SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 8930-40963/2019/Šum/770760208/Z9

Žilina 07.11.2019

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, 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 životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §32 ods. 1 písm.
a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe
vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona o IPKZ a podľa § 19 ods. 1 zákona o
IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)
dopĺňa

integrované povolenie
č.5786-26589/2008/Mar/770760208, zo dňa 07.08.2008 na vykonávanie činností v prevádzke

„Centrum povrchových úprav“,
pre prevádzkovateľa
SHT, s.r.o., Na stanicu 657/24, 010 09 Žilina
a jeho zmeny č. 8481-41482/2008/Mar/770760208/Z1 zo dňa 09.12.2008, č. 848041486/2008/Mar/770760208/Z1-SK zo dňa 10.12.2008, č. 9252-40353/2009/Mar/770760208/Z2
zo dňa 10.12.2009, č. 9251-40347/2009/Mar/770760208/Z2-KR zo dňa 10.12.2009, č.614028984/2011/Mar/770760208/Z3 zo dňa 12.10.2011, č. 8635-35183/2012/Mar/770760208/Z4 zo
dňa 12.12.2012, č. 6345-32281/2013/Mar/770760208/Z5 zo dňa 27.11.2013, č. 399515386/2014/Pat/770760208/Z6 zo dňa 27.05.2014, č. 8022-40031/2017/ Kad/770760208/Z7-SP
zo dňa 18.12.2017, č.4129-16461/2018/Kad/770760208/KR-Z7 zo dňa 21.05.2018 a č. 35059756/2019/Mar/770760208/Z8 zo dňa 27.03.2019 (ďalej len „integrované povolenie“), vydané
inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke, podľa § 3 ods.1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:
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a)
Časť:
Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Centrum povrchových úprav“, je
(strana 14 z 60 rozhodnutia č. 5786-26589/2008/Mar/770760208 zo dňa 07.08.2008)
dopĺňa
v oblasti ochrany ovzdušia:
- udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko
organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja
znečisťovania ovzdušia - Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov pri použití
chemických postupov s projektovaným objemom kúpeľov viac ako 30 m3, súčasťou ktorého je
nanášanie náterov na povrchy kovov s kapacitou viac ako 0,6 až do 5 t/rok, procesný ohrev
a dieselagregát (ďalej len „Súbor TPP a TOO“) podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona
o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší.
b)
Časť:
II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania
(strana 26 z 60 rozhodnutia č. 5786-26589/2008/Mar/770760208 zo dňa 07.08.2008)
mení podmienky A.17.1. a A.17.2. takto:
A.17.1. Súbor TPP a TOO s identifikačným číslom STPP a TOO_SHT_rev.č.2, zo dňa
30.09.2019 sa schvaľuje, v celom rozsahu navrhnutom prevádzkovateľom. Dňom
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa stáva schválený Súbor TPP a TOO
súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.
A.17.2. Prevádzkovať zdroje znečisťovania ovzdušia, v prevádzke „Centrum povrchových
úprav“, v súlade so schváleným Súborom TPP a TOO (STPP a TOO_SHT_rev.č.2, zo
dňa 30.09.2019).
Ostatné podmienky pre prevádzku „Centrum povrchových úprav“, vykonávajúcu činnosť v
MOBIS ulica 1, 013 02 Gbeľany, prevádzkovateľa SHT, s.r.o., Na stanicu 657/24, 010 09 Žilina,
uvedené v integrovanom povolení č.5786-26589/2008/Mar/770760208 zo dňa 07.08.2008 a v
jeho neskorších zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

O d ô v o d n e n i e:
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 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 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods.1 písm. d)
zákona o ovzduší, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení
a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Centrum povrchových úprav“.
Prevádzkovateľ podal na inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia zo dňa
30.09.2019, ktorá bola zaevidovaná pod č. 35505/2019.
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Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného
povolenia nemá charakter podstatnej zmeny a nepodlieha povinnému hodnoteniu vplyvov na
životné prostredie.
Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila dňa
04.10.2019 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania
zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Centrum povrchových úprav“, prevádzkovateľa
SHT, s.r.o., Na stanicu 657/24, 010 09 Žilina a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa
doručenia.
Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné
zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je
možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.
Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada
o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm.
e) zákona.
Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania, nakoľko
ide o konanie o vydanie zmeny povolenia neuvedenej v odseku 9 § 11 zákona o IPKZ, pomery sú
inšpekcii známe z integrovaného povoľovania predmetnej prevádzky „Centrum povrchových
úprav“ a žiaden z účastníkov konania nepožiadal o nariadenie ústneho pojednávania.
Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia
žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d)
a požiadania obce podľa § 11 ods.5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie
podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.
So žiadosťou a v lehote určenej na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného
povolenia, boli doručené nasledovné rozhodnutia, záväzné stanoviská a vyjadrenia účastníkov
konania a dotknutých orgánov:
OÚ v Žiline, OSŽP oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č. OUZA-OSZP3-2019/042732-002/Cas zo dňa 14.10.2019:
Predložený STPP a TOO tvorí prílohu žiadosti o zmenu povolenia a sú v ňom zapracované
zmeny, ktoré boli vykonané na zdroji znečisťovania ovzdušia. Vzhľadom k uvedenému tunajší
orgán ochrany ovzdušia nemá námietky k schváleniu predloženého STPP a TOO.
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza, vyjadrenie č. TU-450-002/2019 zo dňa 21.10.2019:
Obec Nededza v zastúpení starostom obce PhDr. Petrom Vajdom podľa § 12 ods. 1 zákona
č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto vydáva súhlasné písomné stanovisko vo
veci: Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia „Centrum
povrchových úprav“. Obec zároveň nemá k uvedenému žiadne pripomienky.
Menovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho
štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil
povoľovacieho procesu.

strana 4 z 4 rozhodnutia č. 8930-40963/2019/Šum/770760208/Z9

Súčasťou konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia pre prevádzku „Centrum
povrchových úprav“ bolo:
v oblasti ochrany ovzdušia
- udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko
organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja
znečisťovania ovzdušia - Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov pri použití
chemických postupov s projektovaným objemom kúpeľov viac ako 30 m3, súčasťou ktorého je
nanášanie náterov na povrchy kovov s kapacitou viac ako 0,6 až do 5 t/rok, procesný ohrev
a dieselagregát (ďalej len „Súbor TPP a TOO“) podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona
o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší.
Inšpekcia na základe zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutého orgánu
a účastníkov konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší a
podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto
rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia,
Inšpektorát životného prostredia Žilina, 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
právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:
1. SHT, s.r.o., Na stanicu 657/24, 010 09 Žilina
2. Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany
3. Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:
1. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia,
Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina-Vlčince
2. spis – 2 x

