SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 3049-19180/2018/Čás/370710105/Z24-SP

Nitra 12. 06. 2018

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále
pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako
príslušný orgán štátnej správy podľa § 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 v znení
neskorších 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 v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
(ďalej len „stavebný zákon“) na základe písomného vyhotovenia žiadosti č. SHE-014/2018 zo dňa
26. 01. 2018 prevádzkovateľa Bekaert Hlohovec, a. s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec,
IČO: 36 234 052 (ďalej len „prevádzkovateľ“), doručenej Inšpekcii dňa 29. 01. 2018 a naposledy
doplnenej dňa 23. 03. 2018 vo veci zmeny č. Z24 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou
v prevádzke z dôvodu vydania stavebného povolenia na stavbu „Nádrže na kondicionér P3“ a
konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. a bod 8. a podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ
v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o správnom konaní“)
mení

a

dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 4558/OIPK-1302/06-Mz,Ve/370710105 zo dňa 11. 08. 2006, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 08. 2006 v znení neskorších zmien a doplnení:
č.j. 1129-14490/37/2007/Gaj/370710105/U1 zo dňa 14. 05. 2007
č.j. 1129-29023/37/2007/Gaj/370710105/Z2 zo dňa 11. 09. 2007
č.j. 1899 -1017/37/2008/Gaj/370710105/Z3 zo dňa 15. 01. 2008
č.j. 436-19568/37/2008/Sta,Gaj/370710105/Z4 zo dňa 10. 06. 2008
č.j. 1899-38117/37/2008/Gaj/370710105/Z5 zo dňa 01. 12. 2008
č.j. 390-5425/37/2009/Sta,Gaj/370710105/Z6 zo dňa 14. 04. 2009
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č.j. 10374-6430/37/2010/Gaj/370710105/Z7 zo dňa 04. 03. 2010
č.j. 6482-2176/37/2012/Gaj//370710105/Z8 zo dňa 12. 01. 2012
č.j. 8735-12124/37/2013/Pro/370710105/Z9 zo dňa 06. 05. 2013
č.j. 3123-16832/37/2013/Pro/370710105/Z11 zo dňa 02. 07. 2013
č.j. 3631,4776-21795/2014/Kri, Čás/370710105/Z12, Z14-SP zo dňa 30. 07. 2014
č.j. 362-449/2015/Čás/370710105/Z13-KR zo dňa 15. 01. 2015
č.j. 1095, 2556-11450/2015/Čás/370710105/Z15-SkP,Z16-OdS zo dňa 22. 04. 2015
č.j. 5254-28666/2015/Čás/370710105/Z17-SP,KR zo dňa 07. 10. 2015
č.j. 6169-31499/2015/Jak/370710105/Z18-SP zo dňa 27. 10. 2015
č.j. 493-5237/2016/Čás/370710105/Z19-SP zo dňa 16. 02. 2016
č.j. 4645-21182/2016/Čás/370710105/Z20 zo dňa 04. 07. 2016
č.j. 2677,2802-11370/2017/Jak,Čás/370710105/Z21-SP, Z22 zo dňa 07. 04. 2017
č.j. 1264-2002/2018/Čás/370710105/Z23 zo dňa 22. 01. 2018
(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:
„Výroba a súvisiace činnosti“
kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:
2.3. Spracovanie železných kovov:
c) nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov so spracúvaným množstvom
väčším ako 2 t surovej ocele za hodinu,
2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických
postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m3
pre prevádzkovateľa: Bekaert Hlohovec, a. s.
sídlo:
Mierová 2317, 920 28 Hlohovec
IČO:
36 234 052
nasledovne:
1.

V povolení sa v časti „Súčasťou integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ je:“ za odsek
bh) vkladajú nové odseky bi) a bj) v znení:
„bi) v oblasti povrchových a podzemných vôd:
 podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný
zákon“) – vydáva súhlas na stavbu „Nádrže na kondicionér P3“ , na ktorú nie je
potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav
povrchových vôd a podzemných vôd,
 podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona
– vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „Nádrže na kondicionér P3“, že z hľadiska
ochrany vodných pomerov je možná,
bj) v oblasti stavebného poriadku
 podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona vydáva stavebné
povolenie na uskutočnenie stavby:
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„Nádrže na kondicionér P3“
v rozsahu:
stavebného objektu:
Nádrže na kondicionér P3
E1.1 - Stavebno-konštrukčné riešenie
E1.2 - Statika
E1.3 - Elektroinštalácia
E1.4 - Vykurovanie
E1.5 - Protipožiarna ochrana
prevádzkového súboru:
G1.1 - Technologické zariadenia a potrubné rozvody
G1.2 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu
katastrálne územie:
na pozemkoch par. č.:
účel stavby:
charakter stavby:

Hlohovec
2389/91 – reg. „C“ podľa LV č. 6827
budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady –
nádrže, silá a sklady
trvalá.

Mesto Hlohovec vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. 4964/2018/1462 zo dňa 28. 02. 2018
k uskutočneniu stavby. Zároveň Mesto Hlohovec ako príslušný stavebný úrad oznámil, že
na stavbu „Nádrže na kondicionér P3“ sa podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona
rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje. Zároveň vydalo súhlas podľa § 140b stavebného
zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym
stavebným úradom.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov
na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydalo listom č. 4359/2018-1.7/zl zo dňa
07. 03. 2018 odpoveď podľa § 54 ods. 2 písm. e) zákona o posudzovaní, v ktorom konštatuje, že
navrhovaná zmena na základe uvádzaného popisu nespĺňa kritériá podľa § 18 zákona
o posudzovaní, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania podľa tohto zákona.
Projekt stavby rieši vybudovanie objektu, ktorý bude funkčne rozdelený na dve časti –
na uzavretú miestnosť, v ktorej budú osadené dve plastové kruhové samonosné nádrže s objemom
15 m3 a na priľahlý z jednej strany otvorený prístrešok, ktorý bude slúžiť ako stáčacia plocha pre
cisternu.
Podlaha objektu bude tvoriť nepriepustnú havarijnú nádrž o objeme 36 m3. Na havarijnú
nádrž bude priamo napojená vyspádovaná záchytná nepriepustná nádrž stáčiska.
Mazadlom (0,5-1,2% Borax pentahydrate) a okujami znečistené odpadové vody budú
čerpadlami a potrubím odvedené do 2ks zberných plastových nádrží v novopostavenom objekte.
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Nádrž bude napájaná vždy iba jedna a po dosiahnutí maximálnej hladiny sa servoventil
uzavrie a automaticky sa otvorí servoventil na druhej nádrži. Tento stav bude signalizovaný a plnú
nádrž bude potrebné vyprázdniť vozidlom na to určeným. Odpadová voda bude spracovávaná
v rámci procesov neutralizačnej stanice v množstve 1 750 m3/rok. Množstvá a proces neutralizácie
odpadových vôd sa nemení.“
2.

V povolení v časti II. Podmienky povolenia časť 7. Podmienky na uskutočňovanie,
užívanie a odstránenie stavieb sa za bod 7.14 vkladá nový bod 7.15 v znení:
„7.15 Na uskutočnenie stavby uvedenej v bode bj) „Nádrže na kondicionér P3“ sa
stanovujú tieto záväzné podmienky:
a) všeobecné:
1. Stavebníkom bude Bekaert Hlohovec, a.s.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ
Ing. Pavel Líška, november 2017)
3. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy
právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a
kartografické práce v zmysle zákona č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a
kartografov.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom
konaní. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne
do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej
spôsobilosti.
5. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr desať dní po jej začatí písomne
alebo
elektronicky
na
adresu
(e-mail: lubica.casarova@sizp.sk
alebo
sizpipknr@sizp.sk).
6. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie
a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
7. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť
počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
8. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
9. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve
dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác
a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum
stavebného povolenia.
10. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona
iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon
č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po
dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť
a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia
a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
11. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby
nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne
vzťahy.
12. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
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13. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
14. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne
právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak
sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
15. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.
b) vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov
štátnej správy a dotknutých organizácií:
16. TÜV SÜD Slovakia, s. r. o., Bratislava – odborné stanovisko
č. 0291/50/18/BT/OS/DOK zo dňa 06. 03. 2018:
Upozornenie na plnenie požiadaviek iných predpisov:
16.1 Pracovné prostriedky – technické zariadenia navrhované v projektovej
dokumentácii je možné uviesť do prevádzky v zmysle § 13 ods. 3 a 4 zákona
č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 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 nainštalovaní pred ich
prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne
fungovanie.
16.2 Sprievodná technická dokumentácia k navrhovaným technickým zariadeniam
musí byť vypracovaná v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návodu
na používanie“ (inštrukčná príručka pre používateľa) v zmysle čl. 1.7.4.2
prílohy č. I Smernice Európskeho parlamentu a rady 2006/42/ES a časti 6.4
STN EN ISO 12100:2011.
Poznámka:
16.3 TÜV SÜD Slovakia s.r.o. môže vykonať inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC
17020:2012 posúdením súladu vyhotovenia stavby a technických zariadení,
ktoré sú v nej inštalované alebo namontované, s požiadavkami bezpečnosti
technických zariadení (v príslušnej etape výstavby – technický dozor stavieb).
c) ďalšie podmienky:
17. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
18. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania
s odpadom vzniknutým počas výstavby.“
3.

V povolení v časti I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje,
ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému sa v bode 7. Kontrola
podzemnej vody vkladajú nové odseky 7.3 a 7.4 v znení:
„7.3 Odber vzoriek podzemnej vody a ich analýzu vykonávať akreditovaným laboratóriom.
7.4 Výsledky rozboru vzoriek podzemnej vody a ich porovnanie so súhrnmi uvedenými
vo východiskovej správe zaslať na Inšpekciu do 60 dní od vykonania monitoringu.“

4.

V povolení v časti I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje,
ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému sa v bode 8. Kontrola pôdy
vkladajú nové odseky 8.3 a 8.4 v znení:
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„8.3. Odber vzoriek pôdy a ich analýzu vykonávať akreditovaným laboratóriom.
8.4. Výsledky rozboru vzoriek pôdy a ich porovnanie so súhrnmi uvedenými
vo východiskovej správe zaslať na Inšpekciu do 60 dní od vykonania monitoringu.“
5.

V povolení v časti I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje,
ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému sa v bode 9. Podávanie
správ pôvodný bod 9.1 ruší a nahrádza sa novým bodom 9.1 s nasledovným znením::
„9.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje
a informácie určené v povolení a vo vykonávacom predpise zákona o IPKZ.
Každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 31. mája v písomnej
alebo elektronickej forme do Národného registra znečisťovania. Údaje sa oznamujú
Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v Bratislave na tlačivách, ktoré MŽP SR
uverejňuje vo svojom vestníku a na svojej internetovej stránke. Tieto údaje je
prevádzkovateľ povinný uchovávať najmenej 5 rokov.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.
Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného
rozhodnutím č. 4558/OIPK-1302/06-Mz,Ve/370710105 zo dňa 11. 08. 2006, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 31. 08. 2006, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Výroba
a súvisiace činnosti“ v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky
z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i.

Odôvodnenie
Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 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 v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ,
a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe žiadosti
prevádzkovateľa na základe žiadosti č. SHE-014/2018 zo dňa 26. 01. 2018 prevádzkovateľa
Bekaert Hlohovec, a. s., Mierova 2317, 920 28 Hlohovec, IČO: 36 234 052 doručenej Inšpekcii
dňa 29. 01. 2018 a naposledy doplnenej dňa 23. 03. 2018 vo veci zmeny č. Z24 integrovaného
povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania stavebného povolenia na stavbu
„Nádrže na kondicionér P3“ a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. a bod 8.
a podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona
o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení integrované povolenie pre prevádzku „Výroba
a súvisiace 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 neskorších
predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka
správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto
zákona.
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Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa
Inšpekcii.
Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii
žiadosť o vydanie stavebného povolenia, výpis z listu vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy a
projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, stručné zhrnutie, splnomocnenie na zastupovanie
v konaní a výpis z Obchodného registra.
Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, projektovej dokumentácii a priložených príloh
zistila, že žiadosť nie je úplná a vyzvala prevádzkovateľa listom č. 30495347/2018/Čás/370710105/Z24-SP zo dňa 15. 02. 2018 na odstránenie nedostatkov podania.
Inšpekcia súčasne rozhodnutím č. 3049-5349/2018/Čás/370710105/Z24-SP zo dňa 15. 02. 2018
konanie prerušila. Prevádzkovateľ svoje podanie doplnil v Inšpekciou stanovenej lehote naposledy
dňa 23. 03. 2018. Po doplnení podania Inšpekcia pokračovala v konaní.
V rámci doplnení podania boli predložené: aktualizovaná žiadosť, záväzné stanovisko
Mesta Hlohovec a všeobecného stavebného úradu – Mesto Hlohovec, stanovisko Krajského
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave, odborné stanovisko TÜV SÜD Slovakia,
s.r.o., prehlásenie o neexistencii cudzích sietí, stanovisko MŽP SR.
Mesto Hlohovec vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. 4964/2018/1462 zo dňa 28. 02. 2018
k uskutočneniu stavby. Zároveň Mesto Hlohovec ako príslušný stavebný úrad oznámil, že
na stavbu „Nádrže na kondicionér P3“ sa podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona
rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje. Zároveň vydalo súhlas podľa § 140b stavebného
zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym
stavebným úradom.
MŽP SR ako príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní vydalo listom č. 4359/2018-1.7/zl
zo dňa 07. 03. 2018 odpoveď podľa § 54 ods. 2 písm. e) zákona o posudzovaní, v ktorom
konštatuje, že navrhované zmena na základe uvádzaného popisu nespĺňa kritériá podľa § 18 zákona
o posudzovaní, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania podľa tohto zákona.
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave (stanovisko č. KRHZ-TT-OPP-161001/2018 zo dňa 27. 02. 2018) – stanovisko bolo súhlasné, bez pripomienok.
TÜV SÜD Slovakia, s. r. o., Bratislava – odborné stanovisko č. 0291/50/18/BT/OS/DOK zo dňa
06. 03. 2018 vo svojom stanovisku uviedla:
„Upozornenie na plnenie požiadaviek iných predpisov:
1. Pracovné prostriedky – technické zariadenia navrhované v projektovej dokumentácii je
možné uviesť do prevádzky v zmysle § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení
neskorších predpisov a § 5 ods. 1 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
nainštalovaní pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich
správne fungovanie.
2.
Sprievodná technická dokumentácia k navrhovaným technickým zariadeniam musí byť
vypracovaná v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návodu na používanie“ (inštrukčná
príručka pre používateľa) v zmysle čl. 1.7.4.2 prílohy č. I Smernice Európskeho parlamentu
a rady 2006/42/ES a časti 6.4 STN EN ISO 12100:2011.
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Poznámka:
3.
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. môže vykonať inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC 17020:2012
posúdením súladu vyhotovenia stavby a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované
alebo namontované, s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (v príslušnej etape
výstavby – technický dozor stavieb).“
Stanovisko Inšpekcie:
Inšpekcia zapracovala uvedené stanovisko do podmienok zmeny integrovaného povolenia
v časti II.7.15 bodu č. 16.
Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná,
obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa § 11 ods. 5 písm. a)
zákona o IPKZ upovedomila listom č. 3049-9946/2018/Čás/370710105/Z24-SP zo dňa
23. 03. 2018 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania
vo veci 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 akúkoľvek podstatnú zmenu,
– vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 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 podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:
– náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ,
– zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej
prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia
údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom,
o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c)
zákona o IPKZ,
 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
podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
 požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom
sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa
§ 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ.
 ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.
Inšpekcia v 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 neskôr podané námietky
Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo
dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6
zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pre jej uplynutím predĺžiť.
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Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada
o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde
k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú
smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny
z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadal, Inšpekcia upustila od ústneho pojednávania.
Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii.
V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadal
o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.
V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ bolo
Inšpekcii dňa 23. 04. 2018 doručené vyjadrenie Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru v Trnave č. KRHZ-TT-OPP-241-001/2018 zo dňa 18. 04. 2018.
Vo svojom vyjadrení Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave uviedlo,
že súhlasí s podmienkou, že:
„Pri zmenách týkajúcich sa požiarnej ochrany žiadame predložiť projektovú dokumentáciu
na odsúhlasenie. Požiadavky na obsah a rozsah projektovej dokumentácie predkladanej
k stavebnému konaniu sú stanovené v § 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.“ .
Stanovisko Inšpekcie:
Inšpekcia nezapracovala uvedenú podmienku do podmienok zmeny integrovaného
povolenia, nakoľko v časti 7.15 v bode 11. je stavebník povinný prerokovať zmeny projektu
s Inšpekciou a v prípade zmeny týkajúcej sa protipožiarnej ochrany by si Inšpekcia vyžiadala nové
stanovisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave.
Inšpekcia povolila zmenou integrovaného povolenia prevádzkovateľovi realizáciu stavby
„Nádrže na kondicionér P3“ a upravila podmienky integrovaného povolenia v súlade s platnou
legislatívou.

Súčasťou zmeny č. Z24 integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:
v oblasti povrchových a podzemných vôd
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) vodného
zákona – vydanie súhlasu na stavbu „Nádrže na kondicionér P3“ , na ktorú nie je potrebné
povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd
a podzemných vôd,
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona –
vydanie vyjadrenia k zámeru stavby „Nádrže na kondicionér P3“ z hľadiska ochrany vodných
pomerov,
v oblasti stavebného poriadku
- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona konanie o vydanie
povolenia na uskutočnenie stavby „Nádrže na kondicionér P3“.
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Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná
odborne spôsobilým projektantom. Doklady, na základe ktorých je vydané stavebné povolenie, sú
uložené v spise.
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 povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia
na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.
Inšpekcia listom č. 3049-17488/2018/Čás/370710105/Z24-SP zo dňa 29. 05. 2018 dala
podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania
vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote
do 3 dní odo dňa doručenia písomnosti. Žiadni z účastníkov konania nezaslal v určenej lehote
písomné stanovisko k návrhu podmienok zmeny integrovaného povolenia.
Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru,
že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá
ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania.
Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení
dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila , že sú splnené podmienky stavebného zákona a
stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude
ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú
ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila
stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného
prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou
integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú
inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra,
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 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
právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska
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Doručuje sa:
Účastníkom konania:
1. Bekaert Hlohovec, a.s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec
2. Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
Projektantom:
3. Ing. Pavel Líška, Námestie Sv. Michala č. 30, 920 01 Hlohovec
4. Ing. Stanislav Dubrovay, Veterná 3/2201, 920 01 Hlohovec
5. Ing. Viktor Kováčik, Námestie sv. Michala č. 30, 920 01 Hlohovec
6. Peter Bokor, Michalská 5, 920 01 Hlohovec
7. Ing. Tibor Psalman, Stromová 8, 921 01 Piešťany
Dotknutým orgánom a organizáciám:
(po nadobudnutí právoplatnosti)
8. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3,
920 01 Hlohovec – štátna vodná správa
9. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava
10. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Pobočka Bratislava, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
11. Mesto Hlohovec, stavebný úrad, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec

