SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina?, 949 01 Nitra

Č.:

vNitredňa2l. 12. 2017

5901-39287/2017/Jur,Poj/373320110/Z3

Rozhodnutie nodobudIo
I

próvop(atnosfdňom‘

i)

Dňa:

:‘iť. PQdpis:

4r

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povol‘ovania a kontroly (d‘alej len ‚Jnšpekcia“),
ako prisluŠný orgán štátnej správy podfa 9 ods. 1 písm. c) 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. 39/2013 Z. z.
v zneni neskorších predpisov a podľa
o integrovanej prevencii a kontrole znečist‘ovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“). na základe
písomného vyhotovenia žiadosti vypracovanej v júni 2017 prevádzkovateľa SK-CONT s. r. o..
Hadovce 5, 945 01 Komárno, IČO: 36 563 731, doruČenej Inšpekcii dňa 10. 07. 2017
a naposledy doptnenej dňa 21. 09. 2017 a konaní vykonaných podľa 3 ods. 3 písm. a) bod 3.
a bod 4. zákona o IPKZ, podľa 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (d‘alej len „zákon
o správnom konaní“)

mení

a

dopÍňa

integrované

povolenie

vydané rozhodnutím č. 3195-10637/37/2010/Gaj/373320110 zo dňa 06. 04. 2010, ktoré
nadobudlo právoplatnost‘ dňa 29. 04. 2010, zmcnené a doplnené rozhodnutiarni:
• Č. 2211-14331/37/2013/Pro/373320110/Z1 zo dňa 29. OS. 2013
• Č. 601-2228/2016/HLi/373320110/Z2 zo dňa 26.OL 2016
(ďalej len „povolenie‘ resp. „rozhodnutie“), ktorým hola povolená čimrnsť v prevádzke:
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„Osadenie zariadenia predúpravy, elektroforetickej linky a linky práškového farbenia,
2. etapa“
pre prevádzkovateľa: SK-CONT s. r. o.
sídlo:
Hadovce 5, 945 01 Komárno
36563731
IČO:
nasedovne:
Vo výrokovej časti povolenia sa vkladá nový odsek

1.

j)
—

j) v nasledovnom

znení:

v oblasti ochrany ovzdušia
podľa 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčimwsti s 17 ods. 1 písm. c) zákona
o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) vydáva súhlas
na zmenu používaných surovín (navýšenie množstva používaných surovín a
doplnenie nových surovin kyseliny mravčej a 2-butoXyetanolu) a zároveň vydáva
súhlas na skúšobnú prevádzku vel‘kého stacionárneho zdroja znečisťovania
ovzdušia po vykonanej zmene
podľa * 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ v súčhmosti s 17 ods. 1 písm. d) zákona
o ovzduší udel‘uje súhlas na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov
a technieko-organizačných opatreni pri prevádzke veľkého stacionárneho zdroja
znečist‘ovania ovzdušia, vypracovaného v júni 2017 spoločnost‘ou ENVICONSULT
spol. s r.o., Žilina.“
—

—

2.
V povolení v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,
A.3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky, sa znenie bodu 3.1. mení
nasledovne:
3.1. V prevádzke sa povoľuje používať suroviny, chemické a pomocné látky a materiály
v rozsahu uvedenom v nasledujúcej tabuľke:
„

p.
Č

technológi
a

proces

zloženie
chemickej látky

koncentrá
cia v %

H- vety

1.

predúprava

Odmast‘ovan
ie 1 au

hydroxid
draselný

25-50%

H302
H314

pyrofosfát
draselný K4P207

10-20%

H319

alkoholy C9-16

10-25 %

H302

2

H318

maximálne
množstvo za
rok v tonách

70,2 t

7,Ot
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dodecylbenzénsulfónan
sodny

10-20 %

14302
H315

‘

H318
—C6H4-803H

3

aktiváeia

etan 1-2- diol

10-25 %

14302

Pyrofosfát
draselný

10-20%

H3 19

Methanol

0,1-l %

14225
H331

5,00 t

14311
14301
14370
4

Zn
—fosfátovanie

dihydrogen
fosforečnan
zinočnaý

25-50%

kyselina
fosforečná

5-10%

H314

dusičnan
nikelnatý

1-2,5

H272-oxid

H400
302

H350i-kar

H341-mut.
H360d-rep
r
14372
H332tox.
14302
H315
H318
H3 17

39 t
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H400
H4 10

I

fosfát
manganatý

2,5-10%

Mn (NO3)2

1-2,5%

14272-oxid

25-50 %

H272-oxid

Aditívum do vodný roztok
fosfát.
L anorg.solí s obs.
dusitan sódny
roztoku

1115 t

1430 1-tox
H400

Fenitrát

6

25-50%

14314

0,5 t

H272
7

NaOH

25-50%

14314

8

Destiláty
(ropné),
hydrokrakované

5 0-100%

14304

0,8 t

Ľahké
(odpeňovač)

9

E]ektrofore
tické
lakovanie

KTL farbenie
rnáčanim

pigmentová
pasta:‘

1 -metoxy-2-prop
ano]
10

2,5-25%

dioctyltin oxide
1-butoxypropán2-ol

H361d
14372

1-5%

14315
143 19

15%

H226
14336

maltovina
(živica):2
1 -phenoxypropa
n-2-ol
Poly[oxy(methyl

3,01

1-15%

H319

70 I
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-1,2-

1-5%

I Ff317

<25%

H400

200 t

ethanediyl)], a-(
methylphenyl)-w
hydroxy

-

alkoholy Cl 1-14
11

Rozpúšťadto
(aditivum)

1-phenoxypropa
n-2-ol

25-35%

H319

Í t

Rozpúšt‘adlo

lmetoxy-2propa
nol

99,55%

H223

1,5 t

(aditívum)
1:

Ff336

udržiavanie
pH
(aditivum)
.

kyselina octová

10-25%

H226

12 t

Hi14

‘

H3 18
Prídavná
látka

Kyselina
amidosírová

99,9%

Ff3 15
Ff319

.

0,5t

Ff412
Aditivum

Butoxyetanol

tOO%

aditivum

Kyselina
mravčia

?25 <36 %

H3 14
Ff318

Rozpúšt‘adlo

2- butoxyetanol

>95 %

H302

1,5 t

Ff332

6,0 t

2,16t

Ff315
H3 19
18

Biocídna
látka

Bronopol

20%

Ff3 18

oktitinón

5%

Ff3 I 7
Ff400

1,5 t

Ff412

19

práškové

nanášanie
práškovej

polyesterová

Farby
róznych

-

130 t
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1dtieňov

farbenie

farby

farba

Neutralizač
ná stanica

nastavenie
pR lúhom

Hydroxid sodny

NaOH

1,7 t

21

Vápeimý hydrát

Ca (OH)2

18,0 t

22

Kyslá čistiaca
látka

zmes
kyselin

20

fl,

Kj

37/38-41

55%

Zásaditý čistiaci
prostriedok

nastavenie
pH
kyselinou

23

NaOH
15%

1,5 t

R34,35. 22
1,5 t

Na2SiO3
5%

Kyselina
chlorovodíková

24

30-35 %

P1290

35,0 t

H314
P1335

koagulácia

Polychlorid
hlinitý

26

Uokulácia

Kationový
organ. polymér
Polydiallyldimet
hyl
I

emulgácia

27

15,0

40%

25

-

Nie sú

1,0 t

Nic sú

0,4 I

ammoniumchlor
id
Polydialyldimet
hyl
ammóniumchlor
id

28

výroba
deml-vody

viazanie Ca
a Mg vo vode

Kyselinalhydroxetylidenl
-ditosforecna
.

‘

10%

H290
P1302
H3 18

40t
‘
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29

viazanie biol.
nečistót

Pent Aqua Bl00

4,0 t

30

viazanie 02
vovode

hm Aqua MBS
10

4,0 t

‘-2-3produkt nžeje klasflkovaný oko nebezpečný podľa smernice 1999/45/EC v znení jej doplnkov.

3. V povolení v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienk3 prevádzkovania.
A.3. Podrnienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky, sa znenie bodu 3.2. mení
nasledovne:
3.2. V prevádzke sa povoľuje používat‘ nasledovné vstupné médiá a energie:
Vstupné média a energie
používané v procese výroby
pitná voda

Predpokladané množstvá za
rok
cca 25 000 m3

zemný plyn

cca 750 000 m3

elektrická energia

cca 4 700 MWh

Poznámka
Na pitné a sociálne účely,
technologická voda
Vy-užitie v teclmológii a na
vykurovanie
Využitie v technológii a na
osvetlenie

4. V povolení v časti ti. Podmieuky povolenia. S. Požiadavky na skúšobnú prevádzku
pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlybania činnosti
v prevádzke. sa vkladá bod 2. v nasledovnom zneni:

