SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
Č.: 7123-38589/2019/Šin/370710105/Z30-DSP,Ods

v Nitre dňa 13. 11. 2019

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 ustanovení § 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 ustanovenia § 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 ustanovenia § 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 prevádzkovateľa
Bekaert Hlohovec, a.s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec, IČO: 36 234 052 (ďalej len
„prevádzkovateľ“) vypracovanej dňa 28. 06. 2019, doručenej Inšpekcii dňa 01. 07. 2019
na základe konaní vykonaných podľa ustanovení § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, bod 10., § 3 ods. 3
písm. b) bod 8. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanoveniami § 66, § 88 ods. 3 a § 90
stavebného zákona, podľa ustanovenia § 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. 1129-14490/37/2007/Gaj/370710105/U1 zo dňa 14. 05. 2007
č. 1129-29023/37/2007/Gaj/370710105/Z2 zo dňa 11. 09. 2007
č. 1899 -1017/37/2008/Gaj/370710105/Z3 zo dňa 15. 01. 2008
č. 436-19568/37/2008/Sta,Gaj/370710105/Z4 zo dňa 10. 06. 2008
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č. 1899-38117/37/2008/Gaj/370710105/Z5 zo dňa 01. 12. 2008
č. 390-5425/37/2009/Sta,Gaj/370710105/Z6 zo dňa 14. 04. 2009
č. 10374-6430/37/2010/Gaj/370710105/Z7 zo dňa 04. 03. 2010
č. 6482-2176/37/2012/Gaj//370710105/Z8 zo dňa 12. 01. 2012
č. 8735-12124/37/2013/Pro/370710105/Z9 zo dňa 06. 05. 2013
č. 3123-16832/37/2013/Pro/370710105/Z11 zo dňa 02. 07. 2013
č. 3631,4776-21795/2014/Kri, Čás/370710105/Z12, Z14-SP zo dňa 30. 07. 2014
č. 362-449/2015/Čás/370710105/Z13-KR zo dňa 15. 01. 2015
č. 1095, 2556-11450/2015/Čás/370710105/Z15-SkP,Z16-OdS zo dňa 22. 04. 2015
č. 5254-28666/2015/Čás/370710105/Z17-SP,KR zo dňa 07. 10. 2015
č. 6169-31499/2015/Jak/370710105/Z18-SP zo dňa 27. 10. 2015
č. 493-5237/2016/Čás/370710105/Z19-SP zo dňa 16. 02. 2016
č. 4645-21182/2016/Čás/370710105/Z20 zo dňa 04. 07. 2016
č. 2677,2802-11370/2017/Jak,Čás/370710105/Z21-SP, Z22 zo dňa 07. 04. 2017
č. 1264-2002/2018/Čás/370710105/Z23 zo dňa 22. 01. 2018
č. 3049-19180/2018/Čás/370710105/Z24-SP zo dňa 12. 06. 2018
č. 3664-23219/2018/Jur/370710105/Z25 zo dňa 10. 07. 2018
č. 499-869/2019/Čás/370710105/Z26-SP zo dňa 11. 01. 2019
č. 900-7354/2019/Kap/370710105/Z28-SP zo dňa 26. 02. 2019
č. 3209-14377/2019/Čás/370710105/Z29 zo dňa 16. 04. 2019
č. 1424-15844/2019/Jur/370710105/Z27 zo dňa 06. 05. 2019 (autoremedúra zo dňa 20. 06.
2019)
(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba a súvisiace činnosti“
Mierová 2317, 920 28 Hlohovec, okres Hlohovec

pre prevádzkovateľa: Bekaert Hlohovec, a.s.
sídlo:
Mierová 2317, 920 28 Hlohovec
IČO:
36 234 052
nasledovne:
1. Vo výrokovej časti sa za odsek bp) vkladá nový odsek bq) v znení:
„bq) v oblasti ochrany ovzdušia
 podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením
§ 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov –
udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja
znečisťovania ovzdušia v súvislosti s realizáciou stavby „Komín linky T2/P1“


podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením
§ 21 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ – určuje emisné limity a technické požiadavky nového
komína linky T2/P1,
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br) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:
 podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením
§ 28 ods. 1 písm. a) vodného zákona – vydáva vyjadrenia k zámeru stavby „Komín linky
T2/P1“, že je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná
bs) v oblasti stavebného poriadku:
 podľa ustanovenia § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanoveniami § 62 a § 88a
stavebného zákona – vydáva dodatočné povolenie stavby:
„Komín linky T2/P1“
(Komínový stožiar s komínom Ø 500 mm)
Umiestnenie stavby:
v katastrálnom území:
na pozemkoch par. č.:
účel stavby:
charakter stavby:


Hlohovec
2389/47 register „C“ – podľa LV č. 6827
inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby – ostatné
inžinierske stavby, i. n.
trvalá.

podľa ustanovenia § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanoveniami § 88 ods. 3
a § 90 stavebného zákona vydáva povolenie na odstránenie stavby
(„Oceľový komín s nosnou
konštrukciou
Ø
1200
mm“),
v
súvislosti
s realizáciou stavby „Komín linky T2/P1“

katastrálne územie:
na pozemkoch parc. č.:

Hlohovec
2389/47 register „C“ – podľa LV č. 6827

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie 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“)
vydal stanovisko č. OÚ-HC-OSŽP-2019/000658-002 zo dňa 10. 06. 2019, v ktorom konštatuje,
že uvedená činnosť nepodlieha zisťovaciemu konaniu podľa zákona o posudzovaní.
Mesto Hlohovec vydalo podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov kladné vyjadrenie č. 37353/2019/3444
zo dňa 19. 06. 2019 k predloženej projektovej dokumentácií stavby. Zároveň Mesto Hlohovec
ako príslušný stavebný úrad vydalo záväzné stanovisko č. 37356/2019/3445 zo dňa
19. 06. 2019, že na stavbu „Komín linky T2/P1“ sa podľa ustanovenia § 39a ods. 3 písm. d)
stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje. Zároveň súhlasí podľa
ustanovenia § 140b stavebného zákona v súlade s ustanovením § 120 ods. 2 stavebného zákona
k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.
Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave zaslalo vyjadrenie
č. KRHZ-TT-OPP-375-001/2019 zo dňa 01. 07. 2019, že sa k technologickým postupom
a búracím prácam nevyjadruje.
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2.

V integrovanom povolení v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky
prevádzkovania, 7. Podmienky na uskutočňovanie, užívanie a odstránenie stavieb
sa za odsek 7.17 vkladá nový odseky 7.18. v znení:
7.18 Na uskutočnenie stavby povolenej v bode bs) sa stanovujú tieto záväzné
podmienky:
I. všeobecné:
1.
Dokončenú stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného
rozhodnutia.
2.
Prevádzkovateľ je povinný v súvislosti s uvedením zdroja do trvalej prevádzky
po vykonaných zmenách aktualizovať Súbor TPP a TOO, v deň podania návrhu
na kolaudáciu stavby „Komín linky T2/P1“ požiadať Inšpekciu o udelenie súhlasu
na vydanie zmeny Súboru TPP a TOO ako súčasť žiadosti o zmenu integrovaného
povolenia.
Na odstránenie stavby povolenej v odseku bs) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:
1.
Odstránenie stavby sa povoľuje vlastníkovi stavby Bekaert Hlohovec, a.s., Mierová
2317, 920 28 Hlohovec.
2.
Odstránenie stavby bude vykonávané dodávateľsky oprávnenou osobou.
3.
Odstránenie stavby môže uskutočniť len oprávnená právnická osoba.
Prevádzkovateľ oznámi Inšpekcii oprávnenú právnickú osobu, ktorá bude
zabezpečovať odstránenie stavby v lehote do 15 dní od jej výberu.
4.
Stavba bude odstránená v celom rozsahu postupným rozobratím s použitím
mechanizmov.
5.
Odstránenie stavby realizovať v súlade s technologickým postupom uvedeným
v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie (zodpovedný projektant:
Ing. Norbert Bíróczi, vypracovaným v termíne apríl 2019).
6.
Odstraňovaný objekt odpojiť od všetkých zdrojov médií a o odpojení vyhotoviť
záznamy.
7.
Ak sa v priebehu búracích prác zistia skutočnosti, ktoré neboli prieskumom
odhalené, zaistí zhotoviteľ bez zbytočného odkladu prispôsobenie technologického
postupu týmto skutočnostiam tak, aby bola zaistená bezpečnosť realizovaných prác.
8.
Pred začatím búracích prác je nutné vymedziť ohrozený priestor a zaistiť ho proti
vstupu nepovolaným osobám.
9.
Stavba musí byť odstraňovaná tak, aby nebola ohrozená stabilita iných stavieb.
10. Pri odstraňovaní stavby sa nesmú používať výbušniny.
11. Prípadnú prašnosť vzniknutú odstraňovaním stavby znižovať skrápaním.
12. Organizácia vykonávajúca odstránenie stavby musí mať po celý čas vykonávania
prác k dispozícii právoplatné integrované povolenie (povolenie na odstránenie
stavby).
13. Viesť denník s uvedením všetkých dôležitých skutočností počas odstraňovania
stavby (spôsob a čas odstraňovania, odstraňovaná časť atď.).
14. Pri odstraňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb.
15. Pri búraní sa musí zabezpečiť ohrozený priestor (oplotením resp. iným bezpečným
spôsobom popísaným v technologickom postupe odstránenia stavby), v ktorom
sa búracie práce budú vykonávať.
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16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

23.
3.

Pri búraní je potrebné zabezpečiť vstupy a výjazdy z búraného objektu.
Prerokovať s Inšpekciou zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu odstraňovania
stavieb nutné.
Škody spôsobené počas odstraňovania stavby nahradiť v zmysle platných právnych
predpisov.
Do 30 dní odo dňa odstránenia stavby predložiť Inšpekcii evidenciu o druhoch
a množstvách vzniknutých odpadov počas odstraňovania stavby a o spôsobe
nakladania s nimi.
S odstraňovaním stavby sa nesmie začať skôr, ako toto povolenie nadobudne
právoplatnosť (ustanovenie § 52 zákona o správnom konaní).
Uvedenú stavbu odstrániť do 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
tohto povolenia.
V deň začatia odstraňovania stavby oznámiť túto skutočnosť Inšpekcii elektronicky
(e-mail: juraj.simon@sizp.sk alebo sizpipknr@sizp.sk), spolu so zaslaním dokladu
o odbornej spôsobilosti oprávnenej osoby, ktorá bude vykonávať odstraňovanie.
Odstránenie stavby oznámiť Inšpekcii najneskôr 5 dní po ich odstránení.“

V integrovanom povolení v časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky
a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke
sa dopĺňa text v znení:
Komínový stožiar linky T2 umiestnený v tesnej blízkosti linky T2 v prevádzke P1
na základovej pätke 1,5 x 2,0 m s hĺbkou založenia 1,05 m pod úrovňou terénu. Priemer
komína je 0,5 m a celková výška 12,180 m.

4.

V integrovanom povolení v časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie
znečisťujúcich látok do ovzdušia sa v tabuľke 1.1 Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť
limitné hodnoty určené v nasledujúcej tabuľke:
ruší riadok v znení
Zdroj emisií

Výduch

Ohrev Zn-vane

CO
V-01

a nahrádza sa novým riadkom v znení:
Zdroj emisií
Výduch

Ohrev Zn vane na trati
T2, Pozinkovňa

ZL

NOx

ZL

CO
V-111

NOx

Emisný limit
Hmotnostný tok
Koncentrácia
[g/hod]
[mg.m3]
100
-

200

Emisný limit
Hmotnostný tok
Koncentrácia
[g/hod]
[mg.m3]
100
-

200
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5.

V integrovanom povolení v časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob
a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať
do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia sa v tabuľke 1.5 Kontrola
emisií do ovzdušia bude vykonávaná tak, ako je uvedené v nasledovnej tabuľke:
ruší miesto vypúšťania v znení
Miesto
Emitovaná Frekvencia merania Metódy merania
vypúšťania látka
CO
1 x za 6 rokov
NDIR, NDUV, iný fyzikálny princíp,
elektrochemicky
V-01
NOx
1 x za 6 rokov
NDIR, NDUV (UV), CL, iný fyzikálny
alebo elektrochemický princíp (s NO a
NO2 meracími článkami)
a dopĺňa miesto vypúšťania v znení:
Miesto
Emitovaná Frekvencia merania Metódy merania
vypúšťania látka
CO
Podľa poznámky * NDIR, NDUV, iný fyzikálny princíp,
elektrochemicky
V 111
NOx
Podľa poznámky * NDIR, NDUV (UV), CL, iný fyzikálny
alebo elektrochemický princíp (s NO a
NO2 meracími článkami)

II. Ďalšie podmienky:
24. Nakoľko si stavba vyžaduje posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie, je možné stavbu
užívať na základe rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku.
Po uplynutí skúšobnej prevádzky možno stavbu užívať len na základe kolaudačného
rozhodnutia.“
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, v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné
jeho podmienky z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

Odôvodnenie
Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 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 ustanovenia § 32 ods. 1
písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 ods. 1
stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa Bekaert Hlohovec, a.s., Mierová
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2317, 920 28 Hlohovec, IČO: 36 234 052, vypracovanej dňa 28. 06. 2019, doručenej Inšpekcii
dňa 01. 07. 2019 vo veci zmeny integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke
z dôvodu vydania dodatočného stavebného povolenia na stavbu „Komín linky T2/P1“ vydanie
povolenia na odstránenie stavby, ako aj vydania ďalších príslušných súhlasov a vyjadrení
v súvislosti s uvedenou stavbou, a na základe konaní vykonaných podľa ustanovení § 3 ods. 3
písm. a) bod 1, § 3 ods. 3 písm. a) bod 10., § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ
a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa 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.
Správne konanie začalo dňa 01. 07. 2019 doručením písomného vyhotovenia žiadosti
o zmenu integrovaného povolenia Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti
a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady
pre spoľahlivé posúdenie, a preto podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ
upovedomila listom č. 7123-27456/2019/Šin/370710105/Z30-DSP, Ods zo dňa 25. 07. 2019
prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci
zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku a určila 30 dňovú lehotu na uplatnenie svojich
pripomienok a námietok.
Zainteresovaná verejnosť si v stanovenej lehote neuplatnila žiadne vyjadrenie.
Po
uplynutí
lehoty
na
vyjadrenie
nariadila
Inšpekcia
listom
č. 7123-34362/2019/Šin/370710105/Z30-DSP, Ods zo dňa 19. 09. 2019 v súlade
s ustanovením § 15 ods. 1 zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanoveniami § 61 ods. 3 stavebného
zákona a v súčinnosti s § 21 zákona o správnom konaní pre účastníkov konania a dotknuté
orgány a organizácie ústne pojednávanie na deň 08. 10. 2019 so stretnutím v priestoroch
prevádzky „Výroba a súvisiace činnosti“, nachádzajúcej sa na adrese Bekaert Hlohovec, a.s.,
Mierová 2317, 920 28 Hlohovec.
Doručenie nariadenia tohto ústneho pojednávania je preukázané u všetkých pozvaných
účastníkov konania a dotknutých orgánov a organizácií a projektanta, o čom svedčia doručenky
priložené k predmetnej písomnosti uloženej v spise.
Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 08. 10. 2019 v súlade
s ustanoveniami § 15 ods. 3 zákona o IPKZ a § 61 ods. 3 stavebného zákona v súlade s § 21
ods. 2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť
svoje pripomienky, námietky a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich
zistenia pred vydaním rozhodnutia.
Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námietky,
ktoré boli odôvodnené a dôvody, ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k prevádzke. Zúčastnení
ústneho pojednávania boli oboznámení s podkladmi žiadosti a počas pojednávania im bolo
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umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim. Zároveň boli všetci zúčastnení
ešte raz ústne upozornení na skutočnosť, že svoje pripomienky a námietky musia uplatniť
písomne najneskôr na ústnom pojednávaní. Prevádzkovateľ vzniesol pripomienku
že: Preklasifikovanie zariadenia na regeneráciu HCL nebude predmetom zmeny integrovaného
povolenia, čo Inšpekcia uviedla v Zápisnici z ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
č. 7123-36722/2019/Šin/370710105/Z30-DSP, Ods zo dňa 08. 10. 2019.
Vzhľadom na to, že sa nejednalo o konanie uvedené v ustanovení § 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
ustanovenie § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
– zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa ustanovení § 33 ods. 1
písm. a) až e) zákona o IPKZ,
Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa ustanovenia § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila
od:
– náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa ustanovenia § 7 zákona o IPKZ,
– zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej
prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia po dobu najmenej 15 dní stručného
zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom
o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa ustanovenia § 11
ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
 zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie
a kontroly znečisťovania a najmenej po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy
dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej
verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote
najmenej 30 dní podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
 požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom
webovom sídle a úradnej tabuli obce, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom,
podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii a na mestskom úrade.
V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadal
o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.
V 30 dňovej lehote nebolo zaslané na Inšpekciu žiadne vyjadrenie dotknutých orgánov.
Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil
Inšpekcii žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia pre „Komín linky T2/P1“,
žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby „Oceľový komín s nosnou konštrukciou Ø
1200 mm“ v zmysle požiadaviek Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona, výpis z obchodného registra, výpis z listu vlastníctva,
kópiu katastrálnej mapy, kópiu katastrálnej mapy so zaznačením miesta realizácie stavby,
vyjadrenie a záväzné stanovisko všeobecného stavebného úradu – Mesta Hlohovec , stanovisko
Okresného úradu Hlohovec odboru starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie Krajského
riaditeľstva Hasičského a Záchranného zboru v Trnave prehlásenie prevádzkovateľa
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o neexistencii cudzích sietí a o prevencii závažných priemyselných havárií, Rozptylovú štúdiu
– návrh novej výšky komína zinkovacej pece Bekaert Hlohovec, Technologický postup –
Demontáž komína Zn vane T2, projektovú dokumentáciu pre dodatočné stavebné povolenie
a iné doklady, ktoré sú uložené v spise.
Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie dodatočného stavebného
povolenia na uskutočnenie stavby „Komín linky T2/P1“, vydanie povolenia na odstránenie
stavby, ako aj vydanie ďalších príslušných súhlasov a vyjadrení v súvislosti s realizáciou
uvedenej stavby.
Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa ustanovenia § 3 zákona o IPKZ konania:
v oblasti ochrany ovzdušia:

podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením
§ 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov –
konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého
zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s realizáciou stavby „Komín linky T2/P1“


podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením
§ 21 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ – konanie o určení emisných limitov a technických
požiadaviek nového komín linky T2/P1 a preklasifikovanie zariadenia na regeneráciu
HCL,

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením
§ 28 ods. 1 písm. a) vodného zákona – konanie o vydanie vyjadrenia k zámeru stavby
„Komín linky T2/P1“ z hľadiska ochrany vodných pomerov
v oblasti stavebného poriadku:

podľa ustanovenia § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 62 stavebného
zákona – konanie o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „Komín linky T2/P1“


podľa ustanovenia § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanoveniami § 88 ods. 3
a § 90 stavebného zákona – konanie o vydanie povolenia na odstránenie stavby
v súvislosti s realizáciou stavby „Komín linky T2/P1“

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 preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu stavby „Komín
linky T2/P1“, technologický postup odstránenia stavby „Oceľový komín s nosnou

strana 10 zo 11 rozhodnutia č. 7123-38589/2019/Šin/370710105/Z30-DSP,Ods

konštrukciou Ø 1200 mm“ a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované
riešenie spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli
súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia
predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie stavby, 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 ustanovení § 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, Mestský úrad Hlohovec, Mr. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
3. Ing. Štefan Hurňanský, DREVSTAV, s.r.o., Hronská 1, 960 06 Zvolen
Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti):
4. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01
Hlohovec
- štátna správa ochrany ovzdušia
5. - štátna vodná správa
6. - štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie
7. Inšpektorát práce Trnava, Jána Bottu 2743/4, 917 01 Trnava
8. Mesto Hlohovec, stavebný úrad, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
9. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 77
Trnava

