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

číslo: 6170-26390/2020/47-1/740050103/Z14

Banská Bystrica 20.8.2020

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“) 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, 740050103 zo dňa 26.8.2004, v znení
neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku

„Regionálna skládka odpadov Banská Bystrica“
okres 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 predlžuje lehotu platnosti súhlasov podľa § 97 zákona č. 79/2015 Z. z.
a mení integrované povolenie nasledovne:
- v časti I. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky
ruší body 1.2.33 a 1.2.34 a nahrádza ich nasledovnými bodmi:
1.2.33
Inšpekcia predlžuje platnosť súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie
odpadov po dobu piatich rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorým
bola vydaná zmena č. 14 integrovaného povolenia.
1.2.34
Inšpekcia predlžuje platnosť súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia
na zneškodňovanie odpadov po dobu piatich rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia, ktorým bola vydaná zmena č. 14 integrovaného povolenia.
1.2.35
Prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu
na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a ukončenia platnosti
prevádzkového poriadku o predĺženie jeho platnosti, pokiaľ nedôjde k zmene skutočností
rozhodujúcich na vydanie predmetných súhlasov. Pokiaľ dôjde k zmenám, ktoré sú
rozhodujúce na vydanie súhlasov, požiada o zmenu integrovaného povolenia.
Spôsoby nakladania s odpadmi a podmienky, ktoré sú v platnosti pre zneškodňovanie
odpadov sa nezmenili a ostávajú v platnosti ako doteraz.
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 26.8.2004 pre prevádzku „Regionálna skládka odpadov Banská Bystrica“, ktorej
predmetom je predĺženie platnosti súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie
odpadov a platnosti súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na
zneškodňovanie odpadov na päť rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia. Konanie bolo vykonaného podľa § 19 zákona o IPKZ, zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) a na
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základe žiadosti prevádzkovateľa Marius Pedersen a. s. Trenčín doručenej inšpekcii dňa
2.6.2020.
Prevádzkovateľ požiadal o predĺženie platnosti súhlasov na prevádzkovanie zariadenia
na zneškodňovanie odpadov a schválenie prevádzkového poriadku. Ako dôvod uviedol, že
vyššie
uvedené
súhlasy,
ktoré
boli
vydané
rozhodnutím
č. 6228-30686/2015/Beň/740060103/Z9 zo dňa 20.10.2015, právoplatné dňom 10.11.2015 sú
časovo obmedzené do 10.11.2020.
Zmena integrovaného povolenia nepodlieha spoplatneniu v zmysle položky 171a
sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie zákona č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu
integrovaného povolenia.
Po predložení žiadosti inšpekcia ako príslušný správny orgán upovedomila listom
č. 6170-17297/47-1/2020 zo dňa 13.7.2020 známych účastníkov konania a dotknutý orgán o
začatí správneho konania v predmetnej veci a určila lehotu 30 dní na vyjadrenie.
V stanovenej 30 dňovej lehote bolo inšpekcii zaslané súhlasné stanovisko od Okresného
úradu Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového
hospodárstva.
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.
Inšpekcia zmenou č. 14 integrovaného povolenia predĺžila platnosť súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a platnosť súhlasu na vydanie
prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov na päť rokov odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia v súlade s § 97 ods. 18 zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch v znení neskorších zmien.
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.

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
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Doručuje sa:
Účastníkom konania:
1. Marius Pedersen, a. s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
2. Mesto Banská Bystrica, ul. ČSA 26, 975 39 Banská Bystrica
Dotknutému orgánu: (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):
1. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
odpadového hospodárstva, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica

