SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát ţivotného prostredia Ţilina
Legionárska 5, 012 05 Ţilina
Číslo: 8271-6400/2018/Koz/770390104/Z36-SP

Ţilina 28.02.2018

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia ţivotného prostredia, Inšpektorát ţivotného prostredia Ţilina, 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 ţivotné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm.
a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ţivotného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods.
3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 4, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona, na
základe konania vykonaného podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)
mení a dopĺňa

integrované

povolenie

č.712-24461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007 na vykonávanie činností v prevádzke

„Martinská teplárenská, a.s.“,
pre prevádzkovateľa
Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36 403 016
v znení jeho neskorších zmien č.3998-6744/27/2008/Haš/770390104 zo dňa 20.02.2008, č.532418450/2008/Kun/770390104/Z1 zo dňa 30.05.2008, č.8291-30196/2008/Kun/770390104/Z2 zo
dňa 16.09.2008, č.8286-32209/2008/Daň/770390104/Z3 zo dňa 01.10.2008, č.686-2415/2009/
Daň/770390104/Z4 zo dňa 21.01.2009, č.4058-6218/2009/Daň/770390104/Z5 zo dňa
20.02.2009, č.4059-7102/2009/Daň/770390104/Z5-KRZ4 zo dňa 27.02.2009, č.8653-33325/
2009/Daň/770390104/Z6 zo dňa 16.10.2009, č.348-6914/2010/Daň/770390104/Z7-SP1 zo dňa
10.03.2010, č.5335-16138/2010/Daň/770390104/Z8-DSP2 zo dňa 31.05.2010, č.5336-16889/
2010/Daň/770390104/Z8-SK zo dňa 01.06.2010, č.7252-24847/2010/Daň/770390104/Z9 zo dňa
19.08.2010, č.477-3203/2011/Daň/770390104/Z10 zo dňa 08.02.2011, č.3274-13516/2011/Daň/
770390104/Z11-DSP3 zo dňa 02.05.2011, č.5515-15203/2011/Daň/770390104/Z12 zo dňa
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20.05.2011, č.6253-19402/2011/Daň/770390104/Z13-SKZ8 zo dňa 06.07.2011, č.1047-6647/
2012/Daň/770390104/Z14 zo dňa 02.03.2012, č.999-7184/2012/Daň/770390104/Z15 zo dňa
07.03.2012, č.997-1095/2012/Daň/770390104/Z16-KRZ11 zo dňa 16.01.2012, č.578-1184/2012/
Daň/770390104/Z17 zo dňa 17.01.2012, č.4208-29920/2012/Daň/770390104/Z18-SP3 zo dňa
23.10.2012, č.8597-34071/2012/Daň/770390104/Z19 zo dňa 11.12.2012, č.2369-7301/2013/Daň/
770390104/Z20-SP4 zo dňa 15.03.2013, č.5829-31223/2013/Daň/770390104/Z21-SP5 zo dňa
18.11.2013, č.6175-32629/2013/Daň/770390104/Z22-SKZ20 zo dňa 29.11.2013, č.125510395/2015/Daň//770390104/Z23 zo dňa 09.04.2015, č.7139-33243/2014/Daň/770390104/Z24SP6 zo dňa 19.11.2014, č.7480-37059/2014/Pat/770390104/Z25-KRZ20 zo dňa 22.12.2014,
č.4577-30364/2015/Daň/770390104/Z26-SP zo dňa 19.10.2015, č.5804-25380/2015/Kad/
770390104/Z27 zo dňa 04.09.2015, č.1206-7416/2016/Kad/770390104/Z28 zo dňa 07.03.2016,
č.2991-14795/2016/Daň/770390104/Z29-SP zo dňa 10.05.2016, č.5575-24331/2016/Daň/
770390104/Z30-OdS zo dňa 29.07.2016, č.8436-41784/2016/Koz/770390104/Z31 zo dňa
09.01.2017, č.514-6189/2017/Kad/770390104/Z32-OdS zo dňa 21.02.2017, č. 508222608/2017/Daň/770390104/Z33-SP zo dňa 12.07.2017 a č. 7069-34251/2017/Daň/770390104/
Z34 zo dňa 02.11.2017 (ďalej len „jeho zmeny“), podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ
nasledovne:

a)
V časti:
I. Základné informácie o prevádzke:
Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Martinská teplárenská, a.s.“,
prevádzkovateľa Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36 403 016,
(str. 2/43 rozhodnutia č. č.712-24461/2007/Kun/770390104)
dopĺňa:

v oblasti ochrany ovzdušia:
- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „Rekonštrukcia regulačnej stanice
ZPN v Martine na parc. č. 3269/23, 3269/57“, ako súčasti malého zdroja znečisťovania
ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a)
zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o ovzduší“),
v oblasti stavebného konania:
- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia regulačnej stanice ZPN v Martine
na parc. č. 3269/23, 3269/57“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného
zákona, na pozemku parcelné č. KN-C: 3269/23 a 3269/57 k.ú. Martin, vo vlastníctve
stavebníka.
b)
vydáva
stavebné povolenie
na stavbu „Rekonštrukcia regulačnej stanice ZPN v Martine na parc. č. 3269/23,
3269/57“, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona, umiestnenej
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v areáli prevádzky, na pozemkoch parc. čísla KN-C č. 3269/23, 3269/57 a susediacich
pozemkoch KN-C 3269/15, 3269/62 a 3269/68 v k.ú. Martin. Stavebné pozemky, ako aj susedné
pozemky sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.
Predmetom stavby je rekonštrukcia existujúcej regulačnej stanice plynu a vybudovanie
nového prívodu plynu – VTL DN 200 o tlaku 0,7 MPa pre potreby napájania troch
kogeneračných jednotiek o výkone 30 MWe (3 x 10 MW) a riešenie dočasnej regulačnej stanice
počas trvania stavby v spoločnosti Martinská teplárenská, a.s. z dôvodu poţiadavky na zvýšený
výkon RS pre potreby chystanej kogenerácie. Rekonštrukcia sa bude realizovať v uzavretom
oplotenom areáli v objekte stávajúcej regulačnej stanice. Pre umiestnenie dočasnej regulačnej
stanice bol vybraný voľný priestor za jestvujúcou regulačnou stanicou. Navrhovaná prípojka
VTL plynu na výstupe z RS pre pripojenie kogeneračných jednotiek bude trasovaná po
jestvujúcich areálových potrubných mostoch prevaţne na vonkajších konzolách. V priestore
navrhovaných stavieb sa nenachádzajú podzemné siete, ktoré by sa v rámci stavby mali odstrániť
alebo prekladať.
Stavebníkom stavby je: Martinská teplárenská, a.s.
sídlo: Robotnícka 17, 036 80 Martin
IČO: 36 403 016
Stavba bude vykonaná: dodávateľsky
Stavba bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie stavby „Rekonštrukcia
regulačnej stanice ZPN v Martine na parc. č. 3269/23, 3269/57“, z 08 2008, číslo projektu
154-17-ZP, ktorú vypracoval Ţilina Projekt, s.r.o., Karpatská 8402/9A, 010 08 Ţilina, projektant
Ing. Michal Sirotiak, zodpovedný projektant Mgr. Art. Lenka Haas, autorizovaný architekt, číslo
osvedčenia *2002AA*.
Údaje o stavbe:
Stavba: „Rekonštrukcia regulačnej stanice ZPN v Martine na parc. č. 3269/23, 3269/57“je
členená na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory:
Navrhovaná regulačná stanica RS 20000
Stavebné objekty





SO 03 VTL plynovodná prípojka na vstupe do RS
SO 04 VTL plynovodná prípojka na výstupe z RS
Oceľová konštrukcia na ukončení VTL prípojky – 700 kPa
SO 05 STL plynovodná prípojka na výstupe z RS
SO 06 Stavebné úpravy budovy RS

Prevádzkové súbory
 PS 01 Strojnotechnologická časť RS
 PS 02 Ohrev plynu v RS
 PS 03 Monitoring RS
 PS 04 Elektroinštalácia a bleskovod RS
 PS 05 Meranie pretečeného mnoţstva plynu v RS
 PS 05.1 Monitorovanie VO plynu systémom TG-SCM
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Dočasná regulačná stanica RS 5000
Stavebné objekty





SO 01 Dočasná VTL plynovodná prípojka pre dočasnú RS
SO 02 Dočasná STL plynovodná prípojka z dočasnej RS
SO 07 Panelová plocha pre dočasnú regulačnú stanicu plynu
SO 08 Elektrická prípojka NN pre dočasnú RS

Prevádzkové súbory
 PS 06 Strojná časť dočasnej RS
 PS 07 Elektroinštalácia a bleskozvod dočasnej RS
 PS 08 Meranie pretečeného mnoţstva plynu v dočasnej RS
Predpokladané náklady na stavbu : 567 575,52 € s DPH
Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :
1.

Stavba „Rekonštrukcia regulačnej stanice ZPN v Martine na parc. č. 3269/23, 3269/57“,
bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola
vypracovaná spoločnosťou Ţilina Projekt, s.r.o., Karpatská 8402/9A, 010 08 Ţilina,
projektant Ing. Michal Sirotiak, zodpovedný projektant Mgr. Art. Lenka Haas, autorizovaný
architekt, číslo osvedčenia *2002AA*, z 08 2008, číslo projektu 154-17-ZP, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia ako príloha pre stavebníka.

2.

Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by
technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez povolenia inšpekcie.

3.

V prípade, ţe sa stavba bude uskutočňovať odchylne od schválenej projektovej
dokumentácie, stavebník je povinný poţiadať inšpekciu o zmenu stavby pred dokončením
a predloţiť upravenú projektovú dokumentáciu.

4.

Za technické riešenie projektu stavby, za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej
dokumentácie, aj za jeho realizovateľnosť je zodpovedný projektant.

5.

Stavba bude dokončená: do 12/2019

6.

Miesto stavby: v areáli Martinská teplárenská a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, na
pozemkoch KN-C č. 3269/23, 3269/57.

7.

Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Toto
rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy
nadobudlo právoplatnosť.

8.

Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní po uskutočnení
výberu dodávateľa stavby oznámiť inšpekcii názov a adresu dodávateľa stavby a predloţiť
doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení
a dopĺňa stavebný zákon. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia.

9.

Podľa ustanovenia § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona stavenisko musí byť označené
ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby (názov
stavby, stavebník, dodávateľ, stavebný dozor, termín začatia a ukončenia prác, ktorý orgán
stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia).
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10. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia (zhodná s dokumentáciou
overenou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
11. Stavebník musí oboznámiť organizáciu realizujúcu stavebno-montáţne práce so zásadami
bezpečného správania sa na danom pracovisku a s moţnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
12. Pri uskutočňovaní stavby dodrţiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodrţiavať vyhlášku č.147/2013 Z.
z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na
výkon niektorých pracovných činností, vyhlášku MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú
technické zariadenia, ktoré sa povaţujú za vyhradené technické zariadenia a nariadenia vlády
SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných poţiadavkách na
stavenisko, nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných
a zdravotných poţiadavkách na stavenisko a vyhlášku MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa
ustanovujú technické poţiadavky na protipoţiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri uţívaní
stavieb.
13. Na uskutočnenie stavby moţno v zmysle § 43f stavebného zákona pouţiť iba stavebné
výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických poţiadavkách na výrobky
a o posudzovaní zhody vhodné na pouţitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby
počas celej ţivotnosti stavby ako aj pri jej beţnej údrţbe bola zaručená mechanická
odolnosť a stabilita, poţiarna bezpečnosť, ochrana zdravia a ţivotného prostredia,
bezpečnosť pri ich uţívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
14. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodrţiavať príslušné ustanovenia stavebného
zákona upravujúce všeobecné technické poţiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia
vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
poţiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických poţiadavkách na stavby uţívané
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných
technických noriem súvisiacich so stavbou.
15. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na
stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe poţiada inšpekciu o uvedenie stavby do
prevádzky.
16. Počas výstavby je stavebník povinný viesť podrobné záznamy o stavbe v stavebnom denníku
v zmysle ustanovenia § 46d stavebného zákona.
17. Stavebník je povinný umoţniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania
štátneho stavebného dohľadu.
18. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termíny kontrolných dní.
19. Pred zahájením zemných prác stavebník zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných vedení.
Podrobnejšie poţiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska
ţivotného prostredia, na komplexnosť výstavby:
20. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodrţiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne
záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, a to:
 s odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky, nakladať v súlade so
zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
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neskorších predpisov a právnymi predpismi vydanými na jeho základe a vypracovanou
projektovou dokumentáciou,
 pri kolaudácii stavby budú predloţené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobe,
 odpady zo stavby, ktoré uţ nebude moţné vyuţiť, je potrebné odovzdať len oprávnenej
osobe v zmysle zákona o odpadoch, pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie
(zberné suroviny, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred
zneškodnením (skládka odpadov); na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné
skladovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho zbernou nádobou (napr. veľkoobjemový
kontajner) na vzniknutý odpad prípadne iným vhodným spôsobom, ktorý nebude
ohrozovať ţivotné prostredie, alebo odpad zo staveniska hneď odváţať.
21. Počas realizácie stavebných prác dodrţiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných
právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, a to:
 Pouţívať uzavreté kontajnery, ochranné plachty pri preprave sypkých materiálov,
pouţívať ochranné plachty.
 Obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným čistením staveniska a zametaním
vozoviek.
 V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumy, obalov
z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok,
ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
22. Zaťaţenie okolia hlukom pri realizácii stavby zníţiť optimalizáciou pouţitia mechanizmov,
pracovných prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekročené prípustné medze hluku.
23. Počas realizácie stavebných prác dodrţiavať ustanovenia vodného zákona, všeobecne
platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických
noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami.
Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, úpravy
okolia:
24. Vodu pre potreby výstavby a elektrickú energiu odoberať z existujúcich rozvodov.
25. Odpájanie a pripájanie, resp. prepájanie inţinierskych sietí realizovať v súlade so schválenou
projektovou dokumentáciou, so súhlasom majiteľov a správcov sietí, organizáciou k tomu
oprávnenou a to v dohodnutých termínoch.
Dodrţanie poţiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:
26. Dodrţať podmienky Technickej inšpekcie, a.s., z odborného stanoviska k projektovej
dokumentácii stavby č. 7384/2/2017 zo dňa 27.12.2017:
 Plniť poţiadavky bezpečnostných predpisov, ktoré pri uţívaní stavieb a ich súčastí,
pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môţu ovplyvniť
stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení tlakovom
– expanzná nádoba Reflex S 50 vykonať 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 neskorších
predpisov oprávnenou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
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 Technické zariadenie tlakové – expanzná nádoba je určeným výrobkom podľa nariadenia
vlády SR č. 1/2016 Z.z. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť
poţiadavky tohto predpisu.
 Všetky zariadenia na rozvod plynu (SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 08, PS 01,
PS 04, PS 06 a PS 07) môţu byť uvedené do prevádzky aţ po vykonaní úradných skúšok
podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
27. Dodrţať podmienky SPP – distribúcia, a.s., Bratislava zo dňa 14.09.2017:
 Po ukončení dočasnej RS platia pôvodné technické podmienky zmeny na OPZ č.
9000260417 zo dňa 25.04.2017.
Ku kolaudácii stavby je potrebné predloţiť:


Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní.



Dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, súpis prípadných nepodstatných zmien od
dokumentácie overenej v stavebnom konaní a zdokladovanie plnenia podmienok stavebného
povolenia.



Stavebný denník.



Doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby podľa stavebného zákona



Zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej stavby, osvedčenia o ich akosti
a kompletnosti a platné atesty výrobkov.



Doklad preukazujúci vyškolenie a preskúšanie obsluhy zariadení pre obsluhu daného druhu
technického zariadenia.



Povinnosti obsluhy zapracované do miestneho prevádzkového predpisu.



Certifikáty všetkých pouţitých výrobkov a materiálov (podľa vyhlášky č. 246/95 Z.z.
o certifikácii výrobkov) v úradnom jazyku.



Doklady o výsledkoch predpísaných úradných skúšok vyhradených technických zariadení,
správy o vykonaní odborných prehliadok (§12 a § 13 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.) a meraní
o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných
technických noriem.



Atesty o poţiarnej odolnosti pouţitých materiálov, výrobkov a konštrukcií podľa ich
umiestnenia v stavbe.



Protokoly o výsledkov tlakových skúšok pevnosti a tesnosti potrubí.



Kópie dokladov o zhodnotení, zneškodnení odpadov vzniknutých pri realizácii stavby
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva.



Súhlas príslušného orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 zákona o ovzduší na vydanie
rozhodnutia na uţívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: V stavebnom konaní účastníci konania
nevzniesli ţiadne námietky.
Ostatné podmienky pre prevádzku „Martinská teplárenská, a.s.“ prevádzkovateľa Martinská
teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, uvedené v integrovanom povolení č.712-24461/
2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007 a v jeho zmenách, zostávajú nezmenené v platnosti.
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Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného
24461/2007/Kun/ 770390104 zo dňa 30.07.2007 a jeho zmien.

