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SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTN
ÉHO PROSTRED[A
Inšpektorát životného prostredia Bra
tislava
Stále pracovisko Nitra
Maňánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č. 1264-2002/2018/Čás/370710105/Z23

Nitra 22.01. 2018

Rozhodnutie nodobudio
právoplatnosfdňom;.,
Dňa: A)?Podpis

Yv..?

ROZRODNUTIE
NI

r

Slovenská inšpekcia životného prostre
dia, Inšpektorát životného prostredia
Bratislava, Stále
pracovisko Nitra, Odbor integrovan
ého povoľovania a kontroly (d‘a
lej
len
‚Inšpekcia“), ako
príslušný orgán štátnej správy pod
ľa * 9 ods. 1 písm. c) a 10 zákona
č.
525
/20
03 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životné pro
stredie a o zmene a doplnení niek
torých zákonov v znení
neskorších predpisov a podl‘a 32
ods. I písm. a) zákona č. 39/2013
Z.
z. o integrovanej prevencii
a kontrole znečisfovarňa životného
prostredia a o zmene a doplnení
niek
torých zákonov v znení
neskoršich predpisov (d‘alej len
‚.zákon o IPKZ“) na základe píso
mného vyhotovenia žiadosti
Č. SHE-195/2017 zo dňa 06. 11.2017
prevádzkovateFa Bekaert Hlohovec,
a. s., Mierova 2317,
920 28 Hlohovec, IČO: 36 234
052 (d‘alej len ‚prevádzkovate
F“)
,
doručenej Inšpekcii dňa
08. 11. 2017 vo veci zmeny Č. Z23
integrovaného povolenia v súvislosti
so zmenou v prevádzke
z dóvodu konania vykonaného pod
řa * 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zák
ona o IPKZ v súčiimosti s 17
ods. I písm. d) zákona č. 137/2010
Z. z. o ovzduší v zneni neskorších
predpisov (ďalej len „zákon
o ovzduší“), podľa 19 ods. I zák
ona o IPKZ a podľa zákona č. 71/
1
967
Zli o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších
predpisov (d‘alej len „zákon o sprá
vnom konaní“)

mení a dopÍňa integrov
ané

povolenie

vydané rozhodnutím č. 4558ĺO
lPK-1302/06-Mz,Ve/370710105
zo dňa 11. 08. 2006, ktoré
nadobudlo právoplatnost‘ dňa 31. 08.
2006 v znení neskorších zmien
a doplnení:
Čj. I 129-14490/37/2007/Gaj/37071
0105fU1 zo dňa 14. 05. 2007
čj. 1 129-29023/37/2007/Gaj/37071
0105/Z2 zo dňa 11. 09. 2007
čj. 1899 -1017/37/2008/Gaj/3707101
05/Z3 zo dňa 15. 01. 2008
Čj. 436-19568/37/2008/Sta,Gaj/37071
0105/Z4 zo dňa 10. 06. 2008
čj. 1899-381 17/37/2008/Gaj/3707101
05/Z5 zo dňa 01. 12. 2008
Čj. 390-5425/37t2009/Sta,Gaj/3707
10105/Z6 zo dňa 14. 04. 2009
Čj. 10374-6430/37/2010/Gaj/37071010
5/Z7 zo dňa 04. 03. 2010
č.j. 6482-2176t37/2OI2ĺGaj/ĺ370710
105/Z8 zo dňa 12. 01. 2012
Č.j. 8735-12124/37/2013/Pro/37071010
5/Z9 zo dňa 06. 05. 2013
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07. 2013
č.j. 3123-16832/37/2013/Pro/370710105/Z11 zo dňa 02.
20 dňa 30. 07. 2014
č.j. 363 1,4776-21795/2014/Kn, Čás/370710105/Z12, Z14-SP
15. 01. 2015
čj. 362-449/2015/Čás/370710105/Z13-KR zo dňa
OdS zo dňa22. 04. 2015
čj. 1095. 2556-11450/2015!Čás/370710105/Z15-SkP,Z16dňa 07. 10. 2015
č.j. 5254-28666/201 5/Čásĺ37071 01 05/Z1 7-SP,KR zo
27. 10. 2015
č.j. 6169-31499/2015/Jak!370710105/Z18-SP zo dňa
dňa 16. 02. 2016
čj. 493-5237/2016/Čás/370710105JZ19-SP ZO
07. 2016
čj. 4645-21182/2016/Čásĺ370710105/Z20 ZO dňa 04.
P, Z22 ZO dňa 07. 04. 2017
Č.]. 267L2802-1 1370/201 7/Jak,Cásĺ370710105ĺZ21-S
bota povolená čhmosf v prevádzke:
(ďalej len „povolenie“ resp. ‚.rozhodnutiel, ktorým
„Výroba a súvisiace činnosti“
Č. 1 k Zákonu o IPKZ pod bodorn:
kategorizovanej v Zoznarne priemyselných čimosti v Prílohe
Spracovanie železných kovov:
2.3.
kovov so spracúvaným množstvom
c) nanášanie ochranných povlakov z roztavených
väčším ako 2 t surovej ocele za hodinu,
elektrolytických alebo chemických
Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou
2.6.
m3
postupov, ak je objem používaných vaflí väčší ako 30

pre prevádzkovateľa: Bekaert Híohovec, a. s.
Mierová 2317, 920 28 Hlohovec
sídlo:
36 234 052
IČO:
nasledovne:
I.

(vypracovaný EKOCONSULT-enviro, a.s.,
V povolení sa za odsek bg) konČiaci textorn
dňa 24. 01. 2017).“ vkladá nový odsek bh) v znení:
„bh) v oblasti ochrauy ovzdušia:
17 ods. I písm. W zákona
podľa * 3 ods. 3 písm. a) bod 4. Zákona o IPKZ v súČinnosti s
vých
udel‘uje súhlas na vydanie zmeny Súboru technicko-prevádzko
o ovzduší
len „STPPaTOO“)
parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej
činnosti vypracovaného
BEKAERT HLOHOVEC, a.s., Výroba a súvisiace
ičovou dňa 06. 11.2017,“
EKOCONSULT-enviro, as. a schváleného Ing. Blankou Lackov

—

—

—

2.

rovania prevádzky a údaje,
V povoleni v časti I. Požiadavky na spósob a metódy monito
sa v bode 9. Podávanie
ktoré treba evidovat‘ a poskytovať do informačného Systému
správ vkladá nový odsek 9.7 v znení:
dnutia právoplatnosti
„9.7 PrevádzkovateY v lehote do I mesiaca odo dňa nadobu
01. 2018 predloží
rozhodnuna Č. 1264-2002/2018/Čás/370710105/Z23 ZO dňa 22.
ený STPPaTOO.“
Okresnému úradu Hlohovec, štátnej správe ochrany ovzdušia schvál

povolenia vydaného
Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súěasť integrovaného
08. 2006, ktoré nadobudlo
rozhodnutím č. 4558/OIPK-1302/06-Mz,Ve/370710105 zo dňa 11.
v prcvádzke „Výroba
právoplatnost‘ dila 31. 08. 2006, ktorýrn hola povolená činnost‘
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a súvisiace činnosti“ v zneni neskorších zmien a doplnení
a ostatně jeho podniienky
zostávajú v platnosti.

