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

Číslo: 8585-3420/37/201 8/HeW37001 06 14/Z2-SP

Bratislava 13.02.2018

LJ!JY)

ROZHODNUTIE
SLovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava.
odbor integrovaného povoFovania 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 doplneni niektorých zákonov v zneni neskoršícb prepisov a podfa 32
ods. (1) písm. a) zákona Č. 39/20 13 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení niektoiýeh zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na
základe konania vykonaného podFa 3 ods. (3) písm. b) bod Č. 3.. písm. c) bod Č. 9 a ods. (4)
68 a 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
zákona o IPKZ v súčinnosti s
a stavebnom podadku v zneni neskoršich predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), zákonom Č.
364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a zákona č. 71 / 1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov (d‘alej len „zákon o správnom konaní“) vydáva
zmenu

integrovaného

povolenia,

ktorou meni a dopÍňa rozhodnutie Č. 8614-19036ĺ37/2Ol5ĺHeg/370010614 zo dňa 29.06.2015,
ktoré nadobudlo právoplatnosf dňa 7.9.2015 v znení neskorších zmien (ďa]ej len ‚integrované
povolenie“), ktorým bola povolená Činnosť v prevádzke
„Čistiareň odpadových vód“
(d‘alej len ‚.prevádzka“),
Povolenie sa vydáva pre prevádzkovatel‘a:
Obchodné meno:
Sídlo:
Identifikačné Číslo organizácie:
Variabilný symbol prevádzky:

Volkswagen Slovakia, a. s.
J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava
35 757 442
370010614
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Súčast‘ou konania o vydanie zmeny Č. 2 integrovaného povoleniaje:
v oblasti povrchových vód a podzemných vód:
-

podl‘a * 3 ods. (3) písm. b) bod Č. 3 zákona o IPKZ
konanie o povolenie na
uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby a na jej
uvedenie do prevádzky,
—

v oblasti odpadov:
-

-

podľa 3 ods. (3) písm. e) bod č. 9 zákona o IPKZ konanie o vydanie vyjadrenia k
výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii v
stavebnom konaní, ak sa neuskutočnilo územné konanie k výstavbe týkajúcej sa
odpadového hospodárstva,
—

podl‘a 3 ods. (4) zákona o IPKZ ak ide o integrované povol‘ovanie prevádzky, ktoré
vyžaduje povolenie stavby alebo zmenu stavby, je súčasťou konania aj stavebné konanie,
konanie o zmene stavby pred dokončením a konanie o povolení terénnych úprav podľa
osobitného predpisu, inšpekcia v súčinnosti s 68 stavebného zákona, 3 ods. (3) písm. b)
bod č. 3 a písm. c) bod č. 9 zákona o IPKZ a * 26 vodného zákona vydáva povolenie na
stavbu:
—

povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením
„Modernizácia čistiarne odpadových vód Volkswagen Slovakia, a.s.“
v rozsahu podľa PD na stavebné povolenie vypracovanej spracovatel‘om Ing. Ľubošom Hollým
autorizovaný stavebný inžinier, BANSKE PROJEKTY, s. r. o., Miletičova 23, 821 09
Bratislava, z októbra 2017, zákazkové číslo: 1426-426 BP:

—

stavebník:
v katastrálnom území:
umiestnenom naparc. Č.:
ku ktorým má stavebník:
charakter stavby:

Volkswagen Slovakia, a. s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava
Bratislava Devinska Nová Ves
2785/l, 2785/8, 2785/10 registra „C“ (zastavané plochy
a nádvoda, ostatné plochy)
vlastnícke právo na základe LV Č. 1993
2223 Miestne kanalizácie
—

Objekty, ktoré sú predmetom zmeny:
SO 203
SO 205
SO 209

Nádrže 5. linky biologického čistenia
Vonkajšie prepojovacie potrubia
Vonkajšie osvetlenie

PS 03

Biologické čistenie

(nový SO)
(nový SO)
(nový SO)
(nový PS)
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Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o pňestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (d‘alej len
„zákon o správnom konaní“), vydáva zmenu č. 2 integrovaného povolenia na základe žiadosti
prevádzkovateľa Volkswagen Slovakia, a. s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava, ICO: 35 757 442,
doručenej inšpekcíi dňa 20.10.2017 pre prevádzlai „Čistiareň odpadových vód“. Nakorko
nejde o podstatnú zmenu podľa 2 ods. (2) písm. j) zákona o IPKZ sa správny poplatok podľa
položky 171a zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
neuhrádza.
Inšpekcia preskúmala žiadosť a v súlade s ustanovením
11 zákona o IPKZ oznámila
účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom Č. 8585-39455/37/201 7/Heg/
Z2-SP zo dňa 13.12.2018 začatie konania. Podľa
11 ods. (5) písm. a) zákona o IPKZ
inšpekcia v upovedomení o začatí konania určila účastníkom konania a dotknutým orgánom 30
dňovú lehotu na vyj adrenie od doručenia upovedomenia.
Inšpekcia v súlade s 11 ods. (10) zákona o IPKZ upustila od:
zverejnenia žiadosti,
zverejnenia výzvy a informácií,
požiadania obce o zverejnenie výzvy a informácií
náležitostí žiadosti.
-

-

-

-

V lehote 30 dní určenej inšpekciou sa k vydaniu zmeny integrovaného povolenia
účastníci konania a dotknuté orgány nevyjadňli.
Vzhl‘adom na to, že žiadny z účastníkov konania nepožiadal o nariadenie ústneho
pojednávania, inšpekcia upustila od nariadenia ústneho pojednávania podľa
11 ods. (10)
zákona o IPKZ.
Účastníci konania a dotknuté orgány štátncj správy, ktorí nemali pripomienky
k predložcnej projektovej dokumcntácii:
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave v stanovisku č. KRHZ-BA
OPP-201 7/000038 zo dňa 14.11.2017.
Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves vo vyjadrení č. 16181/2811/20170RE zo dňa
10.11.20 17.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto v stanovisku č.
HZP/17891/2017 zo dňa 27.10.2017.
SVP, a.s., Bratislava vo vyjadrení Č. CS SVP OZ BA 1157/2017/3 zo dňa 27.10.2017.
—

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy, ktorí sa vyjadrili k predloženej
projektovej dokumentácii:
Odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. k projektovej dokumentácii stavby č.
3370/1/2017 zo dňa 6.11.2017 citované vo výrokovej časti rozhodnutia.
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia podľa vyj adrenia orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva Č. OU-BA-OSZP3-2017/101479/CEM/IV zo dňa 15.11.2017
citované vo
výrokovej časti rozhodnutia.
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia podľa vyjadrenia orgánu štátnej vodnej správy č.
OU-BA-OSZP3-2017/101253/BRM/IV-vyj zo dňa 4.12.2017
citované vo výrokovej Časti
rozhodnutia.
—

—

—
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pdernyselných OV (17.2)

900 rn3

PS 03— Biologické čistenie:
Denitrifikačné nádrže (18.1, 18.2,18.3, 18.4.,
19.1,19.2,19.3):
Nitriňkačné nádrže (20.1,20.2,20.3, 20.4
21.1,21.2,21.3, 21.4):
Dosadzovacie nádrže (22.1,22.2):
Regeneračná nádrž (21,5):

6x90 rn3, Ix 180 rn3
8x356 rn3

2x685 rn3
Ixl000 rn3

PS 04— Kalové hospodárstvo:
Gravitačná predzahusťovacia nádrž (29.1.29.2) 2x265 rn3
1x35 m3
Nádrž na biologický kal (30.1)
1x35 m3
Nádrž na chemický ka] (30.2)
Zmiešavacia nádrž kalu (30.3)
1x90 m3
2x10 m3
Nádrž na sk]adovanie síranu železitého
(35.1,35.2)
Vápenné silo
I x5 m3

Časť 11. Podmienky povolcnia, písm. I. Požiadavky na spósob a metódy monitorovania
prcvádzky a údaje, ktoré treba evidovat‘ a poskytovať do informačného systému, bod č.
7.1 a bod č. 7.4 sa nahrádza nasledovným znením:
7.1

7.4

Prevádzkovateľ je povinný zbierať. spracovávaf a vyhodnocovať údaje a informácie
určené v povolení a v zákone č. 205/2004 Z.z, o zhrornažďovaní. uchovávaní a šírení
informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov každoročne za predchádzajúci rok oznamovat‘ údaje do 31.5. v
písomnej a v elektronickej forme do národného registra znečisťovania (SHMU).
Prevádzkovatel‘ je povinný podávať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za
obdobie predchádzajúceho kalendámeho roka inšpekcii a pdslušnému okresnému úradu
do 28. febwára nasledujúceho roka.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 8614-19036/37/2015/Heg/370010614 zo
dňa 29.06.2015. ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.9.2015 zostávajú nezmenené. Toto
rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteFnú súčasť.

Odóvodnenie

Inšpekcia ako prísíušný 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
32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/20 13 Z. z.
v znení neskoršíeh predpisov a podľa
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (d‘aíej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa 3
ods. (3) písm. b) bod č. 3., písm. c) bod č. 9 a ods. (4) zákona o IPKZ v súčinnosti s 68 a
120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnorn poriadku v znení neskorších
predpisov (ďalej len .‚stavebný zákon“), zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona
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11 Čerpacia stanica chemického kalu
12 Nádrž zachytených olejov
14.1, 14.2 Zľab strojne stieraných hrablíc
15.1,15.2 Lapač piesku
16 Cerpacia stanica splaškových odpadových vód
17.1 Zmiešavacia a vyrovnávacia nádrž splaškových a priemyselných vód
17.2 Zmiešavacia a vyrovnávacia nádrž splaškových a priemyselných vód
18.1, 18.2,18.3, 18.4 Denitrifikačné nádrže
19.1,19.2,19.3 Denitrifikačné nádrže
20.1,20.2,20.3, 20.4 Nitrifikačné nádrže
21.1,21.2,21.3, 21.4, Nitriflkačné nádrže
21.5 Regeneračná nádrž kalu
22.1,22.2 Dosadzovacie nádrže
23. Cerpacia stanica vratného kalu, prebytočného kalu a plávajúcich nečistót
25, 25a Zľab terciálneho dočistenia
26 Cerpacia stanica chemicky vyčistenej vody
27.1, 27.2 Merný objekt vyčistenej vody
28 Zásobná nádrž vyčistenej vody
29.1, 29.2 Zásobné nádrže predzahusteného biologického kalu
30.1, 30.2 Nádrže kalu
31 Cerpacia stanica filtrátu
32 Lapač štrku
34.1, 34.2 Dúchareň
35.1, 35.2 Nádrže síranu železitého
36. Kalové polia
2.3 Projektovaná kapacita hlavných technologických zariadení:
PS 01 Predčistenie priemyselných odpadových vád:
Lapač piesku (2)
4 m3
Odlučovač kalu a oleja (4.1,4.2)
2x108 m3
Nádrž zachytených olejov (12)
lOm3
Nádrž zachytených olejov (4d)
24 m3
CS priemyselných OV (5)
6 m3
CS priemyselných OV (4c)
3,5 m3
Zmiešavacia a vyrovnávacia nádrž POV č. 1(6.1)
972 m3
Zmiešavacia a vyrovnávacia nádrž č. 2 (6.2)
1000 m3
Zmiešavacia a vyrovnávacia nádrž č. 3 (6.3)
1000 m3
Reakčné nádrže (7)
2x1 12 m3
Zrážacia nádrž (8)
52 m3
Flokulačná a usadzovacia nádrž (9)
332 m3
CS chemicky vyčistenej vody (10)
155 m3
CS chemického kalu (11)
32 m3
—

PS 02 Mechanické prcdčistcnie splaškových odpadových vád:
Lapač štrku (32)
3 m3
Lapač piesku (15.1,15.2)
2x7 m3
Cerpacia staiňca (16)
28 m3
Vyrovnávacia a zmiešavacia nádrž splaškových a
priemyselných OV (17.1)
I 500 m3
Vyrovnávacia a zmiešavacia nádrž splaškových a
—
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2.7. Pri určovaní prostredia pre vonkajšie priestory je potrebné použiť vyhl. č 234/2014 Z
z..(novela vyhl. č. 508/2009 Z.z.) či. I ods. 2 bod 4 a 5: V príiohe Č 8 časti, B v ňadku AD
sa za slovo „Voda“ vkladajú slová „z mého zdroja ako z dažďa“. V prílohe Č, 8 časti B sa
za ňadok AD vkladá nový ňadok „Dážd“. lEZl
Sůčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní
stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zadadení
móžu ovplyvnit‘ stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
elektrické zariadenie
Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia
nachádzajúce sa v priestoroch s vonkajším vplyvom AD4 až AD8 je potrebné posúdiť v
zmysle požiadavky 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a 14 ods. 1 písm. d) zákona č.
124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrické
zadadenie nachádzajúce sa v priestoroch s vonkajším vplyvom AD4 až AD8 vykonat‘ úradnú
skúšku v zmysle 12 vyhlášky č. 508/2009 Z z. a * 14 ods.1 písm. b) a d) zákona č 124/2006
Z. z. v znení neskoršich predpisov oprávnenou právnickou osobou.
-

