SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
č.: 4138-10457/2020/Jan/370170214/Z1

Nitra 01. 04. 2020

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 (ďalej len „ust.“) § 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 ust. § 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 žiadosti prevádzkovateľa Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava,
IČO: 00 313 114, zo dňa 16. 12. 2019 doručenej Inšpekcii dňa 19. 12. 2019 a doplnenia
podania dňa 12. 02. 2020 vo veci zmeny integrovaného povolenia a konaní vykonaných podľa
ust. § 3 ods. 3 písm. c) bod 2., 4. a 6. zákona o IPKZ, podľa ust. § 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. 8054-7103/2015/Zál/370170214 zo dňa 10. 03. 2015, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 07. 04. 2015 (ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“), ktorým bola
povolená činnosť v prevádzke:

„Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava – 2.etapa výstavby“, Zavarská cesta 37,
Trnava (ďalej len „prevádzka“),
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kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:
5.3. b) Zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ktorý nie
je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 75 t za deň, ktoré zahŕňa:
2. predúprava odpadov na spaľovanie alebo spoluspaľovanie

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:

Mesto Trnava
Hlavná 1, 917 01 Trnava
00 313 114

nasledovne:
1. Vo výrokovej časti integrovaného povolenia sa text:
„Súčasťou konania o vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné konania
s udelením súhlasov, povolení a vyjadrení a schválenia nasledovných dokumentov:
V oblasti ochrany ovzdušia:
1. podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ - konanie o určení emisných limitov a
podmienok prevádzkovania.
Inšpekcia z dôvodu, že prevádzka je malým zdrojom znečisťovania ovzdušia, pri
ktorom sa nepredpokladá výraznejší negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia, emisné
limity neurčuje.
2. podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ - konanie o určení rozsahu a
požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.
Inšpekcia z dôvodu, že prevádzka je malým zdrojom znečisťovania ovzdušia, pri
ktorom sa nepredpokladá výraznejší negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia,
neurčuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malého zdroja
znečisťovania ovzdušia.
V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:
 podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3. zákona o IPKZ – konanie o vydaní povolenia na
vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd.
Inšpekcia vydáva povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do
podzemných vôd nepriamo vsakom do okolitého terénu.
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V oblasti odpadov:
-

podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2 zákona o IPKZ – konanie o udelení súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
Inšpekcia udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
odpadov činnosťami R12 a R13 uvedenými v prílohe č. 2 zákona č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch.
Platnosť súhlasu: do 15.03.2020

-

podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zákona o IPKZ – konanie o udelení súhlasu na vydanie
prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na
zhodnocovanie nebezpečných odpadov.
Inšpekcia udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na
zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov.

Názov prevádzkového poriadku:
Prevádzkový poriadok a opatrenia v prípade havárie – Zariadenie na zhodnocovanie odpadov
Trnava – 2. etapa
Spracovateľ prevádzkového poriadku:
Ing. Jaroslav Cintavý dňa 04.07.2012
- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 7 zákona o IPKZ – konanie o udelení súhlasu na nakladanie
s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, okrem súhlasu na prepravu
nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod okresného úradu a súhlasu na
prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja.
Inšpekcia vydáva súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich
prepravy v územnom obvode okresného úradu Trnava.
Platnosť súhlasu: do 15.03.2018
V oblasti schvaľovania východiskovej správy:
- podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ – schválenie východiskovej správy.
Inšpekcia schvaľuje východiskovú správu prevádzky.
Názov správy:
Skládka odpadov .A.S.A. Trnava
Východisková správa – zhodnotenie kontaminácie podzemných vôd a pôdy pre zariadenie na
zhodnocovanie odpadov „Splitting“
Spracovateľ východiskovej správy:
AQUA-GEO, s.r.o., Bratislava
Zodpovedná osoba:
RNDr. Martin Žitňan
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Dátum vypracovania:
10/2014.“
nahrádza novým textom:
„Súčasťou konania o vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné konania
s udelením súhlasov, povolení a vyjadrení a schválenia nasledovných dokumentov:
A) V oblasti ochrany ovzdušia:
-

-

B)

C)

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ - konanie o určení emisných limitov a
podmienok prevádzkovania.
Inšpekcia z dôvodu, že prevádzka je malým zdrojom znečisťovania ovzdušia, pri
ktorom sa nepredpokladá výraznejší negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia, emisné
limity neurčuje.
podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ - konanie o určení rozsahu a
požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.
Inšpekcia z dôvodu, že prevádzka je malým zdrojom znečisťovania ovzdušia, pri
ktorom sa nepredpokladá výraznejší negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia,
neurčuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malého zdroja
znečisťovania ovzdušia.

