SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica
Číslo: 9153-42837/2019/Mkš/470230104/Z12

Banská Bystrica dňa 18. 11. 2019

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica,
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 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“),
podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa a konania vykonaného
podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod č. 2 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia
vydaného rozhodnutím č. 3262/334/OIPK/470230104/2004-Mš zo dňa 08. 04. 2005 v znení jeho
neskorších zmien ( ď a l e j len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Výroba hygienického papiera“
976 03 Harmanec
(ďalej len „prevádzka“)
prevádzkovateľa SHP Harmanec, a.s., Harmanec 976 03, IČO: 00 153 052, ktorou podľa § 19
v náväznosti
na § 21 zákona o IPKZ aktualizuje znenie integrovaného povolenia
zohľadňujúce stanovené náležitosti zákona o IPKZ a osobitných predpisov v oblasti životného
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prostredia uplatnených v spojitosti so zahrnutými konaniami podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ
pri vydaní integrovaného povolenia tak, že v oblasti odpadov v rámci udeleného súhlasu podľa
§ 3 ods. 3 písm. c) bod č. 2 zákona o IPKZ na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
odpadov činnosťou R 3 - Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré
sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných
procesov) s možnosťou ich skladovania (činnosť R13) v príslušných zariadeniach prevádzky
v náväznosti na § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch“) a vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou
sa ustanovujú niektoré náležitosti zákona o odpadoch dopĺňa druhy odpadov vhodných
na zhodnotenie.
Inšpekcia mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:


v časti integrovaného povolenia II., ruší názov kap. B., a text v ods. č. 1 v plnom
rozsahu a nahrádza ho novým názvom kap. B. a s novým textom v ods. č. 1
v nasledovnom znení:

B. Záväzné podmienky povolenia
1.

Všeobecné podmienky

1.1 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v integrovanom
povolení.
1.2 Prevádzkovateľ je povinný oznámiť inšpekcii plánovanú zmenu činnosti /pozn:
§ 2 ods. j) zákona o IPKZ/ v prevádzke alebo podať žiadosť o vydanie povolenia
pri zmene činnosti v prevádzke. Každá podstatná zmena vyžaduje vydanie integrovaného
povolenia.
1.3 Prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii akékoľvek plánované zmeny v činnosti
prevádzky alebo zariadenia, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie a každú zmenu
činnosti v prevádzke, ktorá sa nevzťahuje na podstatnú zmenu.
1.4 Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový
prevádzkovateľ je povinný oznámiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do desiatich dní odo
dňa účinnosti prechodu práv a povinností; súčasťou oznámenia je doklad o prechode práv.
1.5 Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových
predpisov v lehote do 5 mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia.
1.6 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov, ktorí vykonávajú práce v súlade
s požiadavkami tohto povolenia, s podmienkami tohto povolenia do jedného mesiaca
po nadobudnutí jeho právoplatnosti a opakovane v intervale 1 x ročne a o tomto
oboznámení vyhotoviť záznam.
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1.7 Prevádzka musí byť prevádzkovaná v súlade s platnou dokumentáciou (dokumentáciou
je najmä projektová dokumentácia stavby, prevádzkové predpisy vypracované v súlade
s projektovou dokumentáciou stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami
jej užívania).
1.8 Ak v tomto povolení nie je uvedené inak, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov.


v časti integrovaného povolenia II., v kapitole E., sa ruší text v bode č. 2.2 plnom
rozsahu a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

E. Opatrenia pre nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov
1.

Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov

1.1 Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou
R 3 - Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú
ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov)
s možnosťou ich skladovania (činnosť R13) (časť I., v kap. A., ods. č. 4) sa vzťahuje
na nasledovné druhy odpadov zaradené podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v aktuálnom
znení a sú uvedené v tabuľke č. 15a.
tabuľka č. 15a
P.Č.

KAT. ČÍSLO
ODPADU

1.
2.
3.
4.
5.

03 03 08
15 01 01
19 12 01
20 01 01
15 01 06

6.

20 01 03

NÁZOV DRUHU ODPADU
odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu
obaly z papiera a lepenky
papier a lepenka (odpady z mechanického spracovania odpadu)
papier a lepenka
zmiešané obaly
viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky
(kompozity na báze lepenky)

KATEG.
ODPADU
O
O
O
O
O
O

1.2 Výmet, vznikajúci vo výrobe papiera, opätovne vracať ako súčasť konečnej látky (zanášky)
do výrobného procesu.
1.3 Predpokladané zhodnotené množstvo odpadov (uvedených v bode č. 1.1) vo vzťahu
k projektovanému výkonu a spôsobu prevádzkovania technologických zariadení nepresiahne
260 t.deň-1 resp. 95 000 t.rok-1.
1.4 V prevádzke je zakázané zhodnocovať iné druhy odpadov ako odpady uvedené v bode 1.1
bez povolenia inšpekcie.
1.5 Miesto a spôsob nakladania s odpadmi uvedenými v bode č. 1.1 t. j. technologické
zariadenia (resp. technologický postup), v ktorom sa s uvedenými odpadmi nakladá
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sú uvedené v príslušných častiach integrovaného povolenia, a to najmä v časti II., kap. A.,
ods. č. 2.4 (pozn. papierenský stroj a príslušné technologické zariadenia).
1.6 Súhlas (časť I., kap. A., ods. č. 4) sa udeľuje na časové obdobie päť rokov od nadobudnutia
právoplatnosti zmeny integrovaného povolenia č. 11., ktorou bol udelený.
1.7 Platnosť súhlasu sa predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene skutočností, ktoré
sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí inšpekcii
najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu. Pokiaľ došlo k zmenám, ktoré sú
rozhodujúce na vydanie súhlasu, prevádzkovateľ je povinný požiadať o zmenu
integrovaného povolenia.
1.8 Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov je povinný:
a) zhodnocovať odpady v súlade s týmto rozhodnutím, ktoré ho oprávňuje
na prevádzkovanie zariadenia,
b) prevádzkovať zariadenie v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom,
c) viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia,
d) zverejniť podmienky, za ktorých preberá odpad do zariadenia,
e) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stroje, technológiu a vykonávať oprávnenú
činnosť v súlade s platnou dokumentáciou a s technickými požiadavkami,
f) plniť povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k ním produkovaným odpadom.
1.8.1 Prevádzkovú dokumentáciu o technicko-organizačnom zabezpečení riadneho chodu
zariadenia a minimalizácie vplyvu zariadenia na životné prostredie tvorí:
a) technologický reglement,
b) prevádzkový poriadok,
c) prevádzkový denník,
d) zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,
e) súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a obcí.
1.8.2 Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov je povinný zabezpečiť
aby technologický reglement, prevádzkový poriadok a prevádzkový denník obsahoval
údaje uvedené v príslušných ustanoveniach vyhlášky č. 371/2015 Z. z. Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o odpadoch.
1.8.3 Technologický reglement schvaľuje prevádzkovateľ zariadenia.
1.8.4 Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov je povinný uložiť
technologický reglement na prístupnom mieste zariadenia.
1.8.5 Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov je povinný viesť prevádzkový
denník za každý deň prevádzky a v prípade zmeny v prevádzke zariadenia prispôsobiť
prevádzkový poriadok zariadenia tejto zmene.
1.9 Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov je povinný zverejňovať druhy
odpadov, na ktorých zneškodňovanie alebo zhodnocovanie je oprávnený.
1.10Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov je povinný na základe rozhodnutia
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v mimoriadnych prípadoch, najmä
ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné prostredie, zneškodniť
odpad alebo zhodnotiť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné; náklady, ktoré
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vznikli pri zhodnotení odpadu alebo zneškodnení odpadu na základe takéhoto rozhodnutia,
uhrádza držiteľ odpadu.
1.11Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov je povinný zverejniť všetky platné
rozhodnutia, ktoré mu boli vydané podľa tohto zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na svojom webovom sídle.
2.

Všeobecné podmienky pre zariadenie na nakladanie s odpadmi

2.1 Prevádzkovateľ je povinný označiť zariadenie na nakladanie s odpadmi informačnou
tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva, ktorá obsahuje najmä:
a) názov zariadenia,
b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa zariadenia,
c) prevádzkový čas zariadenia,
d) zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá,
e) názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia,
f) meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia a jej telefónne číslo.
2.2 Do zariadenia na nakladanie s odpadmi možno odpad prevziať, len ak sa zároveň s každou
dodávkou odpadu predloží prevádzkovateľovi zariadenia:
a) doklad o množstve a druhu dodaného odpadu,
b) ak ide o nebezpečné odpady, aj sprievodný list a identifikačný list nebezpečného odpadu,
c) protokol z analytickej kontroly odpadu v zmysle príslušných ustanovení vyhlášky
č. 371/2015 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
2.3 Pri dodávke odpadu do zariadenia na nakladanie s odpadmi sa:
a) skontroluje kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov a údajov ustanovených
v bode č. 2.2 a iných dohodnutých podmienok preberania odpadu,
b) vykoná kontrola množstva dodaného odpadu,
c) vykoná vizuálna kontrola dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode,
vlastnostiach a zložení odpadu,
d) podľa potreby zabezpečia kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu a skúšky a analýzy
odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a
zložení odpadu; vzorky sa uchovávajú najmenej jeden mesiac,
e) zaeviduje prevzatý odpad.
2.4 Prevádzkovateľ zariadenia na nakladanie s odpadmi potvrdí držiteľovi odpadu prevzatie
odpadu s uvedením
a) dátumu a času prevzatia odpadu,
b) množstva prevzatého odpadu, jeho druhu a názvu odpadu podľa Katalógu odpadov,
c) účelu, na ktorý bol odpad prevzatý,
d) ďalšieho spôsobu nakladania s týmto odpadom; ak ide o zhodnotenie alebo zneškodnenie
odpadu, uvedie sa kód činnosti podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2 zákona č. 79/2015 Z.
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak ide o prípravu na opätovné
použitie, uvedie sa slovne, že ide o prípravu na opätovné použitie, a ak ide o zber
odpadov, uvedie sa slovne, že ide o zber.
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3.

Povinnosti prevádzkovateľa pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi

3.1 Prevádzkovateľovi, ako pôvodcovi odpadov, vznikajú pri prevádzkovaní a údržbe zariadení
prevádzky druhy nebezpečných odpadov uvedené v tabuľke č. 15b, ktoré sú zaradené podľa
Prílohy č. 1 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v aktuálnom znení a sú uvedené v tabuľke č. 15b.
tabuľka č. 15b (odpad kategórie nebezpečný)
P.Č.

KATAL.
ČÍSLO

NÁZOV DRUHU ODPADU

ODPADU

KATEG.
ODPADU

1.

03 01 04

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo
drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky

N

2.

05 01 03

kaly z dna nádrží

N

3.

06 04 04

odpady obsahujúce ortuť

N

4.

07 01 04

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

5.

07 06 04

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

6.

08 01 11

odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné
nebezpečné látky

N

7.

08 03 12

odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky

N

8.

08 03 14

kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky

N

9.

08 03 17

odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky

N

10.

08 04 09

odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá
alebo iné nebezpečné látky

N

11.

12 01 09

rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény

N

12.

12 01 12

použité vosky a tuky

N

13.

12 01 18

kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej

N

14.

13 01 10

nechlórované minerálne hydraulické oleje

N

15.

13 01 11

syntetické hydraulické oleje

N

16.

13 01 13

iné hydraulické oleje

N

17.

13 02 05

nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje

N

18.

13 02 06

syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje

N

19.

13 02 08

iné motorové, prevodové a mazacie oleje

N

20.

13 03 01

izolačné oleje alebo oleje obsahujúce PCB

N

21.

13 03 07

nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje

N

22.

13 03 08

syntetické izolačné a teplonosné oleje

N

23.

13 05 01

tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody

N

24.

13 05 02

kaly z odlučovačov oleja z vody

N

25.

13 05 06

olej z odlučovačov oleja z vody

N

26.

13 05 07

voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody

N

27.

13 07 01

vykurovací olej a motorová nafta

N

28.

13 07 02

benzín

N
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P.Č.

KATAL.
ČÍSLO

NÁZOV DRUHU ODPADU

KATEG.
ODPADU

ODPADU

29.

14 06 02

iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel

N

30.

14 06 03

iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel

N

31.

14 06 05

kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá

N

32.

15 01 10

33.

15 01 11

34.

15 02 02

35.

16 01 07

olejové filtre

N

36.

16 01 13

brzdové kvapaliny

N

37.

16 01 21

nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11, 16 01 13 a 16
01 14

N

38.

16 02 09

transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB

N

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované
nebezpečnými látkami
kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál
(napríklad azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob
absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak
nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované
nebezpečnými látkami

*)

N
N
N

39.

16 02 13

vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti , iné ako uvedené
v 16 02 09 až 16 02 12

N

40.

16 02 15

nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení

N

41.

16 03 03

anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

42.

16 03 05

organické odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

43.

16 05 06

44.

16 05 07

45.

16 05 08

46.

laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo
obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií
vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok
alebo obsahujúce nebezpečné látky
vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo
obsahujúce nebezpečné látky

N

16 06 01

olovené batérie

N

47.

16 06 02

niklovo-kadmiové batérie

N

48.

16 06 06

oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov

N

49.

16 07 08

odpady obsahujúce olej

N

50.

16 10 01

vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

51.

16 11 05

52.

17 01 06

53.

17 02 04

54.

17 04 03

olovo

N

55.

17 04 09

kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami

N

56.

17 05 03

zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky

N

57.

17 05 05

výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky

N

58.

17 05 07

štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky

N

59.

17 06 01

izolačné materiály obsahujúce azbest

N

60.

17 06 03

61.

17 09 03

výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov
obsahujúce nebezpečné látky
zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel,
obkladového materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky
sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované
nebezpečnými látkami

iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo
obsahujúce nebezpečné látky
iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov
obsahujúce nebezpečné látky

N

N

N
N
N

N
N
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P.Č.

KATAL.
ČÍSLO

NÁZOV DRUHU ODPADU

ODPADU



zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a
tuky
iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania
odpadu obsahujúce nebezpečné látky

KATEG.
ODPADU

62.

19 08 09

63.

19 12 11

64.

20 01 21

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

N

65.

20 01 23

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

N

66.

20 01 27

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky

N

67.

20 01 33

68.

20 01 35

batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a
netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21
a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti*)

N
N

N
N

Nebezpečné časti z elektrických a elektronických zariadení môžu zahŕňať akumulátory a batérie uvedené v
16 06 a označené ako nebezpečné; ortuťové spínače, sklo z katódových obrazoviek a iné aktivované sklo
atď.

3.2 Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými v tabuľke
č. 15b, ktoré mu vznikajú pri prevádzkovaní a údržbe zariadení v súlade s platnými
právnymi predpismi odpadového hospodárstva po dobu piatich rokov od nadobudnutia
právoplatnosti zmeny integrovaného povolenia č. 9, ktorou bol udelený súhlas na nakladanie
s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v zmysle príslušných ustanovení zákona
o IPKZ.
3.3 Súhrnné množstvo nebezpečných odpadov (tabuľka č. 15b), s ktorými bude v prevádzke
nakladané je do 220 ton.rok-1.
3.4 Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný:
a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu
odpadov,
b) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
c) nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť
identifikačným listom nebezpečného odpadu, ktorého vzor je ustanovený v príslušnej
prílohe vyhlášky č. 371/2015 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.,
d) zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli
odlíšené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by
mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli
odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom
a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov,
e) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
f) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v súlade s platnými
právnymi predpismi odpadového hospodárstva,
g) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
h) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva
a uchovávať ohlásené údaje,
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i) predložiť na vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými
a pravdivými informáciami preukazujúce spôsob nakladania s odpadom, a to najneskôr
do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti; na základe žiadosti predchádzajúceho
držiteľa poskytnúť aj kópie dokladov,
j) skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred
jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením; na dlhšie
zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva len
pôvodcovi odpadu.
3.5 Pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečného
odpadu alebo odpadu, ktorý vznikol pri úprave nebezpečného odpadu, ako aj pred
zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu zabezpečiť
na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním odber
vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia spôsobom a postupom ustanoveným
vykonávacím predpisom v oblasti odpadového hospodárstva s výnimkou, ak jeho
nebezpečné vlastnosti a bližšie podmienky nakladania s ním je možné zistiť z karty
bezpečnostných údajov výrobku alebo zo sprievodnej dokumentácie výrobku, ak výrobok
kartu bezpečnostných údajov nemá.
3.6 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prípadné skladovacie priestory na zhromažďovanie
nebezpečných odpadov a skladovanie nebezpečných odpadov spôsobom, ktorý spĺňa
rovnaké technické a bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie
chemických látok, prípravkov a výrobkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako
majú zhromažďované nebezpečné odpady a skladované nebezpečné odpady.
3.7 Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov navzájom,
nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné a nebezpečné odpady s látkami
alebo materiálmi, ktoré nie sú odpadom.
3.8 Pri preprave a skladovaní (v rámci prevádzky) musí byť nebezpečný odpad zabalený
vo vhodnom obale a riadne označený v zmysle aktuálnych príslušných právnych predpisov
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o ochrane pred požiarmi.
3.9 Prevádzkovateľ je oprávnený prepravovať nebezpečné odpady uvedené v tabuľke č. 15b
za účelom ich zneškodňovania (zhodnocovania) do zariadení na zber, zhodnocovanie resp.
zneškodňovanie odpadov oprávnenou osobou v územnom obvode Okresného úradu
životného prostredia Banská Bystrica po dobu piatich rokov od nadobudnutia
právoplatnosti tohto rozhodnutia v množstve maximálne 220 ton.rok-1.
3.10Prevádzkovateľ (ako pôvodca nebezpečného odpadu) v prípade prepravy nebezpečného
odpadu prostredníctvom vlastnej dopravy (ďalej len „odosielateľ nebezpečného odpadu“)
je povinný:
a) zabezpečiť prepravu nebezpečného odpadu dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú
ustanoveniam medzinárodných zmlúv o preprave nebezpečných vecí; ak nevykonáva
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b)
c)

d)

e)

prepravu sám, je povinný zabezpečiť ju u dopravcu oprávneného podľa osobitných
predpisov,
viesť a uchovávať evidenciu o prepravovanom nebezpečnom odpade,
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa písmena a) okresnému úradu príslušnému
podľa miesta nakládky nebezpečného odpadu a miesta vykládky nebezpečného odpadu;
ak súhlas na prepravu nebezpečného odpadu vydal okresný úrad v sídle kraja, aj tomuto
úradu,
umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve kontrolu nakladania
s odpadom v priebehu prepravy; na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť
pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom,
vykonať opatrenie na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom
hospodárstve.

3.11Prevádzkovateľ je pri preprave nebezpečného odpadu povinní potvrdiť sprievodný list
nebezpečného odpadu a zaslať fotokópiu sprievodného listu nebezpečného odpadu
okresnému úradu príslušnému podľa miesta nakládky nebezpečného odpadu a miesta
vykládky nebezpečného odpadu; ak súhlas na prepravu nebezpečného odpadu vydal okresný
úrad v sídle kraja, aj tomuto úradu.
3.12Prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu
na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane prepravy o predĺženie lehoty, pokiaľ
nedošlo k zmene skutočností rozhodujúcich pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi.
Pokiaľ došlo k zmenám, ktoré sú rozhodujúce pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi,
požiada o zmenu integrovaného povolenia.
3.13Pôvodca odpadových olejov, opotrebovaných batérií, akumulátorov a elektroodpadu
(žiariviek) je povinný ich odovzdať na regeneráciu, na iný spôsob zhodnotenia alebo
na zneškodnenie len držiteľovi autorizácie.
3.14Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi pri prevádzke zariadenia ako pôvodcovi,
je povinný zhodnotiť alebo zneškodniť oprávnenou osobou v zariadení na to určenom.
3.15Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pri využiteľnom odpade prednostne jeho materiálové
zhodnotenie.
3.16Prevádzkovateľ ako pôvodca ostatného odpadu je povinný oznámiť inšpekcii vznik každého
nového druhu ostatného odpadu.


v časti integrovaného povolenia II., v kapitole B., sa ruší text v bode č. 6.3 plnom
rozsahu a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

6.3 Prevádzkovateľ je povinný:
a) vykonať skúšku tesnosti
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b)

c)

d)
e)
f)

g)
h)



1. skladovacích a prevádzkových nádrží uvedených najmä v kap. A., bod 2.5.3 písm. a/
bod č. 1 a 2 (ďalej len „nádrží“), rozvodov a produktovodov uvedených najmä
v kap. A., bod 2.5.3 písm. a/ bod č. 3 pred ich uvedením do prevádzky,
2. nádrží, rozvodov a produktovodov, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné,
každých desať rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky s výnimkou zariadení
s nepretržitou indikáciou úniku znečisťujúcich látok,
3. nádrží vizuálne kontrolovateľných a nádrží dvojplášťových vizuálne
nekontrolovateľných s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru každých 20
rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky,
4. nádrží, rozvodov a produktovodov po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,
5. nádrží, rozvodov a produktovodov pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej
ako jeden rok,
vykonať skúšku tesnosti záchytných nádrží a havarijných nádrží (sklad NO, PKaUV, ČS
PHM,
MČOV,
VHP,
transformátorová
stanica,
rozvodňa
110
kV
a transformátorová stanica 22/6,3 kV)
1. pred ich uvedením do prevádzky,
2. po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,
3. pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok,
vykonávať skúšky tesnosti podľa bodu a) a b) len prostredníctvom odborne spôsobilej
osoby s certifikátom kvalifikácie na nedeštruktívne skúšanie - NDT (pozn.:
akceptovateľný certifikát pre výkon skúšok NDT musí byť vydaný akreditovaným
certifikačným orgánom pre osoby, ktorý má v rozsahu príslušné NDT metódy, stupne
a priemyselné sektory);
vypracovať a aktualizovať prevádzkové poriadky, plány údržieb a opráv a plány
kontroly,
pravidelne oboznamovať obsluhu stavieb a zariadení s poriadkami a plánmi podľa
písmena d) a s požiadavkami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
vykonávať pravidelné kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti stavieb
a zariadení a prijímanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a určenie termínu
ich ďalšej kontroly pri skladovacích nádržiach, ktoré sú
1. zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za desať rokov,
2. vizuálne kontrolovateľné a dvojplášťové vizuálne nekontrolovateľné s trvalou
indikáciou medziplášťového priestoru raz za 20 rokov,
evidovať záznamy o skúškach tesnosti, prevádzke, údržbe, opravách a o kontrolách,
riadne vyčistiť stavby a zariadenia po ukončení ich prevádzky, vykonať opatrenia
na zamedzenie ich opätovného uvedenia do prevádzky ani náhodným spôsobom
a zabezpečiť prevádzkovanie monitorovacieho systému na nevyhnutný čas.

v časti integrovaného povolenia II., v kapitole B., sa dopĺňa nový bod č. 6.5 s novým
textom v nasledovnom znení:

6.5 Vykonávanie skúšok tesnosti podľa odseku 5.3 písm. a) bod č. 2 až č. 5 sa nevyžaduje,
ak sa skúšky vykonávajú podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími,

strana 12/15 k rozhodnutiu 9153-42837/2019/Mkš/470230104/Z12

elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú
za vyhradené technické zariadenia.


v časti integrovaného povolenia II., v kapitole J., sa ruší text v bode č. 6. v plnom
rozsahu a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

6.

Podávanie oznámení, poskytovanie údajov

6.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu a podávať oznámenia a údaje o prevádzke
a prevádzkovaní spracované podľa príslušných právnych predpisov ochrany ovzdušia
a odpadového hospodárstva najmä uvedené v tab. č. 17.
tab. č. 17 Podávanie oznámení a údajov
typ hlásenia
informácie

o

adresát

termín

stacionárnom

zdroji, emisiách a dodržiavaní
emisných limitov a emisných

OÚ OSŽP, odbor ochrany ovzdušia

do 15. 02. bežného roka za
predchádzajúci kalendárny rok

kvót
výpočet množstva emisií ZL
a poplatkov za znečisťovanie

OÚ OSŽP, odbor ochrany ovzdušia

ovzdušia (NEIS)

do 15. 02. bežného roka za
predchádzajúci kalendárny rok

správa o vykonanom
periodickom oprávnenom

SIŽP IŽP BB - OIPK

meraní resp. jednorazového

OÚ OSŽP, odbor ochrany ovzdušia

do 60 dní po ukončení merania

merania ZL
údaje o prekročení určených

SIŽP IŽP BB - OIPK

bezodkladne po zistení

emisných limitov

OÚ OSŽP, odbor ochrany ovzdušia

prekročenia

národný register znečisťovania
(písomná

alebo

elektronická

do 31. 05. bežného roka za

SHMÚ

predchádzajúci kalendárny rok

forma)
hlásenie

o vzniku

odpadu

OÚ

OSŽP,

odbor

odpadového

do 28. 02. bežného roka za

a nakladaní sním

hospodárstva

evidenčný list zariadenia na

OÚ

zhodnocovanie odpadov

hospodárstva

predchádzajúci kalendárny rok

informovanie

SIŽP IŽP BB-OIPK, OIOO, OIOV

hlásenie ihneď, záverečné správy

OÚ OSŽP, odbor ochrany ovzdušia

do 60 dní od vzniku

o mimoriadnych

stavoch a haváriách
informovanie verejnosti
o emitovaných množstvách ZL

OSŽP,

verejnosť

predchádzajúci kalendárny rok
odbor

odpadového

do 28. 02. bežného roka za

do 10 dní po obdržaní výsledkov
z realizovaných meraní

OÚ OSŽP-okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, SIŽP IŽP-inšpekcia, OIPK-odbor
integrovanej prevencia a kontroly-znečisťovania, OIOV-odbor inšpekcie ochrany vôd, OIOO-odbor inšpekcie
odpadového hospodárstva

6.2 Ročná evidencia a príslušné informačné podklady sa uchovávajú najmenej päť rokov
po skončení príslušného roka. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať tieto informácie tak,
aby boli chránené proti neoprávneným zásahom, zmenám a strate údajov.
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Ak sa vedú len v elektronickej forme, príslušné elektronické prostriedky musia zabezpečiť
uchovanie údajov aj počas porúch elektrického napájania.
6.3 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov
počas jeho prevádzkovania a 10 rokov po jeho ukončení.
6.4 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať stálu evidenciu najmenej 5 rokov po roku zmeny
zdroja znečisťovania ovzdušia, jeho časti, zariadenia alebo technológie.
6.5 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávneného
merania inšpekcii, príslušnému okresnému úradu životného prostredia najmenej päť
pracovných dní pred jeho začatím; oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej
dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín oprávneného merania najmenej jeden
pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom, ak sa plánovaný termín vykonania
oprávneného merania zmení o päť pracovných dní a menej.
6.6 Údaje o odobranom množstve povrchovej vody podliehajú oznamovacej povinnosti podľa
§ 6 ods. 5 vodného zákona poverenej osobe (SHMÚ) a podľa § 78 vodného zákona
správcovi vodohospodársky významných vodných tokov v spojitosti s platnými
vykonávacími predpismi. Prevádzkovateľ je povinný oznamovať predmetné údaje
spôsobom, v termínoch a na tlačivách predpísaných týmito predpismi.
6.7 Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať ustanovené údaje z evidencie prepravovaných
nebezpečných odpadov okresnému úradu životného prostredia príslušnému podľa sídla
alebo miesta podnikania odosielateľa nebezpečných odpadov a príjemcu nebezpečných
odpadov; v prípade, že súhlas na prepravu nebezpečných odpadov vydal krajský úrad
životného prostredia, aj tomuto úradu.
6.8 Prevádzkovateľ je povinný na účely preukazovania a hodnotenia dodržania podmienok
integrovaného povolenia uvedených najmä v časti II., v kapitole C., v ods. 2., v bode č. 2.3
v písm. c), d) a e) najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka za predchádzajúci
kalendárny rok oznamovať inšpekcii súhrn výsledkov monitorovania skutočností tam
uvedených vo forme umožňujúcej ich porovnanie s úrovňami znečisťovania súvisiacimi
s BAT.
Ostatné podmienky integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba hygienického papiera“,
976 03 Harmanec zostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú
súčasť.

Odôvodnenie
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica,
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, § 32 ods. 1
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písm. a) zákona 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“) vydáva podľa
§ 19 ods. 1 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba
hygienického papiera“, 976 03 Harmanec (ďalej len „prevádzka“) na základe žiadosti
prevádzkovateľa SHP Harmanec, a.s., Harmanec 976 03, IČO: 00 153 052 (ďalej len
„prevádzkovateľ“) doručenej inšpekcii dňa 07. 10. 2019 a 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“).
Zmena integrovaného povolenia nepodlieha spoplatneniu v zmysle položky 171a písm. c) časť
X. Životné prostredie zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu činnosti v prevádzke.
Inšpekcia listom č. 9153-37966/47/2019/Mkš zo dňa 15. 10. 2019 oznámila účastníkom konania
a dotknutým orgánom začatie konania v predmetnej veci a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.
Inšpekcia v konaní vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia upustila od náležitostí
uvedených v § 11 ods. 10 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené
v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ.
Inšpekcia nenariadila ústne pojednávanie, pretože neboli splnené podmienky v zmysle § 11 ods.
5 písm. d) bod. č. 5 a § 15 ods. 1 a ods. 2 zákona o IPKZ, pre ktoré by musela ústne
pojednávanie nariadiť.
Inšpekcia podľa § 19 v náväznosti na § 21 zákona o IPKZ aktualizovala znenie integrovaného
povolenia zohľadňujúce stanovené náležitosti zákona o IPKZ a osobitných predpisov v oblasti
životného prostredia uplatnených v spojitosti so zahrnutými konaniami podľa § 3 ods. 3 zákona
o IPKZ pri vydaní integrovaného povolenia tak, ako je uvedené v jeho príslušných častiach,
najmä v časti II., v kap. E. Inšpekcia v rámci platného súhlasu podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod č. 2
zákona o IPKZ (pozn. ktorý bol udelený zmenou integrovaného povolenia č. 11)
na prevádzkovanie zriadenia na zhodnocovanie odpadov v náväznosti na § 97 ods. 1 písm. c)
zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozšírila povolené druhy
zhodnocovaných odpadov (uvedených v časti II., v kap. E. bod č. 1.1 integrovaného povolenia)
o odpady, ktoré sú v zmysle prílohy č. 1 k vyhláške Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov členené na odpad
kategórie O - 20 01 03 - viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity
na báze lepenky) a odpad kategórie O - 15 01 06 - zmiešané obaly. Uvedené odpady
sú zhodnocované v množstve 25 t.mesiac-1 v jestvujúcom technologickom zariadení bez zmeny
využívaných technologických postupov resp. množstva zhodnotených odpadov vo vzťahu
k projektovanému výkonu technologického zariadenia.
Inšpekcia v povolení upravila podmienky pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, nakoľko
vstúpila do platnosti vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami,
o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
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V lehote určenej na vyjadrenie účastníka konania a dotknutého orgánu štátnej správy inšpekcii
nebolo doručené žiadne stanovisko.
Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie:

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 Banská
Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974
01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia
účastníkom konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych
opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť
preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

Ing. Zdeněk Gregor
riaditeľ

Doručuje sa:
1. SHP Harmanec, a.s., Harmanec, 976 03 Harmanec
2. Obec Harmanec, Obecný úrad Harmanec 6, 976 03 Harmanec

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa
odpadového hospodárstva, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