-

miešadlá dúchadlá
nové strojnotechnologické zariadene ČOV
Pracovné prostdedky
čerpadlá, otočný most nádrže je možné uviesť do prevádzky podľa 13 ods. 3 a 4 zákona Č.
124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a 5 ods. I nariadenia vlády SR Č. 392/2006 Z.
z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po
vykonaní kontroly po ich inštalovani. pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich
správna inštalácia a ieh správne hrngovanie.
-

-

Pred uvedením strojových zadadeni nové strojnotechnologické zariadenia Čov miešadlá,
dúchadlá, čerpadLá. otočný most nádrže do prevádzky po ich nainštalovani na mieste
používaniaje potrebné požiadať oprávnenú právnicků osobu o vydanie odborného stanoviska
v zmysle
14 ods. I písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v zneni neskorších predpisov v
nadváznosti na 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 3 92/2006 Z. z.
-

-

miešadlá, dúchadlá,
Technické zariadenie nové strojnotechnologické zariadenia Čov
čerpadlá, otočný most. nádrže sú určenými výrobkami podfa nadadenia vlády SR č. 436/2008
Z.z.. Pri uvedení na trh alebo do prevádzkyje potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.
-

—

Na nádrži Čov, vonkajšich pripojovacích potrubiach -je prevádzkovateF povinný podľa
zákona č. 364/2004 Z.z. a 3 vyhl. č. 100/2005 Z.z. vykonať skúšky tesnosti.

*

39

Časť B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pódy
v prevádzke. body č. 2.1 Clenenie prevádzky na technologické objekty a 2.3 Projektovaná
kapacita hlavných technologických zariadení sa nahrádzajú nasledovným znením:
2.1

Člencnie prevádzky na technologické objekty:

I Žľab hrablic
2 Lapač piesku
3 Merný objekt pdemyselných odpadových vód
4 Odlučovač kalu a oleja
4a Rozdeľovacia šachta
4b Rozdeľovací objekt
4c Cerpacia stanica priemyselnej odpadovej vody
4dNádrž zachytených olejov
5 Cerpacia stanka priemyselnej odpadovej vody
6.1,6.2,6.3 Zmiešavacie a vyrovnávacie nádrže priemyselnej odpadovej vody
7 Reakčné nádrže
8 Zrážacia nádrž
9 Flokulačná a usadzovacia nádrž (Klariflokulátor)
10 Čerpacia stanica chemicky vyčistenej vody
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odovzdať odpady Jen osobe oprávnenej nakladat‘ s odpadmi podľa zákona o
odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (*
2 vyhláška MZP SR Č. 366/2015 Z. z.) ak nakladá ročne v súhme s viac ako 50 kg
nebezpečných odpadov alebo viac ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku
odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendámeho roka tunajšiemu úradu, ako
pdslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho
kalendámeho roka.
2. Póvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovat‘ v mieste
jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba nevyhnutný Čas (napr. do naplnenia veľkoobjemového
kontajnera), následne sa musí odviesť k oprávnenému odberateľovi.
3. Pred zaČatím stavebných prác, póvodca odpadov predloží tunajšiemu úradu spósob
nakladania s odpadom kat. č. 1705 06- výkopová zemina má ako uvedená v 1705 05.
4. V prípade, že počas realizácie stavebných prác vznikne viac ako I t/rok nebezpečných
odpadov, požiada póvodca alebo držiteľ odpadov pred začatím stavebných prác tunajší úrad
o udelenie súhlasu podľa 97 ods. (1) zákona o odpadoch.
-

-

-

Podra * 99 ods. I písm. b) bodu č. 5 zákona o odpadoch sa orgán štátnej správy v
odpadovom hospodárstve vyjadruje i k dokumentácií v kolaudačnom konaní, t.j. vydá závázné
stanovisko. Podkladom pre vydanie záväzného stanoviska resp. k žiadosti o vyjadrenie ku
kolaudácii žiada predložiť doklady o spósobe nakladania s odpadmi zo stavby (t. j. faktúry,
vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov podľa
vyjadrenia v stavebnom povolení).
Technická inšpekcia, pracovisko Bratislava, sa v odbornou; stanovisku č 3370/1/2017 za dňa
6.11.2017 vyjadrUa nasledovne:
Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti
technických zariadeni uvádzame zistenia, pripomienky a upozomenia, ktoré je potrebné
doriešiť a odstrániť v procese výstavby:
2.1. SO 203 Elektrostavebná časť, SO 209 Vonkajšie osvetlenie STN EN 60439-1:2002,
uvedená v projektovej dokumentácii je neplatná
rozpor s SYN EN 61 439-1 (35
7107):2010. /EZ/
2.2. SO 203
Elektrostavebná časť, SO 209 Vonkajšie osvetlenie
STN 33 2000-3:2000,
uvedená v projektovej dokumentácii je neplatná rozpor s SYN 33 2000-l :2009. ĺEZ/
2.3. SO 203 Elektrostavebná časť, SO 209 Vonkajšie osvetlenie
SYN EN 60446i (33
0165):2008, uvedená v projektovej dokumentácü je neplatná rozpor s SYN EN 60445
(33 0160):2011 /EZ/
2.4. SO 203 Elektrostavebná časť, SO 209 Vonkajšie osvetlenie SYN 33 3201:2004 uvedená
v projektovej dokumentácii je neplatná rozpor s SYN EN 61936-1 (33 3201):201 I a SYN
EN 50522 (33 3201):201 1, /EZ/
2.5. SO 203
Elektrostavebná časť. SO 209 Vonkajšie osvetlenie
vyhradené technické
zadadenie nic je zaradené do skupiny rozpor s 5 a prílohou č. 1 vyhl. č. 508/2009 Z.z.
/EZ/.
2.6. SO 209 Vonkajšie osvetlenie nie je uvedené vyhodnotenie sbatovej bezpečnosti s
porovnanim skratových výkonov, skratových prúdov a skratovej odolnosti rozpor s 194
ods. 3 vyhl. č. 59/1982 Zb., v znení neskorších predpisov, SYN IEC 60 909:2003, či.
132.2.3 STN 33 2000-1:2009, SYN 38 1754:1976/a: 1984, SYN EN 61 439-1 (35
7i07):2010 a či. 434.2 SYN 33 2000-4-43:2004. /EZ/
—

—

—

—

—

—

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pňpomienka a upozomenie:
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Popis zmien stavby prcd dokončením:
Zmena stavby pred dokončením sa týka nového stavebného objektu SO 203. Riešenie
spočíva vo výstavbe nadzemnej kruhovej nádrže (nová spoločná Regenerácia pre všetky 4
linky biologického čistenia) namiesto podzemného monobloku piatej linky biologického
čistenia. Presmerovaním toku vód v jednotlivých linkách sa objem regenerácií mení na
nitrifikáciu pri zachovaní funkcie denitrifikačných nádrží. Vratný kal bude čerpaný do
spoločnej regeneračnej nádrže (nová nádrž), odkiaľ cez rozdeľovací objekt gravitačne natečie
do denitrifikačných nádrží. Prítok surovej vody na linky sa posunie do vzdialenejších
denitrifikačných nádrží. Odtok z nitrifikačných nádrží do dosadzovacích nádrží je
pdspčsobený. Zmenou stavby nedójde k zmene povoleného množstva 4 914 m3/deň pre 27
950E0.

Záväzné podmienky na uskutočnenie stavby sa menia a dopÍňajú nasledovne:
1. Stavebníkom bude Volkswagen Slovakia, a. s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava
2. Zmenu stavby pred dokončením realizovat‘ podfa PD na stavebné povolenie vypracovanej
autorizovaný stavebný inžinier. BANSKE
spracovateFom Ing. Ľubošom Hollým
PROJEKTY, s. r. o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, zoktóbra 2017. zákazkové číslo:
1426-426 BP
3. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín začatia prác na zmene stavby pred
dokončením.
4. S realizáciou zmeny stavby pred dokončením sa nesmie začat‘ skór ako to(o povolenie
nadobudne právoplatnosť ( 52 zákona č. 7 1/1967 Zb.). Toto povolenie stráea platnost‘, ak
sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnost‘.
5. Po vybudovaní stavby stavebník požiada inšpekciu o vydanie rozhodnutia o uvedení stavby
do skúšobnej prevádzky.
—