Odóvodnenie
Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podl‘a
* 9 ods. 1 písm. c) a 10 zákona
Č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostre
die a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podFa 32 ods.
1 písm. a) zákona o IPKZ,
na základe žiadosti Č. Sl-JE- 195/2017 zo dňa 06. 11. 2017 prevád
zkovateľa Bekaert Hlohovec,
a. s., Mierova 2317, 920 28 Hlohovce, iČo: 36 234 052 domčenej
Inšpekcii dňa 08. 11. 2017
a konania vykonaného podľa 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ v
súčitmosti s * 17 ods. 1
písm. d) zákona o ovzduší vo veci zmeny Č. Z23 integrovaného povole
nia v súvislosti so zmenou
v prevádzke z dóvodu udelenia súhlasu na vydanie zmeny súboni
tcchnicko-prevádzkových
parametrov a technicko-organizaČných opatrení BEKAERT
HLOHOVEC, a.s., Výroba
a súvisiace činnosti vypracovaného EKOCONSULT-enviro, a.s.
a schváleného Ing. Blankou
Lackovičovou dňa 06. 11. 2017, podFa
19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom
konaní mení integrované povolenie pre prevádzku „Výroba a súvisia
ce činnosti“.
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 neskorškb
predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie.
položky 171 a Sadzobníka
správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodl
ieha spoplatneniu podfa tohto
zákona.
Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhoto
venia žiadosti Inšpekcii.
Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh
zistila. že je žiadosf úplná,
obsahuje všetky polrebné doklady na spol‘ahlivé posúdenie, a preto
podl‘a
11 ods. S písm. a)
zákona o IPKZ upovedomila listom Č. 8000-36788/2017/Čás/3707
10105/Z23 zo dňa 24. I L 2017
prevádzkovateľa. účastníka konania a dotknutý orgán o začatí správn
eho konania vo ved zmeny
integrovaného povolenia a určila 30-dňovú lehotu na uplatnenie
svojich pripomienok a námietok.
Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v 11 ods. 9 zákona
o IPKZ:
vydanie povolenia pre nové prevádzky,
vydanie povolenia na akúkoFvek podstatnú zmenu,
vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých
sa navrhuje uplatňovat‘ 21
ods. 7 zákona o IPKZ,
zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky
podľa 33 ods. 1 písm. a) až
e) zákona o IPKZ,
Inšpekcia v konaní o zmene povolenia yodľa 11 ods. 10 zákona
o IPKZ upustila od:
náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa 7onaoIf.
zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom
systéme integrovanej
prevencie a kontroly znečisťovariia a od zverejnenia najmenej na
15 dní stručného zhmutia
údajov a informácií o obsahu podane žiadosti poskytnutého
prevádzkovateľom,
o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podl‘a
tLQds. 5 písm. c)
zákona o IPKZ,
—

—

—

—

—

—
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zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie
a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej
verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti
a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní
podFa II ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ.
požiadania obce. ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadost‘ na svojom webovom
sídLe a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj mým v mieste obvyklým spósobom podfa
11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ.
ústneho pojednávania podľa 15 zákona o IPKZ.

Inšpekciav súlade s 11 ods. 5 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 upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo
dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, může Inšpekcia podFa * 11 ods. 6
zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pre jej uplynutím predÍžiť.
Inšpekcia d‘alej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada
o nariadeuie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predÍženej lehote. alebo ak dójde
k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú
smerovaf proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny
z účastníkov konania o dstne pojednávanie nepožiadal, Inšpekcia upustila od ústneho pojednávania.
Do žiadosti bob možné nahliadnuť na Inšpekcii.
V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadal
o predÍženie lehoty na vyjadrenie sak žiadosti.
V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podFa 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ bob
Inšpekcii dňa 22. 12. 2017 doručené vyjadrenie Okresného úradu Hlohovec, odboru starostlivosti
o životné prostredie. štátnej správy ochrany ovzdušia č. OÚ-HC-OSŽP20l7/001448 1 zo dňa
18. 12. 2017.
Vo svojom vyjadrení Okresný úrad Hlohovec uviedol, že nemá žiadne pripomienky
a námietky ku konaniu vo veci zmeny integrovaného povolenia predmetnej prevádzky.
-

Inšpekcia určila prevádzkovateľovi podrnienku do 1 mesiaca odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti tohto rozhodnutia predložit‘ Okresnému úradu Hlohovec, štátnej správe ochrany
ovzdušia schválený STPPaTOO.
Predmctom tohto povoleniaje udelenie súhlasu na vydanie zmeny STPPaTOO.
Súčasťou zrneny Č. Z23 bob konanie v oblasti ochrany ovzdušia:
podřa 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s 17 ods. 1 písm. d) zákona
o ovzduší konanie o udelenie súhlasu na vydanie zmeny STPPaTOO.