2. Podmienky pre skúšobnú prevádzku vel‘kého stacionárneho zdroja znečist‘ovania
ovzdušia po vykonanej zmene povolenej v odseku j) výrokovej časti rozhodnutia:
2.1

Skúšobná prevádzka bude prebiehať po dobu 12 mesiaeov odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia č. 5901-39287/20 17/Jur/3733201 1 0/Z3 zo dňa 21. 12. 2017.
2.2. Vykonať v rámci skúšobnej prevádzky oprávnené meranie hmotnostného toku
a hmotnostnej koncentrácie ernisií znečisťujúcej látky TOC z miest vypúšťania
výduchov P2. PS, P7.
2.3. Správu z merania emisií zaslaf Okresnému úradu Komárno. Odboru starostlivosti
o životné prostredie. orgánu ochrany ovzdušia a Inšpekcii.
2.4. Vypracovať návrh doplnenej prevádzkovej evidencie zdroja znečisťovania ovzdušia
v súlade s Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
Č. 23 1/2013 Z.z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách
na vedení prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného
informačného
systému
a o súbore
technicko-prevádzkových
parametrov
a technicko-organizačných opatrení.
2.5 V zmysle
I 5 ods. I písm. d) zákona o ovzduší je prevádzkovatel‘ povinný
pred uvedením zdroja do prevádzky po vykonanej zmene predložiť na schválenie orgánu
—
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ochrany ovzdušia na Obesnom úrada Komárno
cmisií.“

návrh postupu výpočtu množstva

Toto rozhodnutie h‘orí neoddelitel‘nú súčasť integrovaného povolenia vydaného
rozhodnutím Č. 3195-10637/37/2010/Gaj/373320110 zo dila 06. 04. 2010, v zneni jeho
neskorších zmien a ostatné jeho podmienky z o s t úv aj Ú n CZ In C fl C fl é.

Odůvodnenie
Inšpekcia ako pňslušný orgán štátnej správy podľa 9 ods. 1 písm. c) a 10 zákona
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správa 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 písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa SK-CONT s. r. o., Hadovce 219,
945 01 Komárno, IČO: 36 563 731 (ďalej len „prevádzkovateľ“), vypracovanej vjúni 2017,
domčenej Inšpekcii dňa 10. 07. 2017 a naposledy doplnenej dňa 21. 09. 2017 ana základe
konaní vykonaných podřa 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s 17 ods. 1
3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ
písm. c) zákona o ovzduší a konania podľa
v súčinnosti s 17 ods. I písm. d) zákona o ovzduší a v súčinnosti so zákonom o správnom
konaní, mení a doplňa integrované povolenie pra prevádzku „Osadenie zariadenia
predúpravy, elektroforetiekej linky a linky práškového farbenia, 2. etapa“ v súvislosti
so zmenou v prevádzke, z dóvodu vydania súhlasu na zmenu Súboru teclmicko-prevádzkových
parametrov a technicko-organizačných opatrení pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania
ovzdušia, udelenie súhlasu na zmenu používaných surovín (navýšenie množstva používaných
surovín a doplnenie nových surovin v procese výroby) a zároveň udelenie sůhlasu na skúšobnú
prevádzku stacionámeho veľkého zdroja znečisfovania ovzdušia po vykonaných zmenách.
Vzhľadom nato, že sa nejedná o podstatnú zmenu, Inšpekcia nevybrala správny poplatok
podľa zákona Č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov
na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskoršíeh predpisov
(ďalej len ..zákon o posudzovaní vplywov na životné prostredie“) vydalo vyjadrenie
Č. 7981/2017-1.7/ml zo dňa 04. 09.2017v ktorom sa uvádza. že nakoľko ideo drobnú zmenu,
u ktorej sa nepredpokladá závažný vplyv na životné prostredie a daná linka bola riadne
posúdená v poviimom hodnotení ajej následná zmena v zisfovacom konaní, nepodlieha táto
drobná zmena zisfovaciemu konaniu, ani posudzovaniu podľa zákona o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie.
Správne konanie začalo dňa 06. 02. 2017 doručením písomného vyhotovenia žiadosti
lnšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že podanie
19
neobsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, preto Inšpekcia podľa
ods. 3 zákona o správnom konaní prevádzkovateľa vyzvala listom Č. 5901-24353/
201 7/Jur/373320 I I 0/Z3 zo dňa 31. 07. 2017, aby v urČenej lehota odstránil nedostatky
podania. Následne podI‘a 29 ods. I zákona o správnom konaní Inšpekcia konanie prerušila
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rozhodnutím č. 5901-24356/2017/Jur/373320110/Z3 zo dňa 31. 07. 2017. Správne konanie
následne pokračovalo po úplnom doplnení žiadosti o všetky požadované náležitosti
prevádzkovatel‘om, ktoré boli naposledy doručené Inšpekcii dňa 21. 09. 20 ti.
Inšpekcia následne listom č. 5901-30304!2017/Jur/3733201 lO/Z3 zo dňa 04. 10. 2017
upovedomila podl‘a 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ účastníkov konania a dotknuté orgány
o začatí správneho konania vo veci zmcny integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku
„Osadenie zariadenia predúpravy, elektroforetiekej linky a linky práškového farbenia,
2. etapa“. Inšpekcia v uvedenom liste podľa * 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila
30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia tohto upovedomenia.
V upovedomení o začatí konania Inšpekcia v sůlade s * II ods. 5 písm. b) zákona
o IPKZ oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom, že do žiadosti, spolu s prílohami
je možné nahliadnuť (robit‘ z nej kópie, odpisy, výpisy) na Inšpekcii v pracovných dňoch v čase
od 9:00 hod. do 14:00 hod.
Vzhľadom nato, že sa nejednalo o konanie uvedené v II ods. 9 zákona o IPKZ:
vydanie povolenia pre nové prevádzky,
vydanie povolenia na akúkol‘vek podstatnú zmenu,
vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovat‘
* 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
zmenu povoíenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa * 33 ods. I
písm. a) až e) zákona o IPKZ,
lnšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:
náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa 7 zákona o IPKZ,
zverejnenia žiadosti na svojorn webovorn sídle a v informačnom systéme integrovanej
prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia po dobu najmenej 15 dní stručného
zhrnutia údajov a infonnácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateFom
o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podFa 11 ods. 5 písm. c)
zákona o IPKZ.
zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie
a kontroly znečisťovania a najmenej po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy
dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej
verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote
najmenej 30 dní podľa II ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ.
požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosf na svojom
webovom sídle a úradnej tabuli obce, prípadne aj mým v mieste obvyklým spósobom,
podľa 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ.
—

—

—

—

—

—

—

—

Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskór podané námietky Inšpekcia neprihliadne.
lnšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán
potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, může Inšpekcia podľa 11 ods. 6 zákona
o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predÍžiť.
Inšpekcia d‘alej v upovedomení uviedla, účastník konania může v určenej lehote alebo
v predÍženej lehote požiadat‘ o vykonanie ústneho pojednávania. Ak žiadny z účastníkov
konania o vykonanie ústneho pojednávania nepožiada. Inšpekcia podFa II ods. 10 písm. e)
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zákona o IPKZ upustí od ústneho pojednávania, ak nedójde k rozporom medzi dotknutými
orgánmi a ak prípadné pripomienky účastníkov konania nebudú smerovať proti obsahu
záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom.
Do žiadosti a dokumentácie bob možné nahliadnuť na Inšpekcii.
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 nebolo na Inšpekciu zaslané žiadne
stanovisko účastníkov konania a ani dotknutých orgánov.
Po uplynutí stanovenej lehoty na vyjadrenie bob dňa 06. 12. 2017 na Inšpekciu
doručené stanovisko dotknutého orgánu Okresného úradu Komárno, Odboru starostlivosti
o životné prostredie. orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia pod Č. OU-KN-OSZP
2017014862-2-Vazo dňa 31. 010. 2017, ktoré bob súhlasné a bez pripomienok.
—

Podkladom pre vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku boh nasledovné
doklady: žiadost‘ o vydanie zmeny integrovaného povolenia vypracovaná v zmysle
požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ, súbor teclmicko-prevádzkových parametrov
a technicko-organizačných opatrení pri prevádzke veľkého stacionárneho zdroja znečisfovania
ovzdušia. vypracovaný v júni 2017 spoločnosťou ENVICONSULT spol. s r.o.. Žilina,
vyj adrenie Ministerstva životného prostredia Sbovenskej repunbliky č. 7981/2017-1.7/ml
zo dňa 04. 09. 2017 podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, stručné
zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovatel‘om a výpis
z obchodného registra.
Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný
negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol
požiadaný o vyj adrenie, ani sa nezúčastnil povofovacieho procesu a Inšpekcia neuložila
opatrenia na minimabizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.
Predmetorn tohto povolenia je zmena rozhodnutia a vydanie súhlasu na zmenu súboru
technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pri prevádzke
veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, udelenie súhlasu na zmenu používaných surovín
(navýšenie množstva používaných surovín a doplnenie nových surovín v procese výroby)
a zároveň udelenie súhlasu na skúšobnú prevádzku stacionámeho vel‘kého zdroja
znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách.
Inšpekcia v bode 2. výrokovej časti tohto rozhodnutia upravila používané vstupné
suroviny v prevádzke a ich maximálne ročné množstvá na zák]ade podkiadov prevádzkovateľa.
uvedených v žiadosti o zmenu integrovaného povobenia.
Vzhľadom na to, že v prevádzke došlo k dopbneniu nových vstupných surovín kyseliny
mravčej a 2-butoxyetanolu, ktoré majú vpby na množstvá vznikajúcich emisií zneČist‘ujúcich
Zátok uvol‘ňovaných do ovdzušia z prevádzky a zároveň došlo k zmenám ročného množstva už
—
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používaných vstupných surovin. lnšpekcia v bode 4. výrokovej časti rozhodnutia určila
prevádzkovateľovi povinnost‘ vykonat‘ v rámci skúšobnej prevádzky veľkého zdroja
znečisťovania ovzdušia oprávnené meranie emisií vybraných znečisfujúcich látok.
Inšpekcia listom Č. 5901-39279/2017/Jur/373320110/Z3 zo dňa 12. 12. 2017 dala podFa
33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania
vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spósobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia.
V urČenej lehote nebolo na Inšpekciu doručené žiadne vyjadrenie účastníkov konania.
Súčasťou integrovaného povol‘ovania boli podl‘a

3 zákona o IPKZ konania:

v oblasti ochrany ovzdušia
podfa 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súČinnosti s 17 ods. I pism. c) zákona
o ovzduší v znení neskorších predpisov (d‘alej len ‚zákon o ovzduší‘) konanie o vydaní
súhlasu na zmenu používaných surovín (navýšenie množstva používaných surovín
a doplnenie nových surovin kyseliny mravčej a 2-butoxyetanolu) a zároveň konanie
o vydaní súhlasu na skúšobnú prevádzku veľkého stacionámeho zdroja znečist‘ovani
a
ovzdušia po vykonanej zmene

-

—

—

podi‘a 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s 17 ods. I písm. d) zákona
Č. 137/2010 Z. z. o ovzduší konanie oudelení súhlasu na zmenu
sůboru
technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizaČných opatrení pri prevád
zke
veľkého stacionámeho zdroja znečisťovania ovzdušia, vypracovaného v júni
2017
spoločnosťou ENVICONSULT spol. s r.o., Žilina.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadost‘ a ostatné podklady rozhodnutia dospcl
a
a
k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá riajlepšej dostupnej technike
a spÍňa požiadavky
a kritériá ustanovené v osobitných predpisoch upravujúcich konania, ktoré
boli súčast‘ou
integrovaného povoľovania. Inšpekcia na záldade preskúmania a zhodno
tenia predloženej
žiadosti, a vyjadrenia dotknutého orgánu zistila stav a zabezpečenie prevádzky
z hl‘adiska
zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podl‘a zákona
o IPKZ a usůdila,
že nie sú ohrozené ani neprimerane obrnedzené alebo ohozené práva a oprávn
ené záujmy
účastníkov konania a sú splnené podmienky podl‘a zákona o IPKZ a predpisov upravu
júcich
konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povol‘ovania. a preto rozhodla tak, ako uveden
je
é
vo výrokovej časti tohto povolenia.

Poučen je

Proti tomuto rozhodnutiu podl‘a
53 a
54 správneho zákona možno podat‘ na
Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
Stále
pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povofovania a kontroly. Mariánska
dolina 7,
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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 zákonnost‘ móže byť preskúmaná súdom.
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RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje Sa:
Účastníkom konania:
SK-CONT s. r. o., Hadovce 219, 945 01 Komárno
1.
Mesto Komárno. Mestský úrad, Námestie Generála Klapku 1, 945 01 Komárno
2.

Dotknutým orgánom 2 organizáciám:
(po nadobudn utíprávoplattwstz)
Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie gen.
3.
Klapku 7, 945 01 Komárno
štátna správa ochrasy ovzdušia
—