Stavebník je povinný doddať podmienky zo záverečného stanoviska MŽP SR, dotknutých
orgánov štátnej správy k povoleniu stavby a jej zmeny:

Okresný úrad Bratislava, odboj‘ starostlivosti o životné pros;rcdie, oddelenie ochrany prirody
OU-BA-OSZP3a vybraných zložiek životného prostredia podľa )jadrcnia Č.
201 7ĺ101479,CEMĺIV zo dini 15.11.20] 7 nemá námietky k predmetnej strn‘be za dodržank,
nasledovných podmienok:
1.

-

-

-

Původca stavebných odpadov je povinný dodržiavaf ustanovenia * 14 zákona č. 79/2015
o odpadoch (ďalej len zákon o odpadoch), napr.:
správne zaradiť odpad podFa platného katalógu odpadov,
zhromažd‘ovať odpady vylriedené podl‘a druhov odpadov a zabezpečit‘ jeli pred
znehodnotením. odeudzením alebo mým nežiaducim účinkom.
zabezpečit‘ spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a to jeho
pripravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý
ponúknuť na prípravu na opätovné použitie mému,
recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho
pripravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuf na recykláciu
mému,
zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečíť jeho
recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie mému,
zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo mé
zho dno tenie,
-

-

-

-
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Stanovisko inšpekeie:
Podmienky akceptujeme a boli zapracované do výrokovej časti rozhodnutia.
Na základe listu OÚ Bratislava č. OÚ-BA-OSZP3-2017/098697/KOJ/EIA-o.p. zo dňa
20.10.2017 nie je potrebné vykonat‘ proces zist‘ovacieho konania o posudzovaní vplyvov
navrhovanej činnosti alebo jej zmeny na životné prostredie.
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 a inšpekcia neuložila
opatrenia na minimalizáciu dial‘kového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisfovania.
Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistila stav
a zabezpečenie prevádzky z hl‘adiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného
prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené
alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podl‘a
zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčast‘ou zmeny integrovaného
povolenia a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu podľa * 53 a 54 zákona č. 71/1 967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov možno podaf na Slovenskú inšpekciu životného prostredia,
Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava, odbor
integrovaného povoľovania a kontroly, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného
vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných
riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnost‘, jeho zákonnost‘ móže byt‘
preskúmaná súdom.

W

Ing. Jozef Prohászka
riaditel‘
Doručuje sa:
Účastníkom konania:
1. Volkswagen Slovakia, a.s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Magistrát hlavného mesta, Pňmaciálne námestie 1, P.O.BOX
192, 814 99 Bratislava
3. SVP, š.p. OZ Bratislava, Karloveská2, 842 17 Bratislava
4. Ing. Marián Fábik projektant, Banské projekty, Miletičova 23,82 109 Bratislava
-
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5. Ing. Miloš Obert projektant, Miletičova 23,82 109 Bratislava
6. Ing. Alžbeta Kramárová- projektant, Miletičova 23,82 109 Bratislava
7. Ing. Stanislav Račan- projektant, Miletičova 23,82 109 Bratislava
8. Ing. Milan Strba- projektant, Miletičova 23,82 109 Bratislava
9. Ing. Milan Lopuchovský projektant, Miletičova 23,82 109 Bratislava
10. Ing. Ladislav SteBco projektant, Miletičova 23,82 109 Bratislava
11. Ing. Peter Hollý, projektant, Banské projekty, Miletičova 23,82 109 Bratislava
12. Ing Ľuboš Hollý, projektant, Banské projekty, Miletičova 23,82 109 Bratislava
13. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 85000 Bratislava
Dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám:
(po nadobudnutí právoplatnosti)
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom
v Bratisiave, P.O. Box 26, Ružinovská 8. 820 09 Bratislava 29
15. Okresný úrad v Bratislave, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832
05 Bratislava 3
Technická
inšpekcia, as., Zelezničiarska 18, 811 04 Bratislava
16.
17. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07
Bratislava
Devínska Nová Ves. Novoveská 2/A, 843 02
18. Spoločný stavebný úrad Bratislava
Bratislava Devínska Nová Ves
-

-

-

-

—

