SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

číslo: 7226-32190/2019/Beň/740050103/Z11

Banská Bystrica 6.9.2019

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 neskorších 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“), na základe konania vykonaného podľa
§ 3 ods. 3 písm. b) bod 1, 1.1 a 1.3 a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva podľa § 19 zákona
o IPKZ

zmenu integrovaného povolenia
vydaného rozhodnutím č. 1801/254/2003/OIPK/Mi č. r. 740050103 zo dňa 26.8.2004, v znení
neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku

„Regionálna skládka odpadov Banská Bystrica“
(ďalej len „prevádzka“)
Prevádzkovateľa:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:

Marius Pedersen a. s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34 115 901,
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ktorou
mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:

v úvode výrokovej časti dopĺňa:
podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 1.1 a bod č. 1.3 zákona o IPKZ
v oblasti ochrany vôd
- povoľuje odber podzemnej vody z vlastnej vŕtanej studne VS -1, ktorá slúži na
technologické a sociálne účely (časové obmedzenie odberu na desať rokov) - preskúmanie
v nadväznosti na § 21 ods. 4 a ods. 5. 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 platnom
znení,
- povoľuje vypúšťanie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch prevádzky
a drenážnych vôd do povrchových vôd recipientu – bezmenný potok v riečnom kilometri 0,5
v k. ú. Šalková - časové obmedzenie vypúšťania vôd na desať rokov, preskúmanie
v nadväznosti na § 21 ods. 4 a ods. 5. 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 platnom
znení.
v časti B .Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy
v prevádzke sa ruší celá kapitola 1.5 Odber vôd a nahrádza sa nasledovne:
1.5

Odber vody

1.5.1 Odber podzemnej vody z vlastnej vŕtanej studne VS-1 pre technologické a sociálne
účely nesmie prekročiť množstvo maximálne:
5000 m3.rok -1,
Q - max = 40,0 l.s-1.
1.5.2 Prevádzkovateľ je povinný prispôsobiť maximálny odber podzemných vôd
Qmax. (l.s-1) technickému riešeniu odberu podzemnej vody z vrtu VS-1
a odporučenému čerpaniu.
1.5.3 Prevádzkovateľ je povinný udržiavať vodovodnú prípojku podzemnej vody,
vodomernú šachtu a vnútorné rozvody vody v bezporuchovom stave.
1.5.4 Prevádzkovateľ musí zabezpečovať kvalitu podzemnej vody na sociálne účely
v prevádzkovej budove v súlade s platnými predpismi o verejnom zdravotníctve.
1.5.5 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu podzemnej vody
z vlastnej vŕtanej studne VS-1 meradlom pre tento účel určeným (vodomerom).
Meradlo musí vyhovovať príslušným predpisom na úseku metrológie.
1.5.6 Prevádzkovateľ musí viesť mesačne v
prevádzkovom denníku záznamy o
množstvách odberu podzemnej vody.
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1.5.7 Prevádzkovateľ je
oprávnený
odoberať podzemnú vodu z vlastnej vŕtanej
studne VS – 1 pre po dobu desať rokov od nadobudnutia právoplatnosti
tohto rozhodnutia. Inšpekcia môže platnosť povolenia predĺžiť, ak sa nezmenia
podmienky, za ktorých bolo vydané.
1.5.8 Prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu tri mesiace pred ukončením lehoty na
odber podzemnej vody z vlastnej vŕtanej studne VS-1 o predĺženie lehoty pokiaľ
nedošlo k zmene skutočností. Pokiaľ by došlo
k zmenám,
ktoré
sú
rozhodujúce pre odber podzemnej vody, požiada o zmenu integrovaného povolenia.
v časti B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy
v prevádzke, 2. Emisné limity, 2.2 Emisie do vôd sa dopĺňajú nasledovné body:
2.2.4 Prevádzkovateľ je oprávnený vypúšťať vody z povrchového odtoku zo spevnených
plôch prevádzky a drenážne vody do bezmenného vodného toku v riečnom kilometri
0,5 v k. ú. Šalková po dobu desať rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia. Inšpekcia môže platnosť povolenia predĺžiť, ak sa nezmenia
podmienky, za ktorých bolo vydané.
2.2.5

V prípade čistenia dna a svahov záchytnej nádrže povrchových vôd odčerpávať
jednorázovo vodu čerpadlom z nádrže do vypúšťacej šachty a následne vypúšťať cez
bezpečnostný prepad do recipientu.

2.2.6 Prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu tri mesiace pred ukončením
lehoty na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch a drenážnych
vôd do bezmenného toku v k. ú. Šalková o predĺženie lehoty pokiaľ nedošlo k zmene
skutočností. Pokiaľ by došlo k zmenám, ktoré sú rozhodujúce pre vypúšťanie
odpadových vôd do recipientu – bezmenný tok, požiada o zmenu integrovaného
povolenia.
v časti 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ,
9.6 Podávanie správ, sa ruší text bodov 9.6.1 a 9.6.2 a nahrádza sa nasledovne:
9.6.1 Prevádzkovateľ je povinný predkladať každoročne do 28. februára nasledujúceho roku
za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému Okresnému úradu, odbor starostlivosti
o životné prostredie hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, ako pôvodcovi
odpadov a súčasne evidenčný list skládky odpadov.
9.6.2 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania za
oznamovací rok každoročne do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka v listinnej
podobe alebo elektronickej podobe.
V prílohe č. 3 sa do zoznamu odpadov, ktoré je možné zneškodňovať na skládke odpadov
chronologicky pridáva odpad kategórie „ostatný“ katalógové číslo 18 01 04 – odpady,
ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevecie
nákazy (napr. obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jedorazové odevy,
plienky).
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Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené. 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 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“) vydáva podľa § 19 zákona o IPKZ zmenu
integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 1801/254/2003/OIPK/Mi, 74 005 01 03 zo
dňa 16.7.2019 pre prevádzku „Regionálna skládka odpadov Banská Bystrica“, ktorej
predmetom je zmena podmienok integrovaného povolenia, týkajúcich sa prehodnotenia
súhlasu na odber povrchových a podzemných vôd, vypúšťania vôd z povrchového odtoku do
povrchových vôd alebo do podzemných vôd, lehoty pre oznamovacie povinnosti a doplnenie
jedného druhu odpadu, ktorý je možné zneškodňovať na skládke odpadov na základe žiadosti
prevádzkovateľa Marius Pedersen a. s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín doručenej inšpekcii
dňa 2.7.2019.
Po predložení žiadosti inšpekcia ako príslušný správny orgán upovedomila listom
č. 7226/47/2019-26329/2019 zo dňa 16.7.2019 známych účastníkov konania a dotknuté
orgány o začatí správneho konania v predmetnej veci a určila lehotu 30 dní na vyjadrenie.
V stanovenej 30 dňovej lehote nezaslal vyjadrenie žiadny účastník konania ani dotknutý
orgán.
Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených
v § 11 ods. 10 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejednalo o konanie uvedené v
§ 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ.
Zmenou č. 11 sa prehodnotil súhlas na odber povrchových a podzemných vôd,
vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, lehoty
pre oznamovacie povinnosti a doplnenie jedného druhu odpadu, ktorý je možné
zneškodňovať na skládke odpadov.
Počas správneho konania sa neprihlásil žiadny nový účastník konania a ani zúčastnené
osoby nepodali v stanovenej lehote písomnú prihlášku.
Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia,
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania
a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. 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:
Účastníkom konania:
1. Marius Pedersen, a. s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
2. Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 97401 Banská Bystrica
3. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica,
Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
Dotknutým orgánom:
4. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná
správa, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica
5. Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava