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3. zákona o IPKZ – konanie o vydaní povolenia na
vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd.
Inšpekcia vydáva povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do
podzemných vôd nepriamo vsakom do okolitého terénu.
V oblasti odpadov:
podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2 zákona o IPKZ – konanie o udelení súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
Inšpekcia udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
odpadov činnosťami R12 a R13 uvedenými v prílohe č. 2 zákona č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch.
- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zákona o IPKZ – konanie o udelení súhlasu na vydanie
prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na
zhodnocovanie nebezpečných odpadov.
Inšpekcia udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku „Prevádzkový
poriadok a opatrenia v prípade havárie – Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava
– 2. etapa„ zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie
nebezpečných odpadov vypracovaného Ing. Jaroslavom Cintavým dňa 04.07.2012
- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 7 zákona o IPKZ – konanie o udelení súhlasu na
nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, okrem súhlasu na prepravu
nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod okresného úradu a súhlasu na
prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja.
Inšpekcia vydáva súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich
prepravy v územnom obvode okresného úradu Trnava.
-
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D)

V oblasti schvaľovania východiskovej správy:
- podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ – schválenie východiskovej správy.
Inšpekcia schvaľuje východiskovú správu prevádzky.
Názov správy: Skládka odpadov .A.S.A. Trnava
Východisková správa – zhodnotenie kontaminácie podzemných vôd
a pôdy pre zariadenie na zhodnocovanie odpadov „Splitting“
Spracovateľ východiskovej správy: AQUA-GEO, s.r.o., Bratislava
Zodpovedná osoba: RNDr. Martin Žitňan
Dátum vypracovania: 10/2014.“

2. Vo výrokovej časti „Súčasťou konania o vydanie integrovaného povolenia boli
nasledovné konania s udelením súhlasov, povolení a vyjadrení a schválenia
nasledovných dokumentov:“ sa za odstavec D) dopĺňa odstavec E) v znení:
„E) V oblasti odpadov:
- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. c)
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov –
Inšpekcia udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
odpadov činnosťami R12 a R13 uvedenými v prílohe č. 2 zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch
- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. e) bod 2.
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov –
Inšpekcia udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku „Prevádzkový
poriadok a opatrenia v prípade havárie – Zariadenie na zhodnocovanie odpadov
Trnava„ zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie
nebezpečných odpadov vypracovaného vypracovaného RNDr. Dominikou
Mindašovou v termíne 12/2019 a schváleného Mgr. Tiborom Pekarčíkom
- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zákona o IPKZ – Inšpekcia vydáva súhlas
na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v územnom obvode
okresného úradu Trnava.“
Predmetné súhlasy Inšpekcia vydáva na 5 rokov od nadobudnutia právoplanosti tohto
povolenia č. .4138-10457/2020/Jan/370170214/Z1 zo dňa 01. 04. 2020.
3. V povolení sa v časti: I. Údaje o prevádzke, B. Základné informácie o prevádzke –
Odpady povolené preberať do prevádzky za účelom zhodnotenia sa do tabuľky č. 2
vkladá nový riadok v znení:
20 01 03

viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky
(kompozity na báze lepenky)

O

4. V povolení sa v časti: II. Podmienky povolenia , D. Opatrenia pre minimalizáciu,
nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov sa text v bode 1. znejúci:
„Inšpekcia vydáva súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
činnosťami R12 a R13 s platnosťou do 15.03.2020 pre odpady uvedené v tabuľke č. 2
„Odpady preberané do prevádzky za účelom zhodnotenia“, uvedenej v časti integrovaného
povolenia: (I. Údaje o prevádzke / B. Základné informácie o prevádzke / Odpady povolené
preberať do prevádzky za účelom zhodnotenia).“
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nahrádza novým textom:
„Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťami R12 a R13 sa
vydáva na dobu 5 rokov od nadobudnutia právoplanosti tohto povolenia
č. .4138-10457/2020/Jan/370170214/Z1 zo dňa 01. 04. 2020 pre odpady uvedené v tabuľke
č. 2 „Odpady preberané do prevádzky za účelom zhodnotenia“, uvedenej v časti
integrovaného povolenia: (I. Údaje o prevádzke / B. Základné informácie o prevádzke /
Odpady povolené preberať do prevádzky za účelom zhodnotenia).“
5. V povolení sa v časti: II. Podmienky povolenia , D. Opatrenia pre minimalizáciu,
nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov sa text v bode 2. znejúci:
„Prevádzku sa povoľuje prevádzkovať len podľa prevádzkového poriadku „Prevádzkový
poriadok a opatrenia v prípade havárie – Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava – 2.
etapa“ vypracovaného Ing. Jaroslavom Cintavým dňa 04.07.2012 a schváleného Ing.
Vladimírom Butkom, predloženého inšpekcii dňa 21.11.2014.
nahrádza novým textom:
Prevádzku sa povoľuje prevádzkovať len podľa prevádzkového poriadku „Prevádzkový
poriadok a opatrenia v prípade havárie – Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava“
vypracovaného RNDr. Dominikou Mindašovou dňa 09.12.2019 a schváleného
Mgr. Tiborom Pekarčíkom.“
6. V povolení sa v časti: II. Podmienky povolenia , D. Opatrenia pre minimalizáciu,
nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov sa text v bode 5. znejúci:
„Inšpekcia vydáva súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy
v územnom obvode okresného úradu Trnava s platnosťou do 15.03.2018. Súhlas sa
vzťahuje na nebezpečné odpady uvedené v tabuľke č. 1 uvedenej v časti integrovaného
povolenia: (I. Údaje o prevádzke / B. Základné informácie o prevádzke / Vznik odpadov).“
nahrádza novým textom:
„Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v územnom
obvode okresného úradu Trnava sa vydáva na dobu 5 rokov od nadobudnutia právoplanosti
tohto povolenia č. 4138-10457/2020/Jan/370170214/Z1 zo dňa 01. 04. 2020. Súhlas sa
vzťahuje na nebezpečné odpady uvedené v tabuľke č. 1 uvedenej v časti integrovaného
povolenia: (I. Údaje o prevádzke / B. Základné informácie o prevádzke / Vznik odpadov).“
7. V povolení sa v časti: II. Podmienky povolenia , I. Požiadavky na spôsob a metódy
monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do
informačného systému, 7. Podávanie správ sa text bodu 7.1. ruší a nahrádza sa textom
v znení::
„7.1. Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje
a informácie určené v povolení a v súlade so zákonom č. 205/2004 Z. z.
o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ich každoročne
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oznamovať do 28. februára za predchádzajúci kalendárny rok v elektronickej podobe
do Národného registra znečisťovania.
8. V povolení sa v časti: II. Podmienky povolenia , I. Požiadavky na spôsob a metódy
monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do Podávanie
správ sa text bodu 7.2. ruší a nahrádza sa textom v znení::
„7.2. Prevádzkovateľ musí v súlade so zákonom o odpadoch viesť a uchovávať evidenciu o
množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zhodnotenie, o spôsobe nakladania
s nimi a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie každoročne do 28. februára
nasledujúceho roka príslušnému Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné
prostredie a Inšpekcii.
Prevádzkovateľ podáva za prevádzku:
- za prevzatie odpadov za účelom zhodnotenia – hlásenie typ R
- za výdaj odpadov po procese zhodnotenia – hlásenie typ M
- evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie – za prijaté odpady do zariadenia.“

9. V povolení sa v časti: II. Podmienky povolenia , I. Požiadavky na spôsob a metódy
monitorovania
prevádzky a údaje, ktoré
treba
evidovať a poskytovať
do informačného systému, 7. Podávanie správ sa text bodu 7.3. ruší a nahrádza sa
textom v znení::
„7.3. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve
odpadov, s ktorými nakladá ako pôvodca, viesť evidenciu o ich zhodnotení
a zneškodnení a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie každoročne do 28. februára
nasledujúceho roka Inšpekcii formou ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním,
typ hlásenia P, s uvedením údajov o nasledujúcom držiteľovi odpadu, ktorému bol
odpad odovzdaný na jeho zhodnotenie/zneškodnenie, podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov odpadového hospodárstva.“
Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného
rozhodnutím č. 8054-7103/2015/Zál/3701702014 zo dňa 10. 03. 2015 v znení neskorších
zmien a doplnení pre prevádzku „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava –
2.etapa výstavby“, Zavarská cesta 37, Trnava a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú
n e z n e m e n é.

Odôvodnenie
Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa ust. § 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 ust. § 32 ods. 1 písm. a) zákona
o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava,
IČO: 00 313 114, zo dňa 16. 12. 2019 doručenej Inšpekcii dňa 19. 12. 2019 a doplnenia
podania dňa 12. 02. 2020 vo veci zmeny integrovaného povolenia a konaní vykonaných podľa
ust. § 3 ods. 3 písm. c) bod 2., 4. a 6. zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení
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a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov
Trnava – 2.etapa výstavby“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu udelenia súhlasu
na vydanie aktualizovaného prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov
pre prevádzku, predĺženia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
činnosťami R12 a R13, predĺženia súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane
ich prepravy a zapracovanie tejto zmeny do opisu a podmienok integrovaného povolenia.
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.
Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii
stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v žiadosti a aktualizovaný prevádzkový
poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov.
Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpekcii.
Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a jej doplnenia zistila, že žiadosť je úplná a preto
podľa ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ Inšpekcia upovedomila listom
č. 4138-5128/2020/Jan/37017020214/Z1 zo dňa 19. 02. 2020 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, na vyjadrenie sa
k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia s možnosťou navrhnúť jeho doplnenie
(ust. § 33 ods. 2 v nadväznosti na ust. § 27 zákona o správnom konaní) v určenej lehote odo
dňa doručenia upovedomenia.
Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia
ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje
na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa ust. § 11 ods. 6 zákona o IPKZ
na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.
Taktiež Inšpekcia v upovedomení uviedla, že účastník konania môže v určenej lehote
alebo v predĺženej lehote požiadať o vykonanie ústneho pojednávania a ak žiadny z účastníkov
konania o vykonanie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpekcia podľa ust. § 11 ods. 10
písm. e) zákona o IPKZ upustí od ústneho pojednávania, ak nedôjde k rozporom medzi
dotknutými orgánmi a ak prípadné pripomienky účastníkov konania nebudú smerovať proti
obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom.
Vzhľadom na to, že sa nejednalo o konanie uvedené v ust. § 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
ust. § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
–
zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa ust. § 33 ods. 1
písm. a) až e) zákona o IPKZ,

strana 9 zo 11 rozhodnutia č. 4138-10457/2020/Jan/370170214/Z1

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa ust. § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:
–
náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa ust. § 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 ust. § 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 ust. § 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 ust. § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
– ústneho pojednávania podľa ust. § 15 zákona o IPKZ.
Do žiadosti 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 ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ
zaslalo svoje stanovisko k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku Mesto
Trnava, listom č. OÚRaK/34989-20036/2020/Hn zo dňa 10. 03. 2020, bez pripomienok.
Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa zákona o IPKZ konanie:
v oblasti odpadov
- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. c) zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – konanie o
udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov (predĺženie
platného súhlasu),
- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. e) bod 2.
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – konanie
o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie
odpadov
- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zákona o IPKZ – konanie o udelení súhlasu na nakladanie
s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy.
Inšpekcia zapracovala do rozhodnutia súhlas na vydanie aktualizovaného prevádzkového
poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov pre prevádzku, súhlas na prevádzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov a súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane
ich prepravy do opisu a podmienok integrovaného povolenia. Zároveň Inšpekcia aktualizovala
vybrané podmienky integrovaného povolenia v súvislosti s aktuálnou platnou legislatívou.
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Zmena činnosti nie je uvedená v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
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 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, dokladov a vyjadrenia dotknutého orgánu
a vykonaného konania zistila, 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 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. Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava
2. FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor
Dotknutým orgánom a organizáciám:
(po nadobudnutí právoplatnosti)
3. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8,
917 01 Trnava, štátna správa v odpadovom hospodárstve