povolenia

č.712-

Odôvodnenie
Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z.
o štátnej správe starostlivosti o ţivotné 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 podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 4, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa
§ 66 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia
č.712-24461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007, pre prevádzku „Martinská teplárenská,
a.s.“, na základe ţiadosti prevádzkovateľa Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80
Martin (ďalej len „Martinská teplárenská, a.s.“) zo dňa 16.11.2017, zaevidovanú pod č.
36038/2017. Po preštudovaní dokumentácie predloţenej prevádzkovateľom spolu so ţiadosťou
inšpekcia zistila, ţe prevádzkovateľ nepredloţil všetky poţadované dokumenty potrebné ku
konaniu o zmene integrovaného povolenia a z uvedeného dôvodu prerušila konanie na 90 dní
rozhodnutím č. 8271-37024/2017/Koz/770390104/Z36-SP zo dňa 27.11.2017, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 28.11.2017. Prevádzkovateľ doplnil poţadované dokumenty spolu
s oznámením zo dňa 15.01.2018, prijatým na inšpekcii dňa 15.01.2018 pod č. 1369/2018.
Prevádzkovateľ poţiadal listom zo dňa 15.11.2017 inšpekciu o zníţenie správneho poplatku
za vydanie zmeny integrovaného povolenia o 50 %. Inšpekcia oznámila prevádzkovateľovi
listom č. 8160-36366/77/2017/Koz zo dňa 21.11.2017 nasledovné:
V zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, sadzobníka správnych poplatkov
časť X. Ţivotné prostredie poloţka 171a sa správny poplatok za zmenu integrovaného povolenia,
ktorá nie je podstatnou zmenou nestanovila, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej
zmeny v prevádzke.
Činnosť v prevádzke „Martinská teplárenská, a.s.“ uţ bola povolená v integrovanom
povolení č.712-24461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007 v znení jeho neskorších zmien
a nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. e)
upustila od ústneho pojednávania a v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ
upustila od zverejnenia ţiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa
§ 11 ods. 5 písm. d) a poţiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, ţe sa
nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona.
Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade § 11 ods. 5 písm. a) zákona IPKZ
oznámila listom č. 8271-1681/2018/Koz/770390104/Z36-SP zo dňa 17.01.2018 účastníkom
konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania a určila lehotu na vyjadrenie 30
dní. Inšpekcia zároveň oznámila, kde je moţné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia
a upozornila, ţe na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 12 ods. 5 zákona o IPKZ sa
neprihliada.
Spolu so ţiadosťou boli inšpekcii doručené vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých
orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona:
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Útvar hlavného architekta mesta Martin, záväzné stanovisko č. ÚHAM/372/2016/20-Koll zo
dňa 02.06.2016:
Investičný zámer výstavby elektroenergetického zariadenia je v súlade s územným plánom
mesta Martin podľa § 12, ods. 4b, 9 zákona č. 251/2012 Z.z..
Investičný zámer výstavby tepelných zariadení je v súlade s koncepcoiu mesta Martin v oblasti
tepelnej energetiky podľa § 13, ods. 2 zákona č. 657/2004 Z.z. (schválenej na rokovaní MsZ dňa
01.07.2010, uznesením č. 81/10 – Zmeny a doplnky č. 4).
Mesto Martin, záväzné stanovisko -§120 stavebného zákona č. SÚ-39010/148805/2017 zo dňa
05.12.2017:
V zmysle ustanovenia § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona „Rozhodnutie o umiestnení
stavby sa nevyţaduje na stavby umiestňované v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb, ak sa
nemení vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru.“
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine, stanovisko na účely
stavebného konania č. ORHZ-MT1-1684-001/2017 zo dňa 29.11.2017:
S riešením protipoţiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
Technická inšpekcia, a.s., Bratislava, pracovisko Banská Bystrica, odborné stanovisko
k projektovej dokumentácii č. 7384/2/2017 zo dňa 27.12.2017:
Predloţená projektová dokumentácia spĺňa poţiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a poţiadavky bezpečnosti technických zariadení.
Súčasne upozorňujeme na plnenie poţiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri uţívaní
stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení
môţu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:


Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení tlakovom –
expanzná nádoba Reflex S 50 vykonať 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 neskorších predpisov
oprávnenou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.



Technické zariadenie tlakové – expanzná nádoba je určeným výrobkom podľa nariadenia
vlády SR č. 1/2016 Z.z. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť poţiadavky
tohto predpisu.



Všetky zariadenia na rozvod plynu (SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 08, PS 01, PS
04, PS 06 a PS 07) môţu byť uvedené do prevádzky aţ po vykonaní úradných skúšok podľa
vyhlášky č. 508/2009 Z.z. (odborné stanoviská č. 7116/2/2017-01 aţ 04 a č. 6127/2/2017
k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia vydané podľa § 5 vyhlášky č. 508/2009
Z.z.).

Stanovisko inšpekcie:
Podmienky sú zapracované v podmienke č. 25 tohto rozhodnutia.
SPP – distribúcia, a.s., Bratislava, vyjadrenie ku ţiadosti dočasnej RS Martinská teplárenská,
a.s., č. DSPM/17/9005050917 zo dňa 14.09.2017:


Po ukončení dočasnej RS platia pôvodné technické podmienky zmeny na OPZ č.
9000260417 zo dňa 25.04.2017.
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Stanovisko inšpekcie:
Podmienka je zapracovaná v podmienke č. 26 tohto rozhodnutia.
V stanovenej lehote sa k navrhovanej zmene vyjadril:
Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, záväzné stanovisko podľa
zákona o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie č. OU-MT-OSZP-2018/004106 zo dňa
22.01.2018:
Návrh na začatie konania vo veci vydania podstatnej zmeny integrovaného povolenia stavby
„Rekonštrukcia regulačnej stanice ZPN v Martine na parc. č. 3269/23, 3269/57“ je v súlade so
zákonom o posudzovaní, s rozhodnutím vydaným podľa tohto zákona a určenými podmienkami.
Súčasťou integrovaného konania bolo:
v oblasti ochrany ovzdušia:
- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „Rekonštrukcia regulačnej
stanice ZPN v Martine na parc. č. 3269/23, 3269/57“, ako súčasti malého zdroja
znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods.
1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o ovzduší“),
v oblasti stavebného konania:
- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia regulačnej stanice ZPN
v Martine na parc. č. 3269/23, 3269/57“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66
stavebného zákona, na pozemku parcelné č. KN-C: 3269/15 a 3269/57 k.ú. Martin, vo
vlastníctve stavebníka.
Predmetom stavby je rekonštrukcia existujúcej regulačnej stanice plynu a vybudovanie
nového prívodu plynu – VTL DN 200 o tlaku 0,7 MPa pre potreby napájania troch
kogeneračných jednotiek o výkone 30 MWe (3 x 10 MWe) a riešenie dočasnej regulačnej stanice
počas trvania stavby v spoločnosti Martinská teplárenská, a.s. z dôvodu poţiadavky na zvýšený
výkon RS pre potreby chystanej kogenerácie. Rekonštrukcia sa bude realizovať v uzavretom
oplotenom areáli v objekte stávajúcej regulačnej stanice. Pre umiestnenie dočasnej regulačnej
stanice bol vybraný voľný priestor za jestvujúcou regulačnou stanicou. Navrhovaná prípojka
VTL plynu na výstupe z RS pre pripojenie kogeneračných jednotiek bude trasovaná po
jestvujúcich areálových potrubných mostoch prevaţne na vonkajších konzolách. V priestore
navrhovaných stavieb sa nenachádzajú podzemné siete, ktoré by sa v rámci stavby mali odstrániť
alebo prekladať.
Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloţenej ţiadosti, vyjadrení účastníkov
konania a dotknutých orgánov zistila, ţe sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona
o ovzduší, stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou
integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
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P o u č e n i e:
Proti tomuto rozhodnutiu môţe podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu ţivotného
prostredia, Inšpektorát ţivotného prostredia Ţilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly,
Legionárska 5, 012 05 Ţilina:
a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia
písomného vyhotovenia rozhodnutia,
b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad
povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ţivotné
prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa
zverejnenia rozhodnutia.
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne
právoplatnosť, jeho zákonnosť môţe byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Účastníkom konania:
1. Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin
2. Ţilina Projekt, s.r.o., Karpatská 8402/9A, 010 08 Ţilina – zodp. proj. Mgr. art. Lenka Haas
3. Mesto Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 49 Martin
Po nadobudnutí právoplatnosti:
4. Mesto Martin, stavebný úrad, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 49 Martin
5. Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, EIA, Nám. S.H. Vajanského
1, 036 49 Martin
6. Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, ŠSOO, Nám. S.H.
Vajanského 1, 036 49 Martin
7. Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, ŠSOH, Nám. S.H.
Vajanského 1, 036 49 Martin
8. Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, ŠSOV, Nám. S.H.
Vajanského 1, 036 49 Martin
9. Okresné riaditeľstvo H a ZZ v Martine, ul. Viliama Ţingora 30, 036 01 Martin
10. SPP Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
11. Spis 2x

