Č. 6
integrovaného povolenia:
Tabuľka Č. 6
Podzemná voda
Ukazovatel‘
Početnosť
pR
2 x ročne
2 x roČne
el. vodivosť
2 x roČne
CHSKc
CU
2 x roČne
÷
NH4
2 x rocne
2 x roČnc
AOX

16. V časti inteErovaného povolenia (II. Podmienky povolcnia / I. Požiadavky na spósob
a metódy monitorovania prevádzky a údajeg ktoré treba cvidovať a poskytovať do
informačného systému / 2. Monitorovanie vódI 2.2. Kontrola priemyselných odpadových vód
a podzemných vód) sa póvodný text podmicnky Č. 2.2.2 upravuic nasledovne:
Ruší sa póvodné znenie:
Miesto odberu vzoňek:

a.) vypúšt‘aná odpadová voda
bývalý rozdeľovací objekt na odtoku
b.) podzemná voda
sonda č. 21, na území prevádzky

a nahrádza sa novým znením:
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Miesto odbeni vzodek:

a.) vypúšt‘aná odpadová voda
bývalý rozdel‘ovací objekt na odtoku
b.) podzemná voda
NV-l (referenčný vrt)
NV-2 (indikačný vrt)

17. V časti integrovaného povolenia (II. Podmienky povolenia I 1. Požiadavky na spósob
a mctódy monitorovania prcvádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovat‘ do
informačného systému ‚ 7. Podávanie správ) sa póvodnÝ text podmienky Č. 7.3. vypúšt‘a.
Podmienky Č. 7.4 7.8 sa menia na 7.3 7.7.
—

—

PrevádzkovateFje povinný predkladaf inšpekcii výsledky meraní a rozborov vypúšt‘aných vód v
písomnej príp. elektronickej forme každoročne za uplynulý kalendámy rok v termíne najneskór do
31. januára nasledujúceho kalendárneho roka spoločne so správou z monitoringu podzemných vód.
Ostatné podmienky povolenia č. 3394-28012/37/2013/Kucĺ370212306/ZS zo dňa
21.10.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosf dňa 15.11.2013 v znení jeho zmien a doplnkov pre
prevádzku „Cistiareň odpadových vód“, prevádzkovateľa Duslo, a. s., Administratívna budova,
ev. Č. 1236, 927 03 Saľa, zostávajú n e z m en e n é a toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú
súčast‘.

Odóvodnenie
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
odbor integrovaného povol‘ovania a kontroly (d‘alej 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 neskoršich predpisov a podľa 32 ods. (1) písm.
a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a na základe konania
vykonaného podľa
3 ods. (3) písm. c) bod Č. 4. zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (d‘alej len „zákon o správnom konaní“) vydáva
zmenu č. 5 integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateFa Duslo, a. s.,
Administratívna budova, ev. Č. 1236, 927 03 Saľa, ICO 35 826 487 zaregistrovanej pod č.
14019/OIPKI2O17/Faš dňa 03.05.2017.
Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že táto svojou
formou a obsahom vyhovuje požiadavkám podFa * 7 zákona o IPKZ a písomne upovedomila
účastníkov konania adotknuté orgány o začatí konania listom Č. 5337-18585/37/2017/Faš /Z5 zo
dňa 07.06.20 17. Súčasne určila lehotu pre pripomienky a námietky účastníkov konania, dotknutých
orgánov a informovala o možnosti nazriet‘ do žiadosti. Vzhl‘adom na to, že nejde o podstatnú zmenu
v činnosti prevádzky podFa
2 písm. j) zákona o IPKZ, inšpekcia v konaní o zmene č. 5
integrovaného povolenia upustila od úkonov podľa 11 ods. (7) písm. a), b), c) a d). V lehote 30
dní určenej inšpekciou sa k vydaniu zmeny integrovaného povolenia účastníci konania a dotknuté
orgány nevyjadňli.
Inšpekcia v pňebehu konania nezistila dóvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny
integrovaného povolenia. Dóvodom žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia je zmena
monitorovania podzemných vód a zmena monitorovacích ukazovatel‘ov podzemných vód na
základe Záverečnej správy. Predmetom tejto žiadosti je aj schválenie aktualizovaného
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prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov. Inšpekcia rozhodla v rozsahu
monitorovania množstva a ukazovatel‘ov znečistenia vypúšťanej odpadovej vody z COV na základe
záverečnej správy monitoringu podzemných vůd v okolí prevádzky Cistiame odpadových vůd z
januára 2017, vypracovanej spoločnosťou SENSOR, spol. s r.o. Nakol‘ko predmetom zmeny
integrovaného povolenia nie je zmena činnosti ani zmena rozsahu činnosti podľa zákona Č. 24/2006
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov táto
zmena nebola posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
Povol‘ovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá
významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol
požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povol‘ovacieho procesu.
Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene integrovaného povolenia preskúmala
žiadosť podl‘a zákona o IPKZ a podľa vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým
toto postavenie vyplýva z * 9 zákona o IPKZ zistila, že sů splnené podmienky podľa zákona o
IPKZ a zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povol‘ovania a rozhodla tak,
ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa * 53 a 54 zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov možno podat‘ na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát
životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01
Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi
konania.
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne
právoplatnost‘, jeho zákonnosť může byt‘ preskúmaná súdom.

Ing. Jozef ászka
riaditel

Doručuje Sa:

4JISLk*b

Účastníkom konania:
L Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 92703 Saľa
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Magistrát hlavného mesta, Primaciálne nám. 1, P.O.BOX 192,
81499 Bratislava
-

Dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám po nadobudnutí právoplatnosti:
3. Okresný úrad v Bratislave, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05
Bratislava 3