-

—

Zmena činnosti nic je uvedená v príbohe Č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov
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a posudzovanie vplyvov zm
eny činnosti na životné pro
stredie nie je súčast‘ou tejt
integrovaného povolenia.
o zmeny
Prevádzka technologickým vyb
avením a geografickou pozício
u nemá významný negatívny
vplyv na životné prostredie
cudzieho štátu. preto cud
zí
dotknutý orgán nebol požiad
o vyjadrenie, ani sa nezúčastn
aný
il povol‘ovacieho procesu
a
Inš
pekcia neuložila opatrenia
minimalizáeiu diarkového zne
na
čisťovania a cezbraničného vpl
yvu znečisťovania.
Inšpekcia listom Č. 8000-4164
6/2Ol7ĺČás!3707}01051Z23
zo dňa 11. Oh 2018 dala podľa
33 ods. 2 zákona o správnom
konaní poslednú možnosť vše
tký
m
účastníkom konania vyjadriť
k podkladom rozhodnutia i k
sa
spósobu leh zistenia pred vyd
aním rozhodnutia v lehote do
dňa doručenia písomnosti.
2 dní odo
V určenej lehote žiadny účastn
ík nezaslal svoje vyjadrenie.
Inšpekcia preskúmala predlo
ženú žiadost‘ a ostatně podkla
dy rozhodnutia a dospela k
že navrhované riešenie zodpov
záveru,
edá najlepšej dostupnej tec
lm
ike a splňa požiadavky
ustanovené v predpisoch
a kňtériá
upravujúcich konania, ktoré
boll súčasťou integrovanéh
lnšpekcia na základe preskú
o
pov
ol‘ovania.
mania -a zhodnotenia predlo
ženej žiadosti, dokladov
dotknutého orgánu a vykona
a
vyj adrení
ného konania zistila sta
v a zabezpečenie prevádzky
zhodnotenia celkovej úrovne
Z hľadiska
ochrany životného prostredia
podFa zákona o IPKZ a roz
ako je uvedené vo výrokovej
hodla tak,
časti rozhodnutia.

Pou čen je
Proti tomuto rozhodnutiu
podľa 53 a 54 správneho
zákona možno podat‘ na Slo
inšpekciu životného prostredia
venskú
, Inšpektorát životného pro
stre
dia Bratislava, Stále pracov
Odbor integrovaného povoľo
isko Nitra,
vania a kontroly, Mariánska
dolina 7, 949 01 Nitra odv
dní odo dňa doručenia písom
olanie do 15
ného vyhotovenia rozhodnut
ia účastníkovi konania.
Ak toto rozhodnutie po vyč
erpaní prípustných riadnych
opravných prostriedkov nad
právoplatnost‘, jeho zákonnosť
obudnc
móže byť preskúmaná súd
om.

7 k1

RNDr. Katarína Píllajová
vedúca Stáleho pracoviska
Nitra
IŽP Bratislava
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Doručuje Sa:
Úěastníkom konania:
231?, 920 28 Hlohovec
L Bekaert Hbhovec, a.s., Mierová
Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
2. Mesto Hlohovec, M. R.
Dotknutému orgánu:
(po nadobudnutí právoplatnosti)
Odbor
3. Okresný úrad Hlohovec,
92001 Hlohovec
štátna správa ochrany ovzdušia
-

starostlivosti

o

životné

prostrcdie,

Jarmoěflá

3,

